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A 
 realização da Assembleia Geral Ordinária no último 

mês de abril, marcou o ingresso da Sicoob Cooesa no 

rol das Cooperativas de Crédito de ponta no cenário 

econômico nacional.  

   O tom dessa maturidade foi determinado principalmente pelos 

Delegados da Cooperativa, que não apenas compareceram em 

sua quase totalidade (41 dos 50) na reunião digital mas, tam-

bém, pela forma competente e amadurecida com que participa-

ram das discussões e decisões colocadas na pauta do evento, 

todas aprovadas por unanimidade, após debates que ficam pa-

ra a história da entidade. 

   Conduzida com muita eficiência e profissionalismo pela técni-

ca da Central Julia Fagundes, a Assembleia Geral foi aberta 

pela Presidente Marcia Ramos tendo ainda a presença de Diretores e Executivos da Sicoob Central Unicoob, inclusive o 

Presidente Wilson Cavina, que deu as boas vindas aos Delegados. Além de definir o destino das sobras - recorde dos últi-

mos anos - que serão depositadas nas contas correntes de todos os cooperados, os Delegados  aprovaram a prestação de 

contas relativas ao exercício de 2020 e o planejamento estratégico apresentado pela Diretoria Executiva e que permitirá um 

avanço maior da Sicoob Cooesa em 2021, inclusive com a inauguração de uma nova agência na Região Metropolitana. 

A 
 ação - que iniciou neste mês de maio - irá beneficiar as cooperativas de catadores e mate-

riais recicláveis filiadas ao Sistema OCB/SESCOOP-Pa, através da entrega de alimentos 

não perecíveis, que poderão ser doados por colaboradores, cooperados associados, forne-

cedores e demais parceiros da Cooperativa. 

   Desde sua fundação, a Sicoob Cooesa, firmou o compromisso social com a solidariedade e ajuda 

mútua e, assim, já realizou inúmeras campanhas que vieram em favor principalmente de crianças e 

idosos carentes, abrigados em entidades sérias, merecedoras do respeito e auxílio da comunidade 

e das instituições financeiras comprometidas com o desenvolvimento do Pará. 

   As Cooperativas de catadores em nosso Estado, sob orientação da OCB/SESCOOP-Pa, repre-

sentam um braço muito importante na preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, ofere-

cem oportunidades a centenas de trabalhadores de baixa renda, que sobrevivem graças a essas 

Cooperativas de cunho social, que avançam cada vez mais no cenário paraense. 

   Mensalmente, até o dia 12 de dezembro do ano em curso, as doações serão recolhidas nas 

Agências e Postos de Serviço da Sicoob Cooesa, e repassados à OCB/SESCOOP, que será 

responsável por direcionar os alimentos para as cooperativas.   

Agora o Associado Sicoob conta com a ajuda 24 horas 

da Alice, assistente virtual do maior Sistema de Coopera-

tivas de Crédito do Brasil, passando a ter um canal de 

atendimento mais ágil e eficiente, via App Sicoob, 

  A Alice usa modernas tecnologias de inteligência artifi-

cial gerando familiaridade e mais proximidade ao coope-

rado. Ela responde prontamente todas as dúvidas sobre 

a movimentação da sua conta e ainda auxilia nas ativida-

des do seu cotidiano.  

  O nome veio de Alice Acland, ilustre figura feminina do 

cooperativismo, responsável pela fundação da Aliança 

Cooperativista das Mulheres.    


