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C 
om o apoio da Central Sicoob Unicoob, a Sicoob Cooesa participou da 38ª Feira Agro-

pecuária e Agroindustrial do Baixo Amazonas (fotos), que está acontecendo desde o dia 

1º de agosto no Município de Santarém. Um estande foi montado perla Cooperativa no 

local da Feira, com o objetivo de alavancar os negócios da sua Agência naquele Município, além 

de obter várias inserções diárias na mídia de divulgação do Evento.  

   O foco principal foi na conquistas de pessoas jurídicas como associados, principalmente as 

médias e pequenas empresas de Santarém, o que se constituiu em um grande sucesso, pela re-

ceptividade encontrada durante a Feira, Por toda a semana, inúmeros contatos foram mantidos 

com autoridades locais, cooperativas de diversos segmentos e instituições de ensino, 

para divulgar os serviços oferecidos pela Sicoob Cooesa em Santarém, que, inclusive, 

já está providenciando um local maior para instalar sua Agência, diante do grande nú-

mero de associados que estão aderindo e frequentando as atuais e já acanhadas de-

pendências da cooperativa. 

   A Sicoob Cooesa, com a experiência obtida, já se prepara para participar, tam-

bém, da Feira Agropecuária de Castanhal, a partir do início do mês de setembro, oca-

sião em que a nova Agência da Cooperativa naquele Município já estará inaugurada e 

em pleno funcionamento.  

D 
urante as comemorações de mais um 

aniversário da Instalação do 3º Batalhão 

de Polícia Militar na região do Tapajós, 

com sede no Município de Santarém, a Sicoob 

Cooesa foi homenageada com o Diploma de 

“AMIGO DO 3º BPM”, como reconhecimento aos 

relevantes serviços prestados ao Batalhão Tapa-

jós. 

  A Cooperativa - que possui uma Agência em Santarém para atender aos Servidores Públi-

cos Militares - desde a sua inauguração tem apoiado e patrocinada ações importantes da-

quele Batalhão, como os Projetos Sociais que atendem mais de mil crianças das Escolas de 

Santarém, com atividades permanentes, realizando um trabalho exemplar de prevenção ao 

uso de drogas e integração da juventude às práticas sadias de convivência social, inclusive 

integrando as famílias nas diversas atividades promovidas pela Polícia Militar.  

Dirigentes da Sicoob Cooesa, acompanhados do 

Diretor Regional do Sicoob Unicoob, foram rece-

bidos em longa audiência pelo Vice-Governador 

do Estado, Zequinha Marinho que, após ouvir ex-

planações sobre o projeto de expansão do Siste-

ma Sicoob no Estado do Pará, assumiu o compro-

misso de apoiar e contribuir com o projeto  


