
No próximo dia 21 de março, a 
OCB/RN e o SESCOOP/RN 

irão realizar o lançamento oficial da 
campanha do Dia de Cooperar 2016 
no Rio Grande do Norte. Este ano, o 
tema nacional da campanha é 
“Ações que constroem e transfor-
mam vidas”. O evento irá acontecer 
no auditório da Escola de Música da 
UFRN, a partir das 14h.

As ações da Unidade Estadual 
serão norteadas pelo combate ao 
mosquito Aedes Aegypti, transmis-
sor da Dengue, Chikungunya e Zika. 
“Todos os anos as cooperativas po-
tiguares dão belos exemplos de 
voluntariado e cooperação em to-
das as áreas. Neste ano, vamos unir 
nossas forças e incentivar a todos os 
cooperativistas e parceiros a com-
bater o mosquito”, afirma Sônia Ro-
cha, Superintendente do SESCOOP/
RN. A programação de lançamento 
conta com a palestra “Estratégias 

das ações no combate ao Ae-
des Aegypti”, com o Pró-Reitor 
Adjunto de Extensão da UFRN, 
Prof. Dr. Breno de Araújo 
Cabral. O evento irá contar ain-
da com a participação da Ana-
lista de Promoção Social do 
SESCOOP Nacional, Vanessa 

Helena Pacheco Silva, Coorde-
nadora do Dia C a nível  
nacional e que irá apresentar a 
campanha 2016. E também a 
participação da jornalista 
Jamile Rodrigues (Ex-Líbris) 
que integra a equipe de comu-
nicação do Dia de Cooperar.

Dia de Cooperar 2016: lançamento da campanha 
no Rio Grande do Norte será no dia 21 de março

Palestra: Cooperativismo ao alcance 
de todos 
Data: 19 de março 
Horário: 09h às 11h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 2h

Prevenção a crimes de Lavagem de 
Dinheiro 
Data: 22 de março 
Horário: 18h às 22h 
Local: Sede da Unicred Natal 
Carga horária: 4h

Prevenção a crimes de Lavagem de 
Dinheiro
Data: 23 de março 
Horário: 18h às 22h 
Local: Escola de Ciências e Tecnologia 
UFRN 
Carga horária: 4h

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

Conselho Fiscal 
Data: 15 e 16 de abril 
Horário: 18h às 22h (sexta) e das 08h 
às 17h (sábado) 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 12h

CURSOS

SESCOOP/RN dá inicio à segunda fase do Progra-
ma Lídercoop em São João do Sabugi

O SESCOOP/RN deu iníco à se-
gunda fase do Programa Líder-
Coop. A turma piloto do Programa 
foi implantada no município de São 
João do Sabugi (a 307km de Natal) 
com o apoio da Cooperativa dos 
Agricultores Familiares, a Coafs. O 
LiderCoop tem como objetivo 
oportunizar aos participantes, os 
conhecimentos necessários para 
adquirir habilidades e competên-
cias com vistas à atuação como no-
vas lideranças no cooperativismo 
do Rio Grande do Norte.

A segunda etapa do Programa 
será composta por cursos voltados 
para as atividades finalísticas das 
cooperativas do ramo agropecuário 

A Unimed Natal disponibiliza em seu site a cartilha “Cuide Bem de Seu 
Coração”, com dicas sobre o que podemos fazer para ter um coração mais 
saudável. A publicação traz os fatores que colocam em risco a saúde do 
do coração e dicas de uma vida plena e mais saudável. Acesse gratuita-
mente a cartilha no site www.unimednatal.com.br.

e se desenvolverá no perío-
do de março a novembro de 
2016 e fevereiro a setembro 
de 2017. Será disponibiliza-
da uma bolsa aos partici-

pantes no valor máximo de 
R$ 150 (cento e cinquenta 
reais), destinada aos custos 
com alimentação e trans-
porte.
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O Gerente Técnico e de Monitoramento, Rubens Lopes, deu as boas 
vindas à turma, abrindo oficialmente a segunda fase do programa

18.03 - Cooperativa dos Panificadores 
do RN (Coparn);

20.03 -  Cooperativa Regional Mista do 
Alto Oeste (Coopalto);

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


