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CURTA SICOOB COOESA 
NO FACEBOOK

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES E NOVIDADES

 No próximo dia 28 de agosto será inaugurado o posto de Atendimento da Sicoob Cooesa no Município 
de Santarém. Esse é um marco significativo na história de uma Cooperativa de Crédito fundada há 20 anos 
para possibilitar que os servidores públicos civis e militares do Estado do Pará – e agora também do Município 
de Belém – tenham a alternativa de gerenciar seus recursos em uma instituição financeira onde, mais que 
clientes, são donos.
  Santarém, situado na bonita e progressista Região do Baixo Amazonas, é o início de um projeto 
de expansão da Sicoob Cooesa que, nos próximos dez anos deverá estar em todo o território paraense, 
cumprindo sua real finalidade de atender o servidor público onde o servidor público estiver.
 A inauguração oficial do posto (fotos), que já está funcionando em fase de testes, terá a presença 
do Prefeito Municipal de Santarém, Alexandre Von, do Comandante da Polícia Militar da Região, Tenente 
Coronel Carlos, e de diversas autoridades que estão sendo convidadas.

SICOOB COOESA CHEGA NO 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

ASSEMBLÉIA GERAL RATIFICA ESTATUTO
 Para ratificar a Reforma Estatutária promovida pelos associados na última AGE realizada na sede do 
Cassazum, e promover adequações em função do processo de incorporação da COOPERCO no último dia primeiro 
de julho, a Cooperativa está convocando seus associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, a terceira 
nesse ano de profundas transformações na entidade, em função do aceleramento do seu processo de expansão 
e desenvolvimento da Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará e das Fundações e 
Autarquias do Município de Belém.

 Confira abaixo o Edital e participe da AGE.

SISTEMA SICOOB CRESCEU 
122,4% NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

 A notícia veiculada no Portal do Cooperativismo de Crédito,   (http://cooperativismodecredito.coop.br) 
vem confirmar o ritmo de crescimento das Cooperativas de Crédito integrantes do Sistema Sicoob – entre elas 
a Sicoob Cooesa -  que vem mantendo suas operações com resultados acima da média do mercado. Com a 
evolução das suas operações de crédito que atinge o percentual de 122,4% nos últimos 5 anos, o maior sistema 
de Cooperativas de Crédito do Brasil alcança a marca de R$ 27,1 bilhões. Os ativos do Sistema atingiram a marca 
de R$ 44,5 bilhões, havendo o incremento dos depósitos que chegam a R$ 28,3 bilhões.
 A divulgação desses números – que podem ser melhor analisados no gráfico acima – dão bem a dimensão 
da grandiosidade do sistema Sicoob e a tendência de que o setor cooperativista de crédito continua em expansão, 
permitindo que as instituições financeiras cooperativas “continuem se desenvolvendo e se consolidando cada vez 
mais no mercado financeiro nacional”, como afirma o Presidente do Sicoob, Henrique Vilares na reportagem do 
Portal do Cooperativismo.
 A rede que atende os cooperados do Sicoob em todo o Brasil já ocupa a sexta posição em pontos de 
atendimento entre as instituições financeiras do país, com 2.235 postos de atendimento, e a Sicoob Cooesa 
contribui com o avanço desses números, inaugurando mais um ponto de atendimento do sistema Sicoob, desta 
feita no Município de Santarém.
 Apenas para lembrar, as cooperativas de crédito são instituições financeiras que oferecem todos os 
serviços e produtos bancários, com o diferencial de que seus clientes são donos da instituição e, portanto, os 
resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. - SICOOB COOESA

 
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, CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 15400004294, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nessa data são em número de 1.261, 
em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, realizar-se à na Sede do SICOOB 
COOESA, situada à Rua 13 de Maio, nº 18, bairro da Campina, CEP 66013-080, em Belém do Pará, no dia 
26/08/2014, às 12h(Doze horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 13h(Treze horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; 
às 14h (Catorze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar 
sobre o seguinte assunto: 

1.   Reforma do Estatuto Social do SICOOB COOESA abrangendo os seguintes artigos: Art. 1º inciso    
III; Art. 7º inciso II; Art. 7º § 3º; Art. 40 Caput e Art. 47 Caput, conforme determinação do Bacen, 
documento nº 114043006 (BC Correio).

 
Belém(PA),  06 de agosto de 2014.

Augusto José Alencar Gambôa
Presidente

NOSSAS HOMENAGENS 
AOS PAIS SICOOB COOESA

 Nesse domingo em que se comemora mais um “Dia dos Pais”, a Sicoob Cooesa cumprimenta todos os 
nossos cooperados que, vivendo a experiência de uma vida em torno do cooperativismo, encaminha seus filhos 
para que também possam experimentar uma vida com valores baseados na solidariedade e ajuda mútua.
 Em convênio com o Cassazum – clube associado à Siccob Coeesa e que congrega Sargentos e Sub-Oficiais 
da Aeronáutica – nossos cooperados poderão participar da caminhada dos pais, que sai neste domingo, da sede 
do clube que fica na Av. Duque de Caxias, indo até o Bosque “Rodrigues Alves”, retornando ao Cassazum, onde 
será servido um café da manhã, seguido das tradicionais domingueiras nas bonitas dependências da sede. Na 
quinta-feira, feriado, nossos cooperados poderão ter acesso a um show dançante com a cantora Cleide Moraes, 
adquirindo mesas no mesmo preço oferecido aos sócios do Cassazum.
 Portanto, um Feliz Dia dos Pais aos pais que constroem a grandeza da Sicoob Cooesa e do movimento 
cooperativista no Brasil!
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