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PARABÉNS
06.07 - Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Passageiros por
Fretamento e Turismo do Rio Grande
do Norte (Natal Coope);
08.07 - Cooperativa de Professores
do Rio Grande do Norte (Coopern).

NOTAS
Dia C em Jaçanã
O Dia de Cooperar foi sucesso
também na região do Trairi! A
Coopercacho organizou o evento em
Jaçanã e teve grande participação da
população, comercio local e apoios
de varias entidades e instituições.
Todos #JuntosPeloBem no 
#DiaC2015!
Sicoob/Sindcred
Voluntários do Sicoob/Sindicred RN
realizaram iniciativa do Dia de Cooperar no Hospital Colônia Dr. João
Machado, em Natal. A instituição é
considerada como o maior hospital
psiquiátrico do Estado do Rio Grande
do Norte. Os voluntários levaram
alegria, descontração e doação de
produtos de higiente pessoal para os
pacientes.
ISO 9001
A Uniodonto do Brasil conquistou a
certificação ISO-9001. A certificação
contempla a comercialização e operação de planos coletivos privados de
assistência odontológica, regulamentação e normatização dos relacionamentos, orientação e
acompanhamento das cooperativas
associadas.

CURSOS
Empreendedorismo
Período: 13 a 17 de julho
Horário: 19h às 22h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 15h
Noções Básicas de Coaching
Período: 01 e 08 de agosto
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 16h

OCB/RN e SESCOOP/RN celebram o Dia de
Cooperar 2015 no Rio Grande do Norte

N

o último sábado (4), cooperativas e unidades estaduais
do Sistema OCB e Sescoop
celebraram, em todo o Brasil, o Dia
de Cooperar. A data foi escolhida
por também representar o Dia Internacional do Cooperativismo.
Aqui no Estado, a OCB/RN e o Sescoop/RN promoveram um grande
evento junto à comunidade do
bairro Nazaré, em Natal. Além da
celebração do Sistema, cooperativas realizaram uma série atividades
independentes, tanto na capital
como também em Mossoró, Caicó,
Jaçanã e São Gonçalo do Amarante.
No bairro de Nazaré, zona Oeste
de Natal, a celebração contou
com o apoio e parceria da Legião
da Boa Vontade (LBV), do Exército
Brasileiro, Aeronáutica, Ordem Dos
Advogados do Brasil, CAERN, SINE,
Secretarias Municipais de Saúde,
Educação, Mobilidade Urbana e

Voluntários celebram o Dia de Cooperar na Sede do
SESCOOP/RN no Bairro Nazaré, em Natal

Justiça, INSS, Itep, Instituto
Embelleze, Polícia Militar e
também com a participação
da Coopern Enfermagem,
Uniodonto/RN,
Unidental,
Unieduc, Coopefarma, UFRN/
Escola Agrícola de Jundiaí,
Liga Contra o Câncer, alunos

do Programa Jovem Aprendiz
A coordenação da Campanha contabilizou, durante a
celebração no Bairro de Nazaré, 2.941 atendimentos nas
áreas de saúde, orientações,
serviços e participantes no
setor de esporte e lazer.

Em Caicó, a campanha do Dia de Cooperar registrou 1.582 atendimentos, distribuidos nas áreas de saúde, doações, cultura e serviços. A
madrinha do Dia C em Caicó foi a Uniodonto/Seridó em parceria com
o núcleo cooperativista do Seridó e Agência para o Desenvolvimento
do Seridó (Adese).

Ações voluntárias do “Dia C” aconteceram durante
toda a terça (07) em Currais Novos
Em Currais Novos, a programação do Dia C teve início
na noite da segunda-feira com a
palestra “A magia de se doar e o
elo de amor!”, que aconteceu no
auditório da CDL com a presença
da superintendente da Sescoop/
RN, Sônia Rocha, e do professor
palestrante Whalter Dorighelo.
Na manhã da terça, os voluntários realizaram atividades em duas
instituições: o Abrigo de Idosos
Monsenhor Paulo Herôncio, com
a presença do ao lado do grupo
de música da escola Logos, e na
Associação de Pais e Amigos dos
a Excepcionais - APAE Currais Novos, que contou com o apoio dos
alunos do Colégio Camilo Toscano.

Voluntários celebrando a campanha do Dia de
Cooperar na Sede da APAE em Currais Novos

A programação seguiu com
visita à Casa do Pobre, onde
foram doados alimentos. Os
voluntários ainda promoveram uma tarde com diversas

atividades de beleza na sede
da Acessuas. Todas as iniciativas contaram com o apoio
da Prefeitura de Currais
Novos.

