
N 
o fechamento do primeiro semestre de 2012, a carteira de crédito da Sicoob Cooesa registrou um crescimento de 

24%, superando a cifra dos R$10,5 milhões - como vemos no infográfico abaixo -  o que favorece o planejamento 

de ações cada vez mais ousadas e seguras, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento da Cooperativa dos 

Servidores Públicos Estaduais, que não se dispõe mais a ficar na contra-mão da história, isolada no processo de cresci-

mento do  sistema, apenas observando o crescimento do cooperativismo de crédito nas demais regiões do país. 

 Essa decisão estratégica fica evidente, quando comparamos 

os resultados da Cooperativa com os resultados do Sistema 

de Cooperativas de Crédito (Sicoob), o maior segmento do 

país - do qual a Cooesa faz parte - que, segundo reportagem 

da Revista Fato Relevante, publicada em 31 de agosto último, 

registrou no primeiro semestre de 2012, o crescimento de 

23,3% na carteira de crédito, número compatível com os 24% 

apresentado, no mesmo período, pela Sicoob Cooesa. 

   Para a administração da Cooperativa dos Servidores Públi-

cos, é fator de motivação compreender que - embora sendo 

uma cifra modesta - os R$10,5 milhões da sua carteira de cré-

dito estão inseridos na impressionante cifra de R$3,4 bilhões 

da carteira de crédito do Sistema Sicoob e, com isso, a Coo-

perativa paraense contribui com o fortalecimento do cooperati-

vismo de crédito brasileiro.  
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A 
 Sicoob Cooesa, nesse ano de 2012, fechou o melhor primeiro 

semestre dos seus dezenove anos de história, numa demonstra-

ção clara de que o sucesso da Cooperativa de Crédito dos Ser-

vidores Públicos do Estado do Pará é real e irreversível. 

   Os números do período de janeiro a junho do corrente ano - que já 

podem ser acessados no site da cooperativa - trazem a notícia do cres-

cimento da Sicoob Cooesa em todos os indicadores e demonstrativos, 

acompanhados mês a mês pelos Conselhos de Administração e Fiscal. 

   Os resultados positivos que a Cooperativa vem acumulando nos últi-

mos anos, devem ser creditados à confiança e participação dos associa-

dos, cujo número deu um grande salto em 2012 - como demonstrado no 

primeiro infográfico - após o pioneiro processo de incorporação com a 

Cooperativa da Polícia Militar do Estado, cujos integrantes vieram forta-

lecer a instituição e contribuir com o aumento dos índices gerais.  

   Ao lado desse crescimento, a continuidade do controle dos gastos 

administrativos e a recuperação dos créditos decorrentes de inadimplên-

cia, resultaram no maior volume de sobras já registrado pela Cooperati-

va em um primeiro semestre - como demonstrado no segundo infográfi-

co -  indicando claramente que a instituição está no caminho certo para 

fazer do cooperativismo de crédito um instrumento cada vez mais forte 

de defesa do salário dos servidores públicos do Estado do Pará.  
(infográficos de Glauber Negrão)    
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