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O 
 Recibo de Depósito Cooperativo - RDC da Sicoob Cooesa, 

há mais de uma década vem sendo um produto de sucesso 

que, a cada ano, capta recursos em volume capaz de aten-

der boa parte dos empréstimos solicitados pelos Cooperados. Com 

isso, fecha-se o círculo mais importante do princípio cooperativista: o 

pouco que sobra de uns cooperados, ajuda a resolver as necessida-

des financeiras de outros companheiros de trabalho. 

    Similar a uma caderneta de poupança, no RDC você estabelece a 

quantia que quer depositar, a cada mês, e, no início de dezembro, os 

recursos que você poupou ao longo do ano, ajudando a atender as 

necessidades de colegas de trabalho, retornam para a sua conta cor-

rente, com correção maior do que a oferecida pela caderneta de pou-

pança. Está pronto o seu Natal!  

   O RDC de 2011 já está na conta corrente dos aplicadores e, ao 

mesmo tempo, já estão sendo recebidos os contratos para o RDC de 

2012. Maiores informações sobre o produto, você encontra no site da 

sua cooperativa (www.cooesa.coop.br).  Faça logo o seu RDC , e 

ganhe uma agenda, uma caneta e um cofrinho da Sicoob Cooesa. 

   Não deixe de realizar os seus sonhos! 

M ais uma vez a Sicoob Cooesa patrocinou a “Caminhada pela Saúde” promovida pelo Departamento de Bem Es-

tar Social da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que ocorreu no último domingo, dia 4 de dezembro, no 

Parque Ambiental do Utinga. A caminhada é um evento esportivo que tem como objetivo incentivar os servidores da 

Alepa a praticar exercícios físicos e contribuir com a mudança em seus hábitos de vida, principalmente com a adoção 

de práticas alimentares saudáveis. 

   A caminhada também é um estímulo à solidariedade e à integração entre os servidores e seus familiares e a Sicoob 

Cooesa estará sempre presente em ações importantes como essa que foi proporcionada pelo DEBES.  

J á está disponível nas agências da sua instituição, a 

“Agenda Cooperativa 2012” da Sicoob Cooesa, 

que o associado pode adquirir ao integralizar no seu ca-

pital social a quantia de R$20,00, que pode ser dividido 

em duas parcelas.  

   Com design moderno e prático, a agenda traz informa-

ções importantes sobre a sua cooperativa e sobre o coo-

perativismo, destacando datas importantes para o movi-

mento que, hoje, está nos países do mundo inteiro. 

   Garanta logo a sua Agenda Cooperativa, feita para 

atender associados especiais como você.   


