
C 
omo ocorre todos os anos, associados e funcionários da Sicoob 

Cooesa se reuniram na sede da Cooperativa para prestar homena-

gens à Padroeira dos Paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, feste-

jada com um Círio a cada segundo domingo do mês de outubro.  

   Em meio a um lanche especial, as orações se multiplicaram para pedir a 

intercessão da Mãe de Je-

sus, junto ao criador, pela 

saúde, felicidade, paz, re-

signação, amizade, com-

preensão e vida digna a 

todos os que, com fé inaba-

lável, constroem uma vida 

com esperança, perdão e 

caridade.  
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A  Sicoob Cooesa, Cooperativa de Crédito dos 

Servidores Públicos Civis e Militares do Estado 

do Pará, foi uma das instituições patrocinadoras da 

tradicional Corrida Rústica “Coronel Fontoura” que em 

2013 completou com sucesso a 43ª Edição.  

   Realizada no último dia 6 de outubro, a programa-

ção envolveu atletas civis e militares e foi vencida pe-

lo soldado PM Renato Alves. Na foto, atletas funcio-

nários da Sicoob Cooesa que conseguiram boas co-

locações entre os que terminaram a prova.  

O 
princípio mais importante do Cooperativismo  é 

o que está relacionado com a educação coope-

rativista, como forma de incentivar e promover 

a cooperação e ajuda mútua como o instrumento mais 

prático de se construir uma sociedade solidária. 

   Com a plena convicção de que a educação transfor-

madora só se dá a partir da criança, a Sicoob Cooesa 

promoveu os festejos pela passagem do “Dia da Crian-

ça” junto aos alunos da Creche da Assembleia Legislati-

va do Pará, com a realização de brincadeiras, oferta de 

lanches, brindes e distribuição de cofrinhos da Coopera-

tiva, com o objetivo de despertar e incentivar, desde 

cedo, a cultura da poupança, como forma  consciente 

de conquista de metas e realização de sonhos. 

   A semente foi lançada. O futuro cuidará da colheita!  


