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O  papel do jovem no desenvolvimento e fortalecimento do cooperativis-

mo é o tema do 89º Dia Internacional do Cooperativismo, que será co-

memorado em todos os cantos do mundo no primeiro sábado do mês de 

julho do ano em curso. No Brasil, a Organização das Cooperativas Brasilei-

ras (OCB) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(Sescoop) desenvolverão ações de forma sistêmica, com o objetivo de en-

volver as organizações dos 27 estados brasileiros e as cooperativas filiadas. 

   O tema “Juventude:o futuro do cooperativismo” foi definido pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) e pela Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI), com o objetivo de valorizar e incentivar a participação dos jovens nas 

lutas pelos ideais cooperativistas, promovendo a oxigenação do movimento 

e, desse modo, fortalecer e dar continuidade a essa filosofia de vida que in-

sere, econômica e socialmente, as pessoas na sociedade e no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, o evento é a oportunidade de promover um maior diálogo entre as gerações, e acontece no mo-

mento em que todas as Nações comemoram o “ano Internacional da Juventude”. 

   Por outro lado, não se pode negar que o fortalecimento do sistema cooperativista passa, necessariamente, pela forma-

ção de novas lideranças e pelo surgimento de idéias renovadas que possibilitem o surgimento de instituições efetivamen-

te comprometidas com a doutrina e filosofia cooperativista e com uma gestão profissionalizada, compatível com o atual 

cenário sócio-econômico mundial que exige decisões ágeis, imediatas e maduras.    

   Para celebrar o evento, o sistema cooperativista elaborou campanhas de marketing que se estenderão por todo o País 

e, também, a  realização de seminários, palestras e uma intensa atividade para marcar a data. A Sicoob Cooesa  festeja 

a data, homenageando os jovens associados que, a cada dia, se integram de forma mais efetiva na cooperativa de crédi-

to que pertence aos servidores públicos do Estado do Pará.   Fonte: OCB/Sescoop 

O  Débito Direto autorizado é uma inovação que tor-

nará os serviços bancários ainda mais eficientes 

para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pelo novo sis-

tema, os cooperados previamente cadastrados nessa 

modalidade podem acessar de forma eletrônica (internet 

e caixa eletrônico) suas contas a pagar, antes remetidas 

na forma de boletos de cobrança (títulos), como por e-

xemplo: condomínios, parcelas de seguro, mensalidades 

escolares, etc. 

   Ao contrário das contas de água, luz, telefone, etc.., o 

débito não será automático. Você é quem decide a forma 

de pagamento do que foi registrado. O DDA apenas a-

presenta o boleto de cobrança automaticamente, redu-

zindo a emissão de papel em 40% do volume atual, ge-

rando uma economia de 350 mil árvores, 1 bilhão de li-

tros d’água e 46 milhões de KW/hora. 

   Com o DDA você efetua pagamento onde estiver. Sem 

filas! Procure a Sicoob Cooesa para mais informações.  


