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Caro (a) leitor(a), apresentamos um número bem especial da nossa revista 
que celebra os 25 anos de cooperação e desenvolvimento sustentável da 
Sicredi Ceará Centro Norte.

Os 25 anos da Sicredi Ceará tem a marca no desenvolvimento de diversas 
clínicas e hospitais que foram construídos e ampliados com o capital 
ofertado pelo sistema cooperativo de crédito, com investimentos em escolas 
e universidades, hortifruticultura, no comércio, em indústrias, no setor de 
transportes, no setor de serviços e vários outros, proporcionando, acima de 
tudo, o desenvolvimento econômico da região.

Nos editoriais a seguir, você poderá conferir: “Palavra do Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Glauco Kleming”; “25 anos de cooperação 
e desenvolvimento sustentável, Dr. Nazareno Sampaio”; “Uma expansão 
marcada pela inovação que tornou a cooperativa uma referência do 
Norte/Nordeste, Dr. Hegel Nóbrega”; “Nova gestão Sicredi”; “Palavra do 
associado fundador e primeiro presidente da Sicredi Ceará Centro Norte, 
Dr. Ary Sobral”; “Dois olhares sobre a cooperativa: o da humanização e o da 
governança, Dr. Marcos Aragão”; Festa dos 25 anos; Palavra dos Associados 
João Teixeira Júnior, empresário e produtor rural no Vale do Jaguaribe-CE, 
Pedro Rogério Teixeira Júnior, Presidente da Uniodonto Fortaleza e Marcos 
Machado, Proprietário da Distribuidora Machado Ltda” e “Integração com a 
sociedade, Instituto Cooperar”.

Caro (a) leitor(a), em novembro, estaremos de volta com reportagens e artigos 
sobre Medicina, Direito & Saúde. Lembrem-se de verificar esta e outras edições 
com nosso App, o download é gratuito www.jornaldomedico.com.br/aplicativo 

Mantenham-se informados acompanhando os nossos canais digitais 
facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico.

Até o próximo número e boa leitura!
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SICREDI CEARÁ
Palavra do Presidente

Há 25 anos, nascia a atual Sicredi Ceará Centro 
Norte, sob a denominação de Unicred Fortaleza. 
Criada a partir da iniciativa, trabalho e dedicação 

de um grupo de médicos, capitaneados pelo Dr. Darival 
Bringel de Olinda, tinha como missão prestar assistência 
financeira aos seus associados médicos, trabalhando 
em estreita parceria com a Unimed Fortaleza.
Passaram-se os anos, a cooperativa cresceu 
econômica e geograficamente tornando-se uma 
instituição sólida e com credibilidade.
Apesar de grandes, precisávamos expandir nossos 
horizontes de negócios e nossa eficiência operacional. 
No dia 3 de setembro de 2018, passamos a integrar 
estratégica e operacionalmente o sistema Sicredi. 
Foram 2 anos de preparativos e ajustes para adotar 
uma nova realidade comercial e associativa, com o 
“Jeito Sicredi de ser”.
Procuramos preservar todo histórico de princípios 
e práticas que nos guiaram durante 25 anos de 
existência e que nos tornaram a segunda maior 
cooperativa do sistema Norte e Nordeste. Esse mérito 
foi conseguido pela iniciativa, trabalho e dedicação de 
muitos, sejam fundadores, dirigentes, colaboradores 
ou associados.
O alicerce estava montado, mas a obra precisava 
evoluir! Tínhamos que expandir os horizontes 
corporativos, criar uma economia de escala, 
modernizar os serviços tecnológicos, criar novas 
opções de negócios e, acima de tudo, aderir a um 
sistema cooperativo pujante, com presença nacional 
e com histórico de sucesso no cooperativismo que 
pudesse alavancar nossos sonhos e atender a nossas 
necessidades.
Agora, somos Sicredi. Aproveitamos o que há de 
melhor em ambas as instituições e alinhamos o firme 
propósito de solucionar as diferenças existentes tudo 
em prol da cooperativa e do associado.
A presente edição do Jornal do Médico é uma entre 
as diversas iniciativas tomadas pela atual diretoria, 
neste ano festivo, que tem por objetivo traçar o 

