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M ais uma vez a Sicoob Cooesa encerra um exercício financeiro com um resultado que reflete, claramente, a soli-

dez e maturidade de uma instituição que, ao longo de quase duas décadas, vem se impondo e superando as difi-

culdades naturais que surgem no cenário econômico nacional e mundial.  

   Longe de ser apenas o resultado decorrente de uma administração comprometida com o respeito aos recursos depo-

sitados pelos associados, o fortalecimento da cooperativa decorre da conscientização de um número cada vez maior de 

cooperados que, nos últimos anos, passaram a operar exclusivamente com a  Sicoob Cooesa, por compreender a in-

coerência que representa ser dono de uma instituição financeira e, mesmo assim, dar lucro a outra instituição que, ao 

final do exercício, alardeia resultados bilionários sem que um centavo sequer volte para o bolso do cliente.  

   Na Assembléia Geral Ordinária que será realizada neste mês de março, os associados irão decidir sobre a destinação 

de sobras líquidas no valor de R$211.900,18, decorrentes das sobras brutas de R$364.166,39, da qual foram retirados 

os valores legais para o Fundo de Reserva e para o FATES (ver quadros abaixo).  

   Em 2011 avançaremos ainda mais, mesmo com todas as resistências, e haveremos de, ,juntos, construir uma Coope-

rativa de Crédito que possa tirar o servidor público assalariado, da condição de refém das instituições que montaram 

acampamento no contra-cheque do trabalhador que constrói a riqueza do Pará.  

   l 

  

A partir desta terça-feira (01/03) todo cidadão com rendimento anual igual ou superior a R$22.487,25, deve de-

clarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano base 2010. Melhor não deixar tudo para a última hora. Junte to-

dos os documentos necessários para declarar seu IR, com a consciência da importância de prestar informações corre-

tas que possam evitar as dores de cabeça e idas e vindas decorrentes do estacionamento da sua declaração na ma-

lha fina, e, do outro lado, aproveitar as vantagens de agilizar a sua restituição, se houver.  

   Mesmo que você pense em contratar um profissional para fazer a sua declaração, não deixe de aproveitar as possi-

bilidades que as novas tecnologias oferecem no sentido da oferta de informações claras, precisas e de fácil entendi-

mento que, em última análise, ajudam a desmistificar o preconceito, a má vontade e a resistência em fazer a declara-

ção de Imposto de Renda..  

   Na internet, o site www.administradores.com.br elenca uma série de erros a serem evitados no momento em que 

você fizer a sua declaração. As dicas valem tanto para pessoas físicas como para empresas que, caso apresentem 

informações equivocadas sobre os funcionários, podem levá -lo à  malha fina.  

   A Sicoob Cooesa já está disponibilizando aos seus associados todas as informações necessárias para serem inclu-

ídas no IR. E não esqueça de declarar as suas quotas. Elas integram o seu patrimônio.  


