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U 
m novo ano está chegando e, com 

ele, um mundo de desafios para por 

à prova a nossa capacidade de lutar  

pelo bem estar coletivo, fortalecendo os 

ideais cooperativistas da solidariedade e 

ajuda mútua.  

   O ano que se encerra deixa números e 

exemplos de ações que demonstram, de 

forma clara e transparente, o avanço do 

cooperativismo no Brasil e a sua consolida-

ção como a melhor alternativa sócio-

econômica para o século XXI.  

   A Sicoob Cooesa se orgulha de ter parti-

cipação ativa nesse processo de consolida-

ção e, em 2012, quer desejar a todos os 

seus cooperados votos de um ano pleno de 

realizações e sucesso, agradecendo por 

todo o apoio nas ações implementadas.  

2 
011 representou um  novo marco na história de sucesso da 

Sicoob Cooesa que, nesse ano, promoveu a primeira in-

corporação entre cooperativas no norte do Brasil, passando 

a ser a Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Civis e 

Militares do Estado do Pará. Com isso, em um só ano, ampliou 

seu quadro de cooperados de pouco mais de 800 em janeiro de 

2011, para cerca de 1.500 no fechamento do mesmo ano.  

   Ao lado desse fato histórico, a Sicoob Cooesa, no ano que se 

encerra, disponibilizou aos cooperados mais de uma dezena de 

produtos que vão do conta corrente ao seguro de vida, carro e 

residência, passando pela previdência complementar e caderneta 

de poupança. Com isso, os associados/donos passaram a utilizar 

a cooperativa de forma integral, aproveitando as vantagens de 

fortalecer uma instituição financeira cujo resultado (sobras) retor-

na para o seu bolso. É o sucesso da fidelização!  

   Durante todo o ano, foram sorteados computadores e televiso-

res de LCD aos cooperados adimplentes, como forma de premiar 

os que mantém em dia seus compromissos financeiros com a instituição. O retorno dessa promoção foi imediata, fa-

zendo com que os índices de inadimplência em 2011 tenha se mantido dentro dos limites legais.  

   O quadro de servidores da cooperativa respondeu positivamente a todas as mudanças que provocaram o avanço da 

instituição, assumindo a responsabilidade de gerenciar, planejar e organizar com competência a nova era implantada.  

   Definitivamente, em 2011 a Sicoob Cooesa cresceu e ficou do tamanho dos seus sonhos!   


