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Sicredi reforça celebração pelos 100 anos

Comemoração nas agências e junto à comunidade

DIVULGAÇÃO

A fundação da Caixa Rural 
União Popular de Santa Cruz, 
em 1919, marca o início da ca-
minhada histórica da Coopera-
tiva Sicredi Vale do Rio Pardo. 
Nestes 100 anos, a instituição, 
uma das mais antigas coopera-
tivas de crédito do Rio Grande 
do Sul, registra de maneira 
signifi cativa a sua contribui-
ção com a sociedade regional 
por meio do cooperativismo, 
que impacta diretamente no 
desenvolvimento econômico 
e social. A data comemora-
tiva é 21 de setembro, mas, 
durante o ano de 2019, muitas 
atividades e ações evidenciam 
o aniversário da Sicredi. “É 
momento de reconhecimento 
e gratidão por todos que par-
ticiparam desta caminhada 
histórica e ao mesmo tempo 
elevar nossa consciência de 

responsabilidade pelo futuro 
da organização, mantendo 
a essência e os princípios do 
cooperativismo”, destaca o 
presidente da Cooperativa, 
Heitor Álvaro Petry.

As atividades comemora-
tivas acontecem durante todo 
o ano. No dia 6 de julho, Dia 
Internacional do Cooperati-
vismo, a Sicredi Vale do Rio 
Pardo participou do Dia de 
Cooperar, com ações alusivas 
ao centenário junto à comu-
nidade de Rio Pardo. Entre 
os meses de fevereiro e abril, 
durante as Assembleias de 
Núcleo, momentos reservados 
para os parabéns marcaram a 
grande data.

No entanto, o mês do ani-
versário concentra os maiores 
eventos alusivos ao Cente-
nário. No dia 11, o deputado 

federal Heitor Schuch prestou 
uma homenagem aos 100 anos 
da Cooperativa no Plenário 
da Câmara Federal. Já neste 
último sábado, dia 14, ocorreu 
uma Celebração Ecumênica na 
Igreja São Sebastião Mártir, em 
Venâncio Aires, seguido de 
almoço com galinhada. Outra 
programação religiosa acon-
tece dia 1º de outubro, com 
uma Celebração Ecumênica na 
Catedral São João Batista, em 
Santa Cruz. 

FESTA NESTE SÁBADO
Na data do aniversário, 21 

de setembro, acontece uma 
grande solenidade e festa de 
comemoração aos 100 anos. Já 
na quinta-feira, 26, tem a pa-
lestra A Vida que Vale a Pena 
ser Vivida, com o jornalista 
e professor Clóvis de Barros 
Filho, no Auditório Central 

da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc), a par-
tir das 19h30min. A atração 
trata da felicidade humana 
de uma perspectiva filosó-
fica, ou seja, na busca pela 
conciliação entre trabalho, 
família, amizades e alegrias. 

Para participar da iniciativa, 
a confirmação de presença 
deve ser feira nas agências 
do Sicredi, diretamente com 
o gerente da unidade. Os 
ingressos são limitados, com 
entrada mediante doação de 
1kg de alimento não perecível.
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