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C 
om o patrocínio da OCB/SESCOOP-Pa, a Cooperativa de Crédito 

dos integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário do Pa-

rá - Sicoob Coimppa, promoveu nesta semana o curso de Gestão 

de Cooperativas de Crédito, no auditório recém-inaugurado daquela insti-

tuição, tendo como orientadora a Professora e Consultora Myriam Lund, 

Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, e coorde-

nadora dos MBA em Planejamento Financeiro e em Gestão Financeira de 

Cooperativas de Crédito. 

   Demonstrando toda a sua experiência e conhecimento dos assuntos 

abordados, a Professora Myriam Lund (foto) despertou o interesse e aten-

ção da platéia formada por dirigentes e funcionários das Cooperativas de 

Crédito, provocando debates sobre questões atuais e complexas relacio-

nadas com a gestão cada vez mais profissional das instituições cooperati-

vistas, contribuindo para o fortalecimento e o avanço do sistema no País. 

   O Sicoob Cooesa participou ativamente do curso, extraindo ensina-

mentos, sugestões e idéias que, em curto prazo, deverão ser aplicadas na 

instituição, impulsionando o seu desenvolvimento e oferecendo mais alter-

nativas de serviços e benefícios aos seus associados.   

E 
ncerrado o ciclo de Assembleia Geral, aprovação de contas, destinação 

de sobras e consolidação do processo de Incorporação da Coomipa, reali-

zado no final do ano passado, o Conselho de Administração aprovou o 

orçamento do Sicoob Cooesa para o ano de 2012. Elaborado pelos técnicos da 

Cooperativa, sob a orientação e coordenação da gerente Andréa Almeida, o or-

çamento é peça fundamental para a tomada de decisões do Conselho e da Dire-

toria Executiva, estabelecendo-se as metas e prioridades que irão direcionar o 

planejamento anual, com vistas a promover o crescimento seguro da instituição. 

   O orçamento aprovado contempla o aumento do quadro de funcionários em 

mais dos técnicos e dois estagiários, além de direcionar boa parte do FATES para a promoção de cursos de qualifica-

ção dos atuais funcionários, principalmente os cursos voltados para o aperfeiçoamento da abordagem e atendimento 

dos associados e do público em geral, tendo em vista os inúmeros serviços e produtos que hoje são disponibilizados 

pela Cooperativa.O diferencial do orçamento para 2012, constitui-se no fato de que todo ele foi pensado e planejado 

para contemplar, no final do exercício, a remuneração das quotas de capital dos associados, inserindo o Sicoob Cooe-

sa, definitivamente, no rol das cooperativas modernas e adaptadas aos novos tempos do cooperativismo de crédito.            

C om o objetivo de alavancar o capital social da Cooperativa e de diminuir os índices de inadimplência do Sicoob 

Cooesa, serão lançadas, já a partir desse mês de maio, as campanhas promocionais “CooperaGanha” e  “Pague 

suas contas em dia e Ganhe Prêmios”. As campanhas foram sucesso no resultado do exercício de 2011 da cooperativa, 

e a Diretoria está promovendo algumas mudanças no regulamento para que o sucesso possa se repetir em volume ain-

da maior em 2012. Os regulamentos já estarão disponibilizados no site da cooperativa, a partir da próxima quarta-feira.    


