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N 
esse 13 de maio a Sicoob Cooesa festeja 17 anos de uma história de 

sucesso, solidez e credibilidade, que tomou impulso a partir da necessi-

dade de libertar servidores públicos assalariados, das amarras impostas 

por agiotas e especuladores do capitalismo selvagem.  

   Inúmeras e incontáveis são as histórias que podem ser testemunhadas com 

orgulho por associados que encontraram, no cooperativismo de crédito, o cami-

nho para a realização de projetos pessoais e a oportunidade de contribuir com a 

realização de projetos de companheiros de trabalho, at ravés da solidariedade e 

ajuda mútua. Aqueles 42 fundadores se multiplicaram em 1.000, que continuarão 

se multiplicando nesta década em, pelo menos, 20.000 servidores públicos esta-

duais que serão donos do seu próprio banco.  

   Nesses 17 anos, a Sicoob Cooesa  se consolidou como entidade financeira 

sólida e amadurecida, permanentemente enquadrada nos índices exigidos e fis-

calizados pelo Banco Central do Brasil, cumprindo os seus ideais de realizar uma 

distribuição de renda mais justa para o conjunto de servidores públicos que, hoje, 

de forma democrática, pode ter acesso a serviços bancários e, ao final do exercício financeiro, usufruir das sobras que 

retornam para a conta de cada cooperado, de acordo com a utilização que fazem dos serviços da cooperativa.  

   Nesta sexta-feira, 13 de maio, esperamos por você na sede principal da Sicoob Cooesa, para festejar 17 anos de 

um sonho que deu certo.  

D urante as comemorações do 17º aniversário da Sicoob Cooesa, nesta sexta-

feira, será realizado o primeiro sorteio da promoção “Pague em dia e Ganhe 

Prêmios”, cujos concorrentes serão os cooperados que, nos meses de janeiro a abril 

do corrente ano, não tiveram qualquer dia de atraso no pagamento das suas obriga-

ções contraídas junto à cooperativa (empréstimo, cartão de crédito, planos de saúde, 

cheque especial, e outros), conforme regulamento publicado no site da instituição.  

   Serão sorteados um Netbook e um aparelho de TV digital, que ficarão imediatamen-

te disponíveis para os ganhadores. Por outro lado, todos os presentes às comemora-

ções do aniversário da cooperativa, que será realizada no período de 9:00 às 11:00 

horas na sede principal da Cooperativa, irão concorrer a prêmios surpresas.  

A  moeda mais importante de uma instituição financei-

ra é a confiança. Isso nos remete à idéia da mãe, 

que com seu instinto maternal transmite para o filho, des-

de o momento da geração, a certeza de poder confiar 

que estará protegido na caminhada da vida. 

   A Sicoob Cooesa, neste domingo, 8 de maio, quer 

parabenizar todas as mães cooperativistas, aplaudindo e 

agradecendo essa figura que carrega, com seu exemplo, 

todos os ideais que simbolizam os princ ípios da solidarie-

dade, confiança, respeito, credibilidade e cooperação.  

   Feliz dias das MÃES!   


