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Administradores, associados e colaboradores da Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Civis e Militares 
do Pará festejam o sucesso da instituição, após serem apresentados os números finais do exercício financeiro do 
ano de 2013.
A apresentação desses números – já disponibilizados na página da Cooperativa na internet – confirma que as 
comemorações dos 20 anos de história da entidade vão encontrar uma Sicoob Cooesa definitivamente fortale-
cida, pronta para enfrentar os desafios da economia nos próximos anos e preparada para promover os avanços 
necessários para dar mais dignidade e respeito ao salário dos trabalhadores públicos que constroem o desenvolvi-
mento do Estado do Pará.
Comparados aos números de 2012, o ativo total da Cooperativa no ano de 2013 cresceu 12,29% e o saldo do con-
fronto entre receitas e despesas foi positivo, da ordem de 3,46%. Os depósitos a prazo cresceram 35% em relação 
ao ano anterior, numa demonstração clara e inequívoca, da confiabilidade que a Cooperativa goza junto aos seus 
associados.
De outro modo, a queda do índice de inadimplência em 5% vem mostrar que o Conselho tomou as medidas corre-
tas no ano que passou, adotando uma posição de respeito e responsabilidade na administração dos recursos que 
os servidores públicos associados depositam na sua instituição financeira.
Para confirmar o fechamento vitorioso do exercício, a Sicoob Cooesa apresentou a maior sobra dos últimos 19 
anos, passando de 528 mil reais no ano de 2012 para 784 mil reais no ano de 2013, o que aponta para um percen-
tual recorde de 48,12%.
Todo esse resultado de sucesso, o Conselho de Administração da Sicoob Cooesa credita à competência do seu 
quadro de Colaboradores e, fundamentalmente, à qualidade e confiança dos seus associados, Servidores Públicos 
Civis e Militares do Estado do Pará que, esgotados de verem seus salários aviltados, resolveram construir uma in-
stituição financeira baseada nos princípios da solidariedade e ajuda mútua.
E continua chegando mais!

CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO COMEMORATIVO DE 20 ANOS.

COOPERATIVA PARTICIPA DA CORRIDA DE BELÉM

Evento realizado no domingo 26 de janeiro, em 
comemoração ao aniversário do Município de Belém, 
reuniu milhares de corredores profissionais e ama-
dores, em um percurso de 10 km pelas ruas que abri-
gam os principais pontos turísticos da cidade.
Entre os mais de 3.500 corredores inscritos, asso-
ciados e colaboradores da Sicoob Cooesa, estavam 
presentes, com o patrocínio da instituição, levando 
o nome da Cooperativa pelas ruas de Belém, abril-
hantando a festa da cidade que abriga a maioria dos 
seus associados.
 Ao final do evento os associados, esgotados e felizes, 
exibiam suas medalhas de participação (foto acima), 
dando o exemplo de corrida em busca da conquista 
de mais saúde e superação de limites. Parabéns aos 
participantes que, com certeza, no ano que vem serão 
em número maior.
A Sicoob Cooesa já vem se firmando como patrocina-
dora das competições de rua que ocorrem em nossa 
cidade, dentro da política instituída de incentivar e 
promover mais saúde e bem estar aos seus associados 
e colaboradores.
Venha participar conosco! 

O Conselho de Administração da Sicoob Cooe-
sa anuncia que a partir de Fevereiro, o Cooper-
Parcelado será até 72 vezes. Este aumento de 
60 para 72 parcelas, vem atender a grande de-
manda de nosso associado, permitindo assim 
um planejamento maior e aumento no valor 
dos empréstimos. Desta forma realizar seu 
sonho se tornará mais fácil. Afinal são 20 anos 
que a Sicoob Cooesa está ao seu lado tornando 
sua vida mais simples com taxas competitivas 
e retorno de tudo que você, associado, movi-
menta na sua cooperativa.

CooperParcelado

PALESTRAS SEMANAIS NO CFAP

A Sicoob Cooesa em 2014 está aumentando sua presença junto ao servidor público da Polícia Militar do Esta-
do do Pará. Através de um contato do Major Moisés Conceição, Diretor Administrativo da Sicoob Amazônia, 
fomos muito bem recebidos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Pará, 
na pessoa da Subcomandante Major Márcia. Nos dias 17 e 24 de janeiro, nossos colaboradores realizaram 
palestras para cerca de 300 alunos da instituição, com foco nos produtos e serviços oferecidos pela Sicoob 
Cooesa, distribuição de brindes aos presentes e educação cooperativista de qualidade. Desta forma estare-
mos em um trabalho contínuo de divulgação e atendimento ao policial militar lotado no Comando Geral do 
Estado do Pará, para permitir-lhes acesso aos grandes benefícios de ser um cooperado da Sicoob Cooesa.

SICOOB COOESA FESTEJA 
FECHAMENTO DE 2013
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