Dr. Glauco Kleming, presidente do Conselho de Administração

Autor: Dr. Glauco Kleming
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE

Dr. Glauco Kleming, presidente do Conselho de Administração

caminho de sucesso trilhado ao longo dos 25 anos 
de existência, render uma homenagem aos principais 
atores dessa profícua obra, bem como projetar uma 
trajetória de realizações e esperança, fundamental 
nos dias em que vivemos.
Peço que leiam com atenção o seu exemplar e 
guarde-o em local de fácil acesso. Afinal, palavras 
soltas o vento leva. Lembre-se que conhecer o 
passado é a melhor forma de construir o presente e 
planejar o futuro. 
Por fim, conclamo a todos que nos ajude a construir 
uma cooperativa melhor. Visite as agências, façam 
sugestões de melhorias, participem dos eventos 
sociais, critiquem, se informem, convidem outras 
pessoas a se associarem, mandem mensagem, 
visitem nossas mídias sociais e conheçam o Instituto 
Cooperar - nosso instituto de responsabilidade social.

Afinal, juntos fazemos a diferença!
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A cooperativa nasceu em fevereiro de 1993, 
pela iniciativa de um grupo de médicos, com 
a proposta de ser uma cooperativa de crédito 

mútuo, em que seus recursos estariam mais bem 
aplicados, proporcionando uma maior rentabilidade 
aos profissionais da categoria. 

25 anos depois, a instituição alcançou ganhos 
significativos, com base na cooperação e no 
desenvolvimento participativo, que se pauta pela 
transparência e pelo estímulo à participação do 
associado nas decisões. Soma-se a isso o empenho de 
diretores voltado para o crescimento dos resultados. 

Autores: Dr. Nazareno Sampaio / Waleska Fiúza
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE / JORNALISTA, 2325 JP/CE

SICREDI CEARÁ
25 anos de cooperação 
e desenvolvimento 
sustentável

Prof. Roger Carneiro, Coordenador Curso Medicina UNINTA

Uma união de pessoas pela busca 
da valorização do ser humano
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Desde então, diversas ações pontuaram sua expansão. 
O vice-presidente do conselho de administração da 
Sicredi Ceará Centro Norte, Nazareno Sampaio, explica 
que, no cooperativismo, os recursos são aplicados 
na área de atuação da cooperativa. Com isso, ocorre 
o incremento da renda local e de seus associados, 
possibilitando a realização de mais investimentos, 
com mais facilidade. 
“Nosso foco não é voltado para o lucro, trabalhamos 
pela aproximação com a comunidade e com o 
associado. Um fator determinante é a credibilidade 
que os associados depositam na cooperativa. Eles 
acreditam que a parceria traz benefício, melhora o 
atendimento e faz crescer seus investimentos. A 
fórmula do sucesso no Ceará, ao longo desses 25 
anos, é ter essa via de mão dupla: a confiabilidade 
mútua, entre cooperativa e associados”, afirmou. 

ADESÃO AO SICREDI

Diante de um novo cenário nacional, no âmbito 
das cooperativas, surgiu a necessidade de uma 
representatividade em todo o território nacional. A 
adesão ao Sistema Sicredi foi decidida com o propósito 
de oferecer aos associados um melhor atendimento. 
“Agregamos não apenas vantagens, mas valores 
morais. O foco permanece na valorização do ser 
humano e na rentabilidade de seus investimentos”.  
Reforçou Nazareno.  
Na composição, a cooperativa possui um Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal eleitos pelos 
associados e permanece dirigida por médicos 
qualificados em gestão e finanças com vasta 
experiência administrativa em cooperativas.   
Para o associado, o direito aos resultados financeiros 
ao final de cada exercício fica assegurado. O que 
difere da prática bancária, onde os lucros acumulados, 
durante o ano, ficam para os acionistas.  Agora, os 
associados integram o Sistema Sicredi, com uma 
tradição de 116 anos, com presença nacional e a 
solidez de uma instituição com crescimento pujante.  
Já são 3,8 milhões de associados, cooperando juntos 
por um futuro melhor.

Nazareno Sampaio 
“Associar-se ao Sicredi é 
crescer juntos, formando 

uma família com ações 
baseadas na cooperação.”

