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Pague suas contas na Pague suas contas na CooesaCooesa  e concorra a R$200,00e concorra a R$200,00 
  Cada conta ou título que você paga na Sicoob Cooesa, você preenche um cu-

pom, coloca em uma urna e no início do mês seguinte concorre ao prêmio de 

duzentos reais, depositado imediatamente na sua conta corrente.  

Esta é mais uma promoção de sucesso da Cooesa que, ao longo dos últimos 

cinco anos, já distribuiu mais de doze mil reais em prêmios, contemplando deze-

nas de associados e não associados que, a cada mês, além de pagar suas con-

tas com conforto e segurança, complementam seus ganhos e fortalecem a coo-

perativa.    

  A instituição está credenciada para receber o pagamento das contas de luz, 

telefone fixo e celular, condomínios, consórcios, cartões de crédito e todos os 

títulos que contenham código de barra. No Congresso Nacional já tramita em 

fase final de apreciação, o Projeto de Lei 4.964/09 que vai autorizar as socieda-

des cooperativas de crédito a receber pagamentos de contribuições e tributos 

federais, estaduais e municipais. Com a transformação desse projeto em lei, as 

cooperativas de crédito deverão ampliar e fortalecer o seu papel como promoto-

ras do desenvolvimento econômico e social.    

A partir do mês de maio, os associados que pagam suas contas através do in-

ternet banking da Cooperativa, também passarão a concorrer ao prêmio.   O Associado José  Nilson foi o ganhador 

do mês de março 

1º TRIMESTRE FECHA COM SOBRAS DE  R$60.000,001º TRIMESTRE FECHA COM SOBRAS DE  R$60.000,00    

O  fechamento do balanço do primeiro trimestre do 

corrente ano, apresenta como resultado um 

crescimento superior a 1.200% no que se refere às sobras, em 

relação o primeiro trimestre do ano passado. Enquanto em 

2009, nos meses de janeiro, fevereiro e março as sobras 

acumuladas foram de pouco mais de quatro mil reais, em 2010, no mesmo período, as sobras já atingem o valor 

de sessenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais, em um período tradicionalmente difícil para a economia. 

Ressalte-se que neste período a Cooperativa utilizou recursos próprios para executar as obras de ampliação do 

Posto de Atendimento aos associados, na Assembléia Legislativa. Esse investimento, já a partir deste segundo 

trimestre vai possibilitar, além do conforto e segurança do atendimento, a diminuição de custos administrativos 

gerais da cooperativa, sem perda da qualidade dos serviços, o que permitirá ao Conselho de Administração tomar 

decisões em benefício dos cooperados e do fortalecimento da Cooperativa.    

Fundamento Jurídico das Cooperativas          
A Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, 

estabeleceu novos alicerces jurídicos para o Sistema Na-

cional de Crédito Cooperativo, conferindo maior segurança 

e credibilidade para o setor. 

A nova lei surge em momento de natural reorganização 

do segmento, por meio da qual as instituições procuram 

obter escala e competitividade, tendo-se observado consis-

tente aumento no número de processos de incorporações 

entre cooperativas de crédito desde 2003. Só em 2009, 

foram aprovados dezoito pleitos até junho. Atualmente, as 

cooperativas respondem por 2,4% do volume das opera-

ções de crédito do SFN. 
 (Fonte: http://cooperativismodecredito.com.br/news/) 


