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     No último dia 1 de julho, no auditório 
da Companhia de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belém, em 
uma concorrida e produtiva Assembleia 
Geral conjunta, os associados da Sicoob 
Cooesa e da COOPERCO, a Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados das Companhias de Economia 
Mista e Fundações da Prefeitura Municipal 
de Belém, aprovaram por UNANIMIDADE 
o processo de incorporação, iniciado 
a partir do trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela Sicoob Central 
Amazônia, para viabilizar a sobrevivência 
das Cooperativas de Crédito do Estado do 
Pará, diante do custo cada vez maior para 
a sustentabilidade do Sistema.
     Com a incorporação da COOPERCO pela 
Sicoob Cooesa, os associados daquela 
sempre bem administrada cooperativa 
passam a ter acesso a todos os serviços 
e operações disponibilizados pela 
Cooperativa dos Servidores Públicos Civis 
e Militares do Pará que, com a união, passa 
a atuar, também, com os empregados das 
Companhias de Economia Mista e das 
Fundações da Prefeitura Municipal de 
Belém.
     A decisão unânime dos associados 
das duas cooperativas, demonstra com 
muita clareza a conscientização desses 
trabalhadores de que só através do 
Cooperativismo de Crédito - instituição 
da qual são clientes e proprietários – é 
possível construir uma sociedade que, do 
ponto de vista econômico/social, seja mais 
justa e solidária.
     É o novo tempo chegando para o 
cooperativismo de crédito no Pará, 
onde outras incorporações já estão em 
andamento. 

SICOOB COOESA E COOPERCO: 
AGORA UMA SÓ COOPERATIVA! 

http://www.cooesa.coop.br/
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5 DE JULHO DE 2014: DIA INTERNACIONAL 
DO COOPERATIVISMO

 Celebrado anualmente no primeiro sábado de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo é uma data 
para reflexão dos valores, da importância do trabalho das cooperativas para a sociedade e de confraternização 
pelo mundo.  
 A data foi instituída durante o Congresso da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) em 1923 e reconhecida 
pela ONU em 1994, no ano do centenário da ACI. Em 2014, será comemorada no dia 5 de julho, com o tema 
“Cooperativas conquistam desenvolvimento sustentável para todos”.
   A sustentabilidade econômica, social e ambiental do segmento cooperativista está entre os objetivos do 
Plano de Ação para uma Década Cooperativa, documento aprovado em Assembleia da ACI em Manchester, na 
Inglaterra, em 2012. O material descreve ações a serem tomadas para fortalecer ainda mais o setor no mundo, 
tendo como ponto de partida o Ano Internacional das Cooperativas, comemorado em 2012.
 Ao repercutir tão importante data em seu Boletim Eletrônico, a Sicoob Cooesa se integra às comemorações 
do Dia Internacional do Cooperativismo que, em diversos países do mundo, é comemorado de acordo com a 
cultura de cada país e cada cooperativa. 

http://www.cooesa.coop.br/
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ASSOCIADA RECEBE O PRIMEIRO 
CARTÃO SICOOB VISA TEMÁTICO

 A Associada Maria José Albuquerque foi a primeira cooperada da Sicoob Cooesa a receber o cartão 
Sicoobcard da bandeira Visa,cujo tema é a Copa do Mundo realizada pela FIFA no Brasil. Na foto, a funcionária 
Helen Uchoa entrega o cartão para nossa associada pioneira, a qual se juntarão outros associados que estão 
apenas aguardando o seu plástico temático.
 Os novos cartões Visa já estão à disposição de todos os cooperados, e sua utilização representa o 
fortalecimento da sua instituição, com a vinda de mais recursos para investir em mais vantagens para o associado. 
Com os cartões Visa, o associado dispõe, entre outras vantagens: dois limites, sendo um para compras à vista e 
outro para compras parceladas; segurança através de chip moderno que proporciona mais facilidade e agilidade 
nas transações, além de enviar alertas SMS no celular do associado; saques nos caixas eletrônicos da cooperativas 
Sicoob e no Banco24Horas.
 Procure a Sicoob Cooesa e solicite o seu cartão da família Sicoobcard.
 Para mais informações, acesse http://www.sicoob.com.br

CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

CLIQUE NA TV E ASSISTA O 
NOVO VÍDEO DA COOESA

http://www.cooesa.coop.br/
http://www.sicoob.com.br
https://www.facebook.com/photo.php?v=722305571161833&set=vb.499792700079789&type=2&theater

