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 O 
 Estado do Amapá desperta para o cooperativismo de crédito e, após 

negociações que demoraram mais de dois anos para serem concreti-

zadas, 46 empresários do ramo industrial, comércio de bens, servi-

ços e turismos, se reuniram para fundar a Sicoob CredEmpresas/AP.  

   Já de posse de autorização do Banco Central para funcionar, a cooperativa 

caçula do sistema Sicoob vem preparando a sua implantação, através da ca-

pacitação do seu quadro de servidores sendo que, no final deste mês de a-

bril, estarão em Belém para treinamento na Central Sicoob Amazônia, entida-

de à qual serão filiadas, já estando agendadas visitas às diversas cooperati-

vas que atuam em Belém. Segundo o presidente da cooperativa, Ladislao 

Monte, a instituição vai atender, principalmente, as necessidades dos micro e 

pequenos empresários, que terão mais facilidade de acesso ao crédito,menores taxas e menos burocracia para aces-

so aos serviços financeiros. 

   Com sede em Macapá, capital do Estado do  Amapá, a Sicoob CredEmpresas também vai abranger a cidade de 

Santana, o segundo município mais populoso, estando no planejamento da cooperativa expandir seus serviços para 

outros Municípios do Estado. “No Amapá, cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) é gerado pelo comércio. Com o 

Sicoob, as empresas terão um suporte para crescer ainda mais e, junto com elas, todo o Estado”, comenta Ladislao. 

   Ressalte-se ainda que, antecipando-se ao Estado do Pará, no último dia 31 de março, foi lançada a Frente Coopera-

tivista do Amapá, em Sessão Solene na Assembléia Legislativa daquele Estado, ocasião em que tomou posse a pri-

meira diretoria da FRENCOOP-AP, que será presidida pelo Deputado Jaci Amanajás do PPS. 

   A Sicoob Cooesa dá as boas vindas ao surgimento da Sicoob CredEmpresas e já colocou suas dependências e 

experiência de 18 anos, à disposição da cooperativa do Estado vizinho cujo surgimento poderá representar um novo 

marco na consolidação e avanço do cooperativismo de crédito na região norte que, no mapa do Brasil, aparece sem-

pre com percentuais inexpressivos de crescimento, que beira a estagnação.   
Fontes: http://cooperativismodecredito.com.br/news e www.al.ap.gov.b 

A  Sicoob Cooesa já está recebendo tributos federais por meio de 

documento de arrecadação da receita federal (Darf), com código de 

barras, em guichê de caixa. Este é mais um produto disponibilizado pelo 

Sisbr - sistema utilizado pelas cooperativas da Sicoob - que vem atender 

as necessidades dos associados da cooperativa que, cada vez mais, po-

dem se libertar dos custos exorbitantes que são cobrados pelas institui-

ções financeiras comerciais, para oferecer os serviços brancários. 

   Além disso, ao pagar suas contas na Sicooob Cooesa, seja ou não 

cooperado, o cliente recebe um cupom por título pago, preenche esse 

cupom e o deposita em uma urna na sede e no Posto Avançado da Coo-

perativa e, no início do mês subsequente, pode ser sorteado com a quan-

tia de R$200,00, em dinheiro, pago no ato do sorteio. 

A s cooperativas do sistema Sicoob já 
estão disponibilizando o Sicoobnet 

Celular, canal de autoatendimento que 
permite o acesso a sua conta para a reali-
zação de transações financeiras, por meio 
do aparelho celular (ou dispositivo móvel) 
conectado à internet. 
   O acesso é realizado pelo navegador de 
internet do aparelho através do endereço 
http://www.sicoob.com.br. 

    Através do Sicoobnet celular você pode 
consultar saldos e extratos de conta corren-
te e dos cartões; simular e contratar em-
préstimos; pagar títulos (boletos bancá-
rios);pagar convênios (contas de água, luz, 
telefone e outros); pagar a fatura do seu 
cartão Sicoobcard; transferir recursos entre 
contas da Rede Sicoob; transferir recursos 
para outras instituições financeiras; e ainda 
localizar cooperativas de todo país. 


