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CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

 Com a presença e 
participação das Cooperativas 
filiadas, a Sicoob Central Amazônia, 
em fase de fortalecimento e 
reestruturação para atender as 
necessidades do cooperativismo de 
crédito no Pará e Amapá, promoveu 
com sucesso o 1º Workshop de 
Negócios, com a presença de 
palestrantes e técnicos do Bancoob 
e da Sicoob Confederação que, 
durante dois dias, no Hotel Sagres, 

CENTRAL SICOOB AMAZÔNIA 
PROMOVE WORKSHOP

SICOOB COOESA E COOPERCO INICIAM
PROCESSO DE INCORPORAÇÃO

SEGURO RESIDENCIAL

Sua casa ou apartamento é um bem especial em sua vida. Por isso, 
a MAPFRE em conjunto com a Sicoob Cooesa desenvolveu o Seguro 
Residencial dedicado para cada necessidade e perfil da sua residência. 
Fique protegido, pois entendemos e sabemos as preocupações de 
nossos segurados.

Para informações completas sobre esse seguro procure nosso 
atendimento e faça uma simulação sem compromisso. É fácil, rápido e 
pode resguardar tudo que conquistou até hoje.

Aproveite que apenas no mês de Abril este seguro possui condições 
promocionais incríveis! Não perca esta oportunidade.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos 
Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – SICOOB COOESA, no uso das atribuições legais 
e estatutárias, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são de número 1.157, em 
pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 15/04/2014, na sua sede, situada na Rua Treze de Maio, nº 18, Bairro: Campina, 
CEP 66013-080, em Belém do Pará, em primeira convocação, às 08:00h (Oito horas), com a presença 
de 2/3 (dois terços), do número total de associados. Caso não haja número legal para Instalação 
ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 09:00h (Nove horas), no mesmo dia e 
local com a presença de metade mais 1(um) do número total de associados. Persistindo a falta de 
“quorum legal”, à assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação 
às 10:00h (Dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

 a) Deliberação sobre a Incorporação da CECM DOS EMPREGADOS DAS COMPANHIAS 
  DE ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM -   
  COOPERCO CNPJ: 83.321.554/0001-18, NIRE: 15400041856;
 b) Eleição de membros para compor a Comissão Mista;
 c) Demais deliberações pertinentes ao processo de Incorporação

Belém (PA), 29 de março de 2014.

(Edital publicado no Jornal “Amazônia” de 29/03/2014)

  Dentro do plano de fortalecimento do cooperativismo de crédito no Estado do Pará, a Sicoob Cooesa, com o apoio 
da Sicoob Central Amazônia, deverá incorporar, ainda nesse primeiro semestre, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados das Companhias de Economia Mista e Fundações da Prefeitura Municipal de Belém – COOPERCO que, 
inclusive, já realizou a Assembleia Geral dos seus associados, em que foi autorizada a abertura do processo de incorporação.
  A COOPERCO é uma cooperativa de crédito com quase 20 anos de existência, que ainda não possui o conta corrente, 
tem pouco mais de 100 associados e, graças à competência e zelo dos seus administradores, é uma instituição enxuta, 
transparente e pronta para a expansão. E esta é a principal motivação de seus dirigentes para se juntar à Sicoob Cooesa, 
possibilitando que seus associados tenham acesso a todos os serviços e produtos financeiros. 
 Para obter a autorização de seus associados, a Sicoob Cooesa estará realizando uma Assembleia Geral Extraordinária, 
no próximo dia 15 de abril, a partir das 8:00 h, (Edital de convocação ao lado) oportunidade em que serão escolhidos três 
membros que, juntamente com os três membros já eleitos da COOPERCO, irão adotar as providências sobre a incorporação 
a ser confirmada em Assembleia Geral conjunta das duas instituições.
 Unir para ganhar escala é a única forma viável para sobreviver em um mercado competitivo como o mercado 
financeiro.

