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A 
 Sicoob Cooesa continua distribuindo prêmios 
aos associados que utilizam os serviços da Coo-
perativa. Desta vez, a promoção “Pague em dia e 

Ganhe prêmios”, que durante todo o ano premiou os só-
cios adimplentes, fez a alegria das associadas Rosilene 
Damasceno (na foto, com o colaborador Clóvis, receben-
do o seu aparelho de TV)  e Leonora Silva (na foto rece-
bendo o seu Netbook das mãos da colaboradora Soraya. 
   Para o ano de 2012, a Sicoob Cooesa já está progra-
mando mega promoções para incentivar e estimular os 
associados a utilizarem todos os serviços ofertados pela 
Cooperativa, criando em cada um sócio-dono o espírito 
de fidelidade capaz de alavancar e fortalecer a instituição 
financeira dos servidores públicos estaduais. 

A partir do mês de dezembro, a Sicoob Cooesa está adotando o seguinte horário de funcionamento:A partir do mês de dezembro, a Sicoob Cooesa está adotando o seguinte horário de funcionamento:   

Sede Principal: 10:00 às 16:00 horasSede Principal: 10:00 às 16:00 horas  

Posto da ALEPA: 09 às 14:00 horasPosto da ALEPA: 09 às 14:00 horas  

A 
 programação da OCB-Pa/SESCOOP, que no final do mês de no-

vembro possibilitou o encontro de jovens e mulheres cooperativis-

tas para discutir os diversos aspectos que envolvem todos os seg-

mentos do cooperativismo no Estado do Pará, foi encerrada neste final de 

semana ( 2, 3 e 4/12) com o Encontro de Dirigentes Cooperativistas, que 

contou com a presença de dezenas de líderes que se deslocaram de todas 

as regiões do Estado(foto acima). 

    Vários temas de interesse dos participantes foram amplamente debati-

dos, entre eles o planejamento estratégico e a apresentação da diretriz na-

cional de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas. O Encontro 

contou, ainda, com a presença dos Deputados Estaduais Alexandre Von (na 

foto abaixo com o Presidente da OCB/Sescoop - Pa.) e Celso Sabino, que 

debateram com os participantes a questão do plebiscito do próximo dia 11, 

que decidirá sobre a divisão ou manutenção da área territorial do Pará.  

   Como em todos os Encontros dessa natureza, o ponto alto ficou por conta 

da troca de experiências entre os líderes cooperativistas, nos intervalos dos 

debates e palestras, oportunizando o conhecimento mais abrangente da reali-

dade dos diversos segmentos de cooperativas, o que possibilita a coleta de 

informações concretas para que se encontre um caminho ordenado para o 

cooperativismo no Pará, principalmente no que se refere à cooperação inter-

cooperativa, prática usualmente utilizada pela Sicoob Cooesa que, no En-

contro, esteve presente através do seu Presidente e Editor desse Boletim Eletrônico, Augusto Gambôa.   


