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Sicredi inaugura agência

João Paulo II

Campanha de
capitalização

Cresce a participação associativa
na campanha que, até 31 de janeiro de 2022, premiará com relógios, telefones, caixas bluetooth, cadeiras e até um HB20 0KM.

PÁG. 8 a 12

Incentivo aos
esportes

Subir ao pódio numa jornada de
kart e ser pentacampeão de maratona mundial são feitos que
valorizam a marca Sicredi.
PÁG. 4

EDITORIAL
Superação no
desempenho
Napoleão Alencar: Diretor-presidente

Dentre as crises econômicas que afetaram o Brasil, destacamos as mais recentes, de 2007-2008, 2014 e 2019.
Essas foram crises que tiveram repercussão negativa em diversas áreas da economia, que afetou, sobremaneira, o setor
financeiro de diversas instituições, em vários países.
Registre-se aqui que, mais uma vez, as cooperativas de crédito mostraram-se resilientes e, mais que isso, demonstraram em seus balanços crescimentos expressivos.
A crise dos anos de 2007-2008, conhecida como crise dos subprimes, que teve início nos EUA, culminou com a falência
de grandes instituições financeiras; a exemplo do Lehman Brothers, a mais tradicional instituição financeira daquele
país e cuja crise se estendeu a outros países, entre os quais, o Brasil.
Em 2014, a crise conhecida como a grande recessão brasileira se estendeu até 2016, reduziu o PIB em 3,5%, em 2015, e
menor ainda, em 2016, chegando ao patamar de 3,3%, com aumento da taxa de desemprego de 13,7%, chegando a patamares de mais de 14 milhões de desempregados. Esses fatos não abalaram o desempenho das cooperativas, que mais
uma vez demonstraram crescimentos nos índices de avaliação.
Em que pese a crise do coronavírus, a COVID-19, iniciada em março de 2019, o sistema Sicredi demonstrou crescimento
médio de 11,5%. Já a nossa singular, Sicredi Norte, apresentou crescimentos expressivos de 39% em número de associados, 35,9% em ativos, 10,7% em patrimônio líquido, 134% em operações de crédito, 18,7% em depósitos totais e 50,7%
em sobras, levadas para a Assembleia Geral Ordinária para destinação e distribuição aos associados.
Esses indicadores são bastante significativos para todos os que fazem do Sicredi uma das melhores
instituições financeira do País.
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Sicredi Norte promove
ações pelo

Dia de Cooperar

Cooperativa de crédito fez
a distribuição de material
de prevenção à Covid-19,
na Feira da Pedreira,
e participou de ações
comemorativas
em Castanhal

A

Sicredi Norte organizou várias ações comemorativas ao Dia C do Cooperativismo,
também conhecido como Dia de Cooperar. A primeira ação, a Intercooperação,
resultou de uma parceria entre a Sicredi Norte e
a Cooperativa de Costura e Moda de Barcarena
(Coopermodas), que confeccionou 500 ecobags e
500 máscaras para a Sicredi, ao custo de R$ 8 mil,
como parte do projeto Cooperar para Doar. O material foi distribuído na Feira da Pedreira, das 9h às
11h, com o objetivo de prevenir contra a Covid-19.
Bolsas foram doadas aos 500 feirantes da área do

entorno do Mercado Municipal, incluindo ainda a
distribuição de álcool em gel, kits de proteção individual e revistas em quadrinhos sobre Educação
Financeira e chaveiros.
Castanhal - Como parte da programação pelo Dia
de Cooperar, a Sicredi Norte, em parceria com a
Cooperativa de Educadores de Castanhal (CEAC),
também promoveu ações em Castanhal, a 70 km de
Belém, onde também possui uma agência. A ação
consistiu num passeio ciclístico, o 1° Pedal da Cooperação, com saída da Praça do Cristo, seguindo até
a Vila do Apeú e retornando ao ponto de partida.
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Marcus Vinicius representa a marca Sicredi: primeiro lugar na prova realizada em Piracicaba (SP)

