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1 Assembleia Geral Ordinária 

Extraordinária
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No dia 24 de abril às 9h:00, realizamos nossa Assembleia Geral

Ordinária Extraordinária (AGOE), um evento de interesse

coletivo, que participaram os Coordenadores de Núcleo e os

administradores da cooperativa.

Na AGOE foram discutidos assuntos sobre prestação de contas,

eleição dos membros do Conselho de Administração e outros

assuntos destinados ao crescimento e fortalecimento da nossa

cooperativa.

O evento foi transmitido digitalmente por meio do aplicativo

Moob, onde os Coordenadores de Núcleo participaram e

votaram nas decisões.

Para saber mais informações sobre a Assembleia, consulte o 
Coordenador de Núcleo da sua região ou nos contate por meio 
do e-mail assembleia.4499@sicoob.com.br
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2 O controle de sua vida financeira 

está em suas mãos.
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O Sicoob lançou o jogo Minhas Finanças, uma jornada 100% 

gratuita para ajudar na saúde financeira com o dinheiro. O 

controle da sua vida financeira está em suas mãos.

• Passe de fase e mova suas peças com inteligência.

• 100% online;

• 8h de diversão em conteúdo;

• Fóruns de discussão;

• Faça do seu celular;

• Faça parte de uma comunidade

Vamos passar de fase? 

Inscrição: online.seligafinancas.com.br 
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3 Campanha Seu IR no Sicoob

estendida para 4 de junho

No período de 15 de março à 4 de julho estará vigente a 

campanha Seu IR no Sicoob.

>> Para concorrer é necessário seguir alguns passos 

simples.

1. O cooperado precisa indicar os dados da conta da 

cooperativa para restituição.

2. Encaminhar a declaração em formato JPEG ou PDF para 

o Whatsapp (11) 94541-8565

3. Juntamente com a declaração, informar os telefones de 

contato (celular e fixo) e o principal e-mail de contato.

Além da tranquilidade da entrega da declaração, aqui você 

concorre à prêmios.
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PROMOÇÃO VOCÊ INVESTIDOR

Conheça a Promoção Investir é para Todos.

Investindo a partir de R$ 200,00 você concorre a pontos no 

shopping virtual Coopera São 50 prêmios de 5 mil reais e 10 

prêmios de R$ 10 mil reais

Saiba mais em sicoob.com.br/paratodos

A campanha vai até o dia 30 de junho.

Para saber mais, acesse: sicoob.com.br/paratodos
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Investir é para tod@s
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