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Uma equipe de colaboradores da Sicoob Cooesa 
participou ativamente do II Workshop de Negócios 
realizado no estacionamento do Parque Shopping 
Belém que, neste ano, teve como foco a oferta de 
Consórcio e Seguro para carro, moto, casa e pessoa 
física, tendo como novidade o seguro de vida para 
policiais.
            Além de dar maior visibilidade ao sistema 
Sicoob, o maior sistema de cooperativas de crédito 
do Brasil, a feira se constituiu em ótima oportuni-
dade de negócios, com a oferta de outros produtos 
e serviços disponibilizados pelas cooperativas de 
crédito, como o empréstimo consignado e o em-
préstimo aos aposentados do INSS, além da filiação 
de servidores públicos civis e militares que esti-
veram no evento.
            Paralelo ao evento, o 2º Pará Moto Fest atraiu, 
nos três dias do Workshop, centenas de pessoas ao 
estacionamento do Parque Shopping, o estande do 
Sicoob foi montado para ter a participação das Co-
operativas Singulares que no Estado do Pará utili-
zam a marca Sicoob, sob a coordenação da Central 
Amazônia das Cooperativas de Crédito, conforme 
registrados nas fotos.

SICOOB COOESA PARTICIPA DE 
WORKSHOP DE NEGÓCIOS.

CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

SICOOB COOESA FAZ SUA CONFRATERNIZAÇÃO 
DE FINAL DE ANO E PREMIA ASSOCIADOS.

CLIQUE AQUI E VEJA MAIS FOTOS.

Como ocorre todos os anos, a creche da Assembleia Legislativa encerrou 
suas atividades do ano letivo de 2013, com uma animada festa natalina, onde 
foram distribuídos brinquedos às crianças e teve a animação do Papai Noel, 
patrocinado pela Sicoob Cooesa. 
 A creche tem sido, ao longo de mais de uma década, a responsável di-
reta pela educação infantil dos filhos de servidores do Poder Legislativo, que 
de lá saem prontos para ingressar, alfabetizados com qualidade, em outras 
instituições de ensino da capital.
 

SICOOB COOESA PARTICIPA DO 
NATAL DA CRECHE.

O grupo de abnegados professores que atuam junto às crianças, faz a diferença na qualidade do ensino que se 
pratica na creche que, neste mês de dezembro estará realizando a colação de grau de mais uma turma de alunos. 
 Em 2014, a Sicoob Cooesa já está programando o apoio financeiro às atividades da Creche, por entender 
fundamental investir na educação infantil.
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