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A 
gora o associado tem mais um instrumento de 

comunicação para, de qualquer local do planeta, 

curtir a Cooperativa dos Servidores Públicos do 

Estado do Pará, compartilhando informações e conhe-

cendo, de forma interativa e imediata, os produtos e 

serviços ofertados pela Sicoob Cooesa. 

   Estamos no facebook, a rede social que reúne ami-

gos no mundo inteiro. Nesse espaço interativo, você 

pode apresentar suas sugestões para melhorar a admi-

nistração e atendimento da sua cooperativa e, também, 

compartilhar fotos, depoimentos e todas as informações 

que você entenda que devam ser disseminadas entre 

os usuários da democrática rede de computadores.  

A 
 cooperativa de crédito dos Servidores Públicos do 

Estado do Pará começa a distribuir as sobras decor-

rentes da atuação administrativa/financeira da Sicoob 

Coeesa no ano de 2012 e que, de acordo com a decisão da 

Assembleia Geral Ordinária, do total destinado à distribuição, 

50% será integralizado no capital do associado e os demais 

50% estarão disponíveis na conta corrente do cooperado, 

conforme a utilização que fez dos serviços da cooperativa em 

2012, nos termos das normas do Banco Central do Brasil. 

   Na sua Cooperativa de Crédito é assim: quanto mais você 

utiliza os serviços oferecidos pela entidade (empréstimos, a-

plicações, RDC, conta salário e muitos outros) mais você tem 

direito a uma parcela dos lucros que, de modo geral, você 

mesmo é que proporcionou ao longo do exercício. Esse é o 

diferencial do seu Banco Cooperativo. 

   Nesse momento em que parte do seu esforço retorna para o 

seu bolso, estamos reforçando a campanha para conscienti-

zar o nosso associado da necessidade de, em seu próprio 

benefício, concentrar as suas finanças na única instituição da 

qual, verdadeiramente, é um dos donos do negócio. 

A tendendo determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a UNIMED Belém encaminhou corres-

pondência à Sicoob Cooesa, solicitando a atualização das informações de todos os cooperados que utilizam o 

Plano de Saúde disponibilizado pela Cooperativa. Será um trabalho árduo de recadastramento, para o qual esperamos 

contar com o apoio e colaboração de todos os beneficiários do plano, que devem comparecer à Cooperativa para atuali-

zar suas informações, evitando, desse modo, situações constrangedoras na hora de utilizar os serviços da UNIMED. 

   A alteração mais significativa, diz respeito à nova exigência de que todos os beneficiários de qualquer Plano de Saúde 

devem, obrigatoriamente, ter o número do Cartão Nacional de Saúde, mesmo que não utilizem o SUS.   