Inauguração Agência Santos Dumont (Fortaleza-CE)

Inauguração Agência Harmony (Fortaleza-CE)

Esq/Dir: Dr. Tomaz Lima, Dr. Hegel Nóbrega e Dr. Nazareno Sampaio
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Interior da agência Limoeiro do Norte-CE

SICREDI CEARÁ
Uma expansão marcada 
pela inovação que 
tornou a cooperativa 
uma referência do 
Norte/Nordeste

Consagrada como a segunda maior instituição 
financeira cooperativa, em ativos, do Norte/
Nordeste, a Sicredi Ceará concentra uma base 

sólida de elementos perceptíveis na cooperação e 
nas diretrizes estabelecidas pelo cooperativismo, 
alinhando o crescimento sustentável e a participação 
dos associados.

Fundada por médicos visionários, com o passar dos 
anos, exibiu um crescimento sólido e exponencial, 
evidenciando uma liquidez altíssima que se fez 
necessário a expansão do quadro social.  Iniciado esse 
processo, ocorreu a abertura para todos os profissionais 
da área de saúde de nível superior, seguido depois para os 
micro e pequenos empresários, empreendedores, com 
as incorporações do Vale do Jaguaribe e da região Norte 
do estado e, ultimamente, também para funcionários 
públicos federais, estaduais e municipais. Isso denotou 
em um crescimento da carteira de crédito, otimizando 
os resultados, o que impulsionou uma diversificação na 
sua estrutura.

A estimativa é de que o número de associados cresça 
10% este ano.  A cooperativa já contabiliza 12 mil 
associados. O desafio é proporcionar o acesso a todos os 
médicos e demais associados a agências confortáveis, 
com ambiente agradável, atendimento rápido, além 

de consultoria e soluções financeiras tecnológicas e 
humanizadas.

Os impactos financeiros foram relevantes, em múltiplas 
áreas, principalmente, para a economia local. A atuação 
da cooperativa foi decisiva em investimentos na área de 
saúde. Diversas clínicas e hospitais foram construídos 
ou ampliados com o capital ofertado pelo sistema 
cooperativo de crédito, como também investimentos 

Autores: Dr. Hegel Nóbrega / Jor. Waleska Fiúza
DIRETOR FINANCEIRO SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE / JORNALISTA, 2325 JP/CE
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em escolas e universidades, em hortifruticultura, no 
comércio, em indústrias, no setor de transportes, 
no setor de serviços e vários outros, favorecendo o 
desenvolvimento econômico da nossa região.

Investimentos em tecnologia sempre acompanharam 
a trajetória desses 25 anos. Temos uma plataforma 
digital moderna, de fácil acesso, com inúmeras ofertas 
de operações de crédito e serviços, além de várias 
aplicações seguras para os nossos investidores de perfil 
conservador e diversas opções de investimentos para 
aqueles que têm um perfil mais arrojado. 

Por meio da plataforma digital no Internet Banking, no 

Diretor financeiro da Sicredi 
Ceará, Hegel Nóbrega 
“Quando se entra na 

cooperativa, o trabalho deve ser 
em conjunto, a participação e 

a responsabilidade também. O 
bem é para todos.” 

App Mobile, nos ATMs e no atendimento com os nossos 
gerentes nas agências, possibilitamos a movimentação 
financeira de nossos associados de forma fácil e 
eficiente, tendo como foco o relacionamento e a 
manutenção do atendimento personalizado.

O modelo cooperativo de crédito é um convite à 
cooperação, é um aprendizado a fazer juntos. Nesse 
conceito, transformamos a vida financeira dos nossos 
associados. É pelo incentivo à educação cooperativista 
que levaremos o conhecimento à sociedade sobre 
o potencial da cooperativa e a importância do 
desenvolvimento econômico por meio da cooperação.
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SICREDI CEARÁ
Nova gestão

Uma gestão formada por profissionais capacitados e apaixonados pelo cooperativismo. Acreditamos na 
importância da participação dos associados, nas tomadas de decisões e na realização de seus sonhos. 
Compomos uma instituição financeira cooperativa comprometida em apresentar as melhores soluções 
financeiras, com segurança e rentabilidade. Promovemos o desenvolvimento de pessoas, com base na 
cooperação, por um mundo melhor.

