
                      Edição Nº 198  Edição Nº 198  --  NOV de 2020NOV de 2020  

A 
companhado do Diretor de Gestão, Marcio 

Gonçalves, o Presidente da Sicoob Central Unicoob, 

Wilson Geraldo Cavina, fez uma visita à sede da 
Sicoob Cooesa no último dia 13, onde foi recebido por 

Executivos e Dirigentes da Cooperativa, liderados pela 

Presidente Márcia Ramos. 

   A Sicoob Cooesa é uma das dezessete Cooperativas de 
Crédito  centralizadas na Unicoob, instituição que tem sede 

no Paraná e que conta com a confiança de mais de 404 mil 

cooperados distribuídos em cooperativas nos Estados do 

Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

   Foi a oportunidade ideal para os dirigentes da Cooesa 

exporem os resultados e dificuldades ainda encontradas na gestão deste ano atípico para as instituições financeiras.  

    Ao final da visita, o Presidente Wilson Cavina teceu elogios e aplaudiu a gestão e resultados obtidos e já consolidados 

pela Cooesa em 2020 e convidou a Presidente da Cooperativa para integrar a sua chapa como Conselheira Titular da 
próxima gestão da Sicoob Unicoob.  

A 
gora com o aplicativo Sicoob Moob  o Cooperado vai poder 

acompanhar de perto todas as informações sobre a Sicoob 

Cooesa e, desse modo, fortalecer o sentimento de pertencimento 
que deve trazer uma maior participação de todos os Cooperados. Pelo 

aplicativo, que pode ser baixado a partir do Google Play e do App Store, 

o associado terá em tempo real todas as informações sobre a 

Cooperativa; se informará sobre a agenda dos eventos; receberá notícias 

e acompanhará de perto novidades sobre os mais diversos assuntos 

relacionados ao Sicoob; além de poder fazer cursos pelo app. 

    No aplicativo, o associado poderá anunciar, comprar e vender em uma 

rede de negócios com suporte do Sicoob podendo, inclusive, fazer 
propostas e visualizar fotos dos bens e produtos anunciados, além de 

negociar valores.  

    Em decorrência da eleição de Delegados ter sido realizada através do 

Moob, centenas de associados já estão ligados ao aplicativo e usufruindo 

dos inúmeros benefícios oferecidos... Na palma da sua mão! 
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F 
oi sucesso absoluto a eleição dos 

Delegados da Sicoob Cooesa para 

representar, nos próximos 4 anos, 
todos os Cooperados, nas reuniões de 

Assembleia Geral da entidade. Todo o 

processo foi realizado por três dias, de forma 

digital, através do aplicativo MOOB, e a 
votação se deu de forma que os Delegados 

eleitos receberam votos exclusivamente dos 

clientes de cada uma das agências da 

Cooperativa. 
    O mandato dos novos Delegados será de 

4 anos e todos os eleitos irão 

permanentemente participar de cursos on 

line e treinamentos voltados para capacitá-

los a ter uma atuação destacada na gestão 
da Cooperativa.  

    A meta da atual administração é envolver 

e incentivar cada vez mais a presença dos 

Delegados  nas reuniões e ações da 
Cooperativa, fortalecendo e ampliando a 

transparência e a participação dos 


