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C 
omo consequência da sua filiação ao Sicoob Unicoop, 

com sede no Paraná, a Diretoria da Sicoob Cooesa 

reavaliou pontos específicos do planejamento estraté-

gico da Cooperativa, mexeu no seu tabuleiro e metas, com a 

finalidade de efetivar ações imediatas que serão alicerçadas a 

partir do apoio e experiência da nova Central Sicoob Unicoop.  

O ponto mais importante, é a antecipação da instalação de 

Postos de Atendimento da Cooperativa nos Municípios de Cas-

tanhal e Ananindeua, diante da grande concentração de servi-

dores públicos estaduais e empresas de pequeno porte nesses 

municípios da região metropolitana de Belém. Assim, diante 

dos entendimentos já iniciados com as lideranças, o Posto de 

Atendimento de Castanhal deverá estar funcionando até o final 

do mês de agosto do corrente ano, quando estará disponível 

para atender seus cooperados servidores civis e militares, com 

segurança e conforto. 

O Posto de Atendimento no Município de Ananindeua, programado inicialmente para o segundo semestre de 2016, deverá estar 

funcionando até o mês de dezembro deste ano, atendendo centenas de associados servidores que, mesmo trabalhando na Capital, 

possuem residência naquele Município. Enquanto isso, redobraremos os esforços para sensibilizar o Comando Geral da Polícia 

Militar, para que nos autorize a instalar um Posto de Atendimento nas dependências daquele Comando, para atender com mais 

agilidade os nossos cooperados servidores militares. 

Outro ponto do Planejamento que será antecipado para este ano é o projeto de transformar a Sicoob Cooesa em instituição de 

livre admissão, permitindo, uma atuação mais abrangente da Cooperativa na região metropolitana de Belém e em Santarém.  

E 
m reunião histórica de Assembleia Geral, realizada em Maringá (fotos), a Central 
de Cooperativas do Paraná – hoje SICOOB UNICOOP – incorporou a Sicoob Cen-
tral Amazônia, passando a ser a Central das Cooperativas de Crédito do Estado do 

Pará e Amapá, dando um novo ânimo a essas singulares que, por mais de vinte anos, vem 
lutando bravamente para se manter em um mercado cada vez mais competitivo. 

Como resultado imediato dessa incorporação, as cooperativas de crédito do Pará e Ama-
pá terão não apenas uma diminuição dos seus custos sistêmicos mas, acima de tudo, uma 
relação mais racional entre custo e benefício, além da força política necessária para tirar os 
entraves que impediram seu crescimento. 

A Sicoob Cooesa aplaude a decisão tomada graças ao desprendimento do Conselho de 
Administração da Sicoob Central Amazônia, liderado pelo seu Presidente Carlos Edilson,  e à 
visão de negócios da Central do Paraná, cuja atuação tem sido um marco e um diferencial no 
sucesso do cooperativismo de crédito brasileiro. Fundamental, também, o apoio unânime das 
Cooperativas singulares do Pará e Amapá, em uma demonstração inequívoca da vontade 
dos seus gestores em promover o desenvolvimento do cooperativismo de crédito em nossa 
região. 

Agora, o momento é de arregaçar as mangas, pensar positivo e manter-se motivado para 

promover os avanços necessários para, definitivamente, cumprir com a missão de fazer do 
cooperativismo de crédito a principal instituição financeira dos seus cooperados. Enquanto 
Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará, a Sicoob Cooesa 
está pronta para, a partir dessa histórica decisão, fortalecer e acelerar as suas ações que tem 
como objetivo, fundamentalmente, promover o respeito e dignidade ao salário dessa classe 
de trabalhadores. Nunca é tarde para fazer um novo começo e mudar os rumos da história! 

   Porque a vida tem datas mais importantes  
que o vencimento de suas contas  


