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E 
m cerimônia simples na sede da cooperativa, no último dia primeiro de outubro, foi empossado o novo Conse-

lho de Administração que, nos próximos quatro anos, terá a responsabilidade de conduzir a Sicoob Cooesa ao 

futuro, fortalecendo cada vez mais a Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Eleita com mais 

de 90% dos votos dos associados reunidos em Assembléia Geral Ordinária, o Conselho que assumiu está assim cons-

tituído: Conselheiros Titulares: Augusto Gambôa (Presidente); Francisca Uchoa (Diretora Financeira); Waldete Sea-

bra (Diretora Administrativa); David Carlos de Oliveira; Josué Dutra de Moraes; Marlise de Lima Silva. Conselheiros 

Suplentes: Antonio Max Coutinho; José Augusto Sales; e José Guilherme Almeida. 

   O novo Conselho assume no momento em que a Sicoob Cooesa segue batendo recordes nos principais indicadores 

financeiros da entidade que, fortalecida e com credibilidade, avança nos seus projetos de oferecer cada vez mais pro-

dutos aos cooperados, promovendo a queda dos juros das operações que - já a partir do mês de novembro - será sen-

tida por todos os associados.    

A  expansão do crédito incentivada pelo Governo Federal, com a objetivo de impulsionar a economia através do 

financiamento barato, aumentou significativamente a dívida das famílias brasileiras que hoje - segundo dados 

amplamente divulgados pela grande imprensa - já passa de um trilhão de reais. 

Apesar dessa realidade, a previsão do Banco Central é de que a oferta de em-

préstimos cresça de 10% a 13% entre os bancos privados e até 24% nos bancos 

estatais.  

   A conseqüência natural desse modelo é o aumento da inadimplência que, mes-

mo com a queda de juros em mais de 10 pontos percentuais, atinge índices alar-

mantes de 7,9%, em média. Com isso, as instituições financeiras se desdobram 

em encontrar idéias e alternativas para diminuir seus índices de inadimplência. 

   Na Sicoob Cooesa, a promoção “Pague em Dia e Ganhe Prêmios”, aliada a um 

programa de conscientização do crédito responsável, tem contribuído para manter 

sob controle a inadimplência nas diversas operações disponibilizadas aos associ-

ados. Neste mês, o associado Carlos Augusto França (na foto recebendo seu prê-

mio das mãos da Diretora Financeira Francisca Uchoa) ganhou o TABLET SAM-

SUNG 7" WIFI, sorteado entre os cooperados adimplentes. 

O novo Conselho, da esquerda para a direita: Davi, Gambôa, Fraqncisca, Marlise, Sales, Josué e Waldete 


