
A celebração da cam-
panha do Dia C 2016, 
promovida pelo SES-
COOP/RN no município 

de Currais Novos, a 185 km de Na-
tal, foi realizada no último sábado 
(02 de julho), Dia Internacional do 
Cooperativismo. Segundo a orga-
nização do evento, cerca de cinco 
mil pessoas circularam pelo largo 
do coreto O Guarani, no centro da 
cidade. 

A celebração começou no dia 
anterior com abertura oficial e 
apresentação da Fanfarra da Única 
Master e de bandas de artistas 
curraisnovenses. No sábado, o Pa-
vilhão da Cooperação teve 33 
estandes de serviços gratuitos, en-
tre eles o Bazar Social, que contou 
com mais de cinco mil peças de 
roupas arrecadadas pelos alunos 
da Única Master. Destaques 
também para o espaço beleza 
(com corte de cabelo, sobrance-

lhas e massoterapia), brin-
quedoteca (com pintura de 
rosto e atividades lúdicas), 
atendimentos médicos e os 
serviços de emissão de CPF, 
carteira de identidade, 
Cartão do SUS e do Idoso, 
além de doação de mudas e 
orientações jurídicas (com a 

participação de voluntários 
da Defensoria Pública do Rio 
Grande do Norte) e diversas 
atrações culturais. Mais de 
350 voluntários (entre par-
ceiros e cooperativas) tra-
balharam durante a celebra-
ção, que superou as 
expectativas da organização. 

Celebração do Dia de Cooperar 2016 mobilizou a 
cidade de Currais Novos

Planejamento Estratégico
08 e 09 de julho de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede da COOICAP, Apodi/RN

 
Qualidade no Atendimento
15 e 16 de julho de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

 
Gestão de Cooperativas de Crédito 
Módulo Básico
22 e 23 de julho de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Gestão de Cooperativas de Crédito  
Módulo I
29 e 30 de julho de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede da Unicred Mossoró

 
Legislação Previdenciária com Foco 
no e Social
15 e 16 de agosto de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Jovens do LíderCoop participam de intercâmbio 
técnico em cooperativa de Alagoas

A turma piloto do Programa de 
Formação de Novas Lideranças 
para o Cooperativismo (Líder-
Coop),  participou de um inter-
câmbio técnico na Cooperativa 
Agroindrustrial dos Produtores 
Rurais da Colônia Pindorama 
LTDA, município de Coruripe (Es-
tado de Alagoas).  A atividade é 
parte da segunda fase do Lider-
Coop, composta por módulos 
que trabalham as atividades fins 
de cooperativas do Ramo Agro-
pecuário. 

Pindorama é uma cooperativa 
referência no Nordeste, compos-
ta, atualmente, por 1.160  
cooperados, possuindo 33 mil 
hectares e envolvendo grande 

Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Federação do Rio Grande 
do Norte, em parceria com a Unimed Mossoró, desenvolveu uma pro-
gramação alusiva ao Dia C. A ação aconteceu em frente ao Teatro Mu-
nicipal Dix-Huit Rosado, com serviços gratuitos à população, tais como 
teste de glicemia, verificação arterial e massoterapia.

parte da população de 
Coruripe e dos municípios 
de Feliz Deserto e Penedo. 
Os futuros líderes  
puderam conhecer toda a 

cadeia produtiva desen-
volvida pela cooperativa. 
O intercâmbio técnico foi 
proporcionado pelo SES-
COOP/RN.
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Dia de Cooperar 2016: "Ações que constróem em transformam vidas"

A turma do LíderCoop foi acompanhada pelo Consultor Técnico da 
OCB/RN, Assis Silva

05.07 -  Cooperativa dos Fruticultores 
da Bacia Potiguar (Coopyfrutas);

06.07 - Cooperativa Transporte de 
Passageiros por Fretamento, Locação 
e Turismo do RN (Natal Coope);

08.07 - Cooperativa de Professores do 
Rio Grande do Norte (Coopern).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


