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P ara comemorar o 18º aniversário de fundação, a administração do Sicoob Cooesa recebeu os associados em um 

animado café da manhã na sede da cooperativa. Na oportunidade, foram sorteados inúmeros brindes entre os coo-

perados que participaram da festividade e anunciadas as promoções que irão beneficiar os sócios usuários dos diver-

sos serviços que hoje são disponibilizados pela instituição. 

    Em 18 anos, os avanços da Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado do Pará fazem parte de uma história de 

sucesso, construída com determinação por trabalhadores públicos cansados da exploração dos agiotas e do capital 

especulativo. Os números disponibilizados no site da cooperativa, demonstram a pujança e a solidez de uma instituição 

preparada para enfrentar os desafios das próximas décadas.  

   Nas fotos de Nonato Batista, momentos da grande festa que teve a participação de um grande número de associados.  

A 
gora é definitivo! O Banco Central do Brasil aprovou o processo 

de incorporação da Cooperativa dos Servidores Públicos Militares 

- COOMIPA, pelo Sicoob Cooesa, ocorrido em novembro do ano 

passado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 

07 de maio, conforme comunicado BACEN 11202616-7.  

   Com essa decisão, fica concluída com sucesso a primeira incorporação 

de cooperativa realizada no norte do País, com a extinção oficial da COO-

MIPA e a determinação de que o Sicoob Cooesa assuma todos os direi-

tos e obrigações da cooperativa incorporada. 

   A notícia repercutiu no meio cooperativista em todo o território nacional, 

de onde chegam manifestações de aplausos e congratulações pela con-

clusão vitoriosa do processo, diante do peso que esse fato representa 

para o fortalecimento do cooperativismo de crédito na região norte. No 

âmbito interno, a repercussão foi positiva e já se encontra em andamento o processo de incorporação de outras coope-

rativas da Central Sicoob Amazônia, o que dá um novo ânimo para que o ideal cooperativista volte a buscar novos a-

vanços nas próximas décadas. 

   A administração do Sicoob Cooesa dedica essa vitória aos Servidores Civis e Militares associados, que souberam 

compreender a importância da incorporação a quando das reuniões de Assembléia Geral, e aos nosso funcionários que 

se dedicaram em regime de tempo integral, para que todo o processo fosse realizado dentro do que determina a exten-

sa legislação que dispõe sobre os procedimentos que devem ser seguidos para a incorporação de cooperativas.   

A 
 Presidenta Dilma Rousseff sancionou no  último dia 08 de maio a Lei 12.620 que criou o Dia Nacional do Cooperativis-

mo de crédito, a ser comemorada no dia 28 de dezembro de cada ano. Nesta data, ocorreu a fundação da primeira Coo-

perativa de Crédito do País, a Sicredi Pioneira, em nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 1902.    


