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Fonte: cooperativismodecredito.com.br 

D 
esde o dia 2 de março os associados das cooperativas do sistema Sicoob - en-

tre elas o Sicoob Cooesa - já podem consultar o extrato de sua conta corrente 

dos últimos 12 meses, pela internet. Este é mais um diferencial proporcionado 

por um sistema onde o ser humano é mais importante que o lucro. Para ter acesso ao 

serviço, basta acessar o www.sicoobnet.com.br e seguir os caminhos: Sicoobnet Pes-

soal>Conta Corrente>Consultas>Extrato de conta Corrente.  

   O Sistema que é líder no segmento de cooperativismo de crédito, com 584 cooperati-

vas espalhadas por todo o Brasil e com cerca de dois milhões de associados, já dispo-

nibiliza pela internet o acesso a saldos, extratos, pagamentos, transferências, emprésti-

mos, investimentos, cartões e previdência, além do SicoobNet Empresarial para movi-

mentação de contas empresariais. Diariamente, mais de 400 mil associados já utilizam 

os serviços do Sicoob na internet. 

   Toda essa modernidade, exige dos cooperados uma atenção redobrada para utilização segura dos serviços do inter-

net banking, como por exemplo: não responder e-mails que solicitam seus dados bancários; manter o hábito de verificar 

data e hora do seu último acesso ao Internet Banking; evitar acessar a conta através de computadores compartilhados; 

jamais revelar sua senha para outras pessoas; evitar combinações óbvias quando for escolher uma senha e mudá-las 

periodicamente. 

   Os associados do Sicoob Cooesa podem dispor integralmente desse canal de conveniência que está em constante 

expansão, permitindo o acesso às informações financeiras de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia.  

A  comissão que 
organiza o Festi-

val de Arte da Assem-
bleia Legislativa - FE-
ART, realizou na últi-
ma segunda-feira um 
pequeno bazar no hall 
de entrada da sede do 
Poder Legislativo, com 
trabalhos de encader-
nação de agendas 
decorativas e bande-

jas para copos, com revestimento em vidro líquido.  
   Os produtos foram expostos em conjunto com os de “bancos 
decorados”, da funcionária Lu Morais. A exposição faz parte do 
resultado da primeira oficina de arte realizada pelo FEART este 
ano, ministrada pela professora Telma Oliveira, com  patrocí-
nio  do SICOOB COOESA que, nos últimos 4 anos, tem patroci-
nado o evento que apóia e incentiva a arte e cultura dos servido-
res públicos. Outra oficina está marcada para o período de 19 a 
23 de março e será de pintura em tela a óleo, e também terá o 
apoio do Sicoob Cooesa, a Cooperativa dos Servidores Públi-
cos Civis e Militares do Estado do Pará. As inscrições estão a-
bertas na sala do FEART e o número de participantes  está limi-
tado a 15 alunos. 

 Na última semana foi realizado mais um sorteio da 

promoção que, a cada mês, premia com R$200,00 

os associados e clientes que pagam suas contas de 

luz, telefone e outros títulos no Sicoob Cooesa. 

   Dessa vez, a ganhadora foi a associada Ana Lucia 

Fontenelle Souza Silva, que na foto recebe o prêmio 

das mãos do Carlos, tesoureiro da Cooperativa. 

  A promoção, que já se estende por mais de cinco 

anos, atrai para a Cooperativa inúmeros consumido-

res que, além de contar com o conforto e atendimen-

to diferenciado que só uma cooperativa de crédito 

pode proporcionar, 

ainda arrisca receber 

um prêmio em dinhei-

ro, ajudando nas des-

pesas do mês.   

   Pague suas contas 

no Sicoob Cooesa, 

concorra a prêmios e  

fortaleça a cooperati-

va dos Servidores 

Públicos do Pará. 


