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A 
 promoção do Sicoob Amazônia (Central das Cooperati- vas do Pará e 

Amapá), continua distribuindo prêmios aos associados que ganham cartelas 
por cada R$20,00 que integralizam na Sicoob Cooesa, além das cartelas dis-

tribuídas nas diversas promoções. 
    Neste mês de dezembro, o CooperaGanha irá sortear um carro zero km através da 
loteria Federal, concorrendo todas as cartelas adquiridas na cooperativa, inclusive as 
que deram prêmios na raspadinha e nos sorteios mensais. Na foto, o colaborador do 
Sicoob Cooesa Clóvis Santana, entrega ao Bio, marido da associada Antonice Maria  
de Carvalho Ramos, o mini forno elétrico que a cooperada ganhou na raspadinha.  
   Ainda dá tempo de concorrer ao carro zero km. Procure a sua cooperativa, adquira 
cartelas e aumente seu capital. 

D epois do Comandante Geral da Polícia Militar do Esta-

do, Coronel PM Solano, esta semana o Sub Coman-

dante Geral, Carlos Augusto Oliveira da Silva esteve na se-

de da Sicoob Cooesa para preencher a sua ficha de filiação 

e, desse modo, tornar-se mais um cooperado da instituição 

financeira que pertence aos Servidores Públicos (foto). 

   Com menos de um mês de efetiva incorporação da Coope-

rativa da PM, o quadro de associados da Sicoob Cooesa - 

que hoje conta com 1.363 cooperados - vem aumentando a 

cada dia, fortalecendo o movimento cooperativista no Estado 

do Pará e possibilitando melhores oportunidades de crédito 

e investimentos ao conjunto dos Servidores Públicos Estadu-

ais, que passam a utilizar uma instituição financeira baseada 

na solidariedade e ajuda mútuo e que, ao final do exercício, 

faz retornar o lucro ao bolso do cooperado-dono.    Sub Comandante da PMPA assina a ficha de sócio cooperado 

 
 

A  Seção Pará da Organização das Cooperativas do Brasil – OCB, que administra os 

recursos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, 

vem realizando um ciclo de eventos envolvendo lideranças cooperativistas de todo o 

Estado do Pará. A OCB/Sescoop já realizou o Encontro da Melhor Idade Cooperativa no 

Município de Vigia;  o Encontro de Jovens Cooperativistas em Salinópolis (foto do car-

taz), onde também está realizando o Encontro de Mulheres Cooperativistas. A progra-

mação se encerra no período de 2 a 4 de dezembro, em Salinópolis, com o Encontro de 

Dirigentes do Cooperativismo Paraense. 

   Os recursos do Sescoop são oriundos de um percentual pago pelas cooperativas, ten-

do por base o número de funcionários que possuem e destinam-se, entre outros,  a or-

ganizar, executar e administrar o ensino de formação profissional, a promoção social dos 

empregados de cooperativas, cooperados e seus familiares e divulgar a doutrina coope-

rativista. Com vinte funcionários, a Sicoob Cooesa, contribui anualmente com cerca de 

R$23.000,00 para a composição dos recursos do Sescoop.  

   A OCB-Pa, que tem como Presidente Ernandes Raiol, vem implementando medidas 

importantes com os recursos do Sescoop, notadamente no que se refere a realização de 

cursos de aperfeiçoamento dos trabalhadores das cooperativas dos diversos segmentos, em todo o Estado, contribuin-

do para o avanço do movimento cooperativista no Pará.  


