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A 
 impressão de extratos e comprovantes diretamente de celulares e tablets já 

está disponível para os cooperados do Sicoob, o maior sistema de coopera-

tivas de crédito do Brasil e a primeira instituição financeira do país a ofere-

cer esse serviço no mercado.Para ter acesso à funcionalidade é necessário atuali-

zar o aplicativo Sicoob, gratuitamente, nas lojas virtuais App Store (Apple) e Android 

Market (Googles). 

   Para o site www.cooperativismodecredito.com.br, o Diretor de Tecnologia da Infor-

mação do Sicoob, Ricardo Antonio Batista informou que o lançamento da nova fun-

cionalidade surgiu da necessidade das pessoas obterem comprovantes de forma 

rápida e prática. “A impressão de comprovantes e extratos diretamente de dis-

positivos móveis, facilitará a vida dos associados que buscam maior comodi-

dade ao realizar transações financeiras no dia a dia”, afirmou o diretor. 

    O responsável pela área de Tecnologia do Sicoob Cooesa, Glauber Medeiros, 

está disponível para orientar os cooperados que pretendem aderir a essa inovação tecnológica.    

N 
o mês em que completa 18 anos de fundação, os números apresen-

tados pela contabilidade do Sicoob Cooesa confirmam a tendência 

de avanço permanente da cooperativa, registrando o melhor resulta-

do do primeiro quadrimestre, em toda a história da instituição. 

   Com sobras que ultrapassam cem mil reais neste início de ano, o Sicoob 

Cooesa estabelece a média de R$26.568,00 nos quatro primeiros meses de 

2012, possibilitando que a administração execute o planejamento anual com 

mais consistência e adote medidas que virão em benefício dos associados, 

inclusive com o corte de juros nas diversas operações, beneficiando os ser-

vidores públicos que constroem o sucesso da Cooperativa. 

   As sobras relativas ao ano de 2011 já estão disponibilizadas na conta cor-

rente dos associados que utilizaram ativamente os serviços da cooperativa 

no ano passado     

A 
 atleta de ciclismo da equipe patrocinada pelo Sicoob Cooesa, Tássya 

Brasil, tetra Campeã paraense e sétima colocada no ranking nacional, 

foi a grande vencedora do troféu “Rômulo Maiorana”, edição de 2012. 

O evento é realizado todos os anos pela Organização “Rômulo Maiorana”, que 

edita o Jornal “O Liberal” e retransmite a programação da Rede Globo de Tele-

visão no Pará, e tem o objetivo de premiar os atletas amadores das diversas 

categorias esportivas no estado do Pará, já estando em sua 18ª edição. 

   A equipe de ciclismo patrocinada pela Cooperativa, sob o comando do asso-

ciado Rubens Quebrado, é uma equipe detentora de inúmeros troféus de cam-

peã paraense  e tem tido participação de destaque nas competições interesta-

duais, já tendo trazido para o Pará troféus de campeã por equipe e individual. 

   Na foto, a atleta apresenta o troféu RM 2012 à Diretora Financeira Francisca 

Uchoa, que manifestou os votos de parabéns e congratulações do Conselho 

Administrativo e de todos os associados do Sicoob Cooesa. 