SICREDI
no pódio

O piloto de kart patrocinando pela Sicredi Norte
Marcus Vinicius Farah da Costa Lima, conhecido
como “Babu”, que compete no campeonato paraense e na Fórmula VEE OPEN 2021, no município
de Piracicaba (SP), venceu a segunda etapa desta
competição, no dia 3 de outubro passado. A prova
consiste em três etapas e as duas primeiras foram
vencidas por Marcus Vinicius.
“São três etapas. Eu já venci duas, falta só uma
etapa. Se eu vencer, vou para a final, que será realizada em janeiro”, disse o piloto, que enfrentou
tempo chuvoso para vencer a corrida. Ao todo, 29
pilotos participaram do certame. Marcus Vinicius
integrava a série Real Radiadores, que era disputada por oito pilotos.
Feliz com o resultado, Marcus Vinicius agradeceu
o apoio da Sicredi Norte, “pois é uma cooperativa
que contribui para o desenvolvimento regional,
para melhorar a qualidade de vida da população e
apoia os atletas regionais”, enfatizou.
Babu iniciou no esporte automobilístico em
1990 e já tem 31 anos de experiência nas pistas.
As provas do Campeonato Paraense de Kart
2021 estão sendo disputadas no Kartódromo
Bené Maranhense, na Vila do Apeú, em Castanhal, enquanto as provas do Campeonato de
Fórmula VEE OPEN 2021 ocorrem no Autódromo
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Esporte Club Piracicabano - ECPA, na cidade de
Piracicaba (SP).
O piloto também destaca o preparo que vem
fazendo para participar das provas desde que
foi aprovado nos testes do campeonato paulista. Hoje, aos 51 anos, como atleta de kart e de
provas de Fórmula, “eu faço um treinamento psicofísico, cuidando da questão alimentar, com alimentos saudáveis, e também físico, na Academia
Pilotech, em São Paulo, onde, além do treinamento físico, tenho aulas de simulador de direção”
disse. Em Belém, ele faz a preparação física na
Academia SmartFit.
A Sicredi Cooperativa de Crédito apoia o desenvolvimento do esporte local, através do patrocínio de
associados que também são atletas e acreditam
no poder da cooperação para superar desafios.
Segundo Napoleão Almeida, diretor-presidente da
instituição, “o esporte tem poder transformador e
garante aos associados que o praticam profissionalmente, ou de maneira amadora, o desenvolvimento do espírito de equipe e cooperação, além
de proporcionar uma vida saudável. Quando trabalhamos juntos, alcançamos os nossos objetivos.
Dessa forma, nossa cooperativa cumpre o seu
papel em apoiar os seus associados a alcançarem
objetivos”, afirma o executivo.

Associado pentacampeão
é sucesso em maratonas
O professor-doutor e associado da Sicredi
Norte Jorge Vaz venceu, no ano passado, a
edição virtual da Maratona de Boston, no dia
7 de setembro, ocasião em que ficou entre os
dez primeiros colocados. Como as maratonas
estavam suspensas por causa da pandemia do
coronavírus - até mesmo as Olimpíadas foram
adiadas -, explica o atleta, foi realizada apenas
uma prova virtual.
“Os organizadores da prova mandam para os
atletas um aplicativo e nós fazemos a corrida
sozinhos, medimos o tempo e enviamos os resultados pelo aplicativo. Eu fiquei entre os dez
primeiros”, disse. O atleta completou o percurso de 42 quilômetros da praça Batista Campos
até a praia do Outeiro.
Jorge Vaz também já venceu por cinco vezes
consecutivas a SP City Marathon da Cidade
de São Paulo. A sua última participação foi em
2019, mas desde 2016 ele vem sendo campeão
dessa prova. Na sua última participação, Jorge
Vaz completou 42 quilômetros de extensão,
com o tempo de 3 horas e 9 minutos. Naquele
ano, foram realizadas duas edições do evento,
uma em abril e outra, em julho. Ele sempre
participa de provas na categoria de faixa etária
entre 60 e 64 anos de idade.
O médico também participou da Ultramaratona
do Círio, num percurso de 72 quilômetros, de
Castanhal até Belém, com saída do Cristo Redentor do município vizinho até a frente da Basílica
de Nazaré. Ele também foi campeão na última
edição dessa prova, antes da pandemia do coronavírus, e também venceu as últimas Corridas do
Círio na sua categoria. De acordo com a Revista
Contra Relógio, Jorge Vaz é o quinto no ranking
nacional de maratonistas na sua categoria.

