
NOTA DE FALECIMENTO 

É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso Diretor-Presidente e fundador da Coohabel,               
ITAGÓRIO CÉLIO DOS SANTOS, ocorrido nesta quarta-feira, dia 20/01/2021.  

Sua partida repentina nos deixa uma grande sensação de consternação e pesar, um vazio na dimensão da                 
grandeza do grande cidadão que trilhou o caminho da dignidade por todo o percurso de sua vida, deixando um                   
legado de companheirismo, luta e amizade.  

Com essa perda lastimável, fica agora a dolorosa saudade.  

Nós nos despedimos de um líder, de um amigo, de alguém que sempre sonhou em tirar famílias do aluguel e                    
adquirir sua tão sonhada moradia (como ele costumava falar), nos despedimos de alguém que sempre lutou e se                  
dedicou, sem medir esforços, para tornar esse sonho uma realidade.  

E em sua homenagem, continuaremos com o seu objetivo, avançando para o alcance dos propósitos que lhe                 
eram tão caros, carregando os princípios da solidariedade, do cooperativismo, das virtudes que lhe inspiravam a                
liderança popular que foi sempre sua qualidade, e estaremos eternamente gratos por essa relação de confiança                
mútua que construímos ao longo de toda essa trajetória.  

 

 

O cooperativismo, bem como o movimento de habitação em BH e Contagem, perde uma grande personalidade,                
que construiu toda a sua história no campo dessa luta social, deixando um grande legado de inúmeras e                  
memoráveis vitórias, conquistas e sucesso.  

E fica a sua lembrança como perene ensinamento, como sementes plantadas e a serem plantadas nesse solo                 
fértil, a lembrança de um líder destacado, que sempre atuou de forma leal, cooperativa, honesta, 100% coração,                 
paixão e emoção, norteado pelos valores cooperativistas.  

Deus abençoa os amigos e familiares, no alívio da dor, acalentando a todos com o manto do amor divino, nesse                    
momento de despedida, com a convicção de estar nosso amigo Itagório, com a fé que também era sua marca,                   
guardados nos braços do Nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus criador. 


