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M 
ostrando a força do cooperativismo e o fortalecimento das cooperativas de crédito 

como instituições financeiras prontas para respeitar e dar mais dignidade à socieda-

de brasileira, o sistema Sicoob segue aumentado o leque de serviços ofertados aos 

seus milhões de associados, espalhados por todo o Brasil. Além da aquisição de uma em-

presa de consórcio - matéria do Boletim Eletrônico anterior - o sistema Sicoob já está ofere-

cendo o plano de benefício previdenciário da Sicoob Previ, a previdência do sistema cooope-

rativo, elaborada especialmente para atender às necessidades de segurança financeira dos 

seus associados, através das cooperativas singulares.  

  Aderindo à Sicoob Previ, através da Sicoob Cooesa, o cooperado faz uma reserva finan-

ceira para sua aposentadoria, possibilitando a realização dos seus sonhos para o futuro. Os 

recursos são administrados, com profissionalismo e competência, por especialistas em in-

vestimento de longo prazo e o associado ainda conta com benefícios por morte e invalidez, o 

que traz segurança para o cooperado e sua família, no caso de alguma eventualidade.  

   Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Sicoob Previ oferece excelentes resultados 

com taxas de administração reduzidas.Você já pode procurar os atendentes da Sicoob Cooesa e obter mais informa-

ções sobre mais esse serviço que  o Sicoob oferece para você planejar um futuro melhor para você e para quem você 

ama, com a possibilidade, ainda, de dedução das contribuições no imposto de renda.  

Aposentadoria Programada - O cooperado determina o valor da sua contribuição e quando deseja começar a 

receber o seu benefício. Todos os meses o associado contribui com um valor previamente definido e, a partir da data 

escolhida, passará a receber uma renda mensal, calculada em função da reserva acumulada, para manter o seu padrão 

de vida durante a sua aposentadoria.  

Aposentadoria por Invalidez - Em caso de invalidez total e permanente por acidente ou doença, o cooperado 

receberá uma renda mensal.  

Pensão por Morte - O associado contratante do plano pode ficar tranqüilo em relação ao futuro dos seus depen-

dentes pois, em caso de morte, seus beneficiários receberão uma renda mensal.  

Renda Extra -  O plano de previdência da Sicoob prevê  o pagamento do benefício em 13 parcelas anuais, o que 

significa que a renda do mês de dezembro é paga em dobro.  

A través do processo legal de incorporação, as cooperativas de crédito continuam se 

unindo para fomentar o crescimento e fortalecimento do Sistema. Em Santa Catariana, 

a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado - Sicoob 

Credisc - em reunião realizada no mês de julho, incorporou a Sicoob Crediban e, juntas, as 

cooperativas passaram a ter 4.574 cooperados, R$45,9 milhões em ativos, R$36,5 milhões 

em depósitos e patrimônio líquido de R$4,4 milhões.  

   No Pará, essa realidade começa a ser discutida, e a Sicoob Cooesa tem manifestado a 

sua posição favorável ao processo de incorporação - principalmente entre as cooperativas 

de Servidores Públicos - como única forma de romper a acomodação em que o Sistema 

Sicoob se encontra em nosso Estado. Entendemos, no entanto, que não poderemos nos 

precipitar, assumindo atitudes impensadas e mal discutidas, dando a impressão que visam 

apenas atender interesses políticos.  

   Estamos prontos e preparados para a discussão. Sem pressa...! 


