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L evantamentos efetuados pela Gerente Andréa 

Almeida, dão conta de que o número de con-

signados na Sicoob Cooesa já representam mais 

da metade das operações de empréstimos dos 

cooperados. 

   Esse dado é importante, na medida em que de-

monstra a adesão de um número maior de associ-

ados que fazem opção por taxa de juros menores, 

além de atestar o índice de fidelização dos donos 

da cooperativa, que passam a compreender as 

vantagens de trabalhar com uma instituição finan-

ceira que, ao final do exercício, faz retornar aos 

tomadores dos empréstimos as sobras resultantes 

da operação. 

   Por outro lado, essa constatação demonstra que a Sicoob Cooesa está no rumo certo no enfrentamento à concor-

rência com instituições bancárias comerciais, detentoras de volumes inesgotáveis de recursos financeiros e  que, nos 

últimos anos, tomaram conta do contracheque dos servidores públicos, promovendo o endividamento desses trabalha-

dores por períodos absurdos de até 10 anos. 

   Nas próximas edições deste Boletim Eletrônico, continuaremos apresentando dados que demonstram, de forma 

transparente, a consolidação da cooperativa que pertence aos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará. 

A  partir deste mês o Servidor Público que recebe pagamento em conta-

salário poderá optar em pedir transferência automática dos seus venci-

mentos, sem custos, para uma instituição financeira da sua preferência, inclusi-

ve uma instituição financeira da qual seja dono, como é o caso das Cooperati-

vas de Crédito. Isso se tornou possível com a publicação da norma sobre por-

tabilidade de conta instituída pelo Banco Central do Brasil e, em nenhuma hipó-

tese ou sob qualquer pretexto, um banco pode se negar a fazer essa portabili-

dade. 

   A Sicoob Cooesa - que já possui mais de 30% dos seus cooperados/donos 

recebendo salário diretamente na Cooperativa - está pronta para receber a 

conta-salário dos demais Servidores já associados e, também, para associar os 

Servidores Públicos Civis e Militares que queiram se associar e passar a receber seus vencimentos em uma instituição 

financeira da qual são proprietários e cujos resultados (sobras), retornam para suas contas. Para transferir o pagamento 

para a Sicoob Cooesa, o Servidor deve apenas comunicar por escrito ou por meio eletrônico ao banco onde o salário é 

normalmente depositado.  

   Venha para uma instituição onde, além de ser dono, você conta com taxas e juros mais acessíveis, usufrui de produtos 

financeiros em condições mais atrativas e é atendido de forma diferenciada.    
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