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No último dia 13 de maio a Sicoob Cooesa festejou o 

décimo sexto aniversário de uma idéia nascida para li-

bertar servidores públicos assalariados, das 

correntes da agiotagem e da especu-

lação do capitalismo selvagem. 

Nesses dezesseis anos, são 

incontáveis as histórias de 

cooperados que recupe-

raram o controle so-

bre seus salá-

rios, apesar da 

agiotagem e da 

e s p e c u l a ç ã o 

ainda se constituí-

rem em uma pra-

ga presente no 

dia a dia do servi-

dor.  

 Nesses dezesseis anos, a  Sicoob Cooesa experimen-

tou avanços surpreendentes até mesmo para os seus 

42 sócios fundadores, extrapolando o universo do qua-

dro de Servidores da Assembléia Legislativa para atingir 

diversos órgãos de servidores públicos estaduais na 

região metropolitana de Belém. Os produtos oferecidos 

pela cooperativa se multiplicaram, proporcio-

nando satisfação e segurança aos 

seus associados que, ao final de 

cada exercício, são os desti-

natários dos resultados 

obtidos pela instituição. 

Tudo isso, sem abrir 

mão do seu ideal de 

praticar o crédito 

ético, responsável 

e digno, onde o 

principal valor é o 

respeito ao coo-

perado. 

Ainda há um lon-

go caminho de lutas 

e enfretamentos a percorrer. No entanto, hoje há uma 

estrada pavimentada que foi construída a partir de um 

sonho que não precisou de muito tempo para se tornar 

realidade. Estamos todos de PARABÉNS!    

 

 

 

OO  aniversário da cooperativa foi comemorado de forma discreta e sem pompas, como convém a uma adminis-

tração cujo compromisso maior é com o respeito ao patrimônio dos associados. Assim, para marcar esse 13 

de maio, o Conselho Administrativo resolveu promover nova queda no juro do CREDCONSIGNADO, fixando a ta-

xa para essa modalidade de empréstimo em 1,78% ao mês, para qualquer nú-

mero de parcelas. O prazo do financiamento não foi ampliado pelo fato do Con-

selho entender que, permitir ao trabalhador assalariado comprometer a sua 

renda por 8 anos com empréstimo pessoal, não se coaduna com o princípio do 

crédito ético proclamado pelo cooperativismo. As taxas para as demais modali-

dades de empréstimos serão avaliadas, levando-se em conta questões como o 

grau de endividamento, histórico e capital integralizado.  

  Para cortar o bolo de aniversário, alunos da creche da Assembléia Legislativa 

estiveram na sede da Sicoob Cooesa, acompa-

nhados da Coordenadora e de professores. Na 

ocasião, receberam da Diretoria da Cooperativa a 

doação de um ventilador e um aparelho de DVD 

para serem utilizados na brinquedoteca recém 

inaugurada naquela modelar instituição de ensino. 

  O FEART presenteou a cooperativa, convidando 

o músico Vanderlei Ribeiro, que tocou e cantou 

para os que estiveram no PAC  da cooperativa.    


