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O s cartões Sicoobcard já contam com a Proteção Perda e Roubo - PPR. Com 

ele, você ganha ainda mais segurança para o seu dia a dia. Durante dois 

meses esse serviço será oferecido gratuitamente. A partir desse prazo, será co-

brado R$3,20 mensais por todos os benefícios oferecidos.E você ainda concorre 

a um prêmio de R$5.000,00, todos os meses, enquanto estiver segurado. 

   Com a Proteção Perda e Roubo, você tem cobertura nos seguintes casos: per-

da ou roubo do cartão; saque sob coação e morte acidental. Se você tem cartões 

adicionais eles também receberão esses benefícios. 

   Caso não deseje o seguro, ligue para a Central de Atendimento: 0800 702 0756 

 

A ssociados da Sicoob Cooesa que adquirem as cartelas do CooperaGanha, 

seguem ganhando prêmios, ao mesmo tempo em que aumentam o seu 

capital e contribuem para o fortalecimento do movimento cooperativista no Pará. 

Na foto ao lado, Andréa Almeida, Gerente da Sicoob Cooesa, entrega um apa-

relho de DVD ao Coronel reformado da Polícia Militar do Estado Eladyr Nogueira 

Lima, sócio de mais de uma década da Cooperativa e que, desde o primeiro 

momento, acreditou   no cooperativismo como alternativa sócio-ecnômica contra 

a exploração financeira do Servidor. 

   A campanha do CooperaGanha é uma promoção da Central das Cooperativas 

do Estado e, no final do ano, vai sortear um carro 0 Km.  

R esolução aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas - ONU, 

reconhece o modelo de negócio cooperativo como um fator importante 

no desenvolvimento econômico e social dos países. Nessa Resolução, que 

trata de “cooperativismo e desenvolvimento social”, a ONU estabelece o ano 

de 2012 como o “Ano Internacional do Cooperativismo”. 

   A notícia foi recebida efusivamente por todas as lideranças cooperativista 

no mundo, tendo em vista que, pela primeira vez na história, um ano será 

destinado especificamente para o cooperativismo. A Presidenta da Aliança 

Cooperativa Internacional - ACI, Pauline Green, nascida no Reino Unido, 

afirmou que “o ano internacional das cooperativas é um evento muito 

oportuno para uma mais profunda compreensão do movimento coope-

rativo como um todo”.  

   No Brasil, inúmeros eventos já estão sendo planejados para que o ano de 

2012 seja um marco definitivo do fortalecimento da idéia cooperativista que, atualmente, atinge ainda uma parcela pe-

quena da população. A Sicoob Cooesa, com o seu projeto de expansão, também fará de 2012 um ano diferente. Afi-

nal, como disse a primeira mulher a ser Presidente da ACI, “não acho que somos um modelo alternativo, somos 

melhores! Cuidamos das pessoas e não buscamos apenas o lucro”.  

   Para ter acesso a um texto preliminar da Resolução, acesse o site www.ncba.coop. 


