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Credsuper comemora 15 anos com palestra sobre
Cooperativismo no próximo dia 31
PARABÉNS
30.10 - Cooperativa dos Produtores
Artesanais do Rio Grande do Norte
(Copala);
31.10 - Cooperativa de Crédito dos
Servidores e Professores da UFRN,
IFRN e UFERSA (CredSuper).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Convenção
A Unimed do Brasil, em parceria com
a Unimed Natal, promove a 46ª Convenção Nacional Unimed. Com o tema
“Cuidar para Transformar”, o evento
reunirá dirigentes e especialistas em
saúde das 349 cooperativas do Sistema e trará nomes de sucesso em
áreas como economia, direito, comunicação e esporte. As atividades, que
serão realizadas entre os dias 25 e 28
de outubro, no Centro de Convenções
de Natal, terão em sua composição
diversas palestras, mesas-redondas
e oficinas. A expectativa é que neste
ano o evento receba cerca de 1,5 mil
participantes. Entre os palestrantes
estarão nomes importantes, como os
ex-ministros Nelson Jobim e Roberto
Rodrigues; o médico conselheiro da
True Health Initiative, Rodrigo Bornhausen; o economista em saúde, André
Medici; a ativista e ex-refém das Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia
(Farc) Ingrid Betancourt; os medalhistas
olímpicos e paralímpicos, Flavio Canto, Rafaela Silva, Alan Fonteles, Diogo
Ualisson e Alice Correa e os jornalistas
Roberto D’Ávila e Nelson Motta.

CURSOS
Análise e Concessão de Crédito para
Pessoa Jurídica
28 e 29 de outubro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede na Unicred RN

A

Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores e Professores da
UFRN, IFRN e UFERSA (Credsuper)
está completando 15 anos neste
mês de outubro. Para comemorar,
a cooperativa traz para Natal um
dos maiores nomes do mercado
financeiro e especialista em
cooperativismo e planejamento financeiro: Myrian Lund. Professora
da Fundação Getúlio Vargas,
Myrian irá ministrar a palestra “Cooperativismo de Crédito: Por que
é o menos afetado pela crise?”.
A Credsuper começou suas atividades em 2001 com 57
cooperados e capital de R$ 35 mil
reais. Hoje, a cooperativa conta
com mais de R$ 100 milhões de
ativos e 5.262 cooperados. No mês
de aniversário, a cooperativa
lançou também a “Campanha 15
Anos Credsuper” que irá premiar
os cooperados que mais utiliza-

Myrian Lund é planejadora financeira certificada, mestre em Gestão
Empresarial pela FGV e especialista em Finanças pelo IBMEC

rem os produtos através do
acúmulo de pontos para
trocar por prêmios. Mais informações no site: www.
credsuper.com.br.
O evento de aniversário acontece na próxima segunda-feira (dia 31), a partir das
19h, no auditório da Reitoria

da UFRN. A comemoração é
aberta para todos os
cooperados e o convite se
estende também a toda comunidade, que pode se inscrever através do telefone
(84) 4009-3221 ou pelo
e-mail: credsuper@credsuper.com.br.

A Cooperativa Cultural e a Editora do IFRN irão realizar o lançamento
da Coleção Corpo & Educação, com os livros “A carta do Pai: sistema
de reflexão côncava” e “Corporeidades...inspirações merleaupontianas”.
Dos autores Bernard Andrieu e Petrucia Nóbrega. O evento acontece no
Centro de Convivência da UFRN no dia 03 de novembro, às 18h.

Oficina Massas Frescas e Molhos acontece neste
sábado (29). Inscrições disponíveis no site
Abertas as inscrições para
mais uma Oficina de Alimentação oferecida pelo Setor de
Promoção Social do SESCOOP/
RN. A atividade vai acontecer
no próximo sábado (29), a partir das 8h na Sede do SESCOOP/RN, abordando a confecção de massas frescas e
molhos.
A Oficina tem vagas limitadas
e a turma será fechada com os
primeiros 25 interessados, com
prioridade para pessoas ligadas a cooperativas (sócios, fun-

Faça sua inscrilção e participe da Cantina italiana do SESCOOP/RN.
As vagas são limitadas!

cionários e familiares).
Para participar, o interessado deve preencher a
ficha de inscrição e assi-

nar o termo de compromisso e assiduidade, disponíveis no site: www.
sescooprn.coop.br.

