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Em meio a um concorrido café da manhã com música ao vivo e sorteio de inúmeros brindes, a 

Sicoob Cooesa deu a largada para as comemorações dos 20 anos de fundação da Cooperati-

va, com o planejamento de uma vasta programação que se estenderá por todo o ano de 2013 e 

será encerrada com uma grande festa no dia 13 de maio de 2014. 

   Será um ano de lançamento de novos serviços aos seus usuários; realização de palestras de 

educação financeira familiar; promoções que atingirão todos os associados e, em especial, os 

cooperados adimplentes e os que operam com maior regularidade com a cooperativa; expan-

são da Sicoob Cooesa para todo o Estado do Pará; e muitas outras atrações que estão sendo 

programadas com muito carinho para festejar os 20 anos com cada associado. 

   Na festa dos 19 anos, ocorrida no último dia 13 de maio na sede da cooperativa, os associa-

dos que lá compareceram ganharam agendas e canetas e concorreram a inúmeros prêmios em 

uma animada manhã de comemorações e congraçamento pelo sucesso de um sonho que se 

firmou como realidade em quase duas décadas (Fotos).  

   O Conselho de Administração tem plena consciência de que este será um ano de desafios 

para a economia brasileira. Estamos cientes de que a concorrência ficará mais agressiva diante 

do cenário mundial que pode provocar a instabilidade da moeda e o aumento dos juros. No en-

tanto, a Sicoob Cooesa conta com o avanço da consciência cooperativista que se alastra entre 

os Servidores Públicos Civis e Militares do Estado e isso, temos certeza, será o combustível im-

portante e necessário para que possamos superar as dificuldades e continuar fazendo o sistema 

Sicoob se firmar em todo o território paraense. 

   Agora é prá valer! Vamos juntos nessa empreitada e que venham os desafios! 

Enquanto providencia a efetivação do projeto de expansão junto ao Banco 

Central do Brasil, a Sicoob Cooesa já está se apresentando aos Servidores 

Públicos Estaduais lotados em Santarém , através de outdoors espalhados 

naquele Município (foto). 

   Em breve a Sicoob Cooesa estará se instalando na Região do Baixo Ama-

zonas e, de lá, partirá para conquistar outras regiões do Pará, com o objetivo 

de atender, principalmente, os Servidores Públicos Militares e Civis que estão 

em constantes deslocamentos por todo o território paraense.  E nós estare-

mos presentes onde eles estiverem!   

T 
em se acentuado cada vez mais a discussão em torno da identidade real das cooperativas de crédito. Afinal, o con-

trole exercido pelo Banco Central do Brasil vem igualar e submeter essas instituições às mesmas regras que são 

estabelecidas para os bancos comerciais e para as instituições financeiras em geral. Com isso, o “Espírito de Ro-

chedale” que inspirou o movimento cooperativista mundial, vai tendo que se adaptar ao roteiro dos novos tempos. 

   Com efeito: ou as cooperativas de crédito de abrem para oferecer aos seus associados todos os serviços dos bancos 

comerciais, ou ficam esvaziadas funcionando como as velhas “caixinhas entre amigos”. Nesse novo cenário, dois desafios 

precisam ser vencidos: a profissionalização dos dirigentes de cooperativas de crédito no Pará e a conscientização dos 

seus associados para a nova realidade de maiores controles para a concessão do crédito. 

   Nessa direção é que a Sicoob Cooesa aposta na sua expansão territorial e o Conselho de Administração tem se esfor-

çado em conquistar novos espaços que possam, definitivamente, permitir que a instituição encare o desafio de competir 

em igualdade de condições com as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ser uma instituição 

financeira cooperativa em substituição a ser uma cooperativa de crédito, não é uma questão de opção da Diretoria, mas, 

sim, uma exigência do mercado.  


