
    Edição Nº 178 – ABR de 2015 

A 
Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Es-

tado do Pará e dos Empregados Públicos do Município de 

Belém, ocupou o pódio na corrida do “Desafio Tiradentes”, 

com percurso de 21 Km, promovido pela Polícia Militar no último dia 

19 de abril, em homenagem ao Patrono daquela corporação e em be-

nefício das crianças carentes do Abrigo “João de Deus”.   

O feito foi conseguido pelo atleta Alex Galende (na foto o primeiro 

da esquerda), funcionário responsável pela segurança na sede princi-

pal da cooperativa, pertencente à equipe de corredores patrocinada 

pela Sicoob Cooesa, que tem se destacado nas caminhadas e pro-

vas de corrida de rua que acontecem em Belém ao longo do ano. 

Patrocinar atividades físicas, educativas e culturais na qual estejam 

presentes associados e colaboradores da cooperativa, é política insti-

tucional da atual gestão, com o objetivo de promover e incentivar a 

prática de atividades que promovam a saúde e bem estar dos coope-

rados, além de levar a marca Sicoob ao conhecimento de toda a co-

munidade paraense. Exemplos disso, é a realização das oficinas do 

FEART, a manutenção de uma equipe de ciclismo disputando o cam-

peonato paraense e as ações em benefício de entidades filantrópicas. 

O sucesso do nosso atleta é a certeza de que estamos no rumo cer-

to e, ainda este ano, as ações serão ampliadas.  

A 
 Aliança Cooperativa Internacional - ACI divulgou o tema do 

93º Dia Internacional do Cooperativismo que, neste ano, será come-

morado no dia 4 de julho. O tema a ser trabalhado em todo o mundo 

recaiu sobre a mensagem “Escolha cooperativismo. Escolha equidade”, 

pensado a partir da constatação de que a desigualdade  afeta a todos, tra-

zendo graves consequências sócio-econômicas e de segurança. 

    As Cooperativas, com seus ideais baseados, entre outros, nas premissas 

de que todos são donos, está aberta a todos e o poder de decisão não está 

vinculado à riqueza, pode contribuir significativamente com a desigualdade 

promovida a partir da constatação e comprovação de que um por cento da 

população da população mundial concentra quase metade da riqueza total 

do mundo. A Sicoob Cooesa se integra a divulgação do tema.  


