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R 
eunidos em Assembleia Geral Extraordinária, os Delegados 

representantes do quadro de cooperados aprovaram altera-

ção no art. XXX do Estatuto Social da Sicoob Cooesa, que 

estabelece o valor de integralização do capital que, a partir da data da 

homologação da Ata da AGE, pelo Banco Central do Brasil, passará a 

ser de no mínimo R$20,00, sendo que, a partir da integralização de 

R$2.0000,00 o aporte de recursos no capital do associado será opcio-

nal ou realizado através de campanhas e promoções. 

A alteração foi aprovada pela unanimidade dos Delegados presen-

tes, por compreenderem que a modificação é necessária para dar 

mais competitividade de mercado à cooperativa, além de possibilitar o 

ingresso de mais trabalhadores e pessoas jurídicas em uma instituição 

cooperativista, onde os resultados das suas operações financeiras 

retornam para os associados, acrescido do fato de que os recursos da 

cooperativa são investidos na região em que a Cooperativa está locali-

zada, trazendo benefícios para toda a comunidade. 

Antecedendo a reunião da AGE, o Diretor da Central Unicoob - Re-

gional Amazônia, Elisberto Torrecilas, proferiu uma brilhante e didática 

palestra sobre o Sicoob, apresentando os números que demonstram o 

tamanho do Sistema Cooperativo e a sua importância para o Sistema 

Financeiro Nacional. O Diretor apresentou, ainda, os planos e projetos 

da Unicoob para os Estados do Pará e Amapá, ampliando a sua rede 

de atendimentos. Entre os Delegados e associados presentes, a palestra teve uma repercussão muito positiva, na medi-

da em que contribuiu para a compreensão dos mesmos sobre o atual estágio do Sistema Sicoob.     

T 
emos regularmente recebido os artigos do re-

nomado Consultor Ricardo Coelho, proprietário 

da Empresa Consult Consultoria e Treinamento 

de Gestão Estratégica para o Cooperativismo de Cré-

dito. Abordando sempre temas atuais, Ricardo Coe-

lho traz em seu último artigo uma reflexão sobre os 

avanços da tecnologia no sistema cooperativo, mos-

trando a sua importância mas, também, chamando 

atenção para os excessos  que a sua utilização pas-

teurizada pode  impactar no atendimento diferenciado 

dos cooperados nas singulares. 

   O artigo vem bem a propósito do momento atual vivido pela Sicoob Cooesa, onde alterações de ordem tecnológicas 

implantadas a partir da incorporação da Central Amazônia, tem demandado tempo e esforço de seus dirigentes e cola-

boradores, para contornar a insatisfação de associados acostumados  a processos mais ágeis nas respostas às suas 

solicitações de empréstimos e atualizações cadastrais. 

   Com efeito, a implantação de novas tecnologias sempre irá provocar reações, na medida em que alteram comporta-

mentos e tiram nossos associados da zona de conforto em que se encontram como donos do negócio cooperativo. No 

entanto, como afirma Ricardo Coelho, a tecnologia veio para ficar. Cabe a nós, gestores e colaboradores, agregar em 

nosso modo de operar, meios e maneiras de contornar eventuais insatisfações de nossos associados, mostrando a eles 

que a evolução tecnológica é aliada e parceira do fortalecimento e segurança da nossa Instituição. 

   Leia o artigo completo em www.ricardocoelhoconsult.com.br,  


