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História do 8 de março

 Uma hístória triste que vale ser lembrada pela luta das mulheres por seus direitos, por seu valor.
No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova 
Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, 
tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas, as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, 
equiparação de salários com os homens, já que as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um 
homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.
A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. 
Aproximadamente 130 tecelãs morreram nesse incêndio, num ato totalmente desumano.
No ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o “Dia 
Internacional da Mulher”, em homenagem as mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano 
de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Parabéns mulheres, vocês representam o que há de melhor no mundo.
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PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

	 Com	 a	 presença	 e	 participação	 ativa	 de	 um	
grande	 número	 de	 sócios,	 a	 Sicoob	 Cooesa,	 realizou	
a	 Assembléia	 Geral	 Ordinária,	 onde	 foram	 tomadas	
decisões	 importantes	 para	 o	 planejamento	 estratégico	
da	 instituição	 que,	 no	 exercício	 de	 2013	 apresentou	 o	
melhor	resultado	dos	últimos	19	anos,	o	que	a	Diretoria	
espera	superar	no	exercício	de	2014.	
Por	unanimidade,	a	AGO	aprovou	a	prestação	de	contas	
da	administração,	acatando	os	pareceres	 favoráveis	do	
seu	Conselho	 Fiscal	 e	 da	Auditoria	 Externa.	 A	Gerente	
da	 Cooperativa	 apresentou	 a	 todos	 os	 presentes,	
os	 demonstrativos	 financeiros	 do	 exercício	 anterior,	
pontuando	os	índices	de	crescimento	da	Cooperativa	e	
respondendo	o	questionamento	dos	associados.
A	 decisão	 mais	 aguardada	 -	 distribuição	 das	 sobras	
recorde	 da	 Cooperativa	 -	 demonstrou	 o	 grau	 de	
maturidade	 dos	 cooperados	 que,	 após	 as	 explicações	
do	 Presidente	 da	 Diretoria,	 aprovaram	 que	 do	 valor	 a	
ser	distribuído	das	sobras,	60%	seriam	incorporadas	ao	
capital	do	associado	e	40%	estarão	a	disposição	na	conta	
corrente	de	cada	cooperado,	a	partir	de	01	de	abril	do	
corrente	ano.
Em	 todas	 as	 manifestações	 dos	 presentes	 à	 reunião,	
o	 tom	 foi	 o	 de	 satisfação	 com	 o	 resultado	 da	 Sicoob	
Cooesa,	 comprovando	 o	 fortalecimento	 da	 instituição	
financeira	 dos	 Servidores	 Públicos	 Civis	 e	Militares	 do	
Estado	do	Pará.

O Conselho de Administração da Sicoob Cooesa 
anuncia que a partir de agora, o CooperParcelado 
será até 72 vezes. Este aumento de 60 para 72 
parcelas, vem atender a grande demanda 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, movimenta na sua cooperativa.

CooperParcelado

SICOOB COOESA REALIZA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

	 A	Sicoob	Cooesa	segue	proporcionando	
serviços	de	qualidade	em	benefício	dos	seus	
associados.	 Na	 ultima	 semana,	 a	 Diretoria	
do	 Cassazum	 –	 associado	 pessoa	 jurídica	 –	
recebeu	das	mãos	dos	Diretores	da	Cooperativa	
o	cartão	do	BNDES,	(foto)	disponibilizado	aos	
Cooperados	pessoa	jurídica	que	estabelecem	
o	limite	de	crédito	que	desejam	ter	no	Cartão.
O	 Cartão	 BNDES	 é	 um	 produto	 destinado	
a	 pequenas	 e	 médias	 empresas	 e	 oferece	
crédito	 pré-aprovado	 com	 a	 menor	 taxa	 de	
juro	do	mercado.	Com	ele,	a	pessoa	 jurídica	
poderá	 comprar	 máquinas,	 computadores,	
motocicletas	 para	 entregas,	 matérias	 de	
construção,	 insumo	 para	 confecção	 de	

COOPERATIVA ENTREGA 
O PRIMEIRO CARTÃO BNDES

uniformes	e	dezenas	de	outros	itens,	disponibilizados	no	próprio	site	do	BNDES,	para	desenvolver	e	modernizar	a	
empresa,	podendo,	inclusive,	ser	utilizado	para	o	pagamento	de	cursos	de	capacitação	profissional.
	Se	você	tem	uma	pequena	empresa,	procure	a	sua	cooperativa	e	obtenha	mais	informações	sobre	esse	produto	
disponibilizado	pela	Sicoob	Cooesa.

	Quem	sabe	se	o	próximo	cartão	não	é	o	seu!

Seguro de Vida para a Mulher

	 Com	o	 Seguro	de	Vida	para	 a	Mulher,	 você	 tem	
mais	segurança.	Além	da	tranquilidade	de	ter	um	seguro	
de	vida	completo,	conta	com	 indenização	em	caso	de	
diagnóstico	 de	 alguns	 tipos	 de	 câncer	 para	 ajudar	 no	
tratamento	 ou	 utilizar	 como	 você	 preferir.	 Enquanto	
você	cuida	dos	negócios	e	das	pessoas	que	mais	ama,	o	
Seguro	Vida	Mulher	cuida	bem	de	você.		E	não	precisa	
ser	associada	para	ter	todas	essas	vantagens.

Coberturas
•Morte	natural	e	acidental;
•Indenização	pelo	diagnóstico	de	câncer.

Entre	em	contato	e	saiba	mais.

http://www.cooesa.coop.br/
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa

