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 Tendo como tema central a “Integração do 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo: o melhor 
caminho”, o 10° CONCRED reuniu em Manaus, no 
período de 10 a 12 de setembro, centenas de dirigentes, 
funcionários e demais operadores do cooperativismo de 
crédito brasileiro, pertencentes a todos os sistemas que 
atuam no Brasil.
 Na oportunidade, através de palestras 
e conferências ministradas por estudiosos do 
cooperativismo de crédito, foram abordados temas 
importantes para o desenvolvimento do sistema 
cooperativistas e, consequentemente, para o crescimento 
do empreendimento cooperativo, como forma de 
promover a inclusão financeira e uma melhor distribuição 
da riqueza aos que se associam ao cooperativismo. 
 No final do Congresso, foi elaborada a “Carta de 
Manaus”, documento que será entregue às autoridades 
governamentais como expressão dos anseios dos 
congressistas visando o desenvolvimento do setor e 
do país. Paralelo ao Congresso, a troca de experiências 
de gestão com cooperativistas de outros Estados, fez a 
diferença para os congressistas do sistema Sicoob do 
Pará que estiveram presentes no evento.
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 O portal do cooperativismo de crédito (cooperativismodecredito.coop.br) publicou importante artigo 
do Presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, em que apresenta o cooperativismo de crédito como 
instrumento de exercício de cidadania, principalmente pela inclusão financeira que possibilita a milhões de 
pessoas no mundo todo. “Não estamos falando de instituições financeiras convencionais, mas de empresas que, 
além de oferecer produtos e serviços do mercado, trazem aos seus cooperados uma proposta diferente – de 
serem não somente clientes, mas donos do seu próprio banco.”
 Segundo Márcio Lopes, o que o cidadão busca é um novo modelo, diferente daquele que nos foi 
apresentado pelo chamado “capitalismo selvagem”. Só no Brasil essa busca já mobiliza mais de 7 milhões de 
cidadãos, distribuída em mais de 1.154 cooperativas de crédito. 
 Para o Presidente da OCB, “o cooperativismo de crédito brasileiro tem se posicionado como um importante 
agente de inclusão financeira, a partir da democratização do crédito, chegando, inclusive, em localidades mais 
isoladas, onde outras entidades não direcionam investimentos para atuar. Em 564 municípios do país, por 
exemplo, elas são a única instituição financeira local e conseguem oferecer esse crédito a taxas menores do que 
as usualmente praticadas, orientando os seus associados em um processo de educação financeira para o melhor 
uso dos recursos”.
 As reflexões desse importante dirigente cooperativista demonstram, de forma contundente, o momento 
vivenciado pelo cooperativismo de crédito que hoje responde por 2,5% do Sistema Financeiro Nacional, e vem 
experimentando uma fase de crescimento constante, que se reflete nos indicadores divulgados oficialmente 
pelo Banco Central do Brasil.
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 Dando prosseguimento à sua programação de 
possibilitar aos seus associados uma vida mais saudável 
e participativa, a Sicoob Cooesa patrocinou a equipe 
de associados que participou da 44ª Corrida Rústica 
“Coronel Fontoura”, promovida no último dia 14 de 
setembro, pelo Comando da Polícia Militar do Estado do 
Pará. 
 Evento esperado ansiosamente a cada ano, 
a corrida tem um percurso de 10 Km e este ano, a 
concentração e largada aconteceu atrás do Bosque 
“Rodrigues Alves”, um dos cartões postais de Belém. A 
corrida é destinada a atletas regulares maiores de 17 
anos, portadores de necessidades especiais e Policiais 
Militares.
 Além de participar com uma animada equipe de 
associados (foto), a Sicoob Cooesa, pelo segundo ano 
consecutivo, foi uma das patrocinadoras do evento. 
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