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O 
 associado do Sicoob Cooesa já pode usufruir de mais um 

serviço  disponibilizado pelo sistema cooperativo: Trata-se do 

consórcio, um sistema que permite a aquisição programada 

de bens com isenção de juros e taxas reduzidas. Reunidos em gru-

pos,os consorciados garantem, por meio do autofinanciamento, a so-

ma dos valores necessários para a contemplação dos demais partici-

pantes do grupo, com o estabelecimento prévio de prazos. 

   Com o Consórcio Sicoob, você é quem conduz suas finanças sem 

pagar juros, além de acompanhar a sua cota confortavelmente de ca-

sa, pela internet, contando com o atendimento personalizado da sua 

Cooperativa. Quem ainda não é associado, também poderá ter acesso 

ao consórcio, experimentando, desse modo, o quanto é importante 

fazer parte de uma cooperativa de crédito, o que contribui para o forta-

lecimento do sistema. 

   Com a oferta de mais esse produto diferenciado, o sistema coopera-

tivista oferece a oportunidade do cidadão libertar-se, cada vez mais, 

da obrigatoriedade de ter que levar lucros para instituições financeiras 

pertencentes a uma minoria de pessoas que usufruem desse lucro. Na 

cooperativa você já sabe: todo o lucro (sobras) retorna para o coope-

rado, na proporção da utilização que ele faz da cooperativa.  

   Procure logo os atendentes do Sicoob Cooesa e participe de um 

grupo para adquirir seu carro ou a sua casa própria. Para maiores in-

formações, acesse a nossa página na internet (cooesa.coop.br) ou o 

site de divulgação do produto (consorcionacionalsicoob.com.br). Ve-

nha aproveitar mais esse serviço da sua cooperativa. 

E 
s t a m o s na reta final para a entrega da declaração do 

Imposto de renda à Receita Federal. Dia 30  deste mês de abril 

o País espera que todos os trabalhadores assalariados, empre-

sários e autônomos tenham cumprido com a sua obrigação constitucio-

nal. A partir desse prazo você ainda pode acertar suas contas com o 

leão, no entanto, as dores de cabeça e o baque no bolso com o paga-

mento de multas, vão exigir que você nunca mais atrase a entrega da 

sua declaração. 

   Após esse prazo, começam as restituições que serão feitas em 7 lo-

tes regulares, de junho a dezembro, sempre no dia 15 de cada mês. 

Para as declarações que ficarem retidas em malha fiscal, a Receita 

Federal tem o prazo de até cinco anos para fazer a restituição. 

   O primeiro lote deverá ser composto, em sua quase totalidade, pelas restituições aos idosos de 60 anos ou mais, em 

obediência ao Estatuto dos idosos. Na sequência, a Receita garante que a restituição é por ordem de entrega. As decla-

rações que forem retificadas, ficarão para os últimos lotes. 

   A restituição é depositada na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração. O Sicoob Cooesa disponibiliza 

exclusivamente aos seus associados, a antecipação da restituição de até 70% do valor a ser restituído. Para isso, basta 

o associado indicar a agência 4169 e o número da sua conta corrente na sua Cooperativa.    


