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NOTAS
Loteria
Neste sábado (4), acontece a
extração da Loteria Federal especial
do Dia de Cooperar. A iniciativa é
do Sistema OCB, em parceria com
a Caixa Econômica Federal e tem
bilhete personalizado com o tema da
campanha. O sorteio ocorre no fim
do dia e o prêmio é de R$ 300 mil.
Dia Internacional
“Escolha cooperativismo. Escolha
equidade”. Este é o tema do 93º Dia
Internacional do Cooperativismo,
divulgado pela Aliança Cooperativa
Internacional (ACI). A data, neste
ano, será celebrada em 4 de julho.
O movimento cooperativista apresenta uma combinação única entre
alcance global e conduta empresarial
baseada em pessoas. As cooperativas
auxiliam na redução da desigualdade
ao empoderar as pessoas e ao oferecer a elas uma forma digna e sustentável de ganhar a vida.
Prêmio
A Unimed Natal conquistou, por mais
um ano consecutivo, o prêmio Top of
Mind Natal 2015, como a mais
lembrada pelos natalenses na categoria Plano de Saúde. A premiação
foi entregue à vice-presidente da
cooperativa, Edailna Melo.

CURSOS
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
Noções Básicas de Inglês
Período: 21 de julho a 13 de outubro
Terças e quintas
Horário: 15h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 50h

Solidariedade rima com igualdade: Dia de
Cooperar 2015 será celebrado neste sábado (04)

A

s cooperativas do Rio
Grande do Norte se preparam para o “Dia C” (Dia de
Cooperar), que este ano será realizado neste sábado (dia 4 de julho), Dia Internacional do Cooperativismo. A campanha mobiliza,
em todo país, centenas de cooperativas e, aqui no Estado, contará
com a mobilização de voluntários
para doação de alimentos, roupas e
produtos de higiene, atividades
educativas, atendimento básico de
saúde, atividades culturais com resgate e valorização da cultura negra
brasileira, coordenadas pela OCB/
RN e SESCOOP/RN.
Desta vez, contudo, além de buscar transformar ações isoladas das
cooperativas locais em um vigoroso
movimento de solidariedade cooperativista em nível nacional, o “Dia C”
pretende divulgar para milhões de
brasileiros o sistema cooperativista,

A celebração do Dia de Cooperar 2015 começa a partir das 8h na Sede do SESCOOP/RN

cuja essência é a construção
de uma sociedade mais justa
e fraterna, com equilíbrio de
diversas forças sociais. No dia
4 de julho, vão acontecer celebrações simultâneas também
nos municípios de Mossoró,
Caicó, Parelhas, Jaçanã, São

João do Sabugi e São Gonçalo do Amarante. Em Natal, a
celebração será na sede do
Sescoop/RN (Av. Jerônimo
Câmara, 2994 - Nazaré), a
partir das 8h, com apoio da
LBV, OAB, Caern e Prefeitura
Municipal.

A Superintendente do SESCOOP/RN, Sônia Rocha, concedeu entrevista
ao Programa “Digaí” da Intertv Costa Branca! O “Digaí” vai abordar o
Programa Cooperjovem e a matéria foi gravada na Cooperativa Educacional de Parelhas, (Cooepar). O programa vai ao ar simultaneamente
para a Inter TV Cabugi e Inter TV Costa Branca neste sábado às 14h40.

Escola Agrícola de Jundiaí oferece curso
preparatório para o Enem 2015
A Escola Agrícola de Jundiaí
está com inscrições abertas para
curso preparatório para o ENEM
2015 ofertado na modalidade de
Educação a Distância, viabilizado através da Coordenação Geral
do e-Tec/EAJ/UFRN, em convênio
com o Instituto Federal do Paraná
(IFPR). São oferecidas 480 vagas
distribuídas em 10 municípios.
Em Natal, o pólo de aulas presenciais será na Sede do Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP/RN).
Para o pólo da capital, serão disponibilizadas 50 vagas. “A metodologia que será utilizada no pólo
serão as video-aulas. Estas mesmas aulas serão diponibilizadas

Em Natal, o Pólo de aulas presenciais será na Sede do
SESCOOP/RN

via internet”, explicou Régia
Morais, Coordenadora do
Pólo Natal. As inscrições podem ser realizadas na Sede
do SESCOOP/RN, que fica na

Av. Jerônimo Câmara, 2994 Nazaré. O telefone para informações é o (84) 3605 - 2531.
outras informações no site:
www.eaj.ufrn.br