Sicredi Norte lança
programa de voluntariado

CooperAtivos

Ação foi realizada
em 25 de setembro,
no Rancho Vitória,
em Icoaraci, com
a realização de
uma oficina para
colaboradores

A

Sicredi Norte promoveu, no sábado,
25 de setembro, o lançamento do programa de voluntariado da cooperativa, chamado CooperAtivos, com uma
oficina colaborativa. O evento foi realizado no
Rancho Vitória, em Icoaraci, no útimo sábado,
reunindo colaboradores de diferentes agências, membros da superintendência e da dire-

toria da cooperativa.
O evento contou com a presença de dois especialistas em Pedagogia da Cooperação: Cambises
Bistricky e Cláudia Barros Prado. Ambos fazem
parte do Projeto Cooperação. Eles ministraram
uma oficina colaborativa das 8h30 até 12h. A oficina contou com diversas atividades de interação
entre colaboradores e de reflexão sobre coope-
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Voluntários e colaboradores participaram de jogos e brincadeiras visando despertar o espírito coletivo de colaboração, a base das ações da cooperativa

rativismo e voluntariado, misturando a pedagogia com a diversão através de dinâmicas descontraídas. Após encerrada a oficina, o espaço ficou
disponível para lazer até as 18 horas.
O objetivo do evento foi promover o programa de
voluntariado CooperAtivos, que objetiva fomentar a cultura da cooperação nas ações voluntárias propostas pela cooperativa, com iniciativas
de engajamento voluntário. O trabalho é liderado
por Priscila Fonseca, coordenadora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Norte, que
destaca a importância da ação para o desenvolvimento do espírito cooperativista.
Priscila destacou a participação de cerca de
60 colaboradores na oficina de voluntariado,

que visa desenvolver a comunidade local. “É
de imensa felicidade para mim, como coordenadora desse projeto, poder ter este grupo
de voluntariado para fazer um grande serviço
e desafio, que é desenvolver a comunidade
local”, disse.
Segundo Cambises Bistricky, o objetivo do
evento foi desenvolver ainda mais colaboração e cooperação junto com os voluntários da
Sicredi. “Quando a gente fala de voluntariado,
a gente fala de cooperação plena e pura. Portanto, hoje é um dia para a gente reconhecer
essa cooperação que já está entre nós, ativar
ela e trazer ela para o mundo. O dia de hoje
é, portanto, recheado de jogos, atividades e

A união faz a força: a base do cooperativismo

encontros que vão fortalecer o espírito de colaboração e cooperação nesse time”, avaliou o
especialista, que ministrou palestra.
Segundo o superintendente da Sicredi Norte,
Humberto Ribeiro, o evento foi pensado para
desenvolver e estimular nas pessoas o sentimento de colaboração. “A ideia é que as pessoas
que estão aqui conosco vivendo esse momento
levem para o nosso negócio, para a cooperativa, a questão do comunitário, de cooperar”. Já o
diretor administrativo da cooperativa, Amaury
Dantes, disse que fica muito contente porque se
trata de uma iniciativa que vai mobilizar a todos
“no sentido de a Sicredi cumprir a sua responsabilidade social para com a sociedade”.

