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 Para anunciar sua chegada na Cidade 
de Santarém, a administração da Sicoob 
Cooesa providenciou as ações de marketing 
necessárias para mostrar a presença da 
Cooperativa naquele progressista Município 
do Baixo Amazonas que, desde a posse do 
atual Prefeito Municipal, Alexandre Von, 
tem como meta ser o primeiro Município 
eminentemente cooperativista do Estado do 
Pará. 
 Assim, desde o comunicado do 
Banco Central do Brasil, autorizando o 
funcionamento, duas linhas de ônibus 
daquela cidade começaram a circular com 
o anúncio da chegada da cooperativa em 
Santarém (foto). 
 Para atender com segurança e 
conforto os associados do Município, a 
Sicoob Cooesa já conta com um Posto de 
Atendimento Cooperativo – PAC, (foto) 
localizado no bairro central da cidade de 
Santarém, onde dois funcionários recrutados 
no próprio Município, capacitados e 
treinados em Belém, na sede central da 
Cooperativa, atendem diariamente, no 
mesmo horário bancário, os servidores 
públicos civis e militares que, em grande 
número, já estão se associando à instituição 
financeira que lhes pertence. 
 Com o apoio do BANCOOB, do Sicoob 
Confederação e da Sicoob Central Amazônia, 
em breve a Sicoob Cooesa estará ofertando, 
também, naquele Município, o crédito 
rural para atender os pequenos e médios 
empreendedores de Santarém, filiados às 
inúmeras cooperativas no Município.

 Através dos Ofícios 15698 e 15700/2014 – BCB/Deorf/GTREC, O Banco Central do Brasil comunicou a 
aprovação das Atas de Assembleia Geral, realizadas pela Sicoob Cooesa, para a Reforma do Estatuto Social; 
incorporação da Cooperativa COOPERCO; e implantação de Posto de Atendimento Cooperativo no Município de 
Santarém.
 Aguardada com muita expectativa, a Decisão do Departamento de Organização do Sistema Financeiro 
do BACEN representa o sinal verde para a continuidade do projeto de expansão da Cooperativa que vem sendo 
formatado nos últimos anos. Além de passar a atender aos servidores públicos estaduais civis e militares lotados 
no Município de Santarém e, também, aos servidores públicos do Município de Belém, a reforma estatutária 
aprovada pelo BACEN retira alguns entraves que dificultavam a atuação mais efetiva da Sicoob Cooesa.
 Agora, mais servidores públicos do Estado e dos Autarquias e Sociedades de Economia Mista do 
Município de Belém, poderão ter a oportunidade de usufruir dos benefícios de uma instituição financeira 
verdadeiramente construída para benefício de todos os seus associados que, mais do que cliente, são donos da 
instituição, usufruindo, ao final de cada exercício, das sobras (lucros) que forem obtidas graças à utilização que 
os cooperados fazem dos serviços financeiros ofertados pela Cooperativa. 
 Procure a Sicoob Cooesa, e venha ser proprietário de uma instituição que respeita o seu salário!

A MARCA SICOOB COOESA JÁ CIRCULA 
NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

EQUIPE SICOOB COOESA NA 
CORRIDA DO CÍRIO 

 Dando sequência ao seu projeto de oferecer uma 
vida saudável aos seus associados, a Sicoob Cooesa, 
patrocinou, mais uma vez, a presença da sua equipe de 
corridas e caminhadas, na tradicional “Corrida do Círio”, 
evento que, todos os anos, faz parte das festividades 
em homenagem ao Círio da Padroeira do Pará, Nossa 
Senhora de Nazaré.
 Mais uma vez a equipe da Sicoob Cooesa concluiu 
a prova com sucesso, apesar de estar abalada com o 
brusco falecimento do associado e integrante da equipe, 
José Antonio da Silva Ribeiro, vítima de atropelamento 
ocorrido dias antes da corrida. Na concentração, a equipe 
prestou uma homenagem a um amigo que, com sua 
simpatia, sempre será um grande desfalque na equipe 
acostumada com a sua alegria, esforço e dedicação.
          

CLIQUE E ASSISTA O NOVO 
VÍDEO DA SICOOB COOESA

BANCO CENTRAL 
APROVA EXPANSÃO 
DA SICOOB COOESA 

CRECHE DA ALEPA FESTEJA 
“DIA DAS CRIANÇAS”

 Com a participação e patrocínio da Sicoob Cooesa, a Creche da ALEPA – que prepara para a vida escolar 
os filhos de servidores do Poder Legislativo – festejou o “Dia das Crianças” em uma concorrida e animada manhã 
nas dependências daquela instituição de ensino. 
 A cooperativa tem sido, ao longo de muitos anos, uma parceira das promoções que as professoras da 
Creche, com muito entusiasmo, dificuldades de toda ordem e imensa dedicação, se esforçam para levar à frente, 
assumindo a responsabilidade de manter viva a qualidade do ensino daquela instituição.
 Além do sorteio de brindes e distribuição de lanches, a festa teve a presença do “Palhaço Roquinho” que 
promoveu animadas brincadeiras com todas as crianças presentes.
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