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C 
omo ocorre todos os anos, a Sicoob Cooesa se preparou para, na última 

quinta-feira, receber seus associados em clima de festa junina em sua sede 

principal, enfeitada com motivos da época.  

   Todos os que foram à cooperativa, além de serem atendidos pelos colaboradores 

trajados à caráter, tiveram a oportunidade de saborear  

as guloseimas da roça, como mingau, canjica, bolo po-

dre, e muitas outras delícias, 

servidos pela nossa colabora-

dora, Dona Rosângela (foto). 

   A administração da Sicoob 

Cooesa entende ser importante 

preservar as tradições popula-

res, contribuindo para manter o 

ambiente mais agradável e em 

clima de permanente confrater-

nização e amizade, que faz o 

diferencial das Cooperativas de 

Crédito. 

D 
urante todo o ano de 2012 o mundo está 

comemorando o “Ano Internacional do 

Cooperativismo”, por determinação da 

Organização das Nações Unidas - ONU, como 

forma de reconhecimento do papel do cooperati-

vismo como uma destacada contribuição para o 

desenvolvimento e a redução da pobreza no pla-

neta. Entre os eventos que estão sendo realiza-

dos no Brasil, os Correios e o Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lança-

ram, durante a realização da Rio +20, que reuniu 

lideranças do mundo inteiro, o selo personalizado 

do Ano Internacional do Cooperativismo. 

   O  lançamento contou com a presença de inú-

meras autoridades, no estande dos Correios na 

Rio +20.  Além dos ministros Mendes Ribeiro 

Filho (MAPA) e Gilberto Carvalho  (Secretaria-

Geral da Presidência da República), estiveram 

presentes o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, Márcio Lopes de Freitas, e embaixador 

especial da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Roberto Rodriguez. 

   Revestido de valores que o legitimam, tais como a gestão compartilhada do trabalho, solidariedade, ajuda mútua, 

distribuição equitativa da renda obtida e fortalecimento do desenvolvimento local de forma auto-sustentável, o coopera-

tivismo se constitui em um movimento social que preconiza a formação de uma sociedade mais justa e mais humana. 

   A Sicoob Cooesa se integra e participa das comemorações do Ano Internacional do Cooperativismo, e se orgulha 

de poder contribuir com a revolução silenciosa do século XXXI.                                                 (Fonte: Blog.correios.com.br) 

http://blog.correios.com.br/correiosonline/2012/05/brasil-lanca-selos-da-rio-20/
http://www.ano2012.coop.br/

