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N este domingo, 12 de maio, a família 

mundial festeja o “Dia das Mães” 

com o objetivo de homenagear aquela 

mulher que aloja, em seu próprio corpo, a 

vida que vai surgir para dar continuidade 

à viagem da humanidade pelo planeta. 

   Ao desejar um feliz e abençoado domin-

go a todas às mães associadas, a Sicoob 

Cooesa quer manifestar a sua convicção 

de que a figura da MÂE é o símbolo mais 

representativo do movimento cooperativo, 

por tudo que nela se espelha em termos 

de solidariedade e permanente ajuda mú-

tua, na intenção de oferecer aos seus 

filhos uma vida digna, com justiça e paz. 

N 
esta segunda-feira, 13 de maio, a Sicoob Cooesa, Cooperativa 

dos Servidores Públicos do Estado do Pará, completa 19 anos 

de uma história de sucesso e promoção de vida digna aos seus 

associados que encontraram, no cooperativismo de crédito, a 

melhor alternativa sócio-econômica para fugir do canto do dinheiro fácil de 

obter, que transforma o trabalhador em um escravo de agiotas e institui-

ções financeiras de fachada. 

   São 19 anos na estrada, para mostrar ao trabalhador do serviço público 

os benefícios de investir, utilizar os serviços bancários e fortalecer cada 

vez mais uma instituição da qual é o dono. Uma instituição que, ao final de 

cada exercício, faz retornar para o bolso de cada associado, o lucro produ-

zido pelo próprio associado. 

   No início éramos 32 sonhadores e hoje, 19 anos depois, já somos quase 

2 mil associados fazendo circular, dentro do Estado do Pará, recursos de 

mais de 15 milhões de reais oriundos, única e exclusivamente, dos salários 

dos Servidores Públicos associados. E ainda temos um universo de, pelo 

menos, 60 mil servidores públicos para associar e, de uma vez por todos , 

proclamar o fim da escravidão financeira que humilha e explora o salário do 

trabalhador. 

   Para festejar data tão especial, o conselho de administração estará rece-

bendo os associados, na sede da cooperativa, neste 13 de maio, a partir 

das 10 horas, para uma manhã festiva de confraternização, oportunidade 

em que será servido um café especial e inúmeros prêmios serão sortea-

dos, inclusive um aparelho de TV de 32”. É a nossa forma de agradecer  a 

confiança e o apoio que cada associado deposita na atual administração. 

   Concluídos os festejos dos 19 anos, a cooperativa se prepara para lançar 

o projeto “20 anos de Sicoob Cooesa”, que se constituirá em um mutirão  

de ações para a divulgação maciça da instituição junto aos Servidores, no 

lançamento de novos produtos e na abertura de pontos de atendimento. 


