
Os alunos da turma do Pro-
grama LíderCoop em São 
João do Sabugi (a 243 km 

de Natal) já dão mostra de que es-
tão conhecendo e absorvendo o 
verdadeiro espírito da cooperação. 
Uma campanha de solidariedade 
desenvolvida pelos futuros líderes 
promoveu arrecadação de alimen-
tos e produtos de limpeza para uma 
família carente do município.

A iniciativa partiu de um pedido 
de ajuda postado em uma rede so-
cial. “Uma colega do Programa, 
Layne Morais, compartilhou conos-
co a imagem de uma mãe, morado-
ra da zona rural de São João, que 
estava passando por um momento 
financeiro muito complicado. De-
sempregada, ela não tinha como 
provir o sustento de seus dois filhos 
pequenos”, conta Aldenir Araújo, 
aluno do LíderCoop.  “Foiram Layne 
e Nielly, outra colega, que or-
ganizaram a campanha. Pedimos 

aos 25 alunos do curso que 
doassem o que pudessem e 
fizemos mobilização pelas re-
des sociais”, explica Aldenir. 
Ao final, os futuros líderes ar-
recadaram alimento, produ-
tos de higiene pessoal e per-
fume. “Foi muito bacana ver a 
participação e a mobilização 

dos alunos e da população de 
São João do Sabugi, que 
mostrou toda a sua solidarie-
dade ajudando na cam-
panha”, finaliza o estudante. 
Em pouco tempo de curso, os 
jovens já mostram que estão, 
desenvolvendo a liderança 
cooperativista.

Alunos do LíderCoop realizam campanha para ajudar 
moradora de São João do Sabugi

Crédito
 
O Conselho Monetário Nacional passa 
a classificar as cooperativas de crédito 
em três categorias de acordo com o 
tipo de operações realizadas. Com a 
alteração, qualquer cooperativa finan-
ceira do país, mesmo que hoje atue 
apenas com um determinado seg-
mento poderá passar a atuar com to-
dos os públicos desde que aprovado 
pelos associados em assembleia geral.

Palestra de Sensibilização: 
Cooperativismo ao alcance de todos 
Data: 26 de setembro 
Horário: 14h às 16h 
Pedro Avelino - RN 
Carga horária: 2h

Cooperativismo Básico 
Data: 26 de setembro 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h
 
Oficina Prezi: Ferramentas Virtuais 
Período: 28 e 30 de setembro 
Horário: 14h às 16h40 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h 

Conselho Fiscal 
Período:  
28 de setembro a 01 de outubro 
Horário: 18h às 22h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 16h
 
Mercado Financeiro 
Período: 23 e 24 de outubro 
Horário: 18h às 22h40 e 8h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 12h

NOTAS

CURSOS

Unidental comemora vinte anos de trabalho em prol 
do sorriso de usuários e cooperados

A Cooperativa União dos Cirur-
giões Dentistas da Grande Natal 
(Unidental) comemorou, nesta 
terça-feira (22). Uma trajetória con-
tada em laços de amizade e conta-
bilizada em sorrisos. Um trabalho 
que tem como base os princípios 
cooperativistas e a prestação de 
serviços de saúde bucal de absoluta 
qualidade. A união, que dá nome à 
cooperativa, representa o sentimen-
to e a força que moveu os profissio-
nais dentistas a se reunirem e con-
stituírem a Unidental.

Princípios cooperativistas, aliados 
ao cuidado e carinho com os usuári-
os, contribuíram para o crescimento 
e desenvolvimento da Unidental 
nestes 20 anos. Um sucesso expres-

Neste sábado (26), a partir das 8h, acontece a aula inaugural dos cursos de 
Informática e Cooperativismo do e-Tec Brasil, parceria entre a UFRN/EAJ e  
o SESCOOP/RN, pólo Natal. As aulas acontecem na Sede do SESCOOP/RN e 
a abertura contará com um coffee break para alunos e instrutores.

22.09 – Cooperativa União dos Cirur-
giões Dentistas da Grande Natal 
(Unidental); 

23.09 - Cooperativa dos Cirurgiões 
Dentistas de Mossoró e Região 
(Uniodonto Mossoró);

23.09 - Cooperativa Agropecuária dos 
Produtores dos Assentamentos de 
Baraúnas (Cooapab);

23.09 – Cooperativa Habitacional dos 
Servidores e Trabalhadores Sindi-
calizados do Rio Grande do Norte 
(Coophab/RN);

27.09 - Cooperativa dos Ovinocaprino-
cultores de Pedra Preta (Coopp);
 
27.09 - Cooperativa Agropecuária de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (Cooafa-PA).

PARABÉNS

so em números. A cooperati-
va conta com mais de cem 
dentistas cooperados e mais 
de seis mil usuários. Para 
comemorar a data, coopera-

dos e usuários foram recebi-
dos com bolo e decoração 
especial, além de kits conten-
do escova, pasta de dente e 
fio dental como brinde.

Edição 14

Alunos do LíderCoop mostrando o  verdadeiro espírito 
da cooperação 

Equipe da Unidental recebeu cooperados 
e usuários em clima de festa


