
O  programa de incentivo à capitalização das cooperati-

vas de crédito que integram a central Sicoob Amazô-

nia, na Sicoob Cooesa vem fazendo a alegria dos associ-

ados que, além de aumentar a sua participação como co-

tista da cooperativa, ainda ganham prêmios na raspadinha 

da cartela do CooperaGanha. 

   Além dos prêmios que podem ser ganhos no ato da inte-

gralização, o associado também concorre a prêmios men-

sais e, no mês de dezembro, poderá ganhar um carro zero 

Km pela loteria federal. Integralize que ainda dá tempo! 

   Nas fotos, alguns dos associados que fortalecem a coo-

perativa e são premiados no ato. 
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A o pagar as contas mensais de energia, telecomu-
nicação e Boletos em geral com código de barras, 

os associados da Sicoob Cooesa, além de pagar suas 
contas em um ambiente com segurança e conforto, 
preenchem um cupom, por cada conta paga e concor-
rem, mensalmente, a um prêmio de R$200,00.  
   Além disso, o associado fortalece a sua cooperativa, 
tendo em vista que o convênio para  o recebimento 
dessas contas deixa uma receita que, nos últimos três 
meses, tem crescido graças 
ao apoio dos associados 
que, em grande número, já 
compreendem que essas 
receitas, ao final do exercí-
cio, retornam ao cooperado 
em forma de sobras.   
   No mês de agosto, a as-
sociada Sandra Suely Al-
buquerque Celestina 
(foto), foi a contemplada 
com o prêmio de R$200,00.  

 

Receitas de Convênios 

MAI JUN JUL 

1.474,07 1.529,51 1.535,23 

D e 25 a 27 de agosto último, a Confe-

deração Brasileira de Cooperativas - 

CONFEBRÁS, promoveu em Foz de Igua-

çú - PR a reunião de dirigentes de coope-

rativas de crédito de todo o Brasil, para 

discutir os caminhos do cooperativismo de 

crédito no atual cenário da sustentabilida-

de dos negócios. O encontro foi muito po-

sitivo do ponto de vista de oportunizar a 

atualização de dados e informações sobre 

as cooperativas de crédito, e a troca de 

experiência entre os congressistas participantes, ocasião 

em que o contato direto se torna mais eficaz e motivador. 

   Representantes do cooperativismo de crédito do Cana-

dá, Argentina, Paraguai e Uruguai repassaram também 

suas experiências e dificuldades, travando com os con-

gressistas brasileiros um diálogo aberto sobre o avanço 

desse segmento na conquista de uma fatia maior do mer-

cado financeiro mundial. 

   Além da “Carta de Foz do Iguaçu” que fixou as metas do 

Cooperativismo de crédito para os próximos dois anos, as 

Câmaras Temáticas também tiraram decisões importantes 

para o processo de expansão da marca 

Sicoob, através da inserção de propa-

ganda nos meios de comunicação de 

massa,  com o objetivo de fixar a marca 

no consciente da população e, também, 

informar as vantagens de ser proprietário 

de uma cooperativismo de crédito.  

   O tom destoante do Congresso, ficou 

por conta do fato da organização ter dis-

ponibilizado um grande espaço para que 

uma empresa privada pudesse divulgar a 

comercialização de um sistema que, se for contratado pe-

las cooperativas, tornará dispensável a utilização do siste-

ma de compensação do Bancoob e do Bansicred, permitin-

do que a instituição singular e as centrais  que aderirem ao 

contrato se tornem agências bancárias independentes. A 

estranheza se deu pelo fato de que, em todos os Congres-

sos e Encontros que reúnem os líderes cooperativistas, o 

público aplaude de pé as iniciativas que venham na dire-

ção de se construir um único Banco Cooperativo. Agora, 

poderemos ter dezenas de bancos. 

   O futuro deverá explicar esse fato inusitado.         


