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1 O jogo vai começar

2

Gamificação com educação financeira, não deixe seu filho fora 

dessa.

O Instituto Sicoob lança o jogo de educação financeira SE LIGA –

Finanças online.

É um projeto destinado a ensinar finanças por meio de jogos. 

• 100% online

• 8 horas de conteúdo

• Fóruns de discussão

• Exercícios práticos

• Assista quantas vezes quiser

• Faça aulas no celular

• Faça parte de uma comunidade

• Totalmente gratuito

Confira a programação e faça sua inscrição no site: 

online.seligafinancas.com.br
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Do dia 29/3 à 5/4 foram realizados os encontros da Reunião 

Anual de Núcleos 2021 por meio digital no aplicativo Moob.

Foi apresentado pelo Diretor Executivo Douglas Aparecido Cirilo 

os resultados da cooperativa e os horizontes que serão 

alcançados.

Douglas Cirilo destaca:

“Apesar de momentos de desafios, conseguirmos cumprir o 

objetivo da cooperativa: levar justiça financeira aos cooperados.

Fechamos 2020 no positivo e com distribuição de sobras, 

cumprimos nosso papel sem deixar de olhar para o social, o 

princípio de interesse pela comunidade.

Apoiamos financeiramente em 2020 o número de 10 ações sociais 

como kits de natal e distribuição de alimentos.

A essência do cooperativismo é olhar em todas as direções, é 

olhar para o lado e ajudar aos que também precisam.”

Além da apresentação de resultados e os projetos da 

cooperativa, também presenteamos nossos cooperados 

participantes com sorteios de diversos prêmios como: Vale 

viagem, vale compras, TV LED, fone bluetooth, cafeteira portátil, 

bolsa térmica e diversos livros de Educação Financeira.

2 Reunião Anual de Núcleos – 2021
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3
Campanha Seu IR no Sicoob

Vale lembrar –

No período de 15 de março à 5 de maio 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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Vale lembrar –

Iniciamos a campanha “Investir é para todos”.

Além de guardar dinheiro, você concorre à prêmios.

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

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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