
O SESCOOP/RN deu início à 
programação de visitas 
de mobilização para a 

campanha do Dia de Cooperar 
2016. A intenção da Comissão de 
Organização da campanha no Rio 
Grande do Norte é reafirmar e so-
lidificar a participação de coopera-
tivas engajadas, bem como sensi-
bilizar novas parcerias para a maior 
campanha de voluntariado coope-
rativista do Brasil.

Esta semana, uma equipe esteve 
em reunião com gestores da Unio-
donto RN, cooperativa que partici-
pa desde o início do Dia C no Esta-
do. A equipe foi recebida pela Dra. 
Melúsia Rodrigues Soares (Conse-
lho de Administração) e Betânia 
Moreira (Gerente Geral). A Unio-
donto RN desenvolve projetos de 
responsabilidade social, propor-
cionando plano odontológico a 40 
crianças carentes atendidas pela 
Casa do Bem.  A cooperativa 

também apoia o Clube de 
Basquete Paralímpico Ameri-
ca Tigres e a Associação de 
deficientes físicos Rio Grande 
do Norte (Sadef). “O senti-
mento voluntário está en-
raizado no cooperativismo e 
toda cooperativa deveria 
participar do Dia C com amor 

e dedicação. É nossa 
obrigação contribuir para a 
sociedade”, afirma Dra. 
Melúsia. Para saber mais so-
bre a campanha e cadastrar 
iniciativas voluntárias no Dia 
C 2016, acesse o site: www.
diac.brasilcooperativo.
coop.br. 

Sistema Cooperativista do RN já vive o Dia C 2016 
e cooperativas recebem visitas de sensibilização

Reciclagem 

O SESCOOP/RN está capacitando co-
laboradores para atuarem como mul-
tiplicadores nas oficinas de confecção 
de vassoura reciclável. Obtendo  
conhecimento que será transmitido às 
cooperativas do Rio Grande do Norte, 
colaboradores aprenderam a manu-
sear a máquina de confecção das vas-
souras a partir de garrafas pet.

Cooperjovem

O Setor de Promoção Social do SES-
COOP/RN promoveu duas palestras 
na Escola Estadual Jean Mermoz, par-
ceira do Programa Cooperjovem. As 
palestras tiveram os temas “Seus atos 
trazem consequências” e “Dengue: a 
melhor prevenção é a nossa ação” e 
foram ministradas aos alunos do ensi-
no fundamental.

Administração do Tempo
Data: 15 e 16 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e 8h às 17h 
(sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

Conselho Fiscal
Data: 15 e 16 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e 8h às 17h 
(sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

Cooperativismo Básico
Data: 30 de abril
Horário: 8h às 17h
Local: Sede da Coopanest
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

SESCOOP/RN faz reunião de alinhamento para o VI 
Torneio Cooperativista de Futebol 7

Representantes de equipes de fu-
tebol de cooperativas do Rio Grande 
do Norte estiveram reunidos na 
Sede do SESCOOP/RN, em encontro 
de alinhamento para realização do 
VI Torneio Cooperativista de Fute-
bol 7. A reunião marcou o início dos 
trabalhos para um dos mais espera-
dos eventos de Promoção Social, 
iniciativa do Sistema Cooperativista 
do Estado.

Este ano o evento trará uma novi-
dade: paralelamente ao certame de 
Futebol 7, será realizado o I Torneio 
Cooperativo Infantil de Futsal, 
modalidade oferecida às crianças e 
adolescentes que integram o coo-
perativismo potiguar (através de 
seus pais ou responsáveis). “Quere-

Com o objetivo de divulgar, promover e fortificar as ações do Programa 
Cooperjovem, uma equipe do SESCOOP/RN esteve reunida com o Cor-
po Docente da Escola Municipal Professor Zuza. A Superintendente Sônia 
Rocha falou com educadores sobre as ações da OCB/RN, do SESCOOP/RN 
e do Programa Cooperjovem.

11.04 –  Cooperativa Agropecuaria 
Santo Antônio (Capsat); 

16.04 - Cooperativa dos Proprietários 
Autônomos de Ônibus Rodoviários 
Fretamento, Locação e Turismo (Coo-
peturn);

17.04 - Cooperativa dos rodutores do 
Agreste e Litoral Potiguar (Coopa).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

mos aproximar ainda mais a 
família cooperativista. O 
torneio é um evento para 
celebrar a paz, amizade e a 
saúde, então, nada mais jus-

to que proporcionar uma 
versão também adaptada 
para os jovens, destacou a 
Superintendente do SES-
COOP/RN, Sônia Rocha.
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Equipe do SESCOOP/RN visitou a Uniodonto RN para re-
afirmar a parceria parceria e apresentar o Dia C 2016

Previsão é de que o Torneio seja realizado  no  dia  21 de 
maio no campo do SESI Clube, em Natal.


