
O Presidente da Cooperativa 
dos Médicos Anestesiolo-
gistas do Rio Grande do 

Norte (Coopanest), Dr. Sérgio Lima, 
fez a entrega de cinco computado-
res à Associação para o Desenvolvi-
mento de Iniciativas de Cidadania 
do Rio Grande do Norte. Situada na 
Zona Leste de Natal, a ADIC atende 
a 320 crianças e adolescentes oriún-
das do Paço da Pátria, Cidade Alta, 
Alecrim e Ribeira.

Os computadores farão parte da 
sala de informática da ADIC e serão 
utilizados por alunos e professores 
da instituição. “Acredito que vai ser 
de suma importância porque nós 
trabalhamos com investimento em 
educação e os alunos precisam des-
tas ferramentas de pesquisa e de 
serem inseridos no mundo virtual”, 
afirmou a Diretora da ADIC, Andréa 
Varela Leite. As máquinas eram par-
te da estrutura da própria coopera-

tiva e foram formatadas,  
ganharam novas peças e estão 
em pleno funcionamento. 
“Nós estamos cumprindo  
nossa obrigação com o sétimo 
princípio do cooperativismo: o 
interesse pela comunidade. 
Para nós é uma satisfação  

imensa contribuir com uma 
instituição que dá uma nova 
chance a pessoas que estavam 
sem oportunidades e saber 
que isto pode ter um resultado 
positivo para a nossa socie-
dade e para o nosso Estado”, 
comentou Dr. Sérgio Lima. 

Cooperativa de Médicos Anestesiologistas faz 
doação de computadores à ADIC

Dia Internacional
 
A Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) divulgou o tema do 94º Dia In-
ternacional do Cooperativismo. Em 
2016, a data será celebrada no dia 2 
de julho e terá como slogan: “Coope-
rativas: o poder de agir para um futuro 
sustentável”. O tema foi escolhido pelo 
Comitê de Promoção e Progresso das 
Cooperativas (COPAC), constituído pela 
ACI e a Organização das Nações Uni-
das (ONU) e vai ao encontro da Agen-
da da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável em 2030. Além disso, este 
ano, o tema da Cúpula Internacional 
das Cooperativas será “Cooperativas: o 
poder de agir”.

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 

Palestra: Cooperativismo ao  
Alcance de Todos
Data: 13 de fevereiro 
Horário: 09h às 11h 
Local: Câmara Municipal de Florânia 
Carga horária: 2h

NOTAS

CURSOS

Dia de Cooperar: Sistema OCB lança a campanha 
2016 entre Unidades Estaduais 

Durante o Encontro Nacional de 
Superintendentes do Sistema OCB, 
a campanha Dia de Cooperar 2016 
foi apresentada aos dirigentes de 
todas as unidades estaduais. O en-
contro teve o objetivo de traçar 
planos estratégicos do Sistema 
para o ano e o Dia C esteve entre os 
assuntos em pauta. 

O superintendente do Sistema 
OCB, Renato Nobile, ressaltou a im-
portância das unidades estaduais 
se apropriarem cada vez mais do 
programa, trazendo apoio e incen-
tivo às cooperativas para levar o 
Dia C a um número maior de comu-
nidades e beneficiados. Este ano, o 
tema da campanha é “Ações que 

O site da Cooperativa de Trabalhos Médicos de Natal (Unimed Natal) dis-
ponibiliza para leitura uma cartilha com informações e dicas sobre pre-
venção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças 
como a Dengue, Chikungunya e Zika. A cartilha traz dicas de proteção a 
residencias e ambiente de trabalho. Acesse: www.unimednatal.com.br.  

constroem e transformam 
vidas. Colaboradores dos 
SESCOOPs de todo o Brasil 
acompanharam o lança-
mento da campanha por 

meio de videoconferência. 
O novo site da campanha 
do Dia de Cooperar está no 
ar. Acesse: www.diac.brasil-
cooperativo.coop.br.
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Superintendentes das Unidades Estaduais acompanharam o lança-
mento do Dia de Cooperar 2016

PARABÉNS

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

*Fonte: OCB/RN

Andréa Varela Leite, Diretora da ADIC, recebeu a doação dos computa-
dores pelo Presidente Sérgio Lima e a Colaboradora Michelly Ribeiro


