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No encerramento de mais uma ação de caráter social, 

funcionárias da Sicoob Cooesa fizeram a entrega de do-

ações de material escolar para a Creche Oásis Infantil do 

Centro Catequético e Promoção Humana Santa Izabel da 

Hungria, que atende 118 crianças carentes, na idade de 

zero a seis anos. 

   A Creche funciona há 25 anos no bairro de Canudos, no 

horário de 7:30, quando as mães deixam seus filhos aos 

cuidados das voluntárias, e retornam às 16:00 h para bus-

cá-las. 

   A Entidade é dirigida pela Madre Superiora Irmã Urbani-

na, contando com a ajuda de voluntárias vindas da Itália e 

de professores e auxiliares do desenvolvimento infantil, 

que se desdobram em carinho e atenção, com o objetivo 

de educar os primeiros passos de crianças que, sem a 

solidariedade dos que se entregam a ações dessa nature-

za, ficariam desamparadas e em estado de risco. 

    A Sicoob Cooesa continuará a promover ações que 

objetivem diminuir as desigualdades sociais e, para isso, 

conta com o apoio dos seus associados que, cada vez 

mais, descobrem o verdadeiro significado da solidarieda-

de e ajuda mútua que caracterizam o cooperativismo. 

A 
 Sicoob Cooesa se orgulha de ser uma instituição 100% 

paraense, captando recursos no Estado para ser aplica-

do no desenvolvimento do Estado.  

   A Sicoob Cooesa se orgulha de ser uma cooperativa de crédi-

to criada, administrada e mantida por Servidores Públicos Civis e 

Militares do Estado do Pará que, baseados nos princípios da soli-

dariedade e ajuda mútua destinam parte do salário para fortale-

cer uma instituição que pertence a cada associado. 

  E é com esse orgulho que a Sicoob Cooesa tem patrocinado 

festival de arte de servidores; atletas e equipes formadas por 

servidores públicos; corridas e promoções similares destinados à 

participação de servidores públicos, e tantos outros eventos que 

valorizam e congregam trabalhadores públicos civis e militares 

do Estado do Pará. 

   Nessa mesma linha, a Cooperativa tem resgatado comemora-

ções de datas que tem a cara, o jeito e o cheiro das coisas do 

Pará, como é o caso das festas juninas que invadem as ruas, as 

casas e os clubes do nosso Estado, oferecendo muita música 

típica da época e guloseimas irresistíveis. 

   Por tudo isso, segunda-feira, 24 de junho, a Sicoob Cooesa 

estará oferecendo aos seus associados/usuários um animado 

arraial na sua sede da 13 de maio. Passe lá e tome um mingau 

com bolo de macaxeira, em homenagem a São João. 


