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O 
 nosso Boletim Eletrônico está com um novo visual. Estamos 

iniciando nossa caminhada para a adesão da Cooesa ao novo 

posicionamento e integração do sistema Sicoob sob uma mes-

ma marca, fortalecendo o cooperativismo de crédito no Brasil. 

Simples e moderna, a nova marca do Sicoob parte da idéia do ser hu-

mano como sendo a essência do cooperativismo que, através da associa-

ção de várias pessoas, reunidos em grupos de diferentes características, 

originou os triângulos que deram origem à marca. 

Desse modo, a sobreposição dos três triângulos simbolizam a união da 

força das cooperativas, dos associados e das entidades que inte-

gram o sistema, em prol de objetivos comuns. É a síntese da integração 

e intercooperação, traços marcantes na identidade do sistema. 

A marca é um dos maiores patrimônios de uma Empresa. Quanto mais 

sólida e presente na vidas das pessoas, comunicando de maneira correta, 

maior a chance de se consolidar como referência para o público, trazendo 

credibilidade e visibilidade para a instituição. Essa a importância de se ter 

uma marca sólida e respeitada. 

Em breve, o público paraense irá conhecer de perto a nova marca da 

Sicoob Cooesa. Estamos providenciando a reformulação da nossa identi-

dade visual, que terá início pelo Posto de Atendimento Cooperativo, re-

centemente ampliado em novo espaço do prédio principal da Assembléia 

Legislativa.  

Com isso, estaremos fazendo a nossa parte para potencializar o papel 

do Sicoob na construção de uma sociedade mais igual e justa, oferecen-

do soluções financeiras e distribuindo riquezas entre seus associados. 

Afinal, como informa o slogan “o Sicoob foi criado por você, para você e 

está, a cada dia, mais associado a você.”  

Saiba mais da nova marca, acessando www.associadoavoce.com.br. 

Desde a sua fundação, há 16 anos, a Cooesa tem adotado mar-

cas que se consolidaram entre o público em geral e entre os asso-

ciados, servindo como instrumento importante para alavancar a 

instituição. Nas marcas anteriores à que atualmente passaremos 

a utilizar, o pinheiro - símbolo universal do cooperativismo - sempre esteve presen-

te, permitindo a identificação imediata do objetivo maior da instituição. 

 A adesão ao sistema Sicoob deu uma nova dimensão à cooperati-

va fundada por 42 servidores do Parlamento Estadual com o objetivo 

maior de criar uma rede de proteção contra os avanços da agiota-

gem que proliferava nas dependências da Assembléia Legislativa. 

Hoje, com a obrigatoriedade de cumprir todas as normas de con-

trole estabelecidas pelo Banco Central, como qualquer instituição 

bancária comercial, a Sicoob Cooesa precisa permanentemente se 

adequar às novas condições do mercado, inclusive no que se refere 

à atualização da marca que, via de regra, sempre chega 

na frente para anunciar a oportunidade de acesso ao 

crédito ético e solidário. 


