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A 
 Sicoob Cooesa já está disponibilizando aos seus associados o contrato 

de limite especial plus, com 10 dias livres de cobrança de juros. O novo 

produto vai permitir mais movimentação na conta corrente e, inicialmen-

te, será ofertado exclusivamente aos cooperados que recebem seus salários na 

Cooperativa, o que já atinge quase 30% do seu quadro.  

   Com o cheque especial plus nosso cooperado poderá organizar suas despe-

sas extraordinárias com mais tranqüilidade, sem se preocupar com os juros. 

Essa é a finalidade maior dessa modalidade de cheque. É a facilidade do coo-

perado dispor de forma fácil e rápida, de um dinheiro adicional que estará sem-

pre disponível, como um crédito pré-aprovado vinculado à conta bancária, de 

forma automática,  e que deve ser utilizado para os imprevistos do dia a dia, em 

socorro às despesas emergenciais que podem ser ressarcidas em um curto 

espaço de tempo. Além dessas vantagens, na cooperativa o associado conta 

com a transparência de saber, de forma clara e imediata, sobre as condições do crédito que está utilizando.  

   É com esse espírito que a Sicoob Cooesa se preocupou em preparar o lançamento do cheque especial com dez dias 

sem juros, disponibilizando mais uma alternativa para que seus cooperados possam, definitivamente, organizar suas 

contas e, com isso, sair da ciranda de dívidas que, a cada mês, corrói seu salário e o submete a humilhações de toda 

ordem. A utilização do cheque especial deve ser racional, restringindo-se a necessidades eventuais e de curtíssimo pra-

zo, com programação para que o valor utilizado seja ressarcido no prazo certo. 

   Por se tratar de um produto diferenciado, onde a cooperativa assume a responsabilidade de quitação perante o siste-

ma, para usufruir de todos os benefícios deste novo cheque especial, no ato da adesão o cooperado precisa estar com 

saldo positivo na sua conta corrente e classificação até o risco B.  

   Para  agilizar a concessão, a Diretoria já está regulamentando o acesso ao  cheque especial plus com 10 dias sem 

juros, cujo teor estará disponível no site da cooperativa (www.cooesa.coop.br). 

 

No início do corrente mês, cumprindo planejamento prévio, a conta 

corrente de cada associado amanheceu com um saldo positivo maior,  

de acordo com a utilização que cada um fez dos diversos produtos 

oferecidos pela cooperativa no ano de 2010. É que no dia primeiro de 

abril foi depositado a parcela que coube a cada associado, do resulta-

do das sobras decorrentes do exercício financeiro do ano passado, o 

melhor resultado da cooperativa desde a sua fundação. 

  O associado ainda teve creditado em sua conta capital o valor de 

50% do que lhe coube das sobras, de acordo com o que foi aprovado 

por unanimidade na Assembléia Geral Ordinária, que contou com uma 

das maiores participações nos últimos dez anos. Com isso, cada pro-

prietário da cooperativa obteve um acréscimo na conta capital, o que 

dá maior consistência ao patrimônio da Sicoob Cooesa e, ao mesmo 

tempo, garante ao cooperado a remuneração do seu capital e, em 

conseqüência, um lastro maior para obtenção de empréstimos e aces-

so às demais linhas de créditos ofertadas pela Cooperativa. 

A Sicoob Cooesa está madura e preparada 

para enfrentar, em qualquer instância e a 

qualquer custo, as dificuldades e barreiras 

que se colocam para o avanço do cooperati-

vismo de crédito no Pará. Temos história e 

competência suficientes para fazer valer o 

nosso ideal e os nossos direitos, além da cer-

teza de ter a companhia de cooperativas  

comprometidas com o resgate dos interesses 

coletivos acima dos interesses individuais.  

Somos sim uma cooperativa singular, forne-

cedora dos recursos para a sustentação do 

sistema. Esses recursos são pagos por servi-

dores assalariados que acreditaram e acredi-

tam nos princípios cooperativistas como res-

posta ao capitalismo selvagem e explorador. 

   A Sicoob Cooesa vai continuar avançando! 

   A qualquer custo! 


