
O SESCOOP/RN participou 
do “Mulher Viver com 
Dignidade”, evento reali-

zado pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(DPE-RN) em parceria com a UNI-
RN. O projeto foi idealizado pelas 
defensoras Ana Lúcia Raymundo e 
Disiane de Fátima Araújo da Costa, 
que coordenam os Núcleos Espe-
cializados de Defesa da Mulher 
Vítima de Violência Doméstica e 
Familiar (Nudem) de Natal e Par-
namirim.

A Área de Promoção Social do 
SESCOOP/RN ofereceu orientações 
sobre DST’s/AIDS e sobre saúde 
feminina. Além disso, cooperativas 
potiguares atenderam ao chamado 
do SESCOOP/RN e mostraram a 
força do nosso cooperativismo em 
atividades educativas. A Coopern/
Enfermagem realizou uma oficina 
de suporte básico de vida, apre-
sentando técnicas de primeiros so-

corros. As representantes da 
Coopmeio, ofereceram ofici-
na de confecção de sabão 
ecológico (a partir da reci-
clagem do óleo de cozinha) e  
fabricação de vassoura pet, 
elaborada com a reutilização 
de garrafas plásticas. A de-
fensoria proporcionou ainda, 

vacinação, emissão de docu-
mentos, orientações jurídi-
cas, atendimento médico e 
exames como ultrasonogra-
fia, mamografia, entre  
outros. estiveram presentes 
também as mulheres da Co-
operativa de Catadores de 
Recicláveis (Coopcicla).

SESCOOP/RN participa do evento “Mulher Viver 
com Dignidade”

Palestra: Media Training  
A Comunicação como Ferramenta 
de Divulgação
Data: 05 de maio de 2016 
Horário: 14h às 16h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 02h

Formação para os Educadores do 
Programa Cooperjovem - Primeiras 
Lições sobre Cooperativismo
Data: 05 de maio de 2016
Local: Pedro Velho/RN
Horário: 08h às 14h
Carga Horária: 06h

Cobrança e Recuperação de Crédito
Período: 06 e 07 de maio de 2016 
Horário: 18h às 22h (sexta) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Local: Sede da Unicred Natal
Carga Horária: 12h

Formação para os Educadores do 
Programa Cooperjovem - Primeiras 
Lições sobre Cooperativismo
Data: 07 de maio de 2016 
Local: COOPERN Freinet, Natal/RN
Horário: 08h às 14h
Carga Horária: 06h 

Conselho Fiscal
Data: 14 de maio de 2016
Horário: 08h às 12h/13h às 17h
Local: Sede da COOPANEST/RN
Carga Horária: 08h

CURSOS

VI Torneio Cooperativista de Futebol 7 acontece 
no dia 21 de maio

Estão abertas as inscrições para 
o VI Torneio Cooperativista de 
Futebol 7. Este ano o evento trará 
uma novidade: será realizado 
também o I Torneio Cooperativo 
Infantil de Futsal, modalidade 
oferecida às crianças e adoles-
centes que integram o cooperati-
vismo potiguar (através de seus 
pais ou responsáveis). 

“Queremos aproximar ainda 
mais a família cooperativista. O 
torneio é um evento para cele-
brar a paz, amizade e a saúde, en-
tão, nada mais justo que propor-
cionar uma versão também 
adaptada para os jovens, para 
que eles sintam-se participantes 

Nesta sexta-feira (6), acontece a reunião das cooperativas do Ramo Agro-
pecuário. Em pauta, a definição das propostas de ação e atividades para o 
setor, que serão enviadas (através do Representante do Ramo) ao Conse-
lho de Administração da OCB/RN. A reunião será na Sede da Cooperativa 
Agropecuária Cacho de Ouro, no Município de Jaçanã (a 154 km de Natal).

02.05 - Cooperativa dos Proprietários 
de Táxi de Natal (Cooptax);

02.05 - Cooperativa Mista dos Agri-
cultores Familiares de São João do 
Sabugi (Coafs);

04.05 - Cooperativa do Trabalho e 
de Serviços Múltiplos do Estado do 
Grande do Norte (Coopserv);

04.05 - Cooperativa Técnica Interdisci-
plinar de Serviços, Assessoramento e 
Pesquisa (Cootisa);

06.05 - Cooperativa de Economia e 
Credito Mutuo dos Medicos de Natal 
(Unicred Natal);

06.05 - Cooperativa de Assessoria 
Técnica e Gerencial para o Desen-
volvimento Sustentável da Agricultura 
Familiar (Terra Livre).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

deste processo da coope-
ração", afirmou a Superin-
tendente do SESCOOP/RN, 
Sônia Rocha. O prazo para 
inscrição nas duas modali-

dades encerra-se na próxi-
ma sexta-feira (6). O regu-
lamento do torneio está 
publicado no site: www.
sescooprn.coop.br.
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Equipe do SESCOOP/RN ao lado dos organizadores e idealiza-
dores do Mulher Viver com Dignidade

O Regulamento do Torneio está publicado no site do SESCOOP/RN. 
Acesse: www.sescooprn.coop.br


