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Câmara homenageia Sicredi

Heitor Petry compartilha experiência no Vale do Silício

Primeiro século 
da Cooperativa no 
Vale do Rio Pardo 
foi reconhecido em 
sessão solene, na noite 
de segunda-feira

CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar de 
Vera Cruz dispõe de um 
número celular de plan-
tão para ocorrências à 
noite e aos fins de sema-
na. As denúncias podem 
ser feitas pelo contato: 
(51) 99975-1213. O telefo-
ne convencional, em ho-
rário comercial, funciona 
normalmente: 3718-3258.

SOCIEDADE
A Sociedade Mista Uni-
dos de Entre Rios convi-
da para seu encontro de 
Sociedades no domingo, 
dia 10, no ginásio da loca-
lidade. Início às 14 horas, 
com recepção as Socie-
dades. Após, sete horas 
de baile com as bandas 
Cia da Festa e Destinu’s. 

SOCIEDADES
As sociedades Primavera 
Augusta Vitória, Sempre 
Avante, Bolão União e 
Victória avisam que no 
domingo, dia 10, vão para 
Entre Rios. O ônibus sairá 
às 12 horas, de Vera Cruz, 
passando pela Cipriano 
- fim da linha - Nacional, 
Linha Número Um, caixa 
d’água e praça Tia Elídia.

SEMINÁRIO NA EFASC
Na terça-feira, dia 12, das 
8h30min às 17h30min, 
ocorre o V Seminário Re-
gional de Agroecologia 
(SERA), na sede da Efasc, 
Alto Linha Santa Cruz. 
Com o tema “Agroecolo-
gia e Segurança Hídrica – 
Como está nossa água?”, 
o seminário é aberto ao 
público e não tem custo. 
Inscrições pelo Facebook 
do evento, telefone (51) 
3713-3046 ou no evento.

JOGO I
A Sede Sempre Amigos, 
de Mato Alto, convida 
para jogo de bingo no 
sábado, dia 9, às 19 horas, 
com janta ao preço de R$ 
12. No cardápio: galeto, 
porco e salsichão, maio-
nese, arroz e saladas.

JOGO II
A diretoria da Sociedade 
Mista Unidas de Linha 
Sítio do Centro Ecumê-
nico avisa seus sócios 
que haverá jogo neste 
sábado, dia 9, com início 
às 13h30min.

Dalvo Pedro Wink falou em nome dos 11 vereadores e 
pontuou que a Sicredi representa história e muito tra-
balho. “É sucesso, mas não de graça, porque também é 
suor. É valor financeiro, mas também é humano, que nos 
conduz até aqui”, disse.

Prefeito do município, Guido Hoff enalteceu a união, a 
persistência e a fraternidade. “Um reconhecimento espe-
cial aos seus fundadores e colaboradores, que, ao longo 
desses anos, movidos pelos ideais cooperativistas, acre-
ditaram no projeto e não mediram esforços para consoli-
dar a cooperativa no Vale do Rio Pardo”, mencionou.

Colaboradores da Sicredi, lideranças e comunidade participaram da solenidade 

Heitor falou sobre a viagem
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“Um século de coopera-
ção. Uma história escrita 
por muitos mãos”. A 

letra do jingle alusivo aos 100 
anos da Sicredi Vale do Rio 
Pardo resume a homenagem 
prestada pela Câmara de 
Vereadores de Vera Cruz, 
na noite da última segunda-
feira. Em sessão solene, os 
parlamentares enalteceram 
o trabalho da cooperativa, 
sobretudo pelo envolvimen-
to social. Presente em nove 
municípios da região, com 15 
agências, a Sicredi tem mais 
de 200 colaboradores e come-
morou o primeiro século no 
dia 21 de setembro.

Ex-prefeito de Vera Cruz 
e atual presidente da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Heitor Ál-
varo Petry destacou durante 
sua fala que boa parte das em-
presas, atualmente, não conse-
gue completar um ano, mas a 
Sicredi é uma cooperativa que 
tem superado os desafios e já 
conta com um século. “Não 
podemos deixar de demons-
trar nosso agradecimento e 
gratidão aos idealizadores e 
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a todos aqueles que, ao longo 
dessa caminhada, deram sua 
contribuição para a existência 
da cooperativa”, sublinhou 
ele, destacando a importância 
da credibilidade conquistada 
ao longo dos anos.

O presidente reiterou ain-
da, que a cada ano a responsa-
bilidade se torna maior, assim 
como os desafios. “Mas nunca 
poderemos nos distanciar 
da nossa essência e da nossa 
missão, que é o relacionamen-
to”, disse ele, que encerrou 
fazendo uma reflexão sobre 
o momento atual. “O mundo 
está dividido. De um lado está 
o capitalismo assoberbado e 
do outro o socialismo”, expôs. 

Diante disso, Petry reforçou a 
importância do cooperativis-
mo. “Cooperativismo é uma 
alternativa de organização 
social e econômica capaz de 

buscar com maior amplitude, 
mais firmeza e segurança a 
justiça oficial do desenvolvi-
mento das nossas comunida-
des”, encerrou.

Visita ao mundo da inova-
ção. Onde o conhecimento das 
pessoas e a busca por infor-
mação são aspectos valiosos. 
É assim que Heitor Álvaro 
Petry, presidente da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, descreve 
o Vale do Silício, nos Estados 
Unidos, onde esteve entre 30 
de setembro e 4 de outubro. 
Heitor visitou o local - co-
nhecido por abrigar diversas 
start-ups e empresas globais 
de tecnologia da informação e 
computação - através da Mis-
são Escoop Cred, organizada 

pela Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo (Escoop).

Por lá, acompanhou o fun-
cionamento de grandes em-
presas e como desenvolvem 
serviços e produtos. Descre-
veu esse movimento como a 
nova corrida do ouro, em que 
empresas inovam constante-
mente a fim de obter grande 
retorno financeiro. Em sua 
visão, as maiores riquezas 
das start-ups são a informação 
e os bancos de dados, pois 
mesmo que não se pague por 
um serviço ou para baixar um 

aplicativo, ele explica que as 
pessoas abastecem as platafor-
mas digitais com informação e 
dados a todo o momento. 

Heitor falou também sobre 
a importância de as empresas 
apostarem em novos produtos 
e de estimularem a criativida-
de de seus funcionários. Ape-
sar da inovação tecnológica 
que viu no local e das facilida-
des no uso de aplicativos, Hei-
tor aponta que a comunicação 
e o relacionamento diretos 
com os clientes são essenciais 
para as empresas.


