
A aluna da Cooperativa Educa-
cional de Parelhas (Cooepar), 
Júlia Valentin, participou da 

cerimônia de premiação nacional 
do 9º Prêmio de Redação do Pro-
grama Cooperjovem. A cerimônia 
aconteceu na Sede do Sistema 
OCB/SESCOOP, em Brasília (DF). 
Júlia foi acompanhada por sua mãe, 
Maria do Socorro Valentin, pela 
Presidente da Cooepar, Maria Selmir 
Gomes, pela Professora de Portu-
guês Vera Dias e por Ravenna Melo, 
do SESCOOP/RN. 
“Não dá pra descrever a felicidade e 
a gratidão que estou sentindo em 
ser premiada por algo que é tão 
natural pra mim, além de conhecer 
mais e ir à capital do cooperati-
vismo. Uma alegria não só para 
mim, mas, também, para minha 
família e minha escola”, declarou 
Júlia Valentin ao receber a 
premiação. Emoção dividida com a 

família da estudante: “A felici-
dade é enorme e este um mo-
mento único para nós. Além 
da minha filha, também é mui-
to bonito ver estes jovens com 
espirito de cooperação, bus-
cando a igualdade”, destacou 
Maria do Socorro Valentin. A 

premiação contou com a 
presença do Superintendente 
do SESCOOP Nacional, Renato 
Nóbile, além da Gerente de 
Desenvolvimento do SESCOOP 
Nacional, Maria Eugênia Ruiz e 
da Coordenadora do Cooper-
jovem, Edlane Rezende.

Júlia Valentin participa de premiação da Redação 
Cooperjovem em Brasília (DF)

Educação
 
Em 2016, matricule seu filho em uma  
Escola Cooperativista. A educação 
cooperativista é um instrumento eficaz 
na construção da convivência social 
com democratização de oportunidades. 
Uma boa iniciativa para formar cida-
dãos mais conscientes. O Rio Grande 
do Norte conta com escolas coopera-
tivas, que estão com matrículas abertas 
são elas: a Cooperativa Educacional de 
Natal (Coopen - contato: 84 3214-0496 
e 98729-6540), a Cooperativa Educa-
cional de Parelhas (Cooepar - contato: 
84 3471-3312 e 9925-1629) e a Escola 
Freinet, instituição de ensino adminis-
trada pela Cooperativa dos Educadores 
do Rio Grande do Norte (Coopern - 
contato: 84 -3221-2594, 98784-1907 
e 99696-6629). Agende uma visita às 
cooperativas educacionais e propor-
cione ao seu filho uma educação de 
qualidade pautada por princípios éti-
cos e de engrandecimento pessoal.

Cobrança e Recuperação de Crédito 
Período: 15 e 16 de janeiro de 2015  
Horário: 18h às 22h (na sexta)  
e 08h às 17h (sábado) 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 12h

NOTAS

CURSOS

Força Jovem Boa Vista vence a Primeira Copa 
Cooperativista de Futebol em Pedro Velho (RN)

A equipe Força Jovem Boa Vista,  
formada por atletas da comunidade do 
Piquiri, em Pedro Velho (RN), sagrou-se 
vencedora da Primeira Copa Cooperati-
vista de Futebol. A copa foi uma iniciati-
va da Cooperativa de Energia e Desen-
volvimento Rural do Agreste Potiguar 
(Cerpal), com apoio da OCB/RN e do 
SESCOOP/RN.

A partida foi disputada contra a equi-
pe da comunidade de Cuité. O título foi 
decidido nos pênaltis, já que a partida 
terminou sem gols no tempo regular. 
De acordo com Assis Silva, Consultor da 
OCB/RN, o objetivo é incentivar a práti-
ca do esporte e levar mais oportuni-
dades aos jovens do município. “Nosso 
objetivo final é tentar constituir uma 

As cooperativas do Ramo Transporte, Cooptax natal e Coopex, uniram 
forças à corrente da cooperação pelo natal dos mais necessitados. Junto 
ao SESCOOP/RN, realizaram doação de alimentos à Legião da Boa Von-
tade (LBV). O material será dividido em cestas básicas, que serão distri-
buídas entre famílias de Natal, Baia Formosa, Arez e Taipu.

cooperativa de esporte e lazer 
com os atletas aqui da região, 
proporcionando a oportuni-
dade de se profissionalizarem 
e, quem sabe, até de conquis-

tarem espaço em grandes 
times do Estado”, comentou. A 
Copa Cooperativista de Futebol 
contou ainda com o apoio da 
Prefeitura de Pedro Velho.

Edição 26

14.12 – Cooperativa Educacional de 
Natal (Coopen);

17.12 - Cooperativa Agroindústria de 
Agricultores Familiares de Marcelino 
Vieira (Coaaf);

18.12-Cooperativa de Trabalhos Médi-
cos de Mossoró (Unimed Mossoró);

18.12 - Cooperativa Agroindustrial dos 
Agricultores Familiares de Lúcrecia 
(Coafal);

18.12 - Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Trabalhadores 
Sindicalizados da Área de Saúde e 
Afins na Região Metropolitana de  
Natal (Sicoob Sindicred RN). 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

O Prefeito José Marques Oliveira 
entregou a taça aos atletas vencedores

Estudantes e educadores embarcaram para uma viagem a 
Nova Petrópolis (RS), berço do cooperativismo brasileiro.


