
          Edição Nº 119 de 7  a 13 de MAI de 2012Edição Nº 119 de 7  a 13 de MAI de 2012  

E 
ntramos na semana do aniversário do Sicoob Cooesa. Che-

gamos na maturidade e continuamos avançando no processo 

de construção de uma Cooperativa feita por Servidores Públi-

cos Estaduais, para os Servidores Públicos Estaduais. 

   Dia 13 de maio representa um marco significativo para todos os as-

sociados que constroem a grandeza da Cooperativa, escrevendo uma 

nova história de vida, baseada nos princípios de solidariedade e ajuda 

mútua que formam a base do cooperativismo.    

V 
amos festejar esse momento histórico da maturi-

dade, em um café da manhã com sorteio de brin-

des, que será realizado na sexta-feira, dia  11, na 

sede central da Cooperativa, a partir das 9:00 horas. Se-

rão 25 brindes para sorteio, entre eles: 1 TV LCD de 32”; 

1 TV LCD de 14”; 6 mini forno elétrico; 4 aparelhos de 

DVD USB; 5 cafeteiras e outros brindes. 

   Iremos, na oportunidade, festejar o “Dia das Mães”, 

que também será no dia 13 de maio, com a distribuição 

de flores às mães cooperativistas, que no Sicoob Cooe-

sa tem uma participação ativa e especial na construção 

da história da Cooperativa. 

O 
 Sicoob Cooesa  já está disponibilizando aos seus associados a oportunidade 

de aumentar o seu capital integralizado e, ao mesmo tempo, concorrer a inú-

meros prêmios mensais e, ao final do ano, ter chance de ser o proprietário de 

um carro 0 Km. 

   A promoção CooperaGanha do Sicoob Amazônia, ao longo dos últimos anos, tem 

oportunizado o fortalecimento do capital social das cooperativas filiadas, tendo em vista 

que, ao adquirir uma cartela, o dinheiro investido vai direto para a conta-capital do coo-

perado, ou seja, continua pertencendo ao seu patrimônio. 

   A exemplo do que já ocorreu no ano de 2011, o Sicoob Cooesa vai realizar uma sé-

rie de promoções tendo como atrativo as cartelas do CooperaGanha, possibilitando que 

um número maior de cooperados possa concorrer ao carro e aos prêmios que serão 

serão sorteados.  

O  cooperativismo está alicerçado na capacidade do ser humano em se disponibili-

zar, espontaneamente,  a contribuir com o crescimento, desenvolvimento e felici-

dade do próximo. Se é assim, que símbolo maior poderia agregar todos os princípios 

cooperativista, senão a figura da MÃE? Nesse dia 13 de maio - data em que coinciden-

temente o Sicoob Cooesa faz aniversário - queremos desejar a todas as cooperadas 

mães, um dia de muita alegria, paz e realizações.      