Participantes das ações no Rancho Vitória dão as mãos em defesa da cooperação
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Diferentes momentos do sábado alegre promovido pela Sicredi Norte, no Rancho Vitória,
visando ao desenvolvimento pessoal e coletivo
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Napoleão Alencar, diretor-presidente da Sicredi Norte; Wilson Machado, presidente do Consad; Ernandes Raiol, presidente da OCB-PA, e Luiz Otávio, conselheiro

Sicredi Norte inaugura agência na

avenida João Paulo II
Abertura da agência
foi marcada por
um coquetel para
colaboradores,
conselheiros e
representantes do
cooperativismo no
Estado do Pará

D

ando continuidade ao seu projeto de expansão, a Sicredi Norte abriu mais uma
agência, em Belém, na sexta-feira, 1º de
outubro, na avenida João Paulo II, durante coquetel servido para convidados e colaboradores. A agência, localizada no bairro do Marco,
prima pelo conforto, qualidade tecnológica e espaço para atender aos associados. A solenidade
contou com a presença de diretores da Sicredi,
membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e representantes do cooperativismo no
Estado.
A abertura foi feita pelo presidente do Conselho
de Administração, Wilson Machado, que lembrou
a trajetória da cooperativa desde 1992, por iniciativa de médicos então ligados à Unimed Belém.
“No ano de 1999 esta diretoria executiva que está
hoje à frente da administração da Sicredi, junto
com o dr. Carlos Amorim - que infelizmente a
Covid nos tirou no início deste ano - assumiu a
administração da Sicredi. Aquele grupo de associados precisava colaborar - como é prática no
sistema cooperativo - para que a nova gestão