apresentaram às cooperativas de crédito o grande portfólio de produtos e serviços disponibilizados aos associados 
e clientes das cooperativas singulares.
Foram dois dias que poderão, definitivamente, marcar a nova fase da atuação da Sicoob Central Amazônia, voltada 
para o fortalecimento e crescimento das cooperativas filiadas que lhes dão suporte para existir. Durante o evento - 
que contou inclusive com a palestra do Diretor Presidente do Bancoob, Dr. Marco Aurélio Almada - foram abordados 
temas como: Estratégias de Marketing e Comunicação Para Apoio a Negócios; Incrementando o Resultado Por 
Meio de Produtos Complementares; Como Alavancar os Negócios Para as Cooperativas; A Nova Plataforma de 
Crédito do Projeto Acreditar; Vantagens Sicoobcard; Mercado de Seguros e Seu Impacto de Comercialização em 
Cooperativas; e Sicoob Consórcio.

 Todas as palestras foram acompanhadas com atenção 
pelos dirigentes e colaboradores das cooperativas presentes 
que, inclusive, firmaram um pacto de correr atrás de tantos 
anos perdidos para que, no próximo Workshop, os números 
apresentados sejam mais condizentes com o potencial de 
negócios cooperativos no Pará e Amapá.
  Portanto, estão de parabéns os responsáveis pela 
organização do evento, que teve ainda a instigante e motivadora 
palestra de Jussier Ramalho, intitulada “Superando Limites”. 
De parabéns, também, a participação ativa das Cooperativas 
Singulares que permanecem integradas à Sicoob Central 
Amazônia, para fazer dessa entidade uma instituição cada vez 
mais transparente e comprometida com o desenvolvimento 
do cooperativismo de crédito da região.

  A Funcionária Raquel Ludienne (foto), integrante da 
área de vendas da Sicoob Cooesa, foi premiada na promoção 
realizada pela Sicoob Central Amazônia para incentivar e 
motivar o aumento das vendas dos produtos do sistema tais 
como: seguro de carro, de vida e de residência; consórcios; 
cartão de crédito; poupança; previdência complementar e 
outros.
 Participaram da promoção todas as cooperativas 
filiadas à Central, tendo a funcionária Raquel se destacado e 
com isso, recebendo como prêmios um aparelho de telefone 
celular e um passeio ofertado pela Valeverde Turismo.

FUNCIONÁRIA DA SICOOB 
COOESA É PREMIADA

SICOOB COOESA APOIA 
COOPERATIVAS DE PRODUTORES

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura do Município 
de Castanhal, tendo à frente o jovem Secretário Júnior Nobre, 
tem realizados inúmeras reuniões com o objetivo de agregar as 
Cooperativas de Produtores existentes na Região, com o objetivo 
de alavancar o cooperativismo na zona rural e, desse modo, 
proporcionar alternativas para dezenas de pequenos produtores 
que encontram dificuldades para modernizar a produção e 
colocá-la no mercado interno, com qualidade.
 Para firmar parceria com a Sicoob Cooesa, o Secretário 
Junior Nobre, acompanhado de técnicos da sua secretaria e 
representantes dos produtores rurais esteve na sede da Cooperativa (foto), falando sobre o projeto da criação de uma 
Federação Regional de Cooperativas, que inclui a Sicoob Cooesa como instituição financeira responsável pela viabilidade 
econômica do projeto, a partir da filiação dessas cooperativas sediadas em Castanhal.
 A Diretoria Executiva da Cooperativa dos Servidores Públicos do Pará se prontificou em participar das reuniões que 
serão realizadas para a concretização do projeto, comprometendo-se a promover estudos, inclusive junto ao Bancoob, que 
possam viabilizar a disposição de organização daqueles produtores.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO 
COMEMORATIVO DE 20 ANOS.

http://www.cooesa.coop.br/
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/photo.php?v=645444718847919&notif_t=video_processed
https://www.facebook.com/photo.php?v=645444718847919&notif_t=video_processed
https://www.facebook.com/photo.php?v=645444718847919&notif_t=video_processed

