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Será no próximo dia 25 de fevereiro, terça-feira, a Assembleia 
Geral Ordinária da Sicoob Cooesa, onde a administração es-
tará prestando contas do exercício de 2013 e apresentando os 
resultados da instituição naquele exercício (Ver Edital publica-
do no Jornal Amazônia, de 14/02/2014).

Na AGO, que irá ocorrer no auditório “Deputado João Batis-
ta”, no segundo andar do prédio da Assembleia Legislativa do 
Pará, a partir das 11:00h, os associados definirão o destino 
que deverá ser dado às sobras obtidas em 2013, que refletem 
o melhor resultado da Cooperativa nos últimos 20 anos. 

Os associados tomarão conhecimento, também, da pro-
gramação que está sendo montada para festejar a passagem 
dos 20 anos de fundação da Cooperativa dos Servidores Pú-
blicos Civis e Militares do Estado do Pará, além de informes 
importantes para o fortalecimento cada vez maior da Sicoob 
Cooesa. 

CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO 
COMEMORATIVO DE 20 ANOS.

SICOOB COOESA REALIZA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

É importante que um grande número de associados/donos da Cooperativa estejam presentes à Assembleia 
Geral, momento ideal para a concretização de uma gestão compartilhada ampla, democrática e transparente.

Clique no edital ao lado 
para acessar a publicação 
original.

PLANO DE SAÚDE: 
SABENDO USAR NÃO VAI ONERAR

Há mais de uma década a Sicoob Cooesa man-
tém convênio com a empresa UNIMED Belém, 
disponibilizando aos seus cooperados e famili-
ares, modalidades de plano de saúde que, diante 
da carência do atendimento hospitalar público, 
vem possibilitar um atendimento mais digno, 
com um custo menor do que os praticados pela 
mesma empresa médica para os seus usuários 
de planos individuais.

Ocorre que, uma vez por ano – como determi-
na o contrato – chega o momento de discutir 
o reajuste dos planos, em rodadas sempre es-
tressantes, por questões óbvias e compreensíveis 
dentro do mercado capitalista: de um lado, a em-
presa naturalmente não admite ter prejuízo com 
o plano e do outro lado, também naturalmente, 
a Cooperativa não admite que os seus coopera-
dos usuários do plano sejam onerados com va-
lores fora da realidade dos seus ajustes salariais.

Resolver essa equação nunca será fácil! 

Neste mês a UNIMED Belém encaminhou para a Cooperativa as planilhas da análise da sinistralidade do contrato, 
acompanhada de uma carta onde alerta que a utilização do plano ultrapassou o índice previsto para que se en-
quadre ao reajuste anual. Ou seja: o valor que a Sicoob Cooesa repassa à UNIMED, pelas tabelas encaminhadas, é 
menor do que o valor que aquela Empresa repassa aos prestadores de serviços associados, pela utilização dos pla-
nos pelos cooperados usuários. Esse desencontro, ao final, irá impactar de forma significativa no próximo reajuste.

Por esse motivo, na mesma carta, a UNIMED Belém - em uma demonstração inequívoca de cuidado e responsabili-
dade social - coloca à disposição da cooperativa palestras de conscientização e outras, voltadas para a área de saúde 
e segurança no trabalho, que objetiva diminuir o alto índice de utilização dos serviços oferecidos.

A Diretoria da Sicoob Cooesa irá agendar estas palestras e disponibilizá-las aos seus cooperados usuários do plano, 
por entender que todos os esforços devem ser feitos para que seus associados não sejam onerados ainda mais, no 
momento de ter acesso a um plano de saúde digno e competente.

Por fim, é importante que nossos cooperados usuários tenham amplo conhecimento dessas questões, para que 
possam, também, fazer todo o possível para que, no momento do reajuste do plano, o nosso índice de sinistrali-
dade esteja equilibrado e, assim, venha a permitir que o valor reajustado tenha um impacto menor nos salários já 
sobrecarregados dos servidores públicos associados. 

SEGURO DE PROTEÇÃO FAMILIAR

A Sicoob Cooesa se preocupa em proteger tudo aquilo que é mais importante para você: sua vida e a de quem 
você ama. Um bom seguro de vida é aquele que se preocupa com você também no presente. Ao contratar o Se-
guro de Vida Individual, você garante a sua tranquilidade e a proteção de quem mais ama, agora e no futuro.

Além disso para profissionais de maior risco como Policiais Militares, Bombeiros e Vigilância Patrimonial a Si-
coob Cooesa vem oferecer Seguro com aceitação e cobertura até R$ 50.000,00 em caso de Morte Natural, R$ 
100.000,00 por Morte Acidental e R$ 50.000,00 por Invalidez por Acidente. 

Acompanhe que na simulação utilizamos o perfil de um jovem de 23 anos e uma apólice de R$ 50.000,00. O valor 
do seguro é de R$ 101,52 mesmo com o risco profissional e cobertura por 1 ano! Não perca e nos procure agora 
para pedir também seu orçamento.

PROMOÇÃO DE SERVIÇO DA COOPERATIVA

INFORMES FINANCEIROS PARA O IRPF 2014
   O prazo para a entrega do formulário do Imposto de Renda começa logo após o feriado do carnaval, 6 de março, 
e se estende até o dia 30 de abril. Em 2014, o contribuinte deve ficar atento às mudanças para não cometer erros 
ao enviar a declaração. A novidade é a declaração pré-preenchida, disponível apenas para os contribuintes que 
possuem o certificado digital, o que representa cerca de 1 milhão de contribuintes em todo o país.
   Para o preenchimento do formulário, os associados da Sicoob Cooesa já podem procurar a cooperativa ou aces-
sar o internet banking, para obter suas informações financeiras tais como: saldo de conta corrente, capital so-
cial, empréstimos, investimentos e poupança. Os informes para os usuários dos Planos de Saúde UNIMED Belém, 
UNIODONTO, DentalCorp e Odontosystem, deverão ser solicitados no atendimento da Cooperativa, que irá dis-
ponibilizá-los em um prazo de até 72 horas, pela ordem da solicitação.
   É importante ressaltar que as informações não serão entregues a terceiros, à exceção dos que possuam instru-
mento de procuração autorizando a entrega.
   Procure a sua Cooperativa, também, para obter informações sobre a antecipação do valor da restituição do Im-
posto de Renda 2014, disponível para os associados que entregam sua declaração na Cooperativa.

DOCUMENTOS:
Os documentos mais importantes que precisam estar em dia são: informe de rendimentos dos bancos; informe 
de rendimentos do empregador; informe de rendimentos de gestoras e corretoras (para investidores); recibos e 
notas fiscais de serviços médicos e odontológicos (inclusive internações e gastos com plano de saúde); recibos, 
notas fiscais ou boletos pagos de despesas com educação do contribuinte ou de dependentes; comprovantes 
de contribuição previdenciária para empregados domésticos com carteira assinada; boletos pagos de aluguel ou 
documento anual que comprove o pagamento das parcelas (tanto de locadores quanto de locatários); cópia da 
declaração do Imposto de Renda do ano anterior (para comparação e checagem de informações); recibos, notas 
fiscais ou boletos pagos de transações patrimoniais, como a compra ou venda de imóveis ou veículos.
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