
AA Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos 
Servidores e Professores 

da UFRN, IFRN e UFERSA (Credsu-
per) celebra hoje (31), a partir das 
19h no auditório do Instituto Inter-
nacional de Física da UFRN, seus 
15 anos de trabalho. Para come-
morar, a cooperativa traz para Na-
tal um dos maiores nomes do mer-
cado financeiro e especialista em 
cooperativismo e planejamento fi-
nanceiro: Myrian Lund. Professora 
da Fundação Getúlio Vargas,  My-
rian irá ministrar a palestra “Coo-
perativismo de Crédito: Por que é 
o menos afetado pela crise?”. 

A Credsuper começou suas ativi-
dades em 2001 com 57 coopera-
dos e capital de R$ 35 mil reais. 
Hoje, a cooperativa conta com 
mais de R$ 100 milhões de ativos 
e 5.262 cooperados. A comemo-
ração é aberta para todos os co-
operados 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. No mês de 
aniversário, a cooperativa 
lançou também a “Cam-

panha 15 Anos Credsuper” 
que irá premiar os coopera-
dos que mais utilizarem os 
produtos  através do  acúmu-
lo  de  pontos  para  trocar  
por  prêmios (o regulamento 
no site www.credsuper.
com.br).

Credsuper comemora hoje seus 15 anos de tra-
balho com palestra sobre cooperativismo

Palestra: Cooperativismo ao Alcance 
de Todos 
05 de novembro de 2016
09h às 11h
Carga Horária: 03h
Local: Sede do Guancoop

Oficina de Trabalhos Manuais
10 de novembro de 2016
13h às 17h
Carga Horária: 04h
Local: Sede da Cooptax Natal

Encontro Regional Cooperativista
25 de novembro de 2016
Horário: 08h às 12h
Carga horária: 04h
Local: Praiamar Hotel - Ponta Negra

Inclusão Digital
10 e 11 de novembro de 2016
14h às 16h40
Carga Horária: 08h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Equipe do SESCOOP/RN faz entrega de certifica-
dos a alunos da UNP

Em visita institucional à Universi-
dade Potiguar (UNP), a Superinten-
dente do SESCOOP/RN, Sônia Ro-
cha, acompanhada da equipe 
técnica do setor de Promoção So-
cial (Adriana Ângela e Maria José 
de Brito), foi recebida pela Magnífi-
ca Reitora, Sâmela Gomes. Em pau-
ta na reunião, a entrega oficial de 
certificados aos alunos do curso de 
Odontologia que participaram de 
atividades do Setor ao logo do ano 
de 2016. 

Os universitários prestaram apoio 
técnico supervisionado em diversas 
atividades de orientações e higiene 
bucal realizadas pela Promoção So-
cial do SESCOOP/RN. “Esta parceria 
vem proporcionando a realização 
de mais atividades e mais pessoas 

Em comemoração ao Dia do Servidor Público (celebrado no dia 28 de 
outubro), a equipe do Distrito Sul do Centro de Controle de Zoonoses 
de Natal promoveu, na manhã da ultima quinta-feira, um grande evento 
para celebrar a data. E o SESCOOP/RN foi parceiro da atividade, ofere-
cendo sua estrutura de salas e pátio para realização da festa.

beneficiadas com as iniciati-
vas do SESCOOP”, afirmou 
Sônia Rocha que também é 
Cirurgiã Dentista e supervi-
siona os alunos durante as 
atividades. O encontro con-

tou ainda com as presenças 
da Diretora da Escola de 
Saúde da UNP Professora 
Amália Rêgo, e da Professo-
ra do curso de Odontologia, 
Adriana Costa.

Edição 72

Credsuper: 15 anos de atuação no mercado, crescendo junto com 
seus cooperados

Receptividade e parceria confirmadas: “Para nós é uma grande  
honra termos o SESCOOP como parceiro”, pontuou Sâmela Gomes.

NOTAS

Oportunidade
 
O Ministério da Defesa acaba de lançar 
uma Chamada Pública com o objeti-
vo de adquirir alimentos provenientes 
da agricultura familiar. Serão investi-
dos R$ 16,2 milhões para a compra de 
2.847 toneladas de alimentos subdivi-
didos em 125 tipos. Podem participar 
da operação os agricultores familiares 
que detêm a Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) e cooperativas com DAP 
Jurídica. O edital está disponível no site: 
www.mds.gov.br.

31.10 -Crédito Mútuo dos Servidores 
e Professores da UFRN, IFRN e UFERSA 
(Credsuper);

04.11 - Cooperativa dos Alunos da 
Escola Agrícola de Jundiaí (Coopeaj).

*Fonte: OCB/RN
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