pudesse seguir em frente e se recuperar de alguns problemas que enfrentava na ocasião. De lá
para cá, a Sicredi só fez crescer, só fez melhorar”,
lembrou.
Wilson Manchado destacou que, em 2011, a Sicredi construiu a sua sede própria e que, em 2016,
resolveu dar um passo adiante - tendo à frente o
saudoso Carlos Amorim e membros da atual diretoria executiva, Napoleão Alencar, Amaury Dantas) e Antonio Freitas - e resolveu procurar um
sistema que permitisse crescer, “com uma ferramenta mais sólida, que pudesse garantir o passo
no caminho correto, com uma boa administração,
uma boa fiscalização, com instrumentos maduros
que pudessem permitir que esta empresa oferecesse aos seus associados tudo que oferece
um banco normal, do sistema bancário, e aí está
uma diferença muito grande, porque no sistema
cooperativo os associados são os proprietários,
portanto participam da divisão do lucro depois
de cada ano fiscal”, destacou, justificando a migração da então Unicred Belém para o Sistema
Sicredi, consolidada em 2018, que culminou com
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a inauguração de várias agências na capital e
pela presença de todos vocês compartilhando
justificaram a abertura da uma agência na avenida João Paulo II, onde cerca de um milhão de
outros municípios. No ano que vem, a cooperativa esta belíssima e maravilhosa agência”, disse.
carros circulam diariamente.
irá completar 30 anos de fundação.
“Nós queremos parabenizar a Sicredi
Em seguida, o diretor-presidente da Sicredi
Norte, dizer que entramos numa nova
Norte, Napoleão Alencar, saudou as autoridades presentes do ramo de cooperativisfase de negócios do crédito, no Pará.
mo e apresentou os funcionários da nova
Vocês têm crescido de forma fenomenal,
agência, liderados pelo gerente Roberto
respondendo àquilo que o mercado quer
Alcântara. “Apesar dos pesares que vivem
de forma diferenciada. E precisa fazer
o Brasil e o mundo, a cooperativa tem uma
isso”, disse, lembrando que se trata de
característica própria: sempre se supeinvestir no desenvolvimento local, regiora em período de crise. Este foi mais um
nal, “fazendo a melhoria social do local
momento e a Sicredi superou todas essas
onde estão instalados, e as cooperativas
dificuldades e apresentou crescimento
fazem isso”, completou, observando que
permanente, não somente no número de
em 2008, com a quebra da economia
colaboradores - que até os meados de 2019
americana, foram as cooperativas de
Modernas instalações dão conforto aos associados
eram 35, 36, e hoje estamos beirando 87,
crédito que salvaram os Estados Unidos.
90 colaboradores, além de menores aprendizes
“Portanto, estamos diante de algo novo, não é
O presidente da Organização das Cooperativas
e estagiários. Isso é uma demonstração de que a
só o dinheiro, o financeiro, mas é o social, sim, e
Brasileiras (OCB-PA), no Pará, Ernandes Raiol,
gente vem acompanhando o crescimento do coovocês realmente estão dando de braçada nesse
falou em seguida, em nome das cooperativas,
perativismo não apenas em Belém e no Brasil, mas destacando que o novo espaço inaugurado não
sentido. Vocês estão de parabéns”, completou.
sobretudo no mundo. Não é à toa que temos hoje
Homenagens - O último a discursar foi o conseé uma agência, mas um espaço de acolhimento,
lheiro Luiz Otávio Gomes de Souza, que fez
no mundo mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas associadas ao cooperativismo”, disse.
um agradecimento aos colegas que morreram neste ano, mas antes destacou as
Napoleão Alencar lembrou que até 1970
vantagens do cooperativismo. “Quando se
não havia nenhum órgão representativo
abraça essa causa, ela não é apenas uma
da categoria, que vivia em dificuldades,
causa ideológica, mas se trata de um commas naquele ano foi fundada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
promisso social, onde temos o dever de
no Pará presidida hoje por Ernandes Raiol,
servir à comunidade onde estamos inseridos... E nós estamos deslumbrados com o
“até que a Constituição de 1988 deu plena
nosso progresso, o nosso avanço, dentro
liberdade para o sistema atuar em prol
de um tempo difícil de uma pandemia. Esdas cooperativas”. Em 1998, lembra, foi
tamos com os corações machucados pela
criado o Sistema Sescoop, representado
perda de parentes, amigos e conhecidos.
no Estado pelo superintendente Júnior
E eu vou citar três nomes: dr. Dagoberto
Serra, responsável pelo aprendizado,
Agência representa um novo conceito de atendimento ao público
Sinumbú de Lima, membro do nosso Contreinamento e organização de todos os
colaboradores, funcionários e associados das co- um novo conceito. “Você não vem aqui para sentir selho de Administração, que ainda jovem partiu,
operativas. “Pará nós, portanto, é motivo de mui- que está num banco, mas para sentir que está
brilhante mestre no curso de Odontologia da Unita satisfação e estamos muito orgulhosos por
versidade Federal do Pará (UFPA); dr.Sérgio Luiz
em casa”, comparou, destacando os dados que
abrir esta agência em favor dos nossos
Vasconcelos Valle, eminente causídico,
associados”, disse, acrescentando que no
jurista, dono de uma clarividência fantástica, de uma verdade eloquente, de uma deJapão 98% de toda a alimentação do país
finição de estrutura social, política, e legal,
são produzidos por cooperativas e a França tem o maior sistema cooperativo do
inimaginável; e, por último, o nome de uma
mundo, nas áreas financeira, de consumo
pessoa que eu chamo de meu amigo, meu
e de turismo. “Nos Estados Unidos, nós
mestre. Ele me trouxe para a estrutura que
temos a maior cooperativa de seguros do
hoje é a Sicredi. Quando da sua partida, eu
mundo. Na Espanha, temos a maior coofiz um artigo que dizia assim: o vendedor
perativa industrial do mundo. Essa é a dede sonhos, porque ele disse pra mim....
monstração de crescimento do cooperavocê tem que acreditar naquilo que você
tivismo. E aqui no Brasil o maior sistema
sonha, naquilo que você faz. O homem que
social de saúde do mundo é liderado pela
não acredita na sua obra, fenece, fracassa,
Unimed do Brasil, aqui representado pelo
não chega ao seu destino... Dr. Carlos AnEspaço, conforto e comodidade: mais uma obra da Sicredi Norte
tonio de Lima Amorim”.
dr. Niwa. Estão, eu fico muito satisfeito
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Amaury Dantas, Antonio Freitas, Wilson Machado e Napoleão Alencar

