
C 
riado para servir de ferramenta de informação e transparência da atual gestão 

da Cooperativa, o Boletim Eletrônico da Sicoob Cooesa completa um ano 

de circulação na rede mundial de computadores, sendo distribuído diretamen-

te para mais de mil endereços eletrônicos e disponibilizado mundialmente pela página 

da Instituição na internet (www.cooesa.coop.br). 

    Foram 53 semanas ininterruptas de distribuição, repercutindo notícias de interesse 

não apenas dos associados da Sicoob Cooesa, mas também de todos os que lutam 

e acreditam no movimento cooperativista como a alternativa sócio-econômica mais 

viável para o século XXI. No Boletim, todos os domingos, circulam notícias que dão 

conta dos projetos, planejamentos e realizações da Cooperativa dos Servidores Públi-

cos do Estado do Pará; matérias voltadas para a importância da conscientização  dos 

princípios cooperativistas; informações sobre planejamento econômico pessoal e fa-

miliar; além de indicações de sites onde o estudo cooperativista pode ser aprofunda-

do, entre outros. 

   Elaborado e distribuído, sem custos, pelo Presidente da Cooperativa Augusto Gambôa, Advogado e Jornalista, o Bo-

letim Eletrônico tem o apoio e contribuição dos Conselheiros e dos Colaboradores da Cooperativa, além da participação 

de dezenas de leitores que interagem virtualmente com mensagens de críticas e sugestões. 
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O 1º Boletim 

O 
 avanço indiscriminado sobre a mar-

gem consignável do servidor assala-

riado tem sido o grande responsável 

pela situação de endividamento do trabalha-

dor. Na maioria dos Estados, a legislação 

garante que apenas 30% do salário pode ser 

comprometido com o pagamento de emprés-

timos e outras despesas de caráter não com-

pulsórias. O objetivo, é impedir que o traba-

lhador possa chegar ao final de mais uma 

jornada mensal de trabalho e, ao pegar o 

seu contra-cheque, descubra constrangido que não há saldo para atender com suas 

despesas e de sua família. 

   Do outro lado, os bancos comerciais e as financeiras, precisam vender dinheiro para 

poder auferir lucros do capital e se manter no mercado. Para isso, pouco importa o 

viés social que isso representa. Eles precisam emprestar, e o assalariado está preci-

sando de dinheiro adquirido com facilidade. Esta é a equação perfeita para o início de 

um processo de endividamento de conseqüências danosas para milhares de famílias. 

   A Sicoob Cooesa, enquanto entidade financeira que pertence aos servidores públi-

cos do Estado do Pará, não tem medido esforços para conscientizar os trabalhadores 

sobre a necessidade de  repelir todas as tentativas de avanço sobre a parte dos seus 

salários que está destinada à sua sobrevivência com dignidade. Não é tarefa fácil di-

ante da ganância capitalista que domina a folha de pagamento dos servidores, no en-

tanto, é um desafio que a cooperativa deve perseguir, atendendo o princípio do crédito 

ético que move o ideal cooperativista. 


