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C 
om o objetivo maior de manter sob controle os índices de inadimplên-

cia, a Sicoob Cooesa, pelo segundo ano consecutivo, vem sorteando, 

a cada trimestre, prêmios que são disputados pelos cooperados que, 

no período, não atrasaram nenhum compromisso financeiro com a Cooperati-

va, tais como: parcelas de empréstimos, integralização de capital, gastos com 

cartões de crédito, mensalidades de planos de saúde e odontológico, e outros. 

   Nesse segundo trimestre do ano, a promoção “Pague em Dia e Ganhe Prê-

mios”, contemplou os associados Pedro Corrêa de Freitas com um aparelho 

de DVD e a Sra. Edilene Chaves Macedo Pedrosa que, na foto, recebe o seu 

Tablet Sansung das mãos do Presidente da Cooperativa e editor deste Boletim 

Eletrônico, Augusto Gambôa. 

   O Conselho de Administração da Sicoob Cooesa já analisa a possibilidade 

de aumentar o número de prêmios a serem sorteados na promoção, diante do 

sucesso  da mesma, o que se reflete no resultado positivo do primeiro semes-

tre do corrente ano que bateu todos os recordes, registrando a maior sobra de 

todos os anos, assunto que será abordado na próxima edição deste Boletim. 

N 
o último dia 17 de julho, na sede da cooperativa, os associados se 

reuniram em Assembleia Geral Extraordinária, cumprindo determina-

ção do Banco Central do Brasil, para deliberar sobre o enquadramen-

to contábil de 40% das sobras do exercício de 2011 que, por unanimidade 

dos cooperados reunidos na última AGO, foi destinado à implantação de um 

Posto de Atendimento Cooperativo - PAC, no interior do Quartel da Polícia 

Militar do Estado, na Av. Dr. Freitas. 

   Mais que aprovar a destinação dos 40% para o Fundo de Reserva, nos ter-

mos da Lei 5.764/71, a Assembleia foi um momento especial para que os as-

sociados fossem informados sobre as providências que estão sendo tomadas 

para viabilizar a implantação do PAC que, de imediato, irá atender centenas 

de cooperados militares que fazem parte da Sicoob Cooesa.   

   Assim, os cooperados tomaram conhecimento da reunião que a Diretoria 

teve com o atual Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Daniel Men-

des, para expor os planos da cooperativa e conseguir autorização para insta-

lar o posto, o que está sendo analisado sob o ponto de vista jurídico, para 

que a autorização seja liberada. Por sua vez, os associados apresentaram 

sugestões e fizeram questionamentos, transformando a AGE em uma festa 

democrática, como atestam as fotos de Nonato Batista. 

Procure a sua cooperativa 

e se informe sobre os inú-

meros serviços disponibi-

lizados online, até via ce-

lular, para o seu conforto 

e segurança. 


