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P 
ara melhor visualiza-

ção dos nossos  asso-

ciados, estamos publi-

cando ao lado a demonstra-

ção do resultado da Coopera-

tiva no primeiro semestre do 

corrente ano (primeira coluna 

de números), em relação ao 

resultado obtido no mesmo 

período em 2010 (segunda 

coluna de números).  

   Pelos números levantados -  

e já encaminhados ao Banco 

Central do Brasil - constata-

se o crescimento da Sicoob 

Cooesa, que se encontra em 

plena expansão para se fir-

mar como a Cooperativa dos 

Servidores Púbicos do Esta-

do do Pará.  

A 
inda estamos na primeira semana de lançamento da promoção 

do CooperaGanha e quatro associados da SicoobCooesa já 

foram premiados: LUCICLÉA BAHIA (Ferro Elétrico); OTÁVIO 

GERHART (Liquidificador); PEDRO ARAUJO COELHO (cafeteira); 

CARLINDA DA SILVA GAIA (Aparelho de DVD).  

   O CooperaGanha não é rifa. O dinheiro que o associado paga para 

adquirir as cartelas vai direto para a sua conta capital. E ele pode ga-

nhar prêmios na hora e um carro Zero Km no final do ano. Participe!  

O  Sistema Sicoob, por intermédio das suas Cooperativas, passou a disponibilizar, 

desde o último dia 29/07, a realização de consultas financeiras através do Face-

boook. Desse modo, a rede Sicoob, antenada com as inovações tecnológicas, é a pri-

meira instituição financeira no país a disponibilizar um aplicativo nas redes sociais, 

permitindo mais conforto, rapidez e segurança aos seus milhares de associados. O 

aplicativo fornecerá saldo, últimos lançamentos e lançamentos futuros na conta do 

cooperado, permitindo consultas rápidas às últimas atualizações da conta corrente.  

   Para ter acesso a essa facilidade, é necessário que o cadastro do perfil do cliente no 

Sicoobnet, o que já é disponibilizado a todos os cooperados da Sicoob Cooesa, atra-

vés de procedimentos simples que podem ser feitos na sua Cooperativa.  

   Para saber mais sobre o assuunto, acesse www.cooperativismodecredito.com.br.   


