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O 
 dia 21 de outubro de 2011 será 

um dia histórico para o cooperati-

vismo de crédito do norte do Bra-

sil. Reunidos em Assembléia Geral, no 

auditório da Sicoob Central Amazônia, os 

associados da COOMIPA e da Sicoob 

Cooesa deverão aprovar a conclusão do 

processo de incorporação da primeira 

pela segunda que, a partir de 1º de no-

vembro passará a ser a cooperativa dos 

Servidores Públicos Civis e Militares do 

Estado do Pará. 

   O Edital de Convocação e todas as in-

formações referentes a essa histórica As-

sembléia Geral podem ser acessadas na 

página da Sicoob Cooesa em: (http://

www.cooesa.coop.br/noticias.php?id=83)  

U ma das maiores ações de marketing de uma Cooperativa de Crédito é o talão 

de cheques que é disponibilizado aos seus associados. Cada folha traz a marca 

da instituição e, o uso consciente desse instrumento de compra, vai determinar a credi-

bilidade da Cooperativa perante o mercado. A equação é simples: quanto menos che-

ques forem devolvidos por falta de recursos na conta do correntista, maior será a acei-

tação dos cheques no mercado. 

   Mês a mês, a Central de Cooperativas do Pará emite relatórios dando conta do índi-

ce de devolução de cheques sem fundo, gerando um alerta para as cooperativas que integram o Sistema. No mês de 

setembro, a Sicoob Cooesa ficou com índice acima da média estabelecida pelo sistema Sicoob, o que leva a adminis-

tração a adotar medidas com o objetivo de fazer os índices retornarem ao patamar aceitável nos próximos meses.  

   Na adoção dessas medidas, a Sicoob Cooesa está se respaldando na Resolução nº 3.972 do Banco Central do 

Brasil, que entrou em vigor no dia 28 de abril do corrente ano, e que dispõe sobre cheques, devolução e oposição ao 

seu pagamento. Essa legislação determina, entre outras obrigações, que as instituições financeiras devem adequar 

seus sistemas de controle e de acompanhamento de contas de depósitos à vista, objetivando monitorar comportamen-

to incompatível com a disciplina estabelecida. Pelas novas regras, a instituição poderá, inclusive, suspender o forneci-

mento de folhas de cheque e encerrar a conta do correntista.  

   Antes de adotar as novas regras, a Sicoob Cooesa irá fazer uma campanha de orientação junto aos seus associa-

dos, incentivando a correta utilização da folha de cheque da Cooperativa e sua substituição pelo cartão de débito.      

A promoção CooperaGanha, que pode dar ao associado até um carro zero no 

final do ano, continua distribuindo prêmios aos associados que adquirem carte-

las, cujo valor da aquisição vai direto para a conta capital do cooperado que, na 

hora, ainda pode ganhar inúmeros prêmios na raspadinha. Na foto, a colaborado-

ra da Sicoob Cooesa, Vanice , entrega os prêmios conquistados pelo Fernando, 

um dos nossos Cooperados mais atuante. Acesse o site www.cooesa.coop.br e 

saiba como ganhar mais, aumentando o seu capital na sua cooperativa.  
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