
A  edição do último dia 8 de novembro do 

Portal do Cooperativismo de Crédito, publi-

cou a not ícia da incorporação da Coomipa pela 

Sicoob Cooesa, sob o t ítulo: “Incorporação de 

cooperativa do Sicoob ocorreu no Pará”. 

   O Portal é o mais completo site abordando o 

Cooperativismo de Crédito e as Sociedades 

Cooperativas, promovendo a divulgação das 

notícias mais relevantes em nível nacional e 

mundial. O site chega no e-mail de milhares de 

internautas e é acessado por outros tantos no 

Brasil e no mundo. 

   Para receber not ícias diárias sobre o coopera-

tivismo de crédito, basta cadastrar o seu e-mail 

no site www.cooperativismodecredito.com.br. 

Clique na figura ao lado e lei a notícia completa.  
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C 
om base em números do Banco Central, Silvio Giusti, Gerente 

de Relacionamento e Desenvolvimento do Cooperativismo de 

Crédito da OCB, deu entrevista à Agência Brasil mostrando 

que as Cooperativas de Crédito tem apresentado desempenho de 

depósitos e de empréstimos em ritmo mais forte do que o verificado 

nos Bancos comerciais. 

  Com efeito, pelos números do BC, os depósitos das Cooperativas 

aumentaram 16,25% no primeiro semestre do corrente ano, atingindo 

estoque de R$35 bilhões, enquanto no mercado financeiro como um 

todo a expansão foi de 5,53%. Desse dinheiro, proveniente exclusiva-

mente de associados, R$33 bilhões foram emprestados pelas 1.370 

Cooperativas de Crédito do País, que hoje contam com mais de 5,1 

milhões de associados.  

   Esses números robustos pró Cooperativas de Crédito, em permanente e rápida evolução, demonstram claramente a  

expansão do ideal cooperativista no Brasil e a sua consolidação em todas as regiões, participando diretamente do de-

senvolvimento sócio econômico do local onde as Cooperativas atuam, em função de estimularem o empreendedoris-

mo, fomentarem oportunidades de negócios e promoverem a distribuição de renda e inclusão financeira da comunida-

de local.  Essa proximidade do sócio representa o ponto forte do cooperativismo e o seu apelo concreto no momento 

de convencer as pessoas a ingressarem no sistema. Por outro lado, o atendimento às necessidades dos cooperados 

traz um ganho diferenciado pelo fato de que o cooperado é, ao mesmo tempo, cliente e dono do negócio cooperatiivo.  

   A Sicoob Cooesa, por quase duas décadas, tem feito a sua parte na consolidação do cooperativismo de crédito na 

região metropolitana de Belém, inserindo a categoria de servidores públicos estaduais em um Sistema baseado na 

solidariedade e ajuda mútua.     
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