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C 
aracterizado como o maior movimento de voluntariado cooperativista brasileiro, o Dia C do Cooperativismo 

2015 teve seu lançamento no Pará. A OCB/SESCOOP-Pa reuniu dirigentes de inúmeras cooperativas, de to-

dos os segmentos e de diversos Municípios do Estado, no lançamento dessa nova edição de um evento que 

completa 7 anos promovendo o bem comum. 

   Na oportunidade, a técnica do SESCOOP Nacional, Patrícia Rezende, apresentou os números que refletiram o su-

cesso do Dia C 2014, em todo os Estados onde a ação foi realizada, e forneceu as orientações necessárias para a 

adesão das Cooperativas do Pará ao Dia C do 

Cooperativismo 2015, que terá sua celebração 

especial realizada no próximo dia 4 de julho, em-

bora o evento ocorra durante todo o ano. 

    A Sicoob Cooesa tem firmado sua posição de 

apoio e incentivo a essa campanha de voluntaria-

do, e já está pronta para realizar a programação 

que planejou para o Dia C do Cooperativismo 

2015, envolvendo seus associados e a comunida-

de em que atua. 

   Na foto de Bruna Freitas, Augusto Gambôa Pre-

sidente da Sicoob Cooesa, recebe o troféu alusi-

vo à participação da cooperativa no Dia C 2014, 

das mãos do Presidente da OCB/SESCOOP-Pa, 

Ernandes Raiol.  

Dia 13 de maio de 2015 marca a chegada da Sicoob Cooesa na idade 

convencionada como da maioridade completa. São 21 anos de resis-

tência e luta permanente na construção de um projeto que, desde o 

início, teve como principal motivação a defesa do salário do Servidor 

Público, até hoje chamado para abastecer o lucro de uma minoria de 

abastados proprietários de instituição financeira de toda ordem e, tam-

bém, de agiotas que ainda circulam pelas repartições públicas do Esta-

do e dos Municípios. 

   Em todo esse tempo não nos faltou coragem, determinação e garra 

para enfrentar o grande desafio de convencer cada Servidor Público, 

civil e militar, de que ele pode dar mais dignidade ao seu salário, sendo 

proprietário de uma instituição financeira que, ao final de cada exercí-

cio, devolve aos seus proprietários o resultado do lucro por eles gera-

dos, assumindo, assim, a face humana do capitalismo em que estamos 

inseridos.  

   Não é uma tarefa fácil! São muitas as necessidades e poucos os re-

cursos para atende-las. No entanto, ao longo de mais de duas déca-

das, a Sicoob Cooesa vem atropelando os que apostam no insucesso 

da instituição e tem fomentado o ideal cooperativista, com a adesão de 

um número cada vez maior de cidadãos, conscientes de que apenas nas Cooperativas de Crédito todos constroem 

juntos e todos lucram com os seus resultados.  

   Venha tomar um café da manhã conosco neste dia 13 de maio! Vamos juntos festejar o sucesso de uma cooperativa  

que atinge a maturidade, fortalecida e pronta para os desafios que virão nas próximas décadas.  

   Graças a você, associado, cliente e DONO!   
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