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O  ano de 2010 vai chegando ao fim, com a Sicoob Cooesa quebrando recordes sucessivos em  quantidade 

de serviços oferecidos e qualidade nas operações, fechando o exercício com o melhor resultado de sua his-

tória. O mérito desse sucesso deve ser creditado na conta dos associados que, nos últimos três anos, deposita-

ram toda confiança na atual administração, não poupando esforços para incentivar e motivar os Conselheiros a 

tomarem decisões ousadas e responsáveis, com o objetivo de fortalecer a Cooperativa e fazer com coragem o 

enfrentamento das dificuldades que se colocam para o avanço do cooperativismo de crédito. 

   Do outro lado, a existência de um quadro de funcionários capacitados e comprometidos com o desenvolvimento 

da instituição, foi fator determinante para os avanços e conquistas que a Cooperativa vem experimentado nos últi-

mos anos. A competência do quadro de colaboradores é garantia de que podemos ousar cada vez mais. 

   Longe de se conformar com as conquistas alcançadas,  o Conselho de Administração, com o apoio e contribui-

ção do Conselho Fiscal já tem pronto o planejamento que fará da Sicoob Cooesa, em 2011, a instituição financei-

ra dos Servidores Públicos do Estado do Pará que, aos poucos, vão tomando conhecimento dos benefícios sócio-

econômicos oferecidos pelo movimento cooperativista de crédito e, acima de tudo, das vantagens de serem, ao 

mesmo tempo, clientes e donos do seu próprio banco, mudando a relação capitalista perversa que hoje escraviza 

o salário do Servidor.   

   Não há pressa. Cada passo para frente está sendo dado de forma a nunca ter que se dar qualquer passo para 

trás. Os desafios são enormes, mas a força do trabalhador assalariado é inquebrantável. Juntos, haveremos de 

construir condições dignas de vida, alicerçadas no crédito ético, na ajuda mútua e na solidariedade. 


