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1 Homenagem no Dia Internacional 

da Mulher
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O Sicoob Santa protagonizou mais ações de apoio ao dia

Internacional da Mulher.

A cooperativa em parceria com a coordenação de gestão

de pessoas do Hospital Nossa Senhora da Conceição,

doaram nos dias 8 e 9 de março 350 kits de unhas às

funcionárias do hospital.

Também no dia 9 de março a palestrante Alessandra

Alckmin homenageou as mulheres neste dia mais que

especial.

A ação foi realizada em intercooperação entre as

cooperativas Sicoob Santa, Sicoob Embraer, Sicoob

Mantiqueira e Sicoob Metropolitana.

São homenagens mais que merecida às mulheres que

transformam positivamente nossa sociedade.
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Campanha Seu IR no Sicoob

No período de 15 de março à 7 de abril 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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No dia 1º de abril o Sicoob lançou 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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O Sicoob Santa se preocupa com a saúde financeira de 

seus cooperados, por isso, estruturamos nosso blog com 

conteúdo voltado ao seu bem estar financeiro.

Semanalmente teremos dicas úteis e aplicáveis à sua 

realidade.

Acesse o blog no site www.sicoobsanta.coop.br na pagina 

inicial na opção blog.

Para receber dicas adicionais, siga nossas redes sociais no 

Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube.

4 Blog – Saúde para seu bolso

Saúde para 

seu bolso
SicoobSanta4499 @sicoobsanta Sicoob Santa Sicoob Santa
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http://www.sicoobsanta.coop.br/
https://www.sicoobsanta.coop.br/blog
https://www.facebook.com/SicoobSanta4499
https://www.instagram.com/sicoobsanta/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/c/SicoobSanta/videos

