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A  Sicoob Cooesa está disponi-

bilizando aos seus cooperados 

um conjunto de imagens com a 

marca Sicoob, que podem ser utili-

zadas como papel de parede no 

seu computador. A arte foi criada 

pelo responsável pela área de tec-

nologia da Cooperativa, Glauber 

Negrão.  Clique nas imagens e dei-

xe o seu computador com a cara da 

sua Cooperativa 

A  Sicoob Cooesa realizou mais uma rodada de sor-

teios de prêmios entre os associados que, nos últi-

mos três meses, não atrasaram nenhum compromisso 

financeiro com a Cooperativa. A promoção “Pague em 

dia & Ganhe prêmios” sorteou uma TV LCD de 32 pole-

gadas e um Notebook HP.  

   Nas fotos, os cooperados sorteados recebem os prê-

mios das mãos de colaboradores da Cooperativa.  

   Continue pagando em dia suas obrigações com a sua 

Cooperativa e seja o próximo sorteado, além de contribu-

ir com fortalecimento da instituição. 

N a última quinta feira, em 

Brasília, foi realizado o 2º 

Pense Sicoob, oportunidade 

em que, em meio a inúmeras 

homenagens aos que  contri-

buíram com a história de 15 

anos de sucesso do Sistema, 

foram debatidos temas relacionados com o cenário econômico atual, posicionando o Sicoob nos próximos 15 anos.  O 

Jornalista Paulo Henrique Amorim mediou o debate entre o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e o jor-

nalista de economia, Luís Nassif que se manifestaram sobre os impactos causados pela crise econômica dos Estados 

Unidos e da Europa, no setor cooperativista de crédito no Brasil. Ambos se mostraram otimistas quanto à perspectiva 

de crescimento da atuação das cooperativas de crédito nos próximos anos  

   Ao final do evento, foi realizado o lançamento dos novos cartões de débito e crédito do Sicoob e a campanha de di-

vulgação do Sistema, que começará a ser veiculado nas rádios, televisões e revistas nacionais a partir de 16 de outu-

bro, iniciando no intervalo do programa “Fantástico”, da rede globo, tendo como apelo principal o slogan “A gente pen-

sa diferente”.  

   Líderes cooperativistas de todo o Brasil participaram do evento, renovando as idéias e trocando experiências que 

contribuirão de forma significativa para o avanço do Sistema Sicoob em todo o País. A Sicoob Cooesa esteve presen-

te, junto a inúmeros representantes das Cooperativas de Crédito do Pará. Mais informações sobre o evento, podem 

ser obtidas acessando o site www.cooperativismodecredito.com.br. 
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