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O 
 sistema OCB/SESCOOP-PA promoveu no último final de semana (10 a 12 de 

dezembro), no Município de Salinópolis, o V Encontro de Presidentes e Repre-

sentantes dos Ramos do Cooperativismo Paraense.    

   O Encontro teve a participação de representantes dos vários segmentos do cooperati-

vismo paraense e, com isso, oportunizou a troca de experiências e debates produtivos 

em torno dos problemas comuns que estão localizados em todos os ramos, entre eles a 

pouca participação de associados nas Assembléias Gerais, gerando a ausência de uma 

fiscalização mais efetiva sobre a administração das Cooperativas.  

   Durante o Encontro os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da realidade cooperativista da 

União Européia, através da palestra proferida pelo Dr. Daniel Gómez López, Diretor Del Curso Internacional de Coope-

rativismo,  Desarrollo Rural y Medio Ambiente, da Universidad de Alicante (Espanha). Em sua exposição, o conferen-

cista apresentou dados que demonstraram, de forma bastante clara, que há muito a Europa vem implantando o siste-

ma de fusões de Cooperativas, como forma de aumentar a produtividade e eficiência do movimento que, naquele con-

tinente, tem uma participação significativa em todos os aspectos sócio-econômicos da população. 

   O editor deste Boletim Eletrônico e Presidente da Sicoob Cooesa, Augusto Gambôa, participou do V Encontro de 

Presidentes, onde falou aos participantes sobre as peculiaridades de uma Cooperativa de Crédito, defendendo a inter-

cooperação como alternativa eficaz de fortalecimento do movimento cooperativista no Estado do Pará.  

A o discursar para dezenas de líderes coopera-

tivista, Ernandes Raiol (foto), Presidente do 

Sistema OCB-SESCOOP - PA, apresentou os 

resultados das ações implementadas em 2010, e 

enumerou os projetos que serão desenvolvidos 

em 2011. Todos os presentes fizeram questão de 

ressaltar que ali estavam, acima de tudo, por re-

conhecer o empenho da atual administração em 

resgatar com competência o papel de uma enti-

dade que, por longos anos, apenas ornamentou o 

movimento cooperativista, contribuindo para a 

estagnação do Sistema. 

   A nova direção corre para recuperar o tempo 

perdido e, a cada dia, agrega mais Cooperativas 

nessa tarefa que deve ser o foco de todos os 

que, verdadeiramente, 

enxergam o cooperativis-

mo como instrumento de 

construção da cidadania. 

   A Sicoob Cooesa se 

insere nessa esperança 

de que, finalmente, a 

OCB  está assumindo o 

seu papel de promotora e 

líder do desenvolvimento 

do cooperativismo no 

Pará.      

O 
 Deputado reeleito Alexandre 

Von (foto), participou da abertu-

ra do V Encontro de Presiden-

tes e Representantes dos Ramos do 

Cooperativismo Paraense, onde infor-

mou sobre a tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo que apresentou na 

Assembléia, criando a Frente Coopera-

tivista no âmbito do Estado - FRENCO-

OP, com o objetivo de unificar e fortale-

cer o movimento cooperativista, através do estabelecimento de 

políticas públicas definidas a partir de uma legislação que atenda 

as necessidades de todos os segmentos. 

   O Deputado deu conta de que o Projeto já foi apreciado e apro-

vado nas Comissões Técnicas, e está  pronto para ser encami-

nhado para a votação no Plenário do Poder Legislativo, o que só 

deve ocorrer no início do próximo ano, tendo em vista que a prio-

ridade naquela Casa de Leis é a votação da Lei Orçamentária 

para o próximo ano. 

     Muito aplaudido e cumprimentado pelos líderes presentes, 

Alexandre Von  reafirmou seus compromissos com o movimento 

cooperativista do Estado do Pará, demonstrando amplos conhe-

cimentos sobre o atual estágio desse movimento que, historica-

mente, encontra barreiras na sua expansão e consolidação, prin-

cipalmente pelo descrédito e desconfiança com que é encarado 

pelas instituições públicas responsáveis pelo fomento da ativida-

de, o que dificulta o estabelecimento de uma política de Estado 

voltada para o incremento do Cooperativismo. 


