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M 
embros do Conselho de Administração e funcionários da Sicoob Cooesa participaram 

de uma reunião com Servidores do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, no 

auditório daquele órgão estadual, ocasião em que a Gerente da Cooperativa, Andréa 

Machado, apresentou o histórico, objetivos e serviços disponibilizados pela Cooperativa, enfati-

zando o seu caráter de instituição construída e mantida 

pelos servidores públicos que, ao final de cada exercício 

financeiro, recebem em suas contas o resultado obtido 

como sobras.  

   Os servidores presentes à reunião, demonstrando o 

grande interesse em se engajar na luta por mais prote-

ção e dignidade ao salário do trabalhador, fizeram inú-

meras indagações que foram respondidas pelos Direto-

res e Colaboradores. Esclarecidas as dúvidas, os diri-

gentes do sindicato do DETRAN - que já são associa-

dos da Cooperativa - pleitearam a instalação de um Posto de Atendimento Cooperativo, nas dependências do órgão, 

diante da possibilidade de, em uma primeira etapa, pelo menos 300 servidores se associarem. A Diretoria firmou com-

promisso de que, tão logo assumam os novos gestores do DETRAN, que devem ser empossados no próximo governo, 

serão iniciados os contatos para viabilizar a instalação do PAC solicitado. Nas próximas semanas, a Consultora de 

vendas da Sicoob Cooesa , Vanice Ainette, estará na sede do DETRAN para cadastrar os Servidores que pretendem 

ser sócios da instituição e, também, esclarecer os que não puderam participar da reunião. 

   Associar servidores do DETRAN faz parte do projeto de expansão da Cooperativa, aprovado pelo Banco Central no 

ano passado, e que agora começa a ser efetivado após a liberação, pela Secretaria de Administração do Estado,  de 

um código para que a Sicoob Cooesa acesse a consignação em  folha de pagamento, possibilitando maior segurança 

para a cooperativa e as menores taxas de juros do mercado, em todas as operações, para os servidores cooperados.  

A  Sicoob Cooesa, numa demonstração clara de apoio e 

confiança no projeto de recuperação do Sistema OCB/

SESCOOP-Pa, que vem sendo implementado pela nova ad-

ministração, concluiu as negociações e já iniciou o pagamento 

da contribuição cooperativa sobre o balanço de cada exercí-

cio, que estava pendente nos últimos três anos. O acordo foi 

fechado em visita que o Presidente da OCB/SESCOOP, Er-

nandes Raiol, fez à sede da Cooperativa, onde falou sobre as 

novas metas e objetivos da instituição que ora dirige, e sobre 

as medidas já tomadas para reestruturar a organização.  

   Na oportunidade, a Diretoria da Sicoob Cooesa - que com 

17 servidores  contribui para o volume de recursos disponibili-

zados para o SESCOOP - entregou àquele Presidente a rela-

ção de cursos que entende como fundamentais para o desen-

volvimento das cooperativas do ramo de crédito, entre eles os 

cursos de certificação da Anbid CPA -10, que a partir de 2012 

passará a ser obrigatório. O Presidente Ernandes Raiol, de 

pronto, assumiu o compromisso de providenciar os cursos 

solicitados, que serão disponibilizados, também, para os fun-

cionários de todas as Cooperativas interessadas.   

A  cada mês um número cada vez maior de coope-

rados descobrem as facilidades e comodidades 

de acessar o Internet Banking disponibilizado na pági-

na da Sicoob Cooesa na rede virtual de computadores

(www.cooesa.coop.br), para realizar o pagamento de 

contas e títulos na data do vencimento.  

   Em relação ao mês de setembro, outubro apresentou 

um aumento de 36% no número de acessos, gerando 

um volume de transações que ultrapassou a barreira 

dos trinta mil reais. Esse montante é significativo se 

levarmos em conta que a Cooperativa ainda não rece-

be contas e tributos de âmbito federal, o que é objeto 

de discussões no Congresso, em Brasília. 

   O site da Cooperativa é constantemente aperfeiçoa-

do, para melhor interagir com seu cooperados.     