Maria do Carmo, Elzalina e Antonio Freitas

Gleika, João, Taís, Roberto, Laís e Rodrigo

Ariane, José Humberto e Tilia

Rodrigo Moura e Amanda Barbosa

Ailson do Carmo Martins, Ricardo e Luiz Alves

Ariosto Dias e Osley Rodrigues

Roberto, Elzalina e Ronaldo

Carlos Alberto, Napoleão Alencar, Elzalina, Antonio Freitas e Amaury Dantas

Suzany, Madalena, Priscila e Nathália
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Joselito, Wilson Machado, Sandra, Napoleão e Roberto

DJ Igo Garcia

Sandy, Ana Lúcia, Carlos Alberto, Wilson Machado, Napoleão, Elzalina, Niwa
Osley, Amaury Dantas, Francisco Camacho, Antonio Freitas e Luiz Otávio

Priscylla Cardoso e Cecília Pinho

Francisco Camacho e Jaime Soares

Wilson Machado, Joselito, Napoleão, Roberto, João e Rodrigo

Sandra Machado, Juliana Machado e Prudêncio Serra Neto

Rodrigo, Roberto, Laís, João, Priscila, Taís,
Gleika e Ronaldo

Momento de oração durante a solenidade

João, José Humberto, Roberto e Rodrigo
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Como você avalia a inauguração de mais uma agência da
Sicredi Norte, desta vez na avenida João Paulo II?
“Acho que é a representação do cooperativismo de crédito. É saber que existe uma
opção, uma linha diferente, que o cooperado
pode acessar melhores taxas, com melhores
oportunidades, do que os bancos comerciais”.
Clóvis Leal, coordenador de Núcleo
da Sicredi Norte

“A inauguração dessa agência representa um
grande marco da nossa expansão territorial
e da nossa expansão nas comunidades para
que a gente possa cada vez mais desenvolver o entorno, a comunidade local, e levar
inclusão financeira, que é o grande objetivo”.
Priscila Fonseca, coordenadora de
Desenvolvimento do Cooperativismo da
Sicredi Norte

“Nós estamos muito felizes com a inauguração de mais uma agência, que é mais um
marco para nós. Está superando todas as
nossas expectativas. Os nossos associados
serão muito bem recebidos pela equipe
preparada para gerenciar essa nossa nova
agência”.
Osley Rodrigues, membro do Conselho
Fiscal da Sicredi Norte

“A nova agência do Sicredi, inaugurada na
João Paulo ll, é um belo exemplo de modernidade e ousadia arquitetônica. Com isso
temos mais um espaço para sermos atendidos com qualidade e conforto, o que é uma
marca do padrão Sicredi”.
Ariosto Dias, presidente da
Uniodonto Belém
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“A importância da inauguração dessa
agência, no contexto da Sicredi Norte,
é a expansão para o segundo lado da
cidade. Os estudiosos do mercado enxergaram que nós teríamos um nicho aqui,
que é aquilo que a cooperativa quer, do
pequeno, do médio e da microempresa,
com a abertura de novos espaços, novos
associados. Embora haja procura, nós temos grande ausência de bancos ao longo
dessa avenida, onde não tem nenhuma
agência bancária”.
Roberto Oscar Alcântara, gerente
da agência Sicredi João Paulo
“Nós, como Unimed Belém, ficamos muitos felizes e satisfeitos pelo crescimento
da Sicredi. O crescimento da Sicredi é o
crescimento da Unimed também, porque
nós somos parceiros desde o início da
Sicredi, antiga Unicred. Nas duas gestões
anteriores, junto com o dr. Amorim, a
gente vem fazendo uma parceria muito
forte e o sucesso da Sicredi é o sucesso
da Unimed também. E a gente se sente
parte integrante desse sucesso da nossa
cooperativa”.
Wilson Niwa, médico e
presidente da Unimed Belém

