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N 
a última terça feira, 17/05, empresários amapaenses de diversos 
setores econômicos se reuniram, no auditório da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá 

(Fecomércio/AP) para inaugurar a agência da primeira Cooperativa de Cré-
dito no Estado, a Sicoob CredEmpresas-AP que, desse modo, implanta a 
marca Sicoob no extremo norte do País. 
   Filiada à Sicoob Amazônia - a mesma Central de Cooperativas à qual a 
Sicoob Cooesa também é filiada -  a entidade caçula do sistema Sicoob 
nasce com a missão de impulsionar não só o crescimento econômico do 
Estado do Amapá mas, também, como símbolo da esperança de que o Co-
operativismo de Crédito finalmente se consolide em toda a região.  

   A inauguração teve a presença de inúmeras lideranças cooperativistas de todo o Bra-
sil e o discurso de apoio pronunciado pelo Governador do Estado do Amapá. A agência 
inaugurada - moderna e prática - poderá atender, também, os associados da Sicoob 
Cooesa que se deslocam para Macapá.  
   Saudamos e desejamos pleno sucesso à Sicoob CredEmpresas-AP. 

C 
om o apoio e patrocínio da OCB/SESCOOP no Pará, o renomado 

Consultor de cooperativismo de crédito Ricardo Coelho, passou este 

sábado e domingo, no horário de oito às dezoito horas, na sede da 

Sicoob Cooesa, ministrando treinamento para os Conselheiros e para o 

quadro de Colaboradores da Cooperativa.  

   Ricardo Coelho, após fazer um panorama do atual momento do cooperati-

vismo de crédito,  abordou temas relevantes da gestão cooperativista, dei-

xando lições e exemplos que deverão dar novos rumos na forma de compre-

ender e administrar o negócio cooperativa, abrindo espaços para que a Si-

coob Cooesa possa se firmar, definitivamente, como a instituição financeira 

dos Servidores Públicos do Estado do Pará.  

   Entre os vários pontos abordados - de forma clara, didática e inteligente, dei-

xando todos os participantes recompensados - um dos mais discutidos foi o que 

envolve a importância da gestão reconhecer quais os sócios verdadeiramente 

parceiros da instituição, e a forma de trabalhar com esse cooperado que está de 

modo integral comprometido com o sucesso e fortalecimento da entidade. A par-

tir dessa reflexão, a Cooperativa poderá redirecionar seu atendimento, dando 

mais valor ao sócio que tem consciência do seu papel na construção desse em-

preendimento. 

   Ao final, Ricardo Coelho assumiu o compromisso de voltar à Sicoob Cooesa, 

para prestar um trabalho de consultoria que irá envolver todos os aspectos refe-

rentes ao comportamento que deve ser adotado, para que a entidade preste serviços diversificados e com qualidade 

superior, de modo a tornar a instituição mais competitiva e mais preparada para enfrentar os grandes desafios que se 

apresentam no cenário econômico mundial. 

   Pela relevância dos diversos temas amplamente discutidos, nos próximos números deste Boletim Eletrônico iremos 

abordar questões específicas que foram citadas como pilares imprescindíveis para o sucesso de uma Cooperativa de 

Crédito. De imediato, fica a certeza de que o treinamento possibilitado pela OCB/SESCOOP estabeleceu um marco 

decisivo para a concretização do projeto de expansão da Sicoob Cooesa. 


