
R eunidas em Assembleia Geral histórica no último dia 29 de setembro, as Cooperati-

vas de Crédito do Estado do Pará, integrantes do Sistema Sicoob, decidiram, por 

unanimidade, instituir uma Comissão que, em 90 dias, irá analisar em todos os seus as-

pectos os números e estruturas atuais da Central Amazônia, definindo quais os rumos 

que a organização das cooperativas de crédito deve tomar para que suas filiadas consi-

gam evoluir e suportar os custos operacionais do Sistema que, nos últimos anos, tem au-

mentado substancialmente, por conta do crescimento dos serviços disponibilizados aos 

cooperados. 

   Inicialmente, fica descartada qualquer possibilidade de incorporação a outras Centrais, 

devendo a Comissão buscar alternativas concretas para que as 20 cooperativas do Pará 

encontrem soluções para crescer, passando, inclusive, pela possibilidade cada vez mais presente de incorporações, 

única solução para diminuir custos e ganhar em escala. Esse caminho já está aberto, diante do fato de que, a partir do 

próximo mês de novembro, a Sicoob Cooesa 

irá incorporar a Cooperativa dos Policiais Mili-

tares. Além disso, outras cooperativas já sinali-

zaram claramente o desejo de se incorporarem 

entre si, anunciando os novos tempos do coo-

perativismo de crédito no Pará. 

   A reunião foi dirigida pelo Presidente da Si-

coob Central Amazônia, Valdecir Palhares, que 

alertou os dirigentes das Cooperativas filiadas 

para o novo momento que está sendo vivido 

pelo Sistema Sicoob, exigindo um comporta-

mento mais arrojado das cooperativas singula-

res, sob pena de inviabilizar o funcionamento 

daquelas que não se adequarem às novas exi-

gências do mercado.  

   A Comissão, que será coordenada pela Dire-

tora Financeira da Central, Vera Almeida, fi-

cou assim constituída: Augusto Gambôa 

(Sicoob Cooesa); Carlos Edilson 

(Coopemater); Haelton Costa (Sicoob Cooper-

bom); Manoel Martins (Coecelpa).    
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A o pagar suas contas na Sicoob Cooesa (energia elétrica, telefonia e bole-

tos em geral com código de barras), o cooperado preenche um cupom por 

cada título pago, deposita em uma urna, e concorre, no início do mês subse-

qüente ao do pagamento, a um prêmio de R$200,00.  

   Além dessa vantagem, o associado - e os clientes em geral - dispõe de um 

ambiente com segurança e conforto para realizar seus pagamentos, enquanto 

assiste a programação musical da TV Sicoob Cooesa. A cada mês cresce o 

número de associados que utilizam a cooperativa para o pagamento de contas, 

proporcionando um ganho a mais para a instituição que, ao final, retorna em 

forma de sobras para a conta do associado. 

   No mês de setembro, o ganhador da promoção foi o associado Walter Pinhei-

ro, que aparece na foto ao lado. 

A  família Sicoobcard MasterCard 

está de cara nova. Além da refor-

mulação da identidade visual, os novos 

cartões MasterCard agora possuem 

CHIP, um dispositivo que garante mais 

segurança e agilidade nas transações 

com o cartão. 

   Com essa nova tecnologia, a senha 

eletrônica utilizada atualmente nas movi-

mentações de débito passará a ser obri-

gatória em todas as transações, e a assi-

natura do portador será dispensada nos 

comprovantes de venda. 

   Procure a Sicoob Cooesa, solicite o 

seu cartão MasterCard com chip e apro-

veite toda a segurança proporcionada 

por essa novidade, além dos diversos 

benefícios que o cartão oferece. 


