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PARABÉNS
19.05 - Federação das Sociedades
Cooperativas de Trabalho Médico
(Unimed RN);
20.05 - Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Servidores da União no Nordeste
(Federalcred/RN);
22.05 - Cooperativa dos Mineradores
da Serra do Porção (Coomsp)
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Dia C 2016
A Cooperativa de Produção Artesanal
do Seridó (Coase) realizou mais uma
atividade da campanha do Dia de Cooperar 2016. A iniciativa foi realizada
no Abrigo Dispensário Pedro Gurgel,
em Caicó. A missão do "Projeto Amigo do Idoso" é contribuir para a inclusão cultural e social de pessoas
que se encontram afastadas de seu
ambiente familiar, através de atividades que visam resgatar e assegurar
seus direitos e, com isto, garantir sua
valorização em sua sociedade. A
atividade foi realizada em parceria
com o Clube das Samaritanas Severina Abigail e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE)

CURSOS
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Data: 20 de maio de 2016
Horário: 14h às 16h
Local: Santa Cruz/RN
Carga Horária: 02h
Palestra:
Dengue, a melhor prevenção é sua
ação
Data: 31 de maio de 2016
Horário: 08h às 10h
Local: Escola Municipal Prof. Zuza
Carga Horária: 02h
Matemática Financeira HP - 12C
Data: 03 e 04 de junho de 2016
Horário: 18h às 22h/08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 12h

Cooperativas de Mossoró mobilizam-se para o Dia
de Cooperar 2016

C

ontinuando com o cronograma de visitas de mobilização das cooperativas do
Rio Grande do Norte para o Dia de
Cooperar 2016, a equipe de Promoção Social do SESCOOP/RN
visitou a capital da Região Oeste
Potiguar. As cooperativas de Mossoró são parceiras desde o início da
campanha, realizando belíssimas
iniciativas voluntárias e solidárias.
A equipe técnica apresentou toda
a programação do Dia de Cooperar
em visitas realizadas na Cooperativa Terra Livre, Coopyfrutas, Uniodonto Mossoró, Unimed Federação, Unimed Mossoró, Unicred e
Coopervida. “O sentimento do voluntariado cooperativista também
está no coração dos cooperados
de Mossoró. As cooperativas do
município são grandes parceiras da
campanha e, mais uma vez, elas
atenderam ao nosso chamado e
aderiram ao Dia C 2016”, comemo-

Parceiros da Unimed Mossoró confirmaram participação no
Dia C 2016, bem como todas as cooperativas visitadas

rou Sônia Rocha, Superintendente do SESCOOP/RN. A
grande celebração da campanha do Dia de Cooperar
2016 vai acontecer no dia 02
de julho. No Rio Grande do
Norte estão previstas, até o
momento, atividades na
capital e região metropoli-

tana (São Gonçalo do
Amarante), também pelo
Seridó (Caicó, São João do
Sabugi, Parelhas e Currais
Novos), Região do Trairí
(Jaçanã) e Oeste Potiguar
(Mossoró). E, a cada dia, mais
cooperativas unem forças
para a campanha 2016.

Em conssonância com o sétimo princípio do cooperativismo (interesse
pela comunidade), a Cooperativa Agropecuária de Jaçanã, lançou o "Cursinho Coopercacho preparatório para o Enem 2016". O cursinho é oferecido
gratuitamente aos estudantes do município e estabelece parceria com a
Universidade Federal de Campina Grande. A turma iniciou com 80 alunos.

VI Torneio Cooperativista de Futebol 7 e Torneio
Cooperativo Infantil de Futsal acontecem sábado
A 6ª edição do Torneio Cooperativista de Futebol, realizado
pela OCB/RN e SESCOOP/RN,
será neste sábado (21) no do SESI
Clube, em Natal. O certame será
disputado na modalidade de “futebol sete”, com cada equipe
compostas por, no mínimo, 07
(sete) atletas e, no máximo, 12
(doze) atletas.
As equipes confirmadas para participar do torneio são: Cooptax,
Coopcicla,
Unimed,
Unimoto,
Coopex, Expresso Moto, Transcoop
Natal e Coopcon (que participa
com duas equipes). A premiação
será a seguinte: 1º, 2º e 3º lugar
irão receber troféu, medalhas e kit
de terno de futebol (12 camisas pa-

Evento tem objetivo de congregar e ampliar o lazer e a prática sadia do
esporte, entre os cooperativistas.

drão). Serão premiados
também com troféus o
Artilheiro do Torneio e Goleiro Destaque. A equipe
vencedora terá isenção da

taxa inscrição na próxima
edição. Paralelo ao Torneio,
será realizado também o I
Torneio Cooperativo Infantil
de Futsal.

