
  Edição Nº 105 Edição Nº 105 ––  30 de JAN a 5 de FEV de 201230 de JAN a 5 de FEV de 2012  

P 
roduto de ampla aceitação no cardápio da Sicoob Cooesa, o 13º Invest 

volta a ser oferecido aos associados da Cooperativa, como forma de 

investir o adiantamento de parte do décimo terceiro salário que, nesta 

época do ano, costuma ser creditado no contracheque dos servidores. 

Oferecendo taxas bem superiores às da caderneta de poupança, o 13º Invest 

permite que, ao final do ano, o investidor possa resgatar o seu décimo terceiro 

salário com acréscimos, aumentando o seu poder de compra por ocasião das 

festividades do Natal e Ano Novo.    

   Produto conceituado como operação pré-fixada com taxas definidas e contra-

tadas no ato da aplicação, o 13º Invest está disponibilizado para qualquer 

associado pessoa física, através da conta corrente, pelo prazo mínimo de 60 

dias e prazo máximo de 92 dias, reaplicado por períodos iguais e sucessivos. A 

promoção com o oferecimento da super taxa é válida até 31 de outubro do 

corrente ano. 

   Procure logo os nossos atendentes no Posto de Serviço na ALEPA ou na sede 

principal da rua 13 de maio e aproveite para fazer um investimento diferenciado 

e exclusivo da sua cooperativa. Mais informações sobre esse e outros produtos, 

você pode conferir acessando o site da Sicoob Cooesa na rede mundial de 

computadores (www.cooesa.coop.br). 

   A sua Cooperativa de Crédito continuará inovando, sempre com o objetivo de 

oferecer aos seus associados um leque de produtos que possibilite uma melhor 

aplicação dos seus recursos financeiros, de modo a orientar o controle sobre 

seus gastos. 

O  cooperado  Orênc io 
xxxxxx recebe das mãos 

da colaboradora xxxxxxxx, o 
NetBook que ganhou na pro-
moção “Pague suas contas em 
dia e Ganhe Prêmios” que, ao 
longo de 2011 sorteou coope-
rados adimplentes. Em 2012, 
outras promoções já estão 
sendo preparadas pela Sico-
ob Cooesa.  

A pós inúmeras e insistentes tentativas das lide-

ranças cooperativistas do Estado, pleiteando 

da Junta Comercial do Pará - JUCEPA - um trata-

mento mais justo às cooperativas paraenses, a 

OCB/PA finalmente conseguiu emplacar um des-

conto de 30% na Tabela de Preços do Registro 

Mercantil. Isso significa vantagens para atos de 

constituição, alteração, atas das assembléias e 

outros atos de interesse das cooperativas, tendo 

como base os preços praticados pelas sociedades anônimas. 

   Ao site da OCB/Sescoop (www.ocb.org.br) o Presidente da Organização das Coope-

rativas Brasileiras no Estado do Pará, Ernandes Raiol, afirmou que essa “é mais uma 

conquista do Sistema e já estamos buscando isso há muito tempo. Esse descon-

to vai beneficiar todo o universo das cooperativas, estimulará a criação de novas 

cooperativas e auxiliará para que as atuais passem a ter uma maior regularização 

de suas atas e demais documentos.” 

   A Sicoob Cooesa, filiada à OCB/Sescoop/Pa. festeja a notícia, que chega em boa 

hora diante da proximidade das Reuniões de assembléia Geral da maioria das coopera-

tivas de crédito, cujas atas terão que ser registradas na JUCEPA, dessa vez a um custo 

pelo menos 30% menor do que o despendido antes da implantação da medida. 


