
A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, através do 
Centro de Estudos e Debates 

, vai realizar uma Audiência Pública no 
dia 27 de agosto de 2015, a partir das 
9h, no Auditório da ALRN (Plenari-
nho), atendendo propositura do De-
putado George Soares, para discutir 
“A experiência da Alemanha com as 
fontes de energias renováveis como 
um referencial para o Brasil e o Nor-
deste se beneficiarem do seu enorme 
potencial energético renovável”. 

A Audiência Pública, será em for-
mato de Seminário e contará com 
palestras proferidas pelo Prof. Doutor 
em Economia Johannes Müller, da 
Universidade Steinbeis, Berlim e  
Stuttgart, Alemanha. O Professor irá 
ministrar duas palestras: a primeira 
terá como tema “A política da Ale-
manha para mudança da matriz  
energética para as fontes renováveis 
e sua liderança mundial” e  a segunda 

com o tema: “Uma unidade  
fabril de polissilício para o Brasil 
e a América Latina: produzindo 
placas solares fotovoltaicas e 
microeletrônicos brasileiros”. O 
Professor Müller vem ao Brasil 
a  convite da Agência Interna-
cional de Promoção e Defesa 

da Economia Social (AIPDES), 
em parceria com a Organização 
das Cooperativas do Rio 
Grande do Norte (OCB/RN) e o 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperati-
vismo no Rio Grande do Norte 
(SESCOOP/RN).

Audiência Pública traz seminário sobre a experiên-
cia da Alemanha com fontes de energias renováveis  

Congresso 

O Sistema Unimed, parceria com a  
Unimed do Brasil e Unimed Natal, pro-
moverá na capital potiguar a sua 10ª 
edição do Congresso de Auditoria em 
Saúde. Com o tema “Nivelando as sin-
gularidades”, o evento será realizado 
entre os dias 20 e 22 de agosto, no 
Serhs Natal Grand Hotel, Via Costeira. 
O encontro reunirá médicos, enfer-
meiros, dirigentes, além de profissio-
nais auditores em saúde e tem como 
objetivo promover a atualização 
profissional, o conhecimento técnico 
científico, discutir conceitos inova-
dores e contribuir para o desenvolvi-
mento das singulares que compõem 
o Sistema Unimed. Programação do 
evento e mais informações estão dis-
poníveis no site: www.unimednatal.
com.br.

Lançamento

A Editora da UFRN e a Cooperativa 
Cultural realizam lançamento do livro 
Igreja e Renovação: educação e sindi-
calismo no Rio Grande do Norte (1945 
- 1965)”. O lançamento acontece na 
sede da Cultural nesta sexta-feira (21), 

Orçamento Doméstico 
Data: 18 de agosto 
Horário: 14h às 18h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h

Contabilidade Básica para 
não Contadores 
Data: 22 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h 

Cooperativismo Básico 
Data: 29 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

Conselho Fiscal  
Período: 28 de setembro  
a 01 de outubro 
Horário: 18h às 22h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 16h

NOTAS

CURSOS
Inscrições abertas para o 1º Minicurso Freinet: 
Educação Ativa em Foco

No dia 29 de agosto (sábado), a 
Escola Freinet realiza o 1º Minicur-
so Freinet – Educação Ativa em 
Foco. O objetivo é aprofundar o  
entendimento acerca da Pedagogia 
de Celestin Freinet, um dos maiores 
pensadores da Escola Moderna. 

O evento terá a participação de 
Professores Doutores da UFRN, 
com o intuito de proporcionar a 
melhor formação existente no Esta-
do. O Minicurso acontece na sede 
da Escola Freinet (administrada  
Coopern), a partir das 8h, e é dire-
cionada a Pesquisadores,  
Educadores, Universitários e 
Pós-graduados. O Minicurso con-
templa conceitos teóricos e a  
experiência da prática Freinetiana, 

Acompanhando o Dr. Müller, a Gerente da Agência para o Trabalho do 
Governo Federal da Alemanha em Schwandorf, Gertraud Lankes-Müller, 
vem a Natal falar sobre as Agências de Trabalho do Governo Alemão e 
União Europeia e as possibilidades de profissionais trabalharem naquele 
país. A palestra será na Sede do SESCOOP/RN na quarta (26), às 9h.

18.08 - Cooperativa Cultural dos 
Profissionais da Música Potiguar 
(Compor). 

PARABÉNS

por meio de quatro das 
dezenas técnicas desenvolvi-
das pelo estudioso. Mais infor-
mações e reservas de inscrições 
podem ser obtidas no e-mail: 

minicursofreinet@gmail.
com ou nos telefones: (84) 
3221-2594, 98784-1907 e 
99696-6629. E também no site: 
www.sescooprn.coop.br.
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