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O 
 fechamento dos números do primeiro semestre de 2013, confirmam 

o crescimento da Sicoob Cooesa quando comparados com os nú-

meros do primeiro semestre de 2012, apesar do período complicado 

e conturbado por que passa a economia brasileira em decorrência, principal-

mente, do atual cenário econômico mundial.  

   Os números - que já estão disponibilizados na página da cooperativa na 

internet (www.cooesa.coop.br) - mostram um crescimento médio de 16% 

em relação a 2012, onde as sobras aumentaram no percentual de 25%, pas-

sando de R$350.000,00 no primeiro semestre de 2012 para R$436.127,00 no 

primeiro semestre do corrente ano. 

   Longe de permitir uma acomodação na forma de administrar a cooperativa, 

o resultado vem motivar Diretores e Funcionários na construção de novos e 

decisivos avanços, principalmente para enfrentar os desafios da concorrência que, no Pará, fica cada vez mais acirrada. 

Para isso, ainda nesta semana, a Sicoob Cooesa estará disponibilizando para análise e estudos dos seus associados, 

o Projeto de Reforma Estatutária que será levado para discussão na Assembleia Geral Extraordinária já marcada para o 

próximo dia 13 de setembro.  

    Uma vez aprovado pelos cooperados e, posteriormente, homologado pelo Banco Central do Brasil, a Sicoob Cooesa  

passará a dispor de um Estatuto adequado ao modelo exigido pelo Sicoob Confederação e, ao mesmo tempo, irá dispor 

de um conjunto de normas atualizadas que permitirão, em curto espaço de tempo, solidificar a cooperativa dos Servido-

res Públicos Civis e Militares, em todo o território paraense. 

C 
onforme cláusula contratual, o mês de setembro de cada ano é a data base para reajuste dos planos de saúde 

disponibilizados pela Empresa UNIMED para os associados das cooperativas de crédito conveniadas. Assim, 

após negociações com representantes da Sicoob Central Amazônia, o reajuste inicialmente proposto pela Em-

presa no percentual de 24%, foi fechado em 12% e comunicado à Cooperativa no último dia 2 de agosto.  

   Para os associados da Sicoob Cooe-

sa que descontam o plano em folha de 

pagamento, os valores constantes da 

tabela ao lado já serão enviados para 

desconto no final do mês. Caso os asso-

ciados queiram fazer algum ajuste de 

plano ou desligamento do mesmo, de-

vem procurar imediatamente a sua Coo-

perativa.   

Mensalidades Unimed 

Planos 0 a 17 18 a 29 30 a 59 60 ou mais 

Nacional Enfermaria  R$ 149,73  R$ 183,81  R$ 238,75  R$ 415,29 

Nacional Apartamento  R$ 226,99  R$ 288,45  R$ 416,71  R$ 748,01 

  

Regional Enfermaria  R$ 130,91  R$ 159,84  R$ 207,63  R$ 361,33 

O 
 Conselho de Administração da Sicoob Cooesa tem a 

plena convicção de que o ideal cooperativista tem início 

dentro do ambiente familiar. Por isso mesmo, a Sicoob 

Cooesa tem a preocupação de não deixar passar em branco 

datas significativas como dia das mães, das crianças e dos pais. 

   Assim, manifestamos aos nossos associados e funcionários, 

os nossos cumprimentos pela passagem do “Dia dos Pais”, no 

próximo dia 11. Muita saúde, paz, harmonia, sucesso e felicida-

de aos pais da Sicoob Cooesa.   


