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CC om certeza você nunca se preocupou em somar, no final de cada ano, o dinheiro que foi subtraído da sua 

conta corrente, por conta de serviços bancários tais como: cadastro, talão de cheque, extrato da conta,  folha 

de cheque, DOC, TED, manutenção de conta, renovação de cheque especial, anuidade de cartão, adiantamento 

a depositante e tantos outros “serviços especiais”. Se você não está com a saúde em dia, não faça essa conta! 

Mas você pode, ao longo do ano, adotar como “mania” conferir o seu extrato de conta e comparar taxas. Isso é 

possível na medida em que todas as instituições bancárias, incluídas as Cooperativas de Crédito, são obrigadas a 

divulgar e disponibilizar o valor das taxas que cobram por cada serviço oferecido. Essa atitude valoriza o seu di-

nheiro, uma vez que você tem liberdade para escolher a instituição que deve administrar o seu patrimônio. 

Para o associado da Sicoob Cooesa essa comparação fica bem mais facilitada. A decisão também. Além de 

oferecer as menores tarifas por serviços ofertados (veja o quadro), o resultado final da administração dessas tari-

fas retornam como sobras para a conta corrente do associado. Afinal, ele é o dono da instituição!   
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Cooesa incentiva o esporte 
   Consciente do seu papel social de ser bem 

maior do que uma instituição financeira, a Sico-

ob Cooesa patrocina a vitoriosa equipe de ciclis-

mo da  ASALP, campeã do IV Desafio de Ciclis-

mo de Castanhal; campeã da I Copa Bike Com-

pany de Ciclismo; e Tri campeã da IV Copa Me-

tropolitana de Ciclismo.  

   Na velocidade das bikes de uma equipe vitorio-

sa, a logomarca da Sicoob Cooesa vai de caro-

na no uniforme dos aguerridos e dedicados atle-

tas do ciclismo de sucesso. 

Acesse a Cooesa em todo o Brasil 
Clientes da Sicoob Cooesa que possuem os cartões de 

débito e crédito, acessam sua conta corrente para saque e 

extrato em qualquer lugar do Brasil, através da Rede Banco 

24Horas, que acaba de atingir 8,6 mil terminais ativados em 

todo o País, dobrando seu número de ATMs nos últimos três 

anos. Segundo informações divulgadas no site http://

cooperativismodecredito.com.br, até o final de 2010 serão 

mais de 10 mil máquinas instaladas em todo o País. 

O Banco 24Horas está presente em 420 cidades brasilei-

ras e movimenta anualmente um volume de mais de 600 mi-

lhões de transações. 

Com o objetivo de suprir a deficiência do número de agên-

cias próprias para saque no imenso território nacional, o Con-

selho de Administração da Si-

coob Cooesa analisa a possi-

bilidade de isentar o associado 

do pagamento da tarifa de até 

dois saques mensais no Banco 

24Horas, realizados fora da 

Região metropolitana de Be-

lém. Com isso, a cooperativa 

espera ampliar o número de 

conta-salário em sua agência.  


