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A 
 Sicoob Cooesa acelera o seu plano de expansão, tendo como meta fechar o ano com mais de mil associados 

nos diversos órgãos que abrigam Servidores Públicos Estaduais. Para isso, e também para permitir o engaja-

mento de todos os cooperados nessa jornada pelo fortalecimento da Cooperativa, serão distribuídos centenas de 

cartelas da promoção CooperaGanha que distribui prêmios no ato e, ao final do ano, pode dar um carro zero Km através 

da loteria federal. 

   Neste ano, além de disponibilizar cartelas para a capitalização do cooperado, a Sicoob Cooesa vai utilizar a promoção 

da Sicoob Amazônia para premiar os associa-

dos em inúmeras campanhas que irão movi-

mentar o quadro social da cooperativa, entre 

as quais a campanha “Indique um associa-

do e concorra a um carro zero”. 

   Como proprietário da Cooperativa, é impor-

tante que o cooperado participe ativamente da 

administração da sua entidade, não apenas 

usufruindo dos serviços que são oferecidos 

mas, também, encaminhando sugestões, críti-

cas e propostas de melhorias, além de indicar 

novos membros, da sua confiança, contribuin-

do com a divulgação do movimento cooperati-

vista e oferecendo, a outros Servidores Públi-

cos, a oportunidade de trabalhar com uma 

instituição financeira que, ao final de cada e-

xercício, devolve as sobras para os seus as-

sociados. 

   Veja no quadro ao lado os órgãos cujos ser-

vidores podem ser proprietários da Sicoob 

Cooesa e indique novos cooperados.  

  

O 
 maior investimento do cooperativismo é no capital humano. Diante dessa constatação, é de suma importância 

que a juventude seja inserida no movimento, trazendo para o cooperativismo um olhar inovador capaz de garan-

tir o fortalecimento das cooperativas do futuro. 

  É para discutir e refletir sobre ao papel dos jovens no futuro do cooperativismo, que a Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI) elegeu a juventude como tema do “Dia Internacional do Cooperativismo” em 2011. 

   A discussão é farta, principalmente em um país onde os jovens representam 13,5% da população brasileira, segundo 

dados do IBGE. Nesse sentido, com a capacidade de impulsionar o crescimento econômico com justiça social, o coope-

rativismo se apresenta como o modelo ideal de inclusão para as novas gerações. 

   A Sicoob Cooesa adota o espírito audacioso da juventude, trazendo para seus quadros os filhos dos associados. 


