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P 
elo quarto ano consecutivo, a Sicoob Cooesa patrocina ações do Festival de 

Arte da Assembléia Legislativa do Estado - FEART, projeto cultural que há 

mais de vinte anos proporciona aos servidores do Poder Legislativo a oportu-

nidade de se expressar culturalmente, além de, através da participação em oficinas 

diversas, construir novas formas de obtenção de uma renda alternativa. 

   Só no primeiro semestre do ano, o FEART promoveu 5 oficinas, que tiveram a par-

ticipação ativa e atenta de cerca de cinqüenta servidores, atraídos pela possibilidade 

de usar a arte como terapia para aliviar o stress do dia a dia e, também, como meio 

de agregar valor para obtenção de uma renda complementar, uma vez que, ao final 

das oficinas, os trabalhos realizados e o resultado do aprendizado, geram produtos 

que são comercializados em bancas de revistas, exposições e feiras culturais de 

Belém. As oficinas realizadas, foram: pintura em tela com tinta acrílica; craquelê; 

decoupagé; pátina; e vidro líquido. 

   No segundo semestre, a Sicoob Cooesa irá patrocinar mais três oficinas promovi-

das pelo FEART, através do pagamento dos instrutores, uma vez que a administra-

ção da cooperativa entende que, apoiar eventos dessa natureza, contribui também 

para o fomento do ideal da cooperação e ajuda mútua. Nas fotos, dois momentos 

das atividades realizadas durante as oficinas do FEART, que tem a coordenação da 

Davina Moreira, com o apoio de uma comissão de servidores.   

O 
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), presente em 

23 Estados e no Distrito Federal, abrigando mais de 2 milhões de 

associados em todo o País, registrou crescimento de 23,3% na car-

teira de crédito, apenas no primeiro semestre de 2012 e já alcança a marca 

de R$18,4 bilhões. Ao site www.cooperativismodecredito.com.br, o diretor 

de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Confederação, Marden Mar-

ques, afirmou que esse crescimento é resultado das vantagens oferecidas 

pelo setor: “Na cooperativa paga-se menos tarifas em relação às demais 

instituições financeiras, os cooperados participam dos resultados e das 

decisões, com isso, eles passam a também ser donos das cooperativas, 

diferentemente do que acontece no mercado financeiro em geral”, diz. 

   A Sicoob Cooesa - cooperativa  singular integrante do maior sistema de 

cooperativas de crédito do Brasil - festeja e se orgulha de fazer parte e contri-

buir com esse crescimento, apesar de todas as dificuldades decorrentes do 

isolamento em que se encontra, em relação ao acesso aos organismo da cú-

pula do sistema e aos serviços e produtos disponibilizados pelo BANCOOB.  

   A cooperativa dos Servidores Públicos do Estado do Pará, acompanhando a tendência de crescimento do Sistema 

Sicoob, continuará buscando alternativas para superar as deficiências de gestão sistêmica e, a todo custo, fará valer o 

seu direito de continuar dando respostas positivas aos seus cooperados, verdadeiros fomentadores do avanço e do 
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