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PARABÉNS
24.05 - Cooperativa de Energia e
Desenvolvimento Rural do Oeste Potiguar (Cerpol);
29.05 - Cooperativa de Crédito Rural
do Seridó (Crediseridó);
29.05 - Conceito Cooperativa NorteRio-Grandense de Consultores e
Instrutores de Mossoró (Conceito).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Educação
Em parceria com a UFRN, a Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro
(Coopercacho) proporcionou, a cooperados e familiares, um treinamento
sobre Gestão e Controle Financeiro.
“Entendemos que esta é a melhor
forma de fortalecer este segmento
agrícola e proporcionar ao agricultor
familiar um melhor atendimento. Está
e nossa luta e não iremos parar até alcançar nosso objetivo, que é comercializar a um preço justo, a produção
do homem do campo, e poder contribuir com a formação de nossa juventude”, afirmou Edigar Abençoado,
Presidente da Coopercacho.

CURSOS
Palestra:
Dengue, a melhor prevenção é sua
ação
Data: 31 de maio de 2016
Horário: 08h às 10h
Local: Escola Municipal Prof. Zuza
Matemática Financeira HP - 12C
Data: 03 e 04 de junho de 2016
Horário: 18h às 22h/08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Excel Básico
Período: 06, 08, 10, 13 e 15 de junho
de 2016
Horário: 18h às 22h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Orçamento Doméstico
Data: 22 de junho de 2016
Horário: 14h às 18h
Local: SESCOOP/RN

Coopcicla vence o VI Torneio Cooperativista de
Futebol Sete

A

equipe da Cooperativa
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Natal
(Coopcicla) foi a vencedora do VI Torneio Cooperativista
de Futebol Sete. A final foi disputada com a Unimed Natal e o placar
apertado de 1 x 0 deu a vitória à
Coopcicla. A Cooperativa dos Trabalhadores de Entregas do RN
(Coopex) sagrou-se terceira colocada do evento.
A equipe campeã e a segunda
colocada foram premiadas com
troféu, medalhas e mais um kit de
camisetas para padronização do
time. A terceira colocada recebeu
troféu e medalhas. O Torneio foi
disputado na modalidade de “Futebol 7”, que conta com jogos formados por dois times de seis jogadores de linha e mais o goleiro.
As partidas aconteceram simultaneamente no campo dividido do
SESI Clube. Nas premiações indi-

Equipe da Coopcicla recebeu o troféu de campeã e atletas foram premiados nas categorias individuais

viduais, o título de Artilheiro
do Torneio foi para Anderson Lucas (Coopcicla), que
marcou cinco gols durante o
certame, e o melhor goleiro
foi o atleta José Iran (Coopcicla). Paralelo à disputa dos
times em campo, aconteceu
a primeira edição do Torneio

Cooperativo Infantil de
Futsal, além de competições
de atletismo entre as crianças A estrutura do evento
contou com espaço para
lazer, piscina liberada, feijoada e a música dos Manos
do Arrocha. Houve ainda
sorteio de brindes.

Atendendo à solicitação da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Região do Trairi, o SESCOOP/RN proporcionou a palestra de sensibilização sobre cooperativismo, proferida pelo Consultor Assis Xavier. O
trabalho do Consultor continuou em Currais Novos, acompanhando a AGE
da Coopernovos´, com participação do Consultor Jurídico Eduardo Gatto.

SESCOOP/RN realiza palestras sobre prevenção ao
Aedes Aegypti em escolas do Bairro Nazaré
Em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), o setor
de Promoção Social do SESCOOP/RN vem promovendo
palestras sobre prevenção Aedes
Aegypti em escolas da rede pública de ensino do bairro de Nazaré, Zona Oeste de Natal. A iniciativa é parte das atividades da
campanha do Dia de Cooperar
2016, em que o SESCOOP/RN
tem foco na educação, prevenção
e combate ao mosquito transmissor da Dengue e outras arboviroses.
As palestras estão sendo proferidas pelo Agente de Combate
de Endemias e Educador em
Saúde, Sandro Soares de Albu-

O Sandro Albuquerque ao lado da equipe do SESCOOP/RN em atividade na Escola Municipal Francisco de Assis

querque. A Escola Estadual
Jean Mermoz e a Escola
Municipal São Francisco de
Assis já receberam a ação
do SESCOOP/RN. As próxi-

mas palestras acontecerão
na Escola Estadual Luiz
Gonzaga (no dia 30 de
maio) e na Escola Municipal Professor Zuza (dia 31).

