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CC 
om a entrada em vigor da norma do Banco Central que restaurou a liberdade do servidor público receber 

seus salários na instituição bancária de sua própria escolha, a relação Banco/Cliente tornou-se mais de-

mocrática, embora ainda se encontre resistência para o integral cumprimento da norma.   

Ao transferir sua conta salário para a Sicoob Cooesa, além de fortalecer a instituição, o sócio-dono da 

cooperativa passa a usufruir inúmeras vantagens, principalmente no que se refere aos custos da manutenção des-

se tipo de conta que, em outras instituições financeiras, atingem valores astronômicos quando somados em valo-

res anuais. Na sua cooperativa além de não existir taxa de manutenção de conta salário, a titularidade dessa conta 

aumenta a sua participação nas sobras apuradas ao final do exercício. 

Além disso, as taxas para operações de empréstimos com débito automático em conta são diferenciadas e o 

associado pode fazer saques em qualquer agência Sicoob Cooesa ou nos caixas eletrônicos do Banco 24 horas, 

espalhados em todo o território brasileiro. Atualmente, 272 associados recebem seus salários na Sicoob Cooesa. 

Aqui, a sua conta salário é investimento com retorno certo para você. 

oo bjetivando proporcionar mais conforto aos associados que 

utilizam o Posto de Atendimento da Cooperativa na 

Assembléia Legislativa, entrou no ar a TV SICOOB COOESA 

com uma programação voltada para a educação 

cooperativista, a divulgação dos produtos e serviços 

oferecidos pela cooperativa, informações sobre o 

funcionamento da instituição e a veiculação de clipes musicais.  

   Assim, enquanto esperam pelo atendimento, os associados 

recebem informações sobre a Sicoob Cooesa e o sistema 

cooperativista, ao mesmo tempo em que se distraem em um 

ambiente preparado para oferecer conforto, amizade e 

respeito aos construtores e mantenedores de uma cooperativa 

nascida para o sucesso. 

Produzida de forma artesanal para veiculação exclusivamente 

interna, a programação da TV será ampliada com a participação dos cooperados, através de sugestões e 

depoimentos. Juntamente com o Boletim Eletrônico e o Internet Banking, a TV representa a disposição 

permanente do Conselho de Administração em conduzir a cooperativa de forma transparente e democrática.    
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  Há 120 anos o congresso Socialista de 1889, em Pa-

ris, instituía o 1º de Maio como o Dia Internacional do 

Trabalho em homenagem aos trabalhadores de Chica-

go, EUA, mortos durante a greve geral de 1886 en-

quanto reivindicavam melhores condições de trabalho, 

redução da jornada de 13 para 8 horas, direito à folgas 

semanais, férias, e a um salário digno. 

  O Boletim Eletrônico homenageia os trabalhadores 

cooperados e os funcionários da Sicoob Cooesa, re-

produzindo ao lado o cartaz da Sicoob Educanet e  

reafirmando o respeito aos trabalhadores que são o 

maior patrimônio do movimento cooperativista.    

http://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/ult1688u10.jhtm

