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A 
Sicoob Cooesa, apesar de todas as dificuldades econômicas decorrentes da 

pandemia do Covid-19, continua na sua caminhada para viabilizar o acesso ao 

crédito a todos os seus Cooperados, cumprindo, assim, os verdadeiros e 

centenários ideais cooperativistas. Veja apenas alguns exemplos do que oferecemos: 

  

      A Administração da Sicoob Cooesa seguirá trabalhando para garantir a inclusão de todos os seus associados, 

controlando despesas e buscando novos serviços que possam atender de forma diferenciada aos que, verdadeiramente, 

fazem  possível a existência do cooperativismo  enquanto um movimento social solidário e justo.  

      É importante ressaltar que, além dos juros mais baixos, os resultados da Cooperativa, ao final de cada exercício, 

retornam aos seus cooperados que - na Sicoob Cooesa  - mais que clientes são donos, na proporção do que utilizam! 

O 
 Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (PRONAMPE), instituído pela lei federal 13.999 de 18 de 

maio de 2020, tem o objetivo de permitir operações de crédito para 

alavancar o desenvolvimento de Micros e Pequenas Empresas, que poderão 

usar esses créditos na aquisição de máquinas, equipamentos e reformas e, 

também, para quitar as despesas operacionais.  

     As pessoas jurídicas filiadas à Sicoob Cooesa também poderão ter acesso 

a tão relevante Programa, habilitando-se a operações de crédito no âmbito do 

PRONAMPE, até o limite de R$100.000,00 - de acordo com a Receita Bruta 

Anual de cada associado - com 36 meses para pagamento. 

     A Sicoob Cooesa, até o fechamento desta edição do Boletim Eletrônico, já havia efetuado o cadastramento e 

liberação de mais de 1,4 milhões, atendendo cerca de 20 cooperados.  

U 
m grande número de Delegados da Sicoob Cooesa teve, finalmente, 

a possibilidade de conhecer de perto toda a estrutura da nova sede da 

Cooperativa, cuja inauguração aos associados e ao público em geral 

não foi possível em virtude da pandemia do Covid-19. Na oportunidade, além 

de visitar as dependências da nova sede, ouvir informações sobre os planos e 

projetos da nova administração para os próximos 4 anos, e se manifestar no 

encontro com o Conselho de Administração, os Delegados participaram de um 

coquetel descontraído no encerramento do evento que, segundo a Presidente 

Márcia Ramos, em discurso,  deverá ocorrer com mais assiduidade. 

     Os Delegados, eleitos pelos associados para representá-los nas reuniões 

de Assembleia Geral da Cooperativa, são peças imprescindíveis, importantes e fundamentais na fiscalização e 

planejamento das ações da Diretoria e do Conselho de Administração, eleitos por eles para conduzir a Sicoob Cooesa no 

rumo do desenvolvimento e transparência, dentro dos princípios que regem o cooperativismo. 

Imagem Portal Lubes 

Imagem da JJR Contábil no lançamento do  Programa 

Linhas Para Pessoas Físicas Taxas 

Cheque Especial (10 dias s/ juros) A partir de 5,25% 
Crédito Consignado A partir de 0,96% 
Crédito com Débito Automático A partir de 1,39% 
Antecipação do IRPF A partir de 2,2% 
Financiamento de Veículos A partir de 0,69% 
Aquisição de Computadores A partir de 0,99% 
Financia Placas de Energia A partir  de 1,21% 

Linhas Para Pessoas Jurídicas Taxas 

Cheque Especial A partir de 6,20% 
Capital de Giro A partir de 1,30% 
Financiamento de Veículos  A partir de 0,99% 
Antecipação de títulos A partir de 0,80% 
Financia Placas de Energia A partir  de 1,21% 


