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P 
or conta do aumento da taxa Selic, que em janeiro atingiu o patamar de 12,25% e continua em alta, as revistas e 

sites especializados em finanças já registram o aumento dos juros bancários para 52,6% ao ano nas operações 

com pessoas físicas, segundo informações do Banco Central do Brasil, constituindo-se na maior taxa registrada 

nos últimos 3 anos. 

A Diretoria da Sicoob Cooesa tem reunido permanentemente para avaliar esse momento de intranquilidade que 

vive o mercado financeiro não apenas no Brasil, mas também em vários países europeus, com reflexos no Brasil, de 

forma a estar sempre preparada para adotar as medidas que busquem, acima de tudo, manter os juros da cooperativa 

nos patamares atuais, objetivando resguardar o poder de compra dos salários dos seus cooperados. 

De positivo, nesse momento, foi a incorporação da Central Amazônia pela Central 

Unicoop do Paraná, bem mais estruturada e organizada, pronta para responder as 

necessidades de suporte tecnológico, de recursos humanos e financeiro, para aten-

der as necessidades das cooperativas singulares filiadas. 

Estamos atentos e conscientes das dificuldades financeiras do país e, nesse senti-
do, temos orientado nosssos cooperados a adotarem uma postura mais conservado-
ra e atenta, concentrando suas operações na Cooperativa de Crédito afinal, os resul-
tados obtidos nesse momento pela instituição de crédito que lhes pertence, ao final 
do exercício  retornarão para cada um dos cooperados na proporção em que contri-
buíram para o seu fortalecimento.    

Mais uma vez a Sicoob Cooesa fechou um exercício com resultados positivos, apresentando números que demons-

tram, de forma clara, que a cooperativa dos servidores públicos do Estado do Pará e da Capital Belém, continua seguin-

do a rota do crescimento e está, cada mais, fortalecida junto à comunidade paraense.  

O destaque do ano foi a incorporação da COOPERCO - a segunda feita pela Sicoob Cooesa - que expandiu a área 

de atuação da cooperativa para o Município de Belém, possibilitando aos Empregados das Fundações e Sociedades de 

Economia Mista do Município a oportunidade de se unir à luta pela dignidade e respeito ao salário do trabalhador.  

O número de cooperados aumentou em 8,38%  e o patrimônio líquido  subiu 23,54% em relação a 2013. Do mesmo 

modo, as operações de crédito aumentaram em 30,45%  em relação ao exercício anterior, concretizando a meta da atu-

al gestão da cooperativa que é de, 

a cada ano, superar os números 

dos exercícios anteriores. 

Os números - que já estão dis-

ponível na página da cooperativa 

na internet - foram apresentados 

durante a posse dos Delegados 

que, no próximo dia 15 de abril, em 

AGO, irão apreciar e votar a presta-

ção de contas e definir a destinação 

das sobras de 2014. 

A filiação da Sicoob Cooesa  à Central Unicoop , com sede no Estado do Pa-

raná, abre um vasto leque de produtos e serviços próprios daquela Central, 

que poderão ser disponibilizados aos Associados da Cooperativa dos Servi-

dores Públicos do Pará e da Capital,  entre eles o consórcio programado de 

carro e motocicleta (anuncio ao lado). Novos tempos!  


