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E 
m 17 anos, a consolidação da Sicoob Cooesa como referência na evolução da oferta de produtos e serviços 

aos seus associados pode ser visualizada no quadro abaixo, produzido pela Gerente da Cooperativa, Andréa 

Almeida, como parte do projeto de expansão da entidade. Neste quadro, constata-se que, nos três primeiros 

anos, a Cooperativa ofertava apenas as alternativas de integralização de quotas e empréstimo a pouco mais de 100 

cooperados. 17 anos depois, a Cooperativa já disponibiliza 18 produtos e serviços que são utilizados por cerca de 1.500 

associados. E esse avanço não tem limites, já estando programado para 2012 a oferta de mais produtos, entre eles o 

consórcio de carros e a linha de empréstimo para aquisição da casa própria. Isso é que é construir juntos!  

V 
ocê já pode abrir uma caderneta de poupança para garantir o futuro do 

seu filho, afilhado ou parente menor de 18 anos, independentemente do 

poupador menor de idade ser filiado à cooperativa. Ao disponibilizar 

esse produto, a Sicoob Cooesa contribui com a aplicação de um dos princí-

pios do cooperativismo, que é a educação cooperativista      

   Inúmeras são as vantagens que o Sicoob disponibiliza aos pequeno poupa-

dores, entre elas: abertura e movimentação sem burocracia e sem custo; car-

tão gratuito para os titulares não-associados realizarem saques e consultarem 

saldos e extratos, nos caixas ou nos terminais de auto-atendimento; poupança 

programada, pela possibilidade de se efetuar aplicações e resgates programa-

dos e, ainda, transferências entre conta poupança, isenção de Imposto de Ren-

da e IOF. Além de todas essas vantagens, para a total segurança dos valores 

investidos, o poupador conta com  até R$60 mil por CPF, através do Fundo 

Garantidor. 

   Procure a Sicoob Cooesa  e demonstre a sua preocupação com o futuro do 

seu filho, dando a ele uma caderneta de poupança.   


