
      Edição Nº 67Edição Nº 67––  15 a 21de MAI de 201115 a 21de MAI de 2011  

A 
s comemorações do décimo sétimo aniversário de fundação da Si-

coob Cooesa atraiu para a sede da treze de maio um grande núme-

ro de associados, que lá estiveram para cantar o parabéns, cortar o 

bolo e concorrer a inúmeros prêmios sorteados entre os presentes (fotos).  

   Era visível a satisfação dos cooperados, diante de um sonho sonhado no 

longínquo 1994 e que, hoje, está materializado em uma instituição financeira 

modelar, sólida e respeitada, construída pelos servidores públicos estaduais, 

para atender os servidores públicos estaduais. 

   Vivendo um momento de plena expansão,  a Sicoob Cooesa amadureceu 

e se consolidou no mercado financeiro do Pará, integrando um sistema 

que abriga mais de 5 milhões de cooperados em 1.370 Cooperativas es-

palhadas por todo o Brasil. Foram 17 anos de enfrentamento seguro e 

decidido a todas as barreiras que se apresentaram, por conta da tentati-

va de barrar o avanço da conscientização dos trabalhadores de que po-

dem, sim, fazer frente à exploração do capital especulativo. 

   Ainda há muita luta para enfrentar. Devemos estar sempre atentos aos 

movimentos dos que estão incomodados com o crescimento do coopera-

tivismo de crédito que, a cada ano, assume uma fatia maior do mercado 

financeiro, que passa a ser administrado pelos próprios trabalhadores 

assalariados, de forma democrática e transparente, unidos em torno da 

Sicoob Cooesa e de outras cooperativas integrantes do sistema.  

C omo entidade controlada e fiscalizada pelo Banco Central do 

Brasil, a Sicoob Cooesa é monitorada periodicamente por 

auditorias não apenas da autoridade monetária nacional mas, 

também, das auditorias realizadas pela Central a que é filiada.  

   Foi para cumprir essa determinação legal que, no último dia 13 

de maio, a Auditora da Sicoob Amazônia, Lucimeire Araujo se 

reuniu com os membros do Conselho de Administração e do Con-

selho Fiscal da Cooperativa (foto), para apresentar as conclusões 

do relatório da auditoria ordinária realizada no início do ano, na 

gestão da Sicoob Cooesa, abrangendo todos os aspectos admi-

nistrativos e financeiros. 

   Considerada positiva na avaliação final, o relatório da Auditoria representa um instrumento importante não apenas do 

ponto de vista do controle de gestão, mas, principalmente, pelo fato de constituir-se em um registro de avaliação perma-

nente, possibilitando que a administração possa avançar nas ações positivas e corrigir metas que necessitem correções, 

sempre levando em conta o atendimento dos princípios cooperativistas em benefício de todos os cooperados.    

A  Sicoob Cooesa vai lançar, nesta semana, a promoção “inadimplência zero”, com o objetivo de possibilitar a rene-

gociação de dívidas de cooperados que, por questões alheias à sua vontade, não conseguem efetuar o pagamento 

integral das parcelas comprometidas com as operações de crédito da Cooperativa. Na negociação, o associado, além da 

diminuição dos juros, poderá ganhar prêmios no ato, e um carro zero em dezembro, com as cartelas do CooperaGanha. 


