
As cooperativas do Rio 
Grande do Norte continu-
am a dar lindos exemplos 

de solidariedade voluntária, con-
tribuindo para a construção de 
uma sociedade mais justa e iguali-
tária. Dentro da campanha do Dia 
de Cooperar 2016, ainda estão a-
contecendo ações que constroem 
e transformam vidas.

E no próximo sábado (15), a  
cooperativa de crédito Sicoob 
Credipol fará mais uma atividade 
da campanha, que irá contribuir 
para o desenvolvimento e con-
tinuidade do trabalho do Grupo 
Caritativo São Francisco de Assis, 
que atua no município de Ceará-
Mirim, localizado a 50 km de Natal. 
Os voluntários da Credipol vão 
consolidar ajuda para reformar o 
prédio onde funcionava a creche 
do Grupo São Francisco, que aten-
dia a 120 crianças por mais de 10 
anos e, por problemas na estrutu-

ra, encontra-se fechado des-
de 2015. Para cooperar com 
o Projeto Construir e Educar, 
a cooperativa fará a doação 
de material de construção. 
Serão entregues 7.500 tijolos 
e 170 sacos de cimento. E o 
Dia C será celebrado com 
uma tarde de alegria, brinca-

deiras e lanche, a partir das 
14h no Sítio do Baiano, loca-
lizado no bairro Distrito de 
Lagoa do Cosmo. O evento 
vai contar com recreadores, 
a presença de personagens 
das aventuras infantis, 
pipoca, picolé e algodão 
doce para todos.

Sicoob Credipol leva o Dia de Cooperar a Ceará-
Mirim neste sábado (15)

Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais 
Data: 18 a 20 de outubro de 2016
Carga horária: 08h
Horário: 14h às 16h40
Local: Sede do SESCOOP/RN
 
Cooperativismo Básico 
Data: 21 de outubro de 2016
Carga Horária: 08h
Horário: 08h às 17h
Local: Sede da Coopanest

Formação Continuada de Educa-
dores do Programa Cooperjovem 
21 de outubro de 2016
Carga Horária: 08h
Horário: 08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Análise e Concessão de Crédito para 
Pessoa Jurídica 
21 e 22 de outubro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Vem aí o Seminário das Cooperativas do Ramo 
Transporte 

Em parceria com a OCB/RN e 
o SESCOOP/RN, as cooperati-
vas planejam a realização de 
mais um Seminário do Ramo 
Transporte. O evento tem o 
objetivo de alinhar a visão e 
ações das Cooperativas de 
Transporte do Estado, em prol 
da estruturação e profissionali-
zação do Ramo, bem como fa-
cilitar a troca de informações, 
conhecimentos e experiências.

A programação irá contem-
plar um conjunto de ações de-
terminantes para o aprimora-

A Cooperativa Educacional de Natal (Coopen) também irá realizar sua 
atividade do Dia C 2016 nesta sexta-feira (14). A iniciativa também será 
alusiva à semana da criança e a tarde de alegria vai contar com diversas 
atrações para os alunos da cooperativa. O evento acontece na sede da 
Coopen a partir das 14h.

mento das práticas de 
gestão e estruturação do 
cooperativismo, forta-
lecendo o processo de 

intercooperação. A data 
prevista para o Seminário 
é o próximo 22 de outu-
bro.
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Cooperados, colaboradores e familiares irão fazer o Dia das crianças 
do Projeto Construir e Educar.

Evento irá alinhar a visão e ações das cooperativas de Transporte, 
visando a estruturação e profissionalização do Ramo

NOTAS

Dia das Crianças
 
No dia 13 de outubro a ONG Atitude 
Cooperação, projeto da Cooperativa 
de trabalho Médico de Natal (Unimed 
Natal) vai realizar um evento especial 
para as crianças carentes de Felipe 
Camarão. O mote da iniciativa é “Doe 
seu  tempo a uma criança carente”.  
Cooperados, colaboradores, famili-
ares estarão  todos juntos doando um 
pouco de carinho e atenção para fazer 
o Dia das Crianças do bairro da zona 
Oeste de Natal.

13.10 - Cooperativa Agropecuária de 
São Tomé (Cootengi);

15.10 - Cooperativa de Trabalho Mé-
dico de Natal (Unimed Natal).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


