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A 
 exemplo do que já haviam feito os associados da Coomipa, 
em Assembleia Geral realizada na última sexta-feira, os as-
sociados da Sicoob Cooesa aprovaram a incorporação da 

Cooperativa de Crédito da Polícia Militar do Estado, definindo a Co-
missão que irá fazer os encaminhamentos necessários para a reali-
zação da Assembléia Geral Conjunta que deverá concretizar a união 
das duas Cooperativas de crédito, que ficou constituída pelos associ-
ados Josué Dutra de Moraes, Cláudio Seabra e Max Coutinho.  
   Os processo de aglutinação de cooperativas, nos últimos anos, 
tem sido colocados como uma das estratégias mais importantes de 
consolidação do setor, constituindo-se na ferramenta básica para 
sobreviver no novo cenário econômico mundial. Essa aliança estra-
tégica é adotada para alavancar o desempenho das Cooperativas, 
aumentando sua participação no mercado, oferecendo mais servi-

ços aos seus cooperados, favorecendo o aumento da produtividade e um maior controle de custos e, ao final de cada 
exercício,  gerando melhores resultados e sobras.  
    A necessidade do processo de incorporação das Cooperativas do Pará está sendo gerada, principalmente, pela exi-
gência de altos custos para manutenção do Sistema, inviabilizando, em poucos anos, a existência de cooperativas com 
reduzido número de associados e de serviços oferecidos. Esse é um processo irreversível, e é por ter plena convicção 
desse novo cenário, que a Sicoob Cooesa e a Coomipa, em respeito aos seus associados, estão se unindo para  au-
mentar a participação no mercado, se colocando como um instrumento de dignidade e melhores condições de vida aos 
Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará. 

N esse 21 de outubro, a Confebrás - Confe-
deração Brasileira das Cooperativas de 

Crédito - em parceria com a Sicoob Central DF 
- realizará a 8º edição do Cooperacriança, 
evento de responsabilidade social em come-
moração ao Dia Internacional do Cooperativis-
mo de Crédito.  
   O evento busca reforçar a importância e o 
fomento da Educação Cooperativista e finan-
ceira infantil, com a distribuição de formulário 
de concurso de desenho infantil intitulado 
“Cooperar e Poupar também é coisa de crian-
ça”. Serão distribuídos também, exemplares 
do livro infantil intitulado: “Dinheiro Custa Di-
nheiro, conscientizando as crianças a saber 
usar e cuidar do seu dinheiro, incentivando a 
poupança. A Sicoob Cooesa pega carona 
nesse evento e em breve estará distribuindo os cofrinhos aos filhos dos nossos associados, para incentivá-los a investir 
suas economias na Poupança Kids do Banco Cooperativo. 

A QUEM VOCÊ CONFIARIA O SEU DINHEIRO? A QUEM VOCÊ CONFIARIA O SEU DINHEIRO?   

A UM BANCO QUE VOCÊ NEM SABE QUEM É O DONO,A UM BANCO QUE VOCÊ NEM SABE QUEM É O DONO,  

OU A UM BANCO ONDE O DONO É VOCÊ?OU A UM BANCO ONDE O DONO É VOCÊ?  
Clique na figura ao lado, assista o vídeo da SICOOB Espírito Santo, e responda... 

http://www.youtube.com/watch?v=hhZLkr1dg9s