“A Sicredi está em ampla expansão e é
muito importante para os cooperados
para que possam perceber o quanto uma
cooperativa influencia na vida de cada um,
com investimentos, ampliação de mercado, estrategicamente estando na avenida
João Paulo II, onde é um outro bairro, um
outro universo. É muito importante para
todos nós”.
Helena Brígido, médica e coordenadora de
Núcleo da Sicredi Norte

Jorge Wallace Moura e Jader Moreira Silva: vencedores do concurso de fotografia da Sicredi

Fotografia:
Sicred Norte

vence concurso
D
ois associados da Sicredi Norte
estão entre os 12 vencedores do
concurso fotográfico 2021 promovido pela Central Norte/Nordeste. Os
associados Jader Moreira da Silva e o colaborador da Sicredi Norte Jorge Wallace Marques
de Moura. O resultado foi divulgado no dia 2
de agosto e as premiações foram entregues
na quarta-feira, 1 de setembro.
As inscrições ao concurso foram abertas no
período de 14/06 a 23/07. Os associados enviaram fotos autorais de acordo com o tema
do concurso: “O Olhar Para Minha Cidade”. Em
2 de agosto, foram anunciados os 12 vencedores. Os três primeiros colocados receberam
uma câmera fotográfica da marca Canon,
modelo EOS T7, com 18-55mm, enquanto os
nove restantes, incluindo os inscritos pela
Sicredi Norte, receberam troféus em acrílico
personalizados.
O concurso é realizado anualmente pela
Central com o intuito de selecionar fotografias para ilustrar o calendário regional das
cooperativas.

Fotografia premiada de Jader da Silva

Cooperativa
filia-se à ACP
A Sicredi Norte Cooperativa filiou-se à
Associação Comercial do Pará (ACP). O
presidente da ACP, Clóvis Carneiro, foi
recebido pela diretoria da cooperativa
de crédito, que fez uma exposição sobre
o funcionamento da entidade, produtos
e serviços oferecidos aos seus associados, manifestando a disposição de fazer
parcerias e financiar o empreendedorismo visando fortalecer a economia local.
Na ocasião, Clóvis Carneiro falou sobre
a importância que as cooperativas têm
hoje, não somente no mundo, mas principalmente o papel fundamental que
desempenham no sistema brasileiro,
dentro de uma visão mais potencializadora das médias e pequenas empresas
em meio à crise social e ao desemprego
por que passa o Brasil, quadro agravado
pela pandemia do coronavírus.

Pagamentos via
WhatsApp
Cooperativa de crédito fechou parceria com
o Facebook para disponibilizar o serviço de
pagamentos pelo WhatsApp. A novidade já
está disponível em todo o País. Para começar
a utilizar o serviço, os associados do Sicredi
terão que atualizar a versão do WhatsApp
no seu celular, possuir um cartão com a funcionalidade de débito do Sicredi ou da conta
digital Woop Sicredi e realizar o cadastro do
cartão no WhatsApp usando o Facebook Pay.

Fotografia premiada de Jorge Moura
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Lançamento da pedra fundamental da Sicredi Norte, então Unicred Belém, há dez anos, na travessa Humaitá, onde hoje é a sede da copoperativa

Cooperativa completa
10 anos na nova sede
E

em 2021

m agosto
(dia 5), a Sicredi Norte
completou 10
anos de construção
da sua sede própria,
na travessa Humairá,
1001 - um sonho que
se tornou realidade empreendido pela diretoria, tendo à frente o hoje diretor-presidente da
cooperativa, Napoleão Alencar, e os diretores
Amaury Braga Dantas, Antonio Freitas, e o saudoso Carlos Amorim. A construção da sede foi,
sem dúvida, um dos principais feitos da cooperativa ao longo de 29 anos de existência. Em 2022,
a Sicredi Norte vai completar 30 anos de fundação, no dia 6 de julho.
O lançamento da pedra fundamental da nova
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sede, há dez anos, reuniu associados e cooperados que acreditavam que a obra seria realizada
com sucesso. De lá pra cá, a Sicredi Norte vem
registrando crescimento ano após ano, com aumento do número de associados e expansão da
sua rede física.
Em 1999, Carlos Amorim foi chamado para assumir a cooperativa, que na época se chamava Unicred Belém e passava por dificuldades, trazendo
com ele a equipe que hoje dirige a Sicredi Norte,

