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Currais Novos/RN recebe a celebração do Dia de
Cooperar 2016 neste sábado (2)
PARABÉNS
30.06 - Cooperativa Agropecuária do
Seridó (Capesa);
30.06 - Cooperativa de Transporte do
Rio Grande do Norte (Cooptagran).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Unicred Natal
A Associação Espírita Enviados
de Jesus Lar da Vovozinha recebeu uma manhã de lazer, alegria e
solidariedade com a iniciativa voluntária da cooperativa Unicred Natal.
Cooperados levaram doações de
leite e café e promoveram o arraiá de
São João para as Vovozinhas atendidas pelo Lar. Muita alegria, cooperacao e solidariedade em mais uma
atividade da campanha Dia de
Cooperar2016. Acesse o site: diac.brasilcooperativo.coop.br.
Unicred Mossoró
A Unicred Mossoró está realizando
uma campanha de incentivo à doação
de sangue. A campanha faz parte do
Dia de Cooperar 2016, que culmina no dia 1º de julho no município,
com a distribuição de lanche para os
doadores numa grande parceria com
o Hemocentro de Mossoró.

CURSOS
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulo - Básico
Data: 22 e 23 de julho de 2016
Horário: 18h às 22h e 08h às 17h
Local: SESCOOP/RN
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulo - I
Data: 26 e 27 de julho de 2016
Horário: 14h às 18h e 08h às 17h
Local: UNICRED MOSSORÓ/RN

A

s cooperativas potiguares estão mais
uma vez mobilizadas
na maior campanha
do
voluntariado
cooperativista do país: o Dia de
Cooperar. E no primeiro sábado
de julho (2), os voluntários estarão
reunidos no Largo do Coreto Guarani, em Currais Novos (a 182Km
de Natal), na região do Seridó,
com atendimentos gratuitos à
população. Será uma manhã de
serviços sociais, médicos e de cidadania, além de atrações culturais e muita diversão para as crianças.
Para a superintendente do SESCOOP/RN, Sônia Rocha, este ano,
a grande celebração chega ao município de Currais Novos para promover a integração com o interior
do Estado. “As cooperativas potiguares aderiram ao movimento e
estão unindo forças para que todo

Dia de Cooperar 2016: "Ações que constróem em transformam vidas"

o Estado conheça a força
transformadora do cooperativismo”, destaca. Este ano,
24 cooperativas participam
do Dia C em todo o Estado
realizando, durante a campanha, 29 projetos em 13
municípios,
mobilizando
mais de 1,4 mil voluntários.

Na edição 2015, o Dia C beneficiou mais de 10 mil pessoas no Rio Grande do Norte.
A celebração do Dia C 2016
em Currais Novos tem apoio
da Faculdade do Seridó (Fas)
e da Escola Única Master,
além de integração e apoio
da Prefeitura Municipal.

Mais uma vez, o Dia C conta com a parceria da Caixa Econômica Federal
para tornar o dia de celebração mais especial. No sábado dia 2 de julho,
Dia Internacional do Cooperativismo, será sorteado o prêmio da Loteria
Federal com um bilhete especial, alusivo à campanha do Dia C. Ele já está
disponível para compra nas casas lotéricas de todo o país.

Cooperativa de Consultoria do setor de Transporte
registra-se na OCB/RN
O Rio Grande do Norte ganha
mais uma empresa cooperativa:
membros da diretoria da Cooperativa de Profissionais em Consultoria do Transporte (Transportare) confirmaram o registro na
Organização das Cooperativas
(OCB/RN). Os cooperados estiveram reunidos com a Superintendente da OCB/RN e SESCOOP/RN, Sônia Rocha, o
Gerente Técnico e de Monitoramento, Rubens Lopes, e Assis Silva, Consultor Técnico.
De acordo com o Presidente da
Transportare, Sidney Assis, a intenção foi procurar logo a OCB/
RN para a correta assessoria na
constituição da cooperativa. “Es-

A Transportare passa a unir forças ao Sistema Cooperativista potiguar
e contar com o apoio da OCB/RN e SESCOOP/RN

tejam certos de que estaremos sempre aqui junto de vocês”, afirmou o
Presidente. Também participaram do encontro a

Diretora Administrativa-Financeiro, Ana Cristina
Peixoto Eufrásio, e Érika
Bethânia da Silva Moura,
Diretora Técnica.

