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H

á pouco mais de dois meses para fechar o exercício financeiro de
2020, a Sicoob Cooesa experimenta, mês a mês, uma sucessão
de números positivos que, graças ao empenho da Administração
e do seu competente quadro de colaboradores, pulverizou o vírus do Covid-19 e todas as dificuldades econômicas e sociais provocadas pela
pandemia, confirmando a máxima de que nas dificuldades é que surgem
as oportunidades.
Desse modo, com a forte atuação da DIREX, passamos a administrar
recursos da ordem de 83,5 milhões, uma variação de 31 milhões em relação a janeiro. Nossa inadimplência, que a pandemia provocou um recorde no mês de junho, hoje está no patamar de 1,76%, menor que o índice
de janeiro deste mesmo ano. Já estamos com um número crescente de
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3.814 cooperados, com indicativos de que iremos virar o ano com mais
de 4.000 donos da cooperativa. Para coroar esses e muitos outros números do sucesso, até o fechamento desta edição a
Sicoob Cooesa já havia emplacado o resultado de mais de dois milhões de reais de sobras para 2020, graças, também, ao apoio dos seus cooperados que, a cada dia, fazem da cooperativa a sua principal instituição financeira, compreendendo, enfim, que não há inteligência em trabalhar contra si

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO
PARÁ
SICOOB COOESA
CNPJ 83.836.114/0001-01 - NIRE 15400004294
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA, CNPJ 83.836.114/000101, , no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os delegados, em número de 50 (cinquenta), para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de FORMA DIGITAL
no dia 22/10/2020, às 7h (sete horas), em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às
8h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade
mais um dos delegados em condições de votar; ou em terceira e última
convocação às 9h (nove horas), com um mínimo 10 (dez) delegados
em condições de votar.
-A assembleia ocorrerá de forma digital através do aplicativo SICOOB MOOB, integrado com a plataforma ZOOM, disponível na App Store ou
Google Play Store, que possibilita aos associados se manifestar e
votar.
-O acesso ao aplicativo Sicoob Moob se dará mediante inserção dos mesmos dados que o associado utiliza para acesso de sua conta corrente.
-A base da assembleia de onde serão apresentados os trabalhos será na
sede da cooperativa, na Av. Generalíssimo Deodoro, 391, Bairro Umarizal,
Belém/PA, CEP 66050-160.
Ordem do dia da assembleia:
1) Reforma geral do estatuto social contemplando possibilidade da cooperativa atuar como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados e possibilidade de admissão de associado que resida ou
esteja sediado em qualquer outro município do território nacional;
2) Alteração Regulamento Eleitoral
3) Aprovação Regimento de Delegados
Obs: O aplicativo SICOOB MOOB poderá ser baixado através do App
Store ou Google Play Store, seguindo as orientações de instalação de
cada Sistema Operacional.
Belém (PA), 09 de outubro de 2020.
Márcia Rejane Moutinho Ramos - Presidente

O

s colaboradores,
da Sicoob Cooesa
que atuam no
Posto de atendimento da
cooperativa,
localizado
nas Dependências da Assembleia Legislativa - onde tudo começou - festejam a “chuva” de seguros
fechados apenas neste
mês de outubro. Além de
ser um ótimo resultado
gerado pelo empenho
desses colaboradores, o
sucesso deve ser creditado, também, aos cooperados que trabalham na
ALEPA e que vem assumindo para eles a responsabilidade e parceria no
crescimento da Cooperativa.
Com o apoio de todos
os Cooperados, com a
chegada de novos associados, com o empenho dos
administradores e dos
colaboradores, o futuro
não tem limites!

