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À
Comissão de Eventos da Coedup
Ref: Festa Junina 2014.
É com muita satisfação que cumprimentamos todos os integrantes dessa Comissão de
Eventos pela condução na realização da Festa Junina 2014, onde o desejo de fazer algo diferente foi
determinante para o sucesso, resultando num grande exemplo de Cooperação.
Estendemos também nossos cumprimentos a todos que participaram direta ou indiretamente
para o grande resultado obtido.
Aos pais e cooperados pela presença em massa na festa, demonstrando o desejo de, não só
acompanhar, mas de participar ativamente da vida de seus filhos, criando aquela sensação tão boa
de reunião familiar.
Aos professores que realmente vestiram e vestem a camisa da escola, a ponto de nos
confundir sobre quem são os cooperados e quem são os professores, tal o comprometimento de
cada um com a nossa escola.
Aos funcionários pela dedicação dispensada em cada atividade executada, sem as quais a
realização da festa ficaria comprometida.
A todos os alunos que entraram no clima da festa participando das danças e brincadeiras e,
especialmente, àqueles que ajudaram nos preparativos da festa.
À direção, pela coordenação dos trabalhos que envolveram os professores e o treinamento
dos alunos, além da parceria realizada com a comissão de eventos.
Parece que realmente estamos todos no caminho certo, e em direção ao resgate do
cooperativismo, que nada mais é, do que a participação de todos em busca do bem comum.
Por tudo isso o Conselho Administrativo da COEDUP aproveita esta oportunidade para
externar a todos, os sinceros agradecimentos, bem como aproveitar este momento de harmonia,
para propor que a COOPERAÇÃO continue sendo o diferencial, aquilo que nos faz diferente das
escolas comuns.
Saudações Cooperativistas.
Pederneiras, junho de 2014.
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