
Em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, o 
SESCOOP/RN preparou uma 

programação especial voltada para 
todas as mulheres cooperativistas 
do Rio Grande do Norte. As ações 
irão acontecer em parceria com 
cooperativas e serão focadas na im-
portância da representatividade 
feminina no Sistema Cooperativo e 
na sociedade em geral. 

A programação abrange palestras 
e atividades de saúde e bem estar. 
As ações terão início nesta terça-fei-
ra (08) na Sede da Unicred Natal 
com atividade de automaquiagem 
(das 11h às 14h). Na Sede do 
SESCOOP/RN haverá palestra com 
a Coach Ana Cristina Medeiros 
Araújo, com o tema: “A importância 
do empoderamento feminino”. 
Após a palestra, será oferecido um 
café da tarde para todas as partici-
pantes. Na quarta-feira (09) haverá 

massoterapia e atividade de 
automaquiagem na Sede da 
Uniodonto/RN (das 8h às 12h). 
Na quinta-feira (10) as oficinas 
de automaquiagem aconte-
cem na Unidental (8h30 às 
12h) e na Cooptax (14h às 18h). 
A programação será encerrada 

na sexta-feira (11) com mas-
soterapia e Automaquiagem 
na Sede do SESCOOP/RN a 
partir das 8h até o meio dia. As 
atividades são inteiramente 
gratuitas e abertas as todas as 
mulheres ligadas ao Sistema 
Cooperativista do RN.

SESCOOP/RN e cooperativas tem programação  
especial para as mulheres nesta semana

LÍDERCOOP

Publicada no site do SESCOOP/RN a 
lista de matriculados para a segun-
da etapa do Programa de Formação 
de Novas Lideranças para o Coope-
rativismo (LíderCoop). As aulas terão 
início neste sábado (12). Acesse: 
www.sescooprn.coop.br.

CRÉDITO

A Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta, realizada no dia 20 de  
fevereiro pelos cooperados da Credsu-
per (Cooperativa de Economia e Crédi-
to Mútuo dos Servidores da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte) 
e da Credcom (Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos Empresários 
da Região Metropolitana de Natal) de-
liberou pela incorporação da Coope-
rativa de Empresários. Com essa de-
cisão, a razão social Credcom deixa de 
existir, e todos os cooperados passam 
automaticamente a ser cooperados da 
Credsuper.

Empreendedorismo
Período: de 28 a 31 de março  
Horário: 18h às 22h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 16h 

Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais
Período: 29,30 e 31 de março  
Horário: 14h às 16h40
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 08h

Cooperativismo Básico 
Data: 02 de abril 
Horário: 08h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

SESCOOP/RN passa a integrar o Pacto da Educação 
Contra o Zika no Rio Grande do Norte

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
no Rio Grande do Norte foi convi-
dado a integrar o Comitê das ações 
relativas ao Pacto da Educação 
Contra o Zika no RN. O Comitê é 
composto por instituições públicas 
e privadas de ensino, e as redes es-
tadual e municipal de educação e 
de saúde, e foi formado Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

O pacto prevê a sensibilização 
das mais de 60 milhões de pessoas 
que formam o sistema educacional 
brasileiro, desde as crianças da  
educação infantil até os estudantes 
do ensino superior, com vista em 

O SESCOOP/RN recebeu a visita de alunos do curso Técnico em  
Administração do Instituto Técnico Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN) - Campus Nova Cruz. Os estudantes vieram acompanhados da 
Professora Rafaela Bezerra e receberam informações sobre o Sistema 
Cooperativista Potiguar, OCB/RN e SESCOOP/RN.

criar um batalhão de en-
frentamento ao mosquito. 
No Estado, o Pacto segue as 
diretrizes do Ministério da  
Educação (MEC) e da Saúde 

(MS), da UNESCO, da 
UNICEF, da UNE, da UBES e 
da OEI, para interromper o 
ciclo do mosquito Aedes 
Aegypti.
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Parceria foi estabelecida em encontro da Superintendente Sônia Ro-
cha e o Pró-Reitor Adjunto de Extensão, Prof. Dr. Breno de Araújo 

A programação é gratuita para todas as mulheres cooperativistas 
abrange palestras e atividades de saúde e bem estar

10.03 - Cooperativa Odontológica do 
Seridó (Uniodonto Seridó);

12.03 -  Cooperativa dos Condutores 
Autônomos de Táxi do Aeroporto 
Internacional Augusto Severo (Cooper-
taxi);

13.03 - Cooperativa Agrícola Mista dos 
Irrigantes do Perímetro Irrigado Itans/
Sabugi Ltda (Campis).
 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


