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A 
 óicoob Cooesa, teve participação ativa nas come-

morações dos 197 anos da Polícia Militar do Estado 

do Pará, realizada de 21 a 27 de setembro com uma 

vasta programação solene, cultural e esportiva, tendo a Co-

operativa dos Servidores Públicos Militares como patrocina-

dora de vários eventos, inclusive o lançamento do livro “O 

resgate da professora ribeirinha” de autoria e ilustração do 

cabo da PM Tiago Duarte. 

   A festiva semana foi encerrada no último domingo, com a 

realização da 45ª Corrida Rústica “Coronel 

Fontoura” em homenagem ao Patrono da Polí-

cia Militar, com as premiações patrocinadas 

pela óicoob Cooesa, cujas Diretoras Francis-

ca Uchoa e Waldete Seabra (fotos) fizeram a 

entrega dos cheques e medalhas aos vencedo-

res, inclusive ao campeão da prova, PM Rena-

to Teixeira Alves, associado da Cooperativa. 

   Para o Comandante Geral da PM, Coronel 

Roberto Campos, os eventos alusivos ao ani-

versário da PM “são apenas uma pequena 

mostra do tanto que temos de gente compro-

metida, criativa e talentosa na PMPA”. 

   A óicoob Cooesa se orgulha em contribuir 

com os eventos da Polícia Militar em Belém e 

Santarém. 

긔
onsciente da sua função social perante a comunidade onde atua, a 

óicoob Cooesa está disponibilizando em suas agóncias um depósi-

to papa-pilhas, permitindo que as pessoas, associadas ou não, pos-

sam descartar pilhas e baterias usadas, de forma segura, as quais a coope-

rativa dará o destino correto, com o objetivo de evitar maiores danos ao 

meio ambiente e à saúde dos cidadãos. 

   A Ação teve início na Agência Nazaré, on-

de a cooperativa foi presenteada com  um 

papa-pilhas pelo Presidente da Sicoob Metro-

politana, do Paraná, Luiz Ajita (fotos), onde a 

prática já se instalou há algum tempo. O pre-

sente é um incentivo a implantação, no Sico-

ob Pará, das boas praticas amplamente utili-

zadas no Sicoob Paraná.  

 


