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Alesc premia Siccob São Miguel com troféu de Responsabilidade Social
Sicoob foi a única empresa ou entidade homenageada do Extremo-Oeste
São Miguel do Oeste
atuação de empresas, cooperativas e
entidades sem ﬁns lucrativos de Santa Catarina na
formação de uma sociedade mais humana e justa foi
reconhecida na noite desta quarta-feira (4), na sessão especial da Assembleia Legislativa para a entrega do Prêmio e da Certiﬁcação Responsabilidade
Social 2013. Ao todo, 86
empresas e entidades que
se destacaram no desenvolvimento nas áreas soci-

A

al e ambiental foram certiﬁcadas e as melhores
foram premiadas com o
Troféu Responsabilidade
Social.
O destaque especial foi
a Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de
Associados de São Miguel
do Oeste (Sicoob), única
empresa ou entidade do
Extremo-Oeste catarinense a ser homenageada
no evento. Representada
pelo presidente Edemar
Fronchetti, a Siccob recebeu o certiﬁcado das mãos

do deputado Maurício
Eskudlark e o presidente
da Assembleia Legislativa
Juarez Ponticelli.
Maurício Eskudlark
parabenizou o presidente,
colaboradores e associados da Sicoob São Miguel
que também são merecedores deste prêmio. “A
Sicoob e todas as pessoas
envolvidas, sejam elas
colaboradores ou sócios
tem sua parcela de participação neste prêmio, é
uma honra para São
Miguel do Oeste e região

termos uma empresa recebendo este prêmio que
mostra o respeito e a valorização da entidade não só
para com seus associados,
mas para com toda nossa
sociedade”, relata o deputado.
A premiação
Realizada anualmente
pelo Parlamento catarinense, a Certiﬁcação Responsabilidade Social reconhece as empresas, cooperativas e entidades sem
ﬁns lucrativos que
tenham a responsabilida-

de social incluída em suas
políticas de gestão e reconhecer os esforços conjuntos em prol de uma

sociedade mais justa e
humana voltada para o
desenvolvimento socioambiental.
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