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C 
omo parte da constante expansão do ideal cooperativista, o Sistema Sicoob, 

ao completar 15 anos de existência, passa a ofertar uma linha de seguros 

com vantagens e benefícios inovadores, graças à sua filosofia de abrigar 

instituições  que se baseiam nos princípios da solidariedade e ajuda mútua. 

   Nesse sentido, as Cooperativas de Crédito integrantes do Sistema Sicoob passam 

a ofertar em suas agências, seguro automóvel, residencial, empresarial, seguro de 

vida e seguro rural. Nos próximos números deste Boletim Eletrônico você vai conhe-

cer cada uma dessas modalidades de seguro que, inclusive, podem ser ofertados 

também para não associados. 

   Nesse número, estamos focando no Seguro Residencial Flex, que oferece cober-

turas e serviços que se adaptam de acordo com o perfil do segurado e que, alem 

das coberturas básicas (incêndio, raio, explosão, danos por água, etc.), o Seguro 

oferece coberturas adicionais tais como: danos elétricos, roubos e furtos de bens, 

perda ou pagamento de aluguel, tumultos, entre muitos outros. 

   Esse Seguro também pode ser adquirido por administradores de condomínios, 

além de dar acesso a mais de 15 serviços essenciais de assistência gratuita realiza-

dos por profissionais especializados da mais alta confiança. Entre os benefícios, o 

Seguro Residencial oferece descontos de até 30% na aquisição de remédios na Re-

de Nacional de Farmácias Credenciadas ao sistema Prevsaúde. 

   Procure a Sicoob Cooesa e peça mais explicações sobre as vantagens de fazer 

um SicoobSeguros. Ou se informe acessando o site da sua cooperativa 

(www.cooesa.coop.br) ou o site www.siccobseguros.com.br.  

   Fortaleça o Sistema Cooperativista. Nele você é o dono! 

A  Uniodonto Belém, obedecendo a anualidade, en-

caminhou à Sicoob Cooesa o comunicado do 

reajuste do plano que aquela instituição mantém com 

os associados de todas as Cooperativas de  Crédito do 

Estado do Pará, através de convênio intercooperativo. 

   Pela nova tabela apresentada pela Uniodonto, já in-

cluído os 9% do INSS, o valor mensal que hoje é da 

ordem de R$22,69, a partir de 1º de fevereiro do ano 

em curso passa a ser de R$23,84. A Sicoob Cooesa 

já está providenciando o comunicado do reajuste para 

todos os associados que aderiram ao plano odontológi-

co, para que se manifestem até o próximo dia 10 de 

fevereiro, caso desejem fazer exclusões ou novas in-

clusões no plano. 

   A diretoria da Cooperativa está pleiteando, junto à 

Uniodonto, a mudança dos termos do contrato para 

que o convênio passe a ser por adesão. Com isso, o 

custo mensal dos serviços odontológicos poderiam ser 

cobrados sem a parcela do INSS, o que provocaria a 

queda do valor da prestação em 9%. 

EQUIPE COOESA/ASALPEQUIPE COOESA/ASALP  
  

TRI CAMPEÃ DO CICLISMO TRI CAMPEÃ DO CICLISMO   

PARAENSE PARAENSE  

A  equipe de Ciclis-

mo  que tem a 

Sicoob Cooesa como 

um dos patrocinado-

res, sob o comando do 

nosso associado Ru-

bens Quebrado (no 

alto da foto), pela ter-

ceira vez conquista o 

título de Campeã do 

Ciclismo Paraense.  

   Nossos parabéns aos 

atletas que levam para 

o alto o nome da nossa 

Cooperativa!  


