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N a sede e no posto de atendimento do Sicoob Cooesa, no Dia Internacional das Mulheres, as associadas foram rece-

bidas com flores e homenageadas por tudo que representam na história de uma cooperativa que, definitivamente, se 

consolidou no Estado do Pará. O Conselho de Administração possibilitou um dia simbólico, especial, diferente, pelo clima 

de harmonia e festa que caracterizam os princípios que tornam o cooperativismo a me-

lhor alternativa sócio-econômica do século XXI.  

     As colaboradoras e colaboradores (fotos) se engajaram nesta festa e fizeram dos 

espaços Sicoob Cooesa um salão de boas vindas às mulheres associadas. 

    

     

 CARTA CIRCULAR/ Eleições 2012 
   No dia 27/02/2012 foi publicado no Jornal Amazônia o Edital de 
Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
que será realizada no próximo dia 28/03/2012 – quarta-feira, 
com primeira chamada às 12h. 
   Sua presença é muito importante, pois é uma Assembleia Geral 
que vai tratar de diversos assuntos, mas primordialmente teremos 
a Prestação de Contas do Exercício de 2011, bem como, a elei-
ção para compor o Conselho de Administração para mandato 
de 4 anos. 
   O Cooperado poderá solicitar na cooperativa ou imprimir pelo site 
www.cooesa.coop.br o “Regulamento Eleitoral” com as normas 
para realização do processo eletivo. 
   Seguem abaixo informações essenciais:  
   ■ Data de realização da eleição: 28/03/2012 – quarta-feira; 
   ■ Os pedidos de registro de chapas para concorrer à eleição 
deverão ser efetuados a partir de 10 horas do dia 08/03/2012 
(quinta-feira) até as 16 horas do dia 20/03/2012 – terça-feira; 
   ■ No dia 22/03/2012, às 12h, na sede da Cooperativa, a Comis-
são Eleitoral realizará os sorteios que definirão a ordem em que as 
chapas figurarão nas cédulas de votação. 
   Aproveitamos a oportunidade para agradecer sua atenção, bem 
como colocamo-nos a disposição para prestar quaisquer esclareci-
mentos que se fizerem necessários, através dos telefones (91) 
8118-0803 – Sra. Andréa, (91) 8118-0802 (Sra. Marcela) ou (91) 
8118-0815 (Sra. Francisca), ou ainda, pelos fones fixos: (91) 3212-
3701 / 3212-3351 / 3212-3280. 
    Saudações Cooperativistas / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

N a visão do Conselho de Administração da Sicoob Cooesa, 

dos sete princípios do cooperativismo, o mais importante é o 

que estabelece o controle democrático pelo sócio. Não importa 

quanto capital o cooperado tenha depositado na Cooperativa. Na 

hora do voto, todos tem o mesmo valor. 

   É por assim entender que a Diretoria tem buscado alternativas 

para motivar e convencer os associados a participarem ativa-

mente das assembleias da cooperativa. É um momento único! É 

a oportunidade que o associado tem de se manifestar, democrá-

tica e livremente, sobre a gestão da cooperativa, decidir sobre os 

rumos que a instituição deve tomar para consolidar sua atuação 

em um mercado financeiro cada vez mais competitivo. 

   No próximo dia 28 de março os associados terão a oportunida-

de de, mais uma vez, exercer seus direitos e eleger os novos 

dirigentes. Para agradecer a participação dos cooperados a Dire-

toria irá sortear, entre os presentes: 3 TV LCD de 14”; 1 NetBo-

ok; 3 cafeteiras; 3 super centrífugas; 1 mini forno elétrico; 2 apa-

relhos de DVD e outros brindes. 

   PARTICIPE! Venha exercer os seus direitos! 

http://www.cooesa.coop.br/