DIRETORIA EXECUTIVA
Marcos Aragão, Diretor Executivo
Hegel Nóbrega, Diretor Financeiro
Walter Frota, Diretor de Operações
Luiz de Aquino Jr., Diretor Regional
Lindenor Maia, Diretor Regional

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Glauco Kleming, Presidente
Nazareno Sampaio, Vice-Presidente

Cesar Juaçaba
Eveline Monteiro
Francisco José Mesquita
Ney Lemos
João Petrola
Severino Neto
Walmir Pontes
Jaime Benevides Filho
Joel Isidoro
Selene Caracas

Autora:  Natalie Costa
COORDENADORA DE MARKETING SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE

CONSELHO FISCAL
Francisco Alberto de Oliveira Junior,
João Osmiro Barreto
Raimundo Holanda Amorim
Aírton Bonfim
Cristiano Tavares Bessa
Francisco Deoclécio Pinheiro

Conselho de Administração e Diretoria Executiva

Conselho Fiscal
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SICREDI CEARÁ
Palavra do associado 
fundador e primeiro 
presidente da Sicredi 
Ceará Centro Norte
Para falar sobre minha paixão pelo cooperativismo, 

preciso retornar à infância e buscar os legados de 
meu pai e minha mãe. Dele, incorporei o exemplo 

e a probidade. De minha mãe, a ternura e o bem-
querer às pessoas. Durante toda minha vida e carreira 
profissional de médico anestesista e administrador 
de empresas, tive momentos de imensa satisfação, 
como também momentos tristes que me levaram a 
refletir e tomar decisões para seguir em frente. 
Ingressei no cooperativismo a convite de colegas que 
perceberam em mim a vontade e a disponibilidade 
para trabalhar com as causas cooperativistas. Esse 
ciclo se iniciou, em 1983, quando fui convidado a ser 
Conselheiro Fiscal do Sistema Unimed e, em 1985, 
assumi a Diretoria Financeira da Unimed Fortaleza. 
Essas novas atribuições me levaram a iniciar a 
formação em Administração de Empresas, em busca 
de maior excelência.
A partir desses novos conhecimentos obtidos, outros 
desafios sugiram, assim como a experiência da 
constituição e gestão do Instituto de Anestesiologia 
e Pneumologia do Estado do Ceará, da constituição 
da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Ceará 
(SAEC), da Cooperativa do Anestesiologistas do 
Ceará, da construção do Hospital Unimed e da Gestão 
do Centro Médico Cearense - Posto SAGOL. 
Em meio a tantas conquistas, em 1992, Deus me 
tocou ao levar meu primogênito a seu encontro. 
Nesse mesmo ano, plantei a primeira semente 
do Cooperativismo de Crédito em Fortaleza/CE e, 
juntamente a nobres colegas, fundamos a Unicred 

Fortaleza, hoje, Sicredi Ceará Centro Norte. 
Em seguida, assumi uma diretoria na Central Sicredi 
N/NE e, recentemente, passei a ter um assento no 
Conselho do SicrediPar. Ao longo dos 35 anos de 
Cooperativismo de Trabalho Médico e dos 25 anos de 
Cooperativismo de Crédito, nada teria sido possível 
sem a essência do legado deixado pelos meus pais, 
que me ensinaram a ter um olhar mais humano e 
cooperativo às pessoas. 
Deixo registrada minha homenagem a todos os 
companheiros que compuseram o valoroso colegiado 
fundador da Sicredi Ceará Centro Norte, a quem 
desejo ainda mais sucesso.

Autor: Dr. Ary Sobral
 DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CENTRAL SICREDI N/NE
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SICREDI CEARÁ  
Dois olhares sobre 
a cooperativa: 
o da humanização 
e o da governança

No âmbito da cooperativa, a relação financeira 
transcende para uma relação socializada, 
permitindo ao associado integrar-se, não 

somente dentro de uma perspectiva de números, mas 

como um sócio, respeitando a sua particularidade. 

O olhar é individualizado para cada associado. É 
o que afirma o diretor executivo da Sicredi Ceará, 

Autores: Dr. Marcos Aragão / Waleska Fiúza
DIRETOR EXECUTIVO SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE / JORNALISTA, 2325 JP/CE

Assembleia de Delegados
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Marcos Aragão. “A cooperativa é uma instituição 
financeira feita por pessoas e para pessoas. Aqui, os 
associados decidem juntos sobre o direcionamento 
de seus investimentos. Um dos grandes pilares é a 
cooperação na realização de sonhos e no progresso 
da vida financeira”. Define.

A proposta principal da adesão à cooperativa é oferecer 
um sistema financeiro voltado ao desenvolvimento 
local capaz de estimular uma cidadania financeira na 
vida das pessoas. 

