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OO  quadro acima, disponibilizado no site http://

cooperativismodecredito.com.br/news/, mostra 

o avanço do cooperativismo de crédito no sistema finan-

ceiro nacional e a sua aceitação cada vez maior entre 

trabalhadores do campo e da cidade. Distribuídos nos 

três Sistemas de Crédito Cooperativo existentes no Bra-

sil, já somos quase quatro milhões de brasileiros coope-

rativados e, portanto, trabalhadores que dão lucros para 

si mesmo, uma vez que o resultado das sobras - que no 

ano passado representaram mais de oitocentos milhões 

de reais - voltam para a conta corrente do associado. 

   Embora ainda bastante tímidos se comparados aos 

números apresentados em países como França, Cana-

dá e Alemanha, nossos números representam a consoli-

dação do cooperativismo de crédito no País, enquanto 

alternativa saudável para o combate à especulação fi-

nanceira e ao lucro fácil das grandes corporações, de-

vendo se analisar esse quadro como um instrumento de 

motivação para que se ampliem as campanhas de cons-

cientização dos trabalhadores para as vantagens do cré-

dito ético praticado nas cooperativas.  

    Afinal, nós sabemos o custo do nosso salário.   

AA gora você pode contribuir com o fortalecimento da Sicoob Cooesa e, de 

quebra, ganhar cupons que poderão lhe dar inúmeros prêmios no ato e, 

no final do ano, um carro zero km pela loteria.  

A cooperativa irá distribuir gratuitamente duas mil cartelas da promoção Coo-

pera Ganha da Sicoob Amazônia, aos associados que  preencherem, no 

período de 1 de Junho a 30 de novembro de 2010, as seguintes condições: 

1. Cada novo associado aprovado receberá 3 cupons e, se indicar outro as-

sociado, receberá mais 3 cupons, caso o mesmo seja aprovado. 

2. Cada RDC programado que for contratado, dará direito a 2 cupons  para 

concorrer a prêmios na raspadinha e ao carro no final do ano. 

3. O associado que indicar um pensionista ou aposentado do INSS e este 

concretizar uma operação consignada no INSS/Bacoob, através da cooperati-

va, ganhará 3 cupons.  

4. O associado que inscrever um dependente, ganhará 1 cupom. 

5. A cada 10 cupons que  o associado adquirir como integralização, receberá outros 2 cupons. 

       A promoção é exclusiva  para associados e os cupons gratuitos não dão direito a integralização de capital do 

associado, uma vez que a Cooperativa integralizará o valor referente aos dois mil cupons, junto à Sicoob Amazô-

nia. Consulte  o Regulamento Geral, no site da Cooperativa na Internet 


