
    Edição Nº 190  - SET de 2015 

 

A 
 Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará e Empre-

gados das Fundações e Sociedades de Economia Mista do Município de Belém, fir-

mou contrato para patrocinar as atletas paraenses, Manuela e Monã Oliveira que, 

apesar da pouca idade, já se destacam no cenário nacional das competições de Karatê. 

   Manuela, aos 9 anos, já é a campeã brasileira de Karatê na categoria de 9 a 10 anos e 

Monã é medalha de bronze no ranking nacional, na 

categoria de 12 anos. As duas já somam mais de 

uma dezena de medalhas em competições nacio-

nais, levando o Pará e Santarém ao alto do pódio.  

   Já com a marca da Sicoob Cooesa estampada 

nos seus quimonos (fotos) as atletas irão integrar a 

seleção brasileira no Campeonato Sul Americano 

da modalidade, que acontecerá no período de 10 a 

13 de setembro na cidade de Barueri em São Pau-

lo, orientadas pelo treinador Lucas Rocha. 

   É a marca SICOOB incentivando o esporte! 

A Sicoob Cooesa lança mais uma campa-

nha solidária para atender a comunidade onde 

está instalada, missão que tem sido cumprida 

através de inúmeras ações realizadas ao longo 

dos 21 anos de existência da entidade. Dessa 

vez, a ação objetiva recolher livros e revistas 

em quadrinho infanto-juvenis - novos ou usados 

em perfeito estado - para doar à Biblioteca do 

Colégio Sóstenes, no Município de Santarém, 

que adota o modelo de Cooperativa Educacio-

nal e atende centenas de crianças e adolescen-

tes, em dois períodos diários. 

A ideia surgiu de uma visita informal que a 

Diretoria da Sicoob Cooesa - que tem Agência 

naquele Município - fez para conhecer aquela 

instituição de ensino que, hoje, é um dos maio-

res e mais atuantes associados da Cooperativa. 

A Biblioteca, com instalações confortáveis e 

uma equipe de professoras capacitadas, se res-

sente de um maior acervo para despertar o inte-

resse dos alunos pela leitura, condição funda-

mental para preparar uma geração capaz de 

conduzir o Brasil a um futuro de justiça e desen-

volvimento. 

A campanha que iniciou no dia primeiro de 

setembro e vai até trinta de novembro, já está 

movimentando um grande número de associa-

dos solidários, que tem feito doações nas Agên-

cias da Cooperativa em Belém e Santarém,  
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