Marcos reforça que a maior motivação em fazer 
parte de uma cooperativa de crédito é contar com um 
sistema, aliado aos princípios do cooperativismo, que 
ofereça um modelo de governança e de transparência 
em uma só estrutura. “Hoje, além do associado ser 
dono do negócio, é possível assegurar o acesso 
ao portfólio de produtos financeiros completo e à 
participação nos resultados. Com mais tecnologias 
e mais segurança, oferecemos a excelência no 
atendimento e a aproximação às agências. Avalia. 
  
Com a migração para o Sistema Sicredi, a expectativa 
para os próximos anos é de crescimento. Para 

Marcos, o balanço atual já revela essa realidade. “No 
Ceará, contamos com 12 mil associados e o desafio é 
caminharmos para a livre adesão”.  

QUALIFICAÇÃO

Para o fomento ao desenvolvimento, o Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) 
é destinado para treinamento com colaboradores, 
dirigentes, conselheiros e associados. São realizados 
diversos cursos a cada ano. No apoio, a associações 
e a cooperativas, a Sicredi Ceará colabora para a 
realização de congressos, jornadas e simpósios. 

Mesmo com todo o investimento em tecnologia 
e inovação, a cooperativa prioriza o atendimento 
personalizado, fortalecendo o relacionamento com 
um tratamento humanizado. “Aqui, o associado é 
tratado com respeito, com taxas justas e a garantia da 
concepção de que esse modelo está impulsionando 
o desenvolvimento da comunidade. Prezamos 
pelo relacionamento, oferecendo uma experiência 
financeira diferenciada”. Conclui o diretor executivo 
Marcos.

Diretor Executivo da Sicredi Ceará, Marcos Aragão 
“Aqui, o associado é tratado com respeito, com taxas justas e a 

garantia da concepção de que este modelo está impulsionando o 
desenvolvimento da comunidade. Prezamos pelo relacionamento, 

oferecendo uma experiência financeira diferenciada”. 

Palestra sobre Educação Financeira para associadosTreinamento Vivencial com colaboradores
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SICREDI CEARÁ
Comemoração em grande 
estilo pelos 25 anos 
da cooperativa

Equipe de reportagem Argollo Marketing
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

Em grande estilo! Essa foi a tônica da festa dos 25 anos da Sicredi Ceará Centro Norte que aconteceu dia 22 
de março de 2018 no, La Maison Coliseu, em Fortaleza-CE.
O evento reuniu seus associados e personalidades que desfrutaram do show de Wesley Safadão, Ítalo e 
Renno e da banda The Dillas. Na oportunidade, como forma de reconhecimento, a cooperativa homenageou 
os médicos fundadores.
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Homenagem aos associados fundadores



17Jornal do Médico, Ano XV Nº 102 Outubro | Sicredi Ceará 25 anos 2018ISSN 2447-9233

PEDRO ROGÉRIO TEIXEIRA 
JÚNIOR, PRESIDENTE DA 
UNIODONTO FORTALEZA 

Fazer parte da família Sicredi 
Ceará é uma honra e, ao mesmo 
tempo, um privilégio. Ter uma 

instituição financeira que lhe dá um 
tratamento humanizado, onde você 
não é somente mais um número e 
sim um nome é o grande diferencial 
da cooperativa. O relacionamento 
com o cooperado é feito de forma 
simples, valorizando sempre o 
associado atendendo seus anseios e 
realizando seus desejos.

A intercooperação é um braço 
muito forte do relacionamento 
entre as cooperativas. A Uniodonto 
Fortaleza tem com a Sicredi 
Ceará uma forte parceria que 
repercute positivamente com 
seus cooperados e colaboradores. 
As práticas bancárias, tão 
complicadas para muitos, tornam-
se desmistificadas e atrativas por 
conta do relacionamento existente 
entre as cooperativas.

PALAVRA DO ASSOCIADO

JOÃO TEIXEIRA JÚNIOR, 
EMPRESÁRIO E PRODUTOR RURAL 
DO VALE DO JAGUARIBE-CE 

A relação do nosso negócio 
com a cooperativa Sicredi 
vem sendo construída há 

10 anos, em que sempre fomos 
incentivados a realizar bons 
negócios, motivados por suas 
excelentes taxas de juros e o bom 
relacionamento que mantemos 
baseado no respeito e na atenção 
a nossas demandas de serviços. 
Dou ênfase ainda ao excelente 
atendimento da agência de 
Limoeiro do Norte, onde mantemos 
excelentes negócios, não ficando 
a desejar em qualquer que seja 
o produto que necessitamos. 
Por essa condição, esboço aqui a 
grande satisfação com essa boa 
parceria.

