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N o próximo domingo, dia 16/10, será lançada para o público externo “A PRIMEIRA CAMPA-

NHA DE DIVULGAÇÃO NACIONAL DO SICOOB”., um evento que se torna ainda mais 

relevante porque a campanha está sendo lançada no ano em que o maior sistema de cooperati-

vas de Crédito do Brasil  completa 15 anos. 

   O conceito da campanha foi estabelecido no fato do Brasil estar repleto de pessoas criativas 

que pensam diferente. Pessoas que reciclam, que contribuem para o desenvolvimento de suas 

comunidades, que pensam no coletivo, que se preocupam com o meio ambiente e com o futuro 

das próximas gerações. Pessoas que buscam um estilo de vida diferente, onde a cooperação e 

a união são valores presentes. E pessoas que pensam diferente, merecem uma instituição finan-

ceira diferente. 

   As Cooperativas do Sistema Sicoob tem todos os produtos e serviços de um banco, só que de 

um jeito diferente: compartilha os resultados com os associados e recicla seus recursos nas co-

munidades em que está presente, promovendo o desenvolvimento local. Por isso, mais que uma 

simples campanha publicitária, o que invadirá as mídias do Brasil no próximo dia 16 é um mani-

festo, um grande movimento baseado no conceito: “A gente pensa diferente”. 

   A Sicoob Cooesa já recebeu todo o material disponibilizado para a campanha e dá início, nes-

ta semana, ao processo de ampla divulgação do sistema junto ao servidores Públicos do Estado, 

no momento todo especial em que incorpora a Cooperativa de Crédito dos Servidores Militares 

do Pará e se prepara para novos desafios.  

   Saiba mais sobre a campanha, no Hot site manifesto: www.agentepensadiferente.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA  
   COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. -   SICOOB 
COOESA, e  COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 
LTDA. –  COOMIPA,  
   Os Diretores Presidentes da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – SICOOB 
COOESA , com 853 (Oitocentos e cinquenta e três) associados em condições de votar e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia 
Militar do Pará na Região Metropolitana de Belém Ltda. –  COOMIPA, com 498 (Quatrocentos e noventa e oi to) associados em condições de votar, no uso das atribu-
ições legais e estatutárias, convocam os associados destas cooperativas, em pleno gozo de seus direi tos sociais, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria Conjunta , a ser real izada no dia 21/10/2011 , e por suas sedes não comportarem, se real izará no Auditório da Sicoob Central Amazônia, situado na Av. Conse-
lheiro Furtado nº 1693, Bairro Cremação, em Belém do Pará , CEP 66040 -100, em primeira convocação, às 12h  (Doze horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 
(dois terços), do número total  de associados. Caso não haja número legal para instalação ficam desde já convocados para a seg unda convocação, às 13h  (Treze ho-
ras), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1(um) do número total  de associados. Persistindo a fal ta de “quorum legal”, a assembléia real izar -se-á no 
mesmo dia e local , em terceira e úl t ima convocação às 14h (Catorze horas),  com a presença de no mínimo 10 (dez) associados do Sicoob Cooesa e da Coomipa, para 
del iberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  

 
   I - Apreciação e del iberação do Relatório da Comissão Mista;  
   II -  Rati ficação da Deliberação sobre a Incorporação da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA POLICIA MIL ITAR DO PARÁ NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA –  COOMIPA, pela COOPERATIVA  DE ECONOMIA  E CRÉDITO  MÚTUO  DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA  
REGIÃO METROPOLITANA DE  BELÉM LTDA. –  SICOOB COOESA.  
   III - Outros assuntos de interesse geral  da sociedade.  

 

Belém (PA), 10 de outubro de 2011.  
              Augusto José Alencar Gambôa - Diretor Presidente da Sicoob Cooesa      Moisés Costa da Conceição—Diretor Presidente da COOMIPA  

A  Assembléia Geral conjunta que definirá a incorporação da Cooperativa da Polícia Militar pela Cooperativa dos Servidores 

Públicos Civis do Estado - Sicoob Cooesa,  foi marcada para o próximo dia 21/10, a partir das 12:00 horas, no auditório da 

Central Amazônia. Este é o último passo para concretizar o surgimento de uma Cooperativa mais forte e mais preparada para en-

frentar o atual cenário econômico nacional. Ao final da Reunião, será sorteado  um Netbook entre os participantes. COMPAREÇA!  


