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N 
o próximo dia 13 de maio o Sicoob Cooesa completa 18 anos de 

fundação. Para festejar e marcar esse evento, a administração da 

cooperativa irá promover, por todo o mês, inúmeros eventos, serviços 

e promoções dirigidas aos associados da Cooperativa dos Servidores Públi-

cos Civis e Militares do Estado do Pará que, em 1994, não passava de um 

sonho de 32 sócios fundadores querendo mudar sua história.  

   Ao longo de todo o mês, neste Boletim Eletrônico e na página do Sicoob 

Cooesa na internet, iremos divulgar os eventos e as promoções, com distri-

buição de inúmeros prêmios e a oferta de mais serviços e benefícios para os 

cooperados, fortalecendo cada vez mais a instituição que todos construímos, 

com insistência e dedicação,  juntos,  nesses 18 anos.  

    Para começar, estamos trazendo de volta a promoção “PAGUE EM DIA E 

GANHE PRÊMIOS” que, a cada dois meses, irá sortear um Tablet 7” Wife, 

um aparelho DVD USB e um aparelho de TV LCD de 14”, entre os associa-

dos que, por 60 dias, não tiveram nenhum dia de atraso no pagamento das 

suas obrigações financeiras com a Sicoob Cooesa.  Vem mais! 

 

C 
om o objetivo de oferecer um maior leque de opções em serviços, para 

o conjunto dos associados, o Sicoob Cooesa firmou convênio com a 

Odonto System, plano odontológico com mais de 20 anos no mercado 

do Norte/Nordeste e que passa a ser disponibilizado a partir deste mês, sem 

carência, a todos os cooperados e seus dependentes, sem obrigatoriedade de 

laços de parentesco e com a inclusão de cobertura de aparelho ortodôntico. 

   Com mensalidade de R$16,00, o plano de prevenção e saúde especial da 

Odonto System oferece limpeza, aplicação de flúor, controle de placa bacteria-

na, tratamento de gengivite, orientação de higiene bucal, radiografias, restaura-

ção em amálgama e em resina fotopolimerizável branca. Oferece, ainda o aten-

dimento na área de odontopediatria, extração de dentes de leite e permanentes 

e o tratamento de canal em adultos e crianças. 

   Com ampla rede de clínicas em nosso Estado, atendimento de urgência 24 

horas e marcação de consultas on-line, a Odonto System é mais uma opção 

que o Sicoob Cooesa coloca para a escolha dos cooperados.  

U ma equipe de colaboradores saudáveis e motivados é tudo com que uma 

grande empresa conta para ter sucesso e promover os avanços necessá-

rios para se fortalecer no mercado. Pensando nisso, o Sicoob Cooesa iniciou 

nesta semana um programa especial direcionado aos integrantes do seu qua-

dro de funcionários que irá envolver a realização de palestras sobre saúde e 

motivação, além de outras atividades similares. 

   No último dia 25 de abril, a Dra. Ana Lucia Fontenelle, nutricionista, minis-

trou aos colaboradores e Diretores uma palestra sobre como se alimentar bem 

(foto), tendo como fundo o tema: “Você é o que você come” ). Todos acom-

panharam atentamente, e, ao final, aplaudiram a palestrante. 


