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N 
o último mês de junho foi realizada a posse do novo Conselho de Administração da Sicoob Cooesa, eleito para o 

mandato no quadriênio 2020-2024, que ficou assim constituído: PRESIDENTE: Márcia Ramos; VICE-

PRESIDENTE: Josué Dutra de Moraes; CONSELHEIROS MEMBROS: Vanja Bordalo Proença; Waldete Vas-

concelos Seabra; Moisés Costa da Conceição e Augusto José Alencar Gambôa. Na Diretoria Executiva, foram manti-

dos os colaboradores Andréia Machado, Diretora Superintendente, e Joselito Tsunemitsu, Diretor de Negócios.  

 Em decorrência da pande-

mia do Covid-19, a posse se 

deu de forma reservada na 

nova sede da Sicoob Cooe-

sa, (Foto ao lado) localizada 

na Avenida Generalíssimo n° 

391. A Presidente Márcia  

Ramos falou sobre as princi-

pais metas da nova  adminis-

tração, conclamando a todos 

para dar continuidade ao 

esforço de crescimento da 

Cooperativa nos próximos 

quatro anos. 

A 
 agência da Sicoob Cooesa em Castanhal festejou na última sexta fei-

ra, 21/08, a chegada do milésimo associado daquela região, demons-

trando a credibilidade do movimento cooperativista, graças a uma equi-

pe capacitada de funcionários - sob o comando do gerente de negócios Gusta-

vo Miranda - que faz a diferença na hora de difundir e propagar os benefícios 

de ser um associado Sicoob Cooesa. 

     Em breve, já instalada em um novo espaço, com mais visibilidade, em um 

local mais nobre de Castanhal, a agência da Sicoob Cooesa estará preparada 

para novos avanços na região que mais cresce no Pará. 

A 
pesar de todos os esforços da 

administração anterior, a falta de 

um sistema de comunicação 

mais efetivo da Sicoob Cooesa continua 

sendo uma barreira para um relaciona-

mento mais estreito e mais próximo com 

os Cooperados, principalmente em rela-

ção ao acesso a serviços e informações 

de caráter geral, que tornem ainda mais 

produtiva e transparente a gestão da 

Cooperativa. 

    Apostando na solução desse proble-

ma, o atual Conselho de Administração 

aprovou o retorno das Edições do BO-

LETIM ELETRÔNICO, que já teve 194 

edições em tempos passados, consti-

tuindo-se em um painel histórico que 

testemunhou todo o crescimento da   

Cooesa nos anos de 2010 a 2016. 

     Como no passado, o  Boletim  será 

editado sob a responsabilidade do Con-

selheiro Augusto Gambôa, advogado e 

jornalista graduado - que retorna ao 

CONSAD - e será distribuído aos Associ-

ados da Sicoob Cooesa através de  e-

mail, Instagram, Facebook e demais mí-

dias sociais, sempre com notícias rápi-

das, curtas e pontuais, que possam es-

treitar o relacionamento da Cooperativa 

com seus Cooperados.   

A nova sede da Sicoob Cooesa na Generalíssimo O novo Conselho e a Diretoria Executiva 

Funcionários e Dirigentes festejam o milésimo cooperado da Agência Castanhal 

Na próxima Edição: 
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