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RDC: O SEU 14º SALÁRIORDC: O SEU 14º SALÁRIO  

O 
 Recibo de Depósito Cooperativo- RDC, da Sicoob Cooesa  é a 

aplicação segura que você faz a cada mês, do valor que você esti-

pular - a partir do valor mínimo de R$40,00 -  e no dia 7 de dezem-

bro do ano em curso será depositada na sua conta na cooperativa, 

com correção superior ao índice que é oferecido para remunerar a caderneta de 

poupança tradicional, constituindo-se em um 14º salário no momento em que 

você mais precisa ter um dinheiro a mais para ajudá-lo nas festas de final de ano. 

Para fazer a aplicação, basta se dirigir ao balcão de atendimento da cooperati-

va e assinar o contrato que lhe será apresentado contendo todas as condições e 

garantias do investimento. Alem de lhe proporcionar um ganho extra para as fes-

tas natalinas, o associado ainda aumenta a sua participação nas sobras da coo-

perativa, uma vez que o RDC tem peso significativo na apuração do percentual 

de cada cooperado, nos termos do que determina a legislação. 

Os depósitos mensais poderão ser realizado através de débito automático para 

os associados que recebem seus salários em conta corrente na cooperativa, ou 

através da rubrica Grupo de Ajuda Mútua - GAM. 

Este produto é específico para sócios cooperados da Sicoob Cooesa.  

Para não associados, a cooperativa oferece a possibilidade de garantir o 14º 

salário através da Poupança Cooperada tradicional. 

Aumente o seu capital e concorra a 1.200 prêmios e a um carro Aumente o seu capital e concorra a 1.200 prêmios e a um carro   

J á demos início à campanha educativa Coopera Ganha 

que todos os anos é realizada com o objetivo de fortale-

cer a cooperativa, motivando os cooperados a aumentar o ca-

pital que integralizam na Sicoob Cooesa, concorrendo a 1.200 

prêmios  com a aquisição de bônus premiados. 

O associado recebe uma cartela cada vez que integralizar o 

valor de R$20,00 reais que, no ato, é integralmente incorpora-

do ao seu capital. Ao raspar a cartela o cooperado poderá ga-

nhar inúmeros prêmios, entre os quais: liquidificador, batedei-

ras, ventilador, home theater e outros.  

O número constante da cartela dá direito ao cooperado con-

correr, pela loteria federal, a prêmios como laptops, lava rou-

pas, TV LCD de 32 a 55 polegadas e, no dia 28 de dezembro, 

a um automóvel 0 Km. 

Portanto, o Coopera Ganha não é rifa ou algo similar, mas 

sim, uma bonificação a cada R$20,00 reais integralizados, que 

continua sendo seu, incorporando-se ao seu capital. 

Participe e fortaleça a sua cooperativa, ganhando prêmios. 

Quanto mais cartelas você tiver, mais chances de ganhar! 

 

DDA  
 

SICOOB 
A Sicoob Cooesa já está disponibilizando aos seus associados o 

sistema de pagamento de contas através de boleto eletrônico - 

que dispensa a impressão em papel -  mediante autorização do 

cooperado, através de cadastro específico.  

Procure mais informações na sua cooperativa. 


