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O 
s novos Delegados  da Sicoob Cooesa, eleitos em 

um pleito bastante movimentado e democrático, já 

tomaram posse participando de forma on line - em 

decorrência da pandemia do corona vírus -  de um produti-

vo treinamento abordando suas competências enquanto 

representantes dos associados nas Assembleias Gerais, 

nos próximos quatro anos. 

     No decorrer do período do mandato, os Delegados par-

ticiparão de inúmeros cursos e treinamentos voltados para 

o aperfeiçoamento de suas funções, para que possam con-

tribuir de forma decisiva com a boa administração e suces-

so da Sicoob Cooesa.  

    Ao saudar e dar boas vindas a cada Delegado, a Presi-

dente Márcia Ramos ressaltou a importância dos novos Delegados, solicitando que os mesmos sejam participati-

vos nas decisões da Gestão da Cooperativa, não apenas nas Assembleias Gerais, mas também, nas reuniões do 

Conselho de Administração onde, a cada mês, será convidado um ou mais Delegados para participar.   

    Seguindo as regras da proporcionalidade, foram eleitos um total de 50 Delegados, sendo  22 da Agência Sede; 

13 da Agência Nazaré e 15 da Agência de Castanhal.  

C 
om a proposta de construir um modelo pró-

prio e sistêmico para oferecer um atendi-

mento de excelência, uma experiência úni-

ca aos cooperados do Sicoob, a Unidade de De-

senvolvimento Cooperativo da Central Unicoob 

está promovendo o programa “Nós Somos Assim”, 

utilizando a metodologia de experiência de exce-

lência do Disney Institute, que valoriza a experiên-

cia do cooperado de maneira única e diferenciada, 

tendo a participação de todas as cooperativas sin-

gulares no processo. 

    Reforçando o seu longo histórico de pioneirismo, 

a Sicoob Cooesa é a primeira Cooperativa singu-

lar do Sistema a ser capacitada nessa etapa do 

programa, que objetiva claramente o resgate dos 

valores do cooperativismo e ratificar a essência do 

Sicoob como uma instituição financeira cooperati-

va, com toda a essência dos princípios cooperati-

vistas. 

   “É de extrema necessidade que todos entendam 

a importância do Cooperativismo nas nossas rela-

ções comerciais, pois somos uma instituição finan-

ceira com características específicas que nos iden-

tificam e nos fortalecem. Nossa maior vantagem 

competitiva não está somente nas taxas mais 

acessíveis, mas sim, na relação de parceria que 

construímos com nossos cooperados”, afirma a 

Diretora Superintendente da Sicoob Cooesa, An-

dréa Almeida.   
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E 
m tempo de pandemia, todas as Agências da Sicoob Cooesa 
estão adotando as medidas necessárias e imprescindíveis 
para garantir, preservar e resguardar a saúde de seus asso-

ciados, funcionários e de todos que  frequentam as suas depen-
dências. Afinal, a prioridade da Cooperativa são as pessoas e a 
sua integridade física. 
   Assim, a Cooperativa, além de rigorosamente adotar as medidas 
orientadoras dos órgãos de saúde com o objetivo de conter o avan-
ço do novo coronavírus (Covid-19) e minimizar seus efeitos, tem 
investido em comunicados e propagandas para que os Associados 
utilizem os canais digitais da Cooperativa, sem exposição a riscos, 
dirigindo-se às agências apenas em caso de extrema necessidade. 
  Como parte das preocupações com o cenário atual, a Cooperativa 
tem criado linhas de crédito para Cooperados que tiveram suas 
vidas impactadas financeiramente pela pandemia, estando com um 
canal permanentemente aberto para renegociar dívidas e adotar 
medidas que possam compensar perdas  e danos. 
   Nunca o termo “COOPERAR”  foi utilizado com tamanha proce-
dência.  Juntos venceremos o vírus! 


