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O 
 Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito foi 

comemorado pela primeira vez em 17 de janeiro de 
1927, lembrando o aniversário de Benjamim Franklin, 

conhecido como “Apóstolo da Economia”. Em 1948, a Associa-
ção Nacional das Cooperativas de Crédito - CUNA, estabele-
ceu nova data para a comemoração, fixando-a na 3ª quinta-
feira de outubro de cada ano. No Brasil, a comemoração é di-
fundida e estimulada pela Confederação Brasileira das Coope-
rativas de Crédito - Confebras. 
   Por todo o país, inúmeras atividades estão sendo programa-
das para festejar a data - tanto pelas cooperativas rurais quan-
to pelas cooperativas urbanas - tendo em vista que esse é um 
momento para relembrar as ações dos pioneiros do cooperati-
vismo de crédito, que enfrentaram muitas resistências e dificul-
dades para, em um cenário de capitalismo selvagem, implantar 
e fortalecer uma instituição baseada em princípios éticos de 
solidariedade e ajuda mútua, onde o capital circula e rende 
dividendos entre os proprietários da instituição, e traz benefí-
cios imediatos diretamente para as comunidades onde esses 
proprietários habitam. 
   Relembrar esse pioneirismo é importante, para que possa-
mos não esquecer que ainda há muitos desafios a serem en-
frentados pelo cooperativismo de crédito e, nesse sentido, ca-
da cooperado deve assumir a responsabilidade de construir, 
dentro do cooperativismo, a sua própria história de libertação 
das correntes da exploração econômica, social e financeira.  
   Em 2010, o tema escolhido para comemorar o dia é para 
lembrar que a sua Cooperativa é “Um lugar confiável para 
servi-lo”, conforme o cartaz ao lado.  

O s servidores públicos aposentados da Assembleia 

Legislativa, do IPASEP e do IDESP, associados da 

Sicoob Cooesa, participaram de um animado almoço 

no restaurante ecológico “Terra do Meio”, localizado no 

Município de Benevides, organizado e patrocinado pela 

cooperativa, como parte das comemorações do Dia In-

ternacional do Cooperativismo de Crédito. 

   Com música ao vivo, passeios ecológicos, brincadei-

ras e um dia inteiro de confraternização, os servidores-

cooperados receberam as homenagens e demonstra-

ções de respeito da instituição, não apenas pelo que já 

construíram no movimento mas, também, pela contri-

buição que continuam dando para a consolidação e 

sucesso do movimento cooperativista no Pará. 

   As fotos traduzem a  alegria da comemoração.(veja 

mais fotos no site da Sicoob Cooesa) 


