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A 
 Sicoob Cooesa, sempre comprometida com a sua 

função social na comunidade que atende, realizou 

no último domingo um dia inteiro de atividades dire-

cionadas aos moradores do entorno do bairro onde está 

localizada a sede campestre da Associação dos Servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado, com o apoio de Dire-

tores do Clube, dos membros do FEART - comissão res-

ponsável por ações culturais e artísticas da ALEPA - e de 

colaboradores do Sicoob Unicoob Regional Norte, da OCB-

Pa e da própria Cooperativa. 

   Foram realizada Oficinas de artesanato; oficinas de esté-

tica; orientações de saúde; atividades esportivas no campo, 

nas quadras e nas piscinas; aula de dança e outras ativida-

des. Tudo com boa música ao vivo e muita animação.  

   Pelo segundo ano a Sicoob Cooesa participa da progra-

mação do Dia C - Dia de Cooperar, promovido pelo Sistema 

OCB em 25 Estados Brasileiros, com a finalidade de desper-

tar nas pessoas os valores do cooperativismo e promover a 

construção de novos conceitos e referências na vida de to-

dos nós. O evento reforça expressões como ajuda mútua e 

voluntariado, o que foi concretizado na participação de todos 

os cooperativistas que se integraram na ação da Cooperativa, contribu-

indo de forma significativa para o sucesso de mais uma participação da 

Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado e dos Municípios de 

Belém e Santarém. 

   Foi um domingo para marcar a importância da solidariedade e ajuda 

mútua no processo de construção de uma sociedade mais justa. 

O 
 Presidente da Central Sicoob Unicoob, entida-

de a qual a Sicoob Cooesa é filiada, Jefferson 

Nogaroli, está em Belém para o Encontro Sis-

têmico que vai reunir Diretores e Funcionários das Co-

operativas do Norte e, ainda, promover visitas às di-

versas autoridades paraenses, inclusive o Governador 

do Estado. 

   Na oportunidade, o Presidente da Central, esteve em 

visita às obras da Agência Castanhal da Sicoob Cooe-

sa e participou de um café da manhã na Agência Na-

zaré da Cooperativa, acompanhada dos Diretores do 

Sicoob Unicoob Marino Delgado, Elisberto Torrecillas 

e, ainda, do Presidente da OCB/SESCOOP Ernandes 

Rayol e do Deputado Estadual Sidney Rosas.    


