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C 
om a realização de um seminário nos 

dias 23 e 24 (sábado e domingo) des-

se mês de fevereiro, no auditório do 

Hotel Regente (Foto do encerramento), o re-

nomado Consultor de Cooperativismo de Cré-

dito, Ricardo Coelho, acompanhado do Técni-

co Alberto Coelho, fechou com sucesso os 

trabalhos de consultoria na Sicoob Cooesa, 

cujo trabalho iniciou no dia 18, segunda-feira.  

   Foram sete dias de análises, com o objetivo 

de fazer um diagnóstico da situação atual da 

Cooperativa, envolvendo todo o quadro de 

servidores da instituição, através de entrevistas pessoais e avaliação sobre o trabalho que cada um desempenha. A 

consultoria envolveu, também, todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, inclusive os su-

plentes, com o acompanhamento direto da Diretoria Executiva, que acompanhou todas as etapas do trabalho.  

   Ao final, o proprietário da empresa “Ricardo Coelho Consult”, produziu um relatório sobre todos os pontos que identifi-

cou como necessários de maior atenção para que a Sicoob Cooesa possa ser ainda mais eficaz comercialmente, inclu-

indo eventuais revisões de processos administrativos que estejam atrelados a gestão comercial e vendas. A partir da 

análise desse relatório, o Conselho de Administração deverá adotar as providências que objetivem o alinhamento dos 

executivos e profissionais da Cooperativa, para que foquem ainda mais as suas ações em temas que realmente agre-

guem valor e permitam real competitividade. 

    A realização do Seminário de Capacitação do final de semana, teve o importante e sempre presente apoio e patrocí-

nio da  OCB/SESCOOP-Pa, que tem sido importante parceira da Sicoob Cooesa e do cooperativismo de crédito.  

E 
m solenidade que contou com a presença de inú-

meros integrantes do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado, inclusive do Comandante Geral da 

Corporação, a Sicoob Bombeiros - Cooperativa de Cré-

dito integrante da Sicoob Central Amazônia - reinaugu-

rou a sua sede principal e, ao mesmo tempo, anunciou a 

implantação do serviço de conta-corrente, o que coloca 

essa importante instituição de crédito, no rol das Coope-

rativas do Sistema Sicoob que oferecem aos seus asso-

ciados todos os serviços e produtos bancários, inclusive 

conta salário, cartão de débito, consórcio e previdência.  

   Em seu discurso, o Presidente Haelton Costa, fez um breve histórico da Cooperativa, fundada em maio de 1997 por 32 

Bombeiros, e agradeceu o apoio de todos os Conselheiros e colaboradores que contribuíram para que a instituição agora 

em entre em sua nova fase, estando apta a atender em toda a sua plenitude. 

    A solenidade teve ainda a presença, entre vários, do Presidente da Sicoob Central Amazônia, do Presidente da OCB/

SESCOOP, do Consultor Ricardo Coelho e de representantes de inúmeras Cooperativas de Crédito. O Presidente da Si-

coob Cooesa, Augusto Gambôa, esteve presente para levar os votos de sucesso à entidade irmã.    


