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A 
 administração da Sicoob Cooesa tem a plena 

convicção de que o crescimento e fortalecimento 

da Cooperativa passa, obrigatoriamente, pela ca-

pacitação permanente do seu quadro de trabalhadores, 

responsáveis pela execução das ações que determinam o 

sucesso da instituição. 

   E é por pensar assim, que mais 5 funcionários da Coope-

rativa, acabam de conquistar com excepcional aproveita-

mento, o curso de Certificação Profissional Ambima - CPA-

10, destinado a certificar profissionais das instituições que 

desempenham atividades de comercialização e distribuição 

de produtos de investimento, diretamente junto ao público 

investidor, inclusive em instituições financeiras ou platafor-

mas de atendimento. 

   Os novos trabalhadores certificados (foto menor) vieram 

se juntar aos trabalhadores que já possuíam o CPA-10 

(foto maior), inclusive com a atualização exigida. Agora são 

10 funcionários capacitados para continuar atendendo os 

associados com simpatia e competência. A meta é certifi-

car todos os funcionários, até abril de 2014.  

Funcionários capacitados com CPA-10 : Bianca Brito - Eduardo Chaves -  
Liduína dos Santos - Raquel Melo -  Wanda Chaves - Andréa Almeida - 
Carlos Henrique - Glenda Furtado -  Marcela Silva - Glauber Negrão. 

Estamos chegando 

em Santarém ! 
 

Dia 10/09 

Grande reunião 

com lideranças do 

Baixo-amazonas 

A 
 Sicoob Cooesa tem investido no patrocínio de eventos cultu-
rais e esportivos que envolvam associados e funcionários da 
cooperativa, como forma de incentivar ações que objetivem o 

desenvolvimento saudável do ser humano que existe em cada associa-
do, em cada funcionário. 
   Nessa linha, a Sicoob Cooesa patrocina, entre outros, oficinas do 
Festival de Arte dos Servidores da ALEPA; uma equipe campeã de 
ciclismo; e, mais recentemente, a equipe de corredores formadas pelos 
colaboradores da Cooperativa Andréa Almeida, Glauber Negrão, Ro-
bert William, Clóvis Santana e Alexandre Galende (Foto).  
   Essa foi a equipe que participou do “Circuito OAB de Corrida e Cami-
nhada - Etapa Ananindeua”, onde o atleta Alexandre Galende foi o des-
taque, subindo ao pódio após conquistar o 3º lugar para atletas na fai-
xa de 30 a 39 anos. 
   A administração da cooperativa continuará incentivando as ações 
esportivas e culturais, firmando a marca Sicoob junto à comunidade.  


