Edição 01

PARABÉNS
25.06 - Cooperativa dos
Plantadores de Cana de Açúcar do
Rio Grande do Norte (Cooplacana)
30.06 - Cooperativa
Agropecuária do Seridó (Capesa)
30.06 - Cooperativa de
Transporte da Grande
Natal (Cooptagran)

NOTAS
AGO Coopefarma
A Cooperativa de Proprietários de
Farmácias e Drogarias do Rio Grande
do Norte (Coopefarma) convoca a
todos os cooperados a participarem
da Assembleia Geral Ordinária, que
será realizada no próximo dia 29 de
junho (segunda-feira) na sede da
cooperativa, localizada na rua Presidente Gonçalves, 903-A 1º andar no
bairro do Alecrim, em Natal. A AGO
tem primeira convocação às 18h.
Cooperativa Cultural
O Projeto Música na Livraria, realizado pela Cooperativa Cultural Universitária, promoveu uma ação solidaria
com apoio do SESCOOP/RN. A iniciativa é parte da campanha do Dia
de Cooperar 2015 e foi direcionada
às crianças assistidas pela Ong Humanização e Apoio ao Transplantado
de Medula Óssea do Rio Grande do
Norte (HATMO - RN). A ação contou
com a música do Coral Madrigal e a
apresentação do sanfoneiro Admir
Adriano, que venceu o cancêr e hoje
é um grande exemplo a todas as crianças da HATMO.

CURSOS
Contabilidade para não Contadores
Data: 27 de junho
Horário: 8h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 08h
Conselho de Administração
Período: 06 a 09 de julho
Horário: 18h às 22h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 16h
Empreendedorismo
Período: 13 a 17 de julho
Horário: 18h às 21h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 15h

Dia C 2015: Lar da Vovozinha recebe voluntários
da Unicred Natal

F

altam menos de duas semanas para o Brasil comemorar o Dia de Cooperar 2015.
A campanha terá sua celebração
no dia 04 de julho! Enquanto isso,
as Cooperativas potiguares estão
mostrando a força do bem, do
amor e do olhar pelo próximo. A
Cooperação e a magia de se doar
estão conquistando Rio Grande
do Norte.
A Unicred Natal realizou sua iniciativa voluntária no Lar Espírita
Enviados de Jesus – Lar da Vovozinha. As 40 idosas assistidas pela
instituição receberam a alegria
dos voluntários em uma manhã
de brincadeiras, distribuição de
brindes e muita descontração
regada ao clima do São João.
“Nosso Dia C foi incrível! Visitamos
o Lar da Vovozinha e dançamos
quadrilha e até fizemos um
desfile de moda”, comenta a

Colaboradores levaram doações e alegria em uma
manhã de descontração e solidariedade

Analista de Marketing da
Unicred Natal, Renata Poliana Silva. Os colaboradores da Unicred também
entregaram material arrecadado entre os sócios da
cooperativa. “Levamos café
em pó, latas de leite integral

e desnatado, além de muitos
sorrisos, abraços, carinhos
e amor. Foi um momento
muito gratificante, saímos
do abrigo com a certeza de
que fomos tão beneficiados
quanto elas”, afirmou a colaboradora da Unicred.

O SESCOOP/RN recebeu a visita de representantes da Cooperativa de
Energia e Desenvolvimento Rural do Vale do Assu (Cerval). O objetivo da reunião foi debater um planejamento para a realização de cursos
na área de laticínios. Os cooperados solicitaram cursos técnicos para os
colaboradores e sócios da cooperativa.

Cooperjovem: iniciada a etapa de construção do
Projeto Educacional Cooperativo
O Setor de Promoção Social
do SESCOOP/RN fez a entrega
dos formulários de construção
do Projeto Educacional Cooperativo (PEC) do Programa Cooperjovem. A entrega foi realizada aos
coordenadores das cooperativas
educacionais e escolas da Rede
Pública de Ensino que integram o
Programa.
É a partir do Projeto Educacional
de cada instituição que são identificadas as demandas da comunidade
escolar do Programa Cooperjovem. “O PEC é o projeto que
será desenvolvido e executado
pela
cooperativa/escola
participante. É fundamental para o
desenvolvimento
da
pesqui-

O PEC é a principal ferramenta para o desenvolvimento do Programa Cooperjovem

sa e trabalho coletivo do
Cooperjovem”,
comentou
Sônia Rocha, Superintendente do SESCOOP/RN. O
projeto também é requisito para a participação da

IV Etapa da Formação para
os Educadores do Programa, programada para
agosto. O formulário está
disponível também no site
www.sescooprn.coop.br.

