
  O 9º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito - CONCERED, reali-

zado no período de 21 a 23 de agosto do corrente ano, no Centro de Eventos 

de Nova Petrópolis/RS, contou com a presença de milhares de cooperativista 

do Brasil inteiro e, pelo sucesso alcançado, constitui-se em um marco histórico 

no novo cenário mundial que, hoje, reconhece no cooperativismo o modelo ca-

paz de enfrentar a crise sócio-econômica instalada.  

   Realizado no momento em que a Organização das Nações Unidas (ONU) 

elege 2012 como o “Ano Internacional das Cooperativas”, o 9º CONCRED dis-

cutiu temas importantes tais como: o desafio da sustentabilidade para as coo-

perativas; para onde irá o cooperativismo de crédito; o papel das cooperativas 

de crédito para a construção de um mundo melhor; oportunidades e desafios 

na gestão de uma cooperativa; o papel do Banco Central para o desenvolvi-

mento e fortalecimento do cooperativismo de crédito; e outros temas de impor-

tância para o cooperativismo. 

   Tendo como lema “As cooperativas de crédito constroem um mundo me-

lhor”, os bastidores do CONCRED foram fartos na apresentação de novos pro-

dutos, exposição de novos serviços, além da imprescindível troca de experiên-

cias entre os dirigentes e trabalhadores presentes no evento, permitindo um intercâmbio rico e produtivo. 

      A Sicoob Cooesa esteve presente no Congresso (Foto), de onde trouxe novidades que logo estarão sendo disponi-

bilizados aos cooperados, em forma de serviços e produtos que serão adicionados ao leque de alternativas econômicas 

que hoje é oferecido pela cooperativa dos Servidores Públicos do Estado do Pará. 
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O 
 Banco Central do Brasil, em despacho de 29 de 

agosto último, homologou a Ata da Assembleia Ge-

ral Ordinária que elegeu o novo Conselho de Admi-

nistração da Sicoob Cooesa, com mandato para o quadriê-

nio 2012/2016, permitindo, desse modo, que os Membros 

eleitos com 93% dos votos dos associados presentes na 

AGO, tomem posse até o final do mês de setembro. 

   O Conselho que irá traçar as diretrizes para que a Sicoob 

Cooesa continue a trilhar no caminho do fortalecimento  e 

desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Brasil, está composto pelos associados (Foto): Augusto Gambôa, 

Francisca Uchoa, Waldete Seabra, David Oliveira, Marlise de Lima, Josué Dutra de Moraes (Membros Titulares); José 

Augusto Sales; Antonio Max Coutinho e José Guilherme Andrade (Membros Suplentes).  

   Serão quatro ano de grandes e importantes desafios que deverão ser enfrentados, tendo em vista o momento contur-

bado e de incertezas que vive a economia mundial, principalmente a das grandes potências, abrindo espaço para que o 

cooperativismo de crédito se firme como a melhor alternativa sócio-econômica do século XXI. Para que isso ocorra é 

importante a existência de cooperativas singulares fortes, com visão de futuro, que possam ter respostas imediatas e 

apoio permanente dos órgãos que integram a cúpula do sistema, em todas as suas instâncias. 

   Com a posse do novo Conselho de Administração, a Sicoob Cooesa está preparada para fazer a sua parte nesse mo-

mento histórico, principalmente pelos resultados obtidos durante o mandato da administração a ser substituída que, ao 

longo dos últimos quatro anos, obteve uma sucessão de resultados recordes, mantendo a cooperativa no patamar de 

instituição com baixo risco a longo prazo, na avaliação das normas do Banco Central do Brasil.    


