
Com o objetivo de divulgar, 
promover e fortificar as 
ações do Programa Cooper-

jovem, uma equipe técnica do 
SESCOOP/RN está participando da 
jornada pedagógica junto às coope-
rativas educacionais e escolas par-
ceiras do Programa. 

A superintendente Sônia Rocha, 
que está à frente do setor de Pro-
moção Social na Unidade do Rio 
Grande do Norte, tem ido ao en-
contro de educadores, coordena-
dores e professores para falar sobre 
as ações da OCB, do SESCOOP e do 
Programa Cooperjovem. 

“Aproveitamos este momento, 
em que os professores estão em 
planejamento pedagógico, para 
sensibilizá-los e reforçar as ações do 
Cooperjovem em 2016. Além disso, 
é um período em que novos educa-
dores estão chegando às escolas, 
então, é o momento certo para que 

eles conheçam o Programa, 
além de todas as ações da OCB 
e do SESCOOP”, explicou a Su-
perintendente. No Rio Grande 
do Norte, as cooperativas Edu-
cacionais Coopen, Cooepar e 
Coopern/Escola Freinet tra-
balham o Cooperjovem. E 

através das Cooperativas 
Madrinhas Unidental, Cooptax 
e Unimed Natal, o Programa 
chega aos estudantes da rede 
pública nas escolas Estaduais 
Judith Bezerra de Melo e Jean 
Mermoz e Escola Municipal 
Professor Zuza.

SESCOOP/RN divulga o Cooperjovem em cooperati-
vas e escolas parceiras do Programa

Crédito
 
O número de unidades de atendi-
mento ao público das cooperativas 
de crédito no Brasil ocupa o primeiro 
lugar em um ranking que compara o 
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa 
Econômica Federal. Os dados con-
stam do relatório trimestral do Siste-
ma Nacional de Crédito Cooperativo 
(SNCC), referente a setembro de 2015, 
divulgado pelo Fundo Garantidor do  
Cooperativismo de Crédito (FGCoop). 
De acordo com os dados levantados, as 
cooperativas de crédito possuem 5.432 
unidades de atendimento, número su-
perior ao da rede do Banco do Brasil 
(5.424) e ao de bancos como o Brades-
co (4.601), Itaú (3.837) e Caixa (3.401).

Técnicas de Negociações e Vendas 
Cooperativas de Crédito 
Data: 19 e 20 de fevereiro  
Horário: 18h às 22h e 08h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 12h 

Oficina: Marketing Pessoal 
Data: 27 de fevereiro 
Horário: 8h às 12h 
Local: Sede da VipCooptaxi em São 
Gonçalo do Amarante 
Carga horária: 4h 

Word e Excel 
Data: 29 de fevereiro a 11 de março 
Horário: 14h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 30h
 
Oficina: Marketing Pessoal 
Data: 02 de março 
Horário: 14h às 18h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h

Grafodocumentoscopia
Data: 05 de março 
Horário: 08h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

Dia de Cooperar 2016: novo site da campanha já 
está no ar. Acesse!

“Ações que constroem e transfor-
mam vidas”. Este é o lema do Dia C 
2016. A campanha já está a todo o va-
por e, para comemorar o início das  
atividades, nosso site está de cara nova. 
Juntos, vamos divulgar as notícias sobre 
as ações em todos os Estados. 

Os resultados de 2015 mostram como 
o programa ganha adeptos e novos 
voluntários a cada ano. Um grande ex-
emplo é a quantidade de beneficiados 
no ano passado, aproximadamente 2,5 
milhões.  De acordo com dados divul-
gados pela OCB, mais de 1,2 mil coope-
rativas de todos os Estados e do Distrito 
Federal se mobilizaram para realizar 
ações de responsabilidade social no dia 
04 de julho do ano passado. O Dia C é 

Aprovado em primeiro lugar  no processo seletivo 2015.2, o aluno do cur-
so de Cooperativismo do Polo Caicó do E-TEC/EAJ/UFRN/SESCOOP-RN, 
Rafael Douglas de Medeiros, foi selecionado para carregar a tocha 
olímpica durante a passagem pelo RN. A tour de revezamento da tocha 
passará por Nova Cruz, Monte Alegre, Natal, Angicos, Assu e Mossoró. 

uma prova do engajamento 
das cooperativas na missão de 
transformar o mundo a partir 
das ações sociais realizadas em 
todo país. Divulgue. Participe. 

Mande informações sobre as 
iniciativas no seu Estado ou da 
sua cooperativa.  Acesse o site: 
www.diac.brasilcooperativo.
coop.br e #VemCooperar.
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Acesse o novo site da campanha do Dia de Cooperar no endereço: 
www.diac.brasilcooperativo.coop.br e #VemCooperar

PARABÉNS

06.02 – Cooperativa Agropecuaria do 
Vale do Assu (Coapeval)

10.02 - Cooperativa de Proprietários de 
Farmácias e Drogarias do Rio Grande 
do Norte (Coopefarma)

*Fonte: OCB/RN

Sônia Rocha demonstrou as atividades do Cooperjovem aos educa-
dores e professores da Escola Estadual Judith Bezerra