responsável pelo sucesso
do empreendimento. A Sicredi conta hoje com quatro
agências em Belém e uma
em Castanhal.
“No próximo ano, a nossa
cooperativa vai completar
30 anos de existência. Ao
longo desse período, muitas coisas mudaram na
economia do País e na própria gestão cooperativista, hoje totalmente profissional. Exemplo
disso são os resultados crescentes de sobras
divididas entre os associados ao final de cada
exercício financeiro, além de uma gama de produtos e serviços oferecidos pela cooperativa aos
seus associados, sem deixar nada a dever aos
maiores bancos do País”, disse Amaury Dantas,
diretor-administrativo da Sicredi Norte.

Local onde mais tarde seria erguida a sede da Sicredi Norte, na Humaitá

João Crisóstomo: um dos funcionários mais antigos

No mesmo local, moderna sede da cooperativa já construída

A cooperativa mudando vidas
Uma das testemunhas da trajetória de sucesso da Sicredi Norte é João Crisóstomo de Melo
Monteiro, de 59 anos, nascido em Marapanim (PA), que começou a trabalhar na cooperativa
em 1º outubro de 1999, então Unicred Belém, na travessa Boaventura da Silva. “Na época, tinha
um gerente chamado Adenilson. Eram somente dois funcionários, esse gerente e a Michele,
secretária do dr. Amorim. E eu fui o terceiro, contratado para trabalhar na limpeza. Hoje, eu
trabalho como auxiliar administrativo”., diz ele.
João conta que foi fazer uma mudança e acabou sendo convidado para trabalhar. “O gerente perguntou se eu queria trabalhar com eles e, como eu estava desempregado, aceitei”, lembra. Durante todo esse período, João só fala bem da cooperativa, que teve importância crucial na sua vida.
“A diretoria é sensacional, principalmente o dr. Amorim, que infelizmente não está mais entre
nós, mas foi uma pessoa que eu sempre admirei, que me deu essa oportunidade, e que eu
aproveitei”, disse.
Foi por intermédio da cooperativa que João completou seus estudos secundários e foi fazer
curso superior de Administração e pós-graduação. Um exemplo da importância que a cooperativa tem na vida das pessoas, tanto de associados, quanto pelo compromisso social com a
comunidade onde está inserida.

Maquete do que viria a ser agência da cooperativa, no bairro da Pedreira

Antiga sede da então Unicred Belém (hoje Sicredi Norte), na Boaventura

NOSSAS AGÊNCIAS

Agência Humaitá: Tv. Humaitá, 1001, entre Marquês
e Pedro Miranda. Pedreira, Belém. Horário de atendimento:
segunda a sexta, das 9h às 16h. Fone: (91) 3073-2073.

Agência Generalíssimo: Av. Generalíssimo Deodoro,
951, esquina com João Balbi. Umarizal, Belém. Atendimento:
segunda a sexta, das 9h às 16h. Fone: (91) 3342-0850.

Agência João Paulo: Nova agência da Sicredi, no Marco, dando continuidade ao seu processo de expansão. Agência está localizada na avenida João
Paulo II. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Agência Ananindeua: Shopping Metrópole Ananindeua, Rod. Mário Covas nº 970. Piso L2, loja 207A. Bairro
Coqueiro, Ananindeua. Funciona de segunda a sexta, das 10h às
16h. Fone: (91) 3346-5450.

Agência Castanhal: Av. Pres. Getúlio Vargas (BR-316),
nº 3105, Bairro Ianetama, Castanhal. Funciona de segunda a
sexta, das 10h às 15h. Telefone: (91) 3311-0001.

