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C om o tema “a gente pensa diferente”, o Sistema Sicoob deu início a sua primeira campanha 

nacional, veiculada no intervalo do programa “Fantástico” da Rede Globo, no último domin-
go. O filme publicitário de 30 segundos faz uma relação das pessoas que adotam um modo de 
vida fora dos padrões ditos “normais”, com a função do Sistema Sicoob, cujas cooperativas ofere-

cem os mesmos serviços e produtos de um banco, só que de forma diferenciada.  
   A campanha – cuja divulgação vai até 17 de janeiro de 2012 – abrange diversas mídias e várias 
peças, entre elas um hotsite (www.agentepensadiferente.com.br). O objetivo é divulgar o sistema, 
mostrando sua presença e abrangência no país, posicionando as cooperativas como instituições 

financeiras que agem e pensam de maneira diferenciada. 

   Clique na figura ao lado, aumente o som, e veja o comercial para a televisão.   

R 
eunidos em Assembléia Geral conjunta, no 

último dia 21 de outubro, no auditório da 

Central das Cooperativas do Pará e Amapá, 

os associados da Sicoob Cooesa e da Sicoob Coo-

mipa aprovaram, por unanimidade, a incorporação 

da Coomipa pela Sicoob Cooesa, originando uma 

cooperativa única, fortalecida e preparada para en-

frentar, em melhores condições, o desafio de conso-

lidar o movimento cooperativista no norte do Brasil.  

    O assunto foi amplamente debatido pelo grande 

número de associados presentes à reunião que, de 

forma madura e inteligente, compreenderam que a 

incorporação de cooperativas é um processo irrever-

sível e necessário para que uma instituição possa 

suportar os custos do Sistema e, com tranquilidade e 

competência, firmar-se em um sistema financeiro 

cada vez mais competitivo. Essa realidade foi muito 

bem retratada no parecer técnico da Comissão mista 

formada por três associados de cada cooperativa envolvida, cujos nomes foram aprovados em Assembléia Geral.  

   A reunião histórica para o cooperativismo de crédito no Pará, foi aberta pelos Presidentes das duas Cooperativas 

(Augusto Gambôa/Cooesa  e Moisés Costa da Conceição/Coomipa) com a presença do Professor Palhares, Presidente 

da Sicoob Central Amazônia, que se manifestou favorável à incorporação, após a auditoria realizada nas duas entida-

des. Também favoráveis foram os pareceres dos Conselhos Fiscais das duas cooperativas.  

   Com a aprovação do parecer da Comissão Mista, a partir de 1º de novembro os Policiais Militares do Estado passam 

a ser sócios e operar com a Sicoob Cooesa, tendo acesso a todos os serviços de um banco, de forma diferenciada, 

com a vantagem de usufruir desses serviços em uma instituição financeira da qual são proprietários e, por isso mesmo, 

todo o lucro/sobras geradas ao final do exercício, retornam para cada sócio, na proporção da quantidade de serviços 

que tiverem operado ao longo do ano.  

    A união foi imediatamente aplaudida e festejada pelos associados das duas cooperativas - agora única -  diante da 

certeza de que novos tempos estão chegando no Estado, para pessoas que queiram assumir que pensam diferente.         
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pO3rRXOdYQg
http://www.agentepensadiferente.com.br/

