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A 
 Sicoob Cooesa foi sorteada com o carro da promoção COOPERAGANHA 

promovida pela Central Amazônia. O número sorteado estava entre as 

3.200 cartelas que não foram integralizadas por  associados(a Cooperativa 

adquiriu 5.000 cartelas), e o Conselho de Administração optou em receber da 

Central o prêmio em dinheiro, o que representou R$22.000,00, após desconta-

dos os impostos (PIS, COFINS, CSSL e IRPJ).(O carro seria o Ford Ka, básico)  

   Para contemplar um número maior de associados e, ao mesmo tempo, consci-

entizar sobre a importância de fortalecer a Cooperativa, o Conselho de adminis-

tração decidiu utilizar o valor integral do prêmio na aquisição de Notbooks e TVs 

Digital que, ao longo do ano de 2011, serão sorteadas entre os cooperados, a-

través de promoções que serão anunciadas durante o mês de janeiro, com os respectivos regulamentos que estarão 

disponível aos associados na página da Cooperativa na Internet (www.cooesa.coop.br).,  

  Desse modo, a Sicoob Cooesa ret ribui aos seus associados, de maneira democrática e igualitária, o empenho de to-

dos os que contribuíram para o aumento do valor da integralização das quotas da Cooperativa junto à Central a que é 

filiada, fortalecendo ainda mais o seu patrimônio. Durante a AGO que será realizada no mês de fevereiro próximo, um 

dos Notbooks adquiridos será sorteado entre os cooperados que adquiriram cartelas do COOPERAGANHA.  

A  decisão do Governo Federal em promover mudanças nos depósitos compul-

sórios dos bancos, anunciadas no final de 2010, liga o sinal de alerta para os 

consumidores, principalmente aqueles que tomam dinheiro por empréstimo nas 

instituições financeiras comerciais. Esses depósitos são recursos que os bancos 

são obrigados a deixar no Banco Central. A medida anunciada deve retirar de cir-

culação R$61 bilhões, e com menos dinheiro disponível no mercado, os juros de-

vem ter aumentos significativos, obrigando o cliente a fazer e refazer contas, com 

mais atenção, na hora de contratar um empréstimo pessoal ou comprar um bem, 

via financiamento.  

   A medida atinge principalmente os grandes bancos, com patrimônio superior a 

R$ 2 bilhões. As Cooperativas de Crédito não precisam fazer o depósito compul-

sório no Banco Central podendo emprestar, exclusivamente aos seus associados, 

100% do que arrecada.  

A  Sicoob Cooesa já está disponibilizando aos servidores aposentados e pen-

sionistas do INSS, o empréstimo consignado rápido, fácil e sem burocracia, 

tendo como base a ética que caracteriza as ações da Cooperativa.  

   O vetor ético está inserido não apenas na forma diferenciada de atender o tra-

balhador aposentado que se dirige à Cooperativa mas, também, nas taxas redu-

zidas disponibilizadas em relação a outras modalidades de crédito, parcelas flexí-

veis e prazos que ficam a critério do aposentado.   

   Além disso, não é necessário ser cooperado da Sicoob Cooesa para contratar 

o serviço, cujo limite varia de R$200 reais à R$25 mil e prazo de até 60 meses 

para pagar, sem taxa de abertura. Não aposente seus sonhos!  