MARCOS MACHADO, 
PROPRIETÁRIO DA 
DISTRIBUIDORA MACHADO LTDA

A vida é feita de desafios 
e obstáculos que 
precisamos superar! Em 
muitos deles precisamos 

de parceiros que acreditem 
no desafio e na capacidade de 
sairmos vitoriosos. A Distribuidora 
Machado está imensamente 
agradecida à Sicredi, pela parceria, 
que proporcionou o crescimento 
de ambos durante estes anos, e 
pelo relacionamento, que sempre 
foi além da simples relação entre 
banco e cliente. Parabéns pelos 25 
anos.
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SICREDI CEARÁ
Integração
com a sociedade

O Instituto Cooperar é uma associação com 9 
anos de existência, foi pensado para integrar 
a cooperativa com a sociedade. Alinhando os 

princípios do cooperativismo e do voluntariado, adota 
pautas ligadas nas esferas sociais, direcionadas ao bem-
estar da população, com ações voltadas para a formação 
de pessoas, a redução de desigualdades sociais, a 
consciência socioambiental e ao empreendedorismo.  

Para o presidente do Instituto Cooperar, Marcos 
Aragão, o trabalho desenvolvido pelo Instituto 
vem transformando a realidade de pessoas e 
de comunidades, com mudanças duradouras 
e sustentáveis. “A comunhão desses valores é 
fundamental para que a Sicredi e o Instituto Cooperar 
sejam agentes catalisadores de sonhos, voltados para 
o alcance de resultados concretos”. Enfatizou.  

Atualmente, o Instituto mantém diversas ações no 
âmbito social e mais quatro projetos, como o Carrinho 
de Leitura, o curso de Cuidadores de Idosos, o curso 
de Manicure e o Natal Solidário. Em todo o território 
de competência da cooperativa, são desenvolvidas 
campanhas temáticas, atendendo a especificidades 
regionais, como a arrecadação de material de higiene 
pessoal, de alimentos, de roupas e de outras. 

A inserção social da mulher no mercado de trabalho 
ganha destaque com o curso de manicure: “Com o futuro 
nas mãos”. A proposta é levar capacitação à mulher 
sem profissão e oportunizar sua transformação social 
e profissional.  Já com o curso de Cuidadores de Idosos, 
é possível promover uma melhor qualidade de vida, 
capacitando pessoas no contexto familiar e no profissional. 

Com o projeto Carrinho de Leitura, o Instituto possibilita 
levar aos hospitais um acolhimento humanizado aos 

pacientes e seus acompanhantes, por meio da leitura. A 
doação de livros é feita por associados e por instituições 
parceiras. Após a arrecadação, o carrinho circula entre 
as unidades de saúde com literatura infantil e adulta. 

No Natal Solidário, a ação envolve toda a cooperativa. O 
momento, além de provocar o sentimento da solidariedade, 
permite valorizar pessoas em vulnerabilidade social. A 
cada ano é feito o recolhimento de brinquedos e produtos 
de higiene pessoal, que são entregues a instituições que 
cuidam de crianças e idosos carentes. 

O princípio do Instituto Cooperar rege pela inclusão 
de segmentos sociais na área do cooperativismo, 
estimulando pessoas e ideias na atuação da 
responsabilidade social e por uma sociedade mais livre 
e igualitária.  Para ser um voluntário, basta procurar 
uma agência na sua região e contribuir na construção de 
um mundo melhor. 

Autores: Dr. Marcos Aragão / Waleska Fiúza
PRESIDENTE DO INSTITUTO COOPERAR / JORNALISTA, 2325 JP/CE

Entrega de toalhas e sabonetes referente a campanha 
“Cooperativismo é Solidariedade”
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Há 25 anos somos a 
instituição financeira 
cooperativa dos 
médicos, profissionais da 
saúde, empresários e 
servidores públicos do 
Ceará.

Conte com nosso portfólio de 
produtos e serviços para 
investir nos seus planos e curtir 
a vida com tranquilidade.

Aqui você é dono do negócio
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