
A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, através do Cen-
tro de Estudos e Debates, vai re-
alizar uma Audiência Pública no dia 
27 de agosto de 2015, a partir das 
9h, no Auditório da ALRN (Plenari-
nho), atendendo propositura do 
Deputado George Soares, para  
discutir “A experiência da Ale-
manha com as fontes de energias 
renováveis como um referencial 
para o Brasil e o Nordeste se bene-
ficiarem do seu enorme potencial 
energético renovável”. 

A Audiência Pública, será em 
formato 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 Alemanha para 
mudança da matriz energética 
para as fontes renováveis e sua 

liderança mundial” e a se-
gunda com o tema: “Uma 
unidade fabril de polissilício 
para o Brasil e a América Lati-
na: produzindo placas solares 
fotovoltaicas e microeletrôni-
cos brasileiros”. O Professor 
Müller vem ao Brasil a  con-
vite da Agência Internacional 

de Promoção e Defesa da 
Economia Social (AIPDES), 
em parceria com a Organiza-
ção das Cooperativas do Rio 
Grande do Norte (OCB/RN) e 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coopera-
tivismo no Rio Grande do 
Norte (SESCOOP/RN).

Audiência Pública trará seminário sobre a experiência 
alemã com fontes de energias renováveis  

Cooperativismo em Pauta 

A partir de agora, o Programa Coope-
rativismo em Pauta (produzido pelo 
SESCOOP/RN) passa a ser exibido 
também pela TV Câmara Natal. com 
a celebração do convênio entre a Câ-
mara Municipal e o SESCOOP/RN, o 
Sistema Cooperativista do Rio Grande 
do Norte ganha mais um canal de 
comunicação com a sociedade, para 
mostrar o trabalho das cooperativas 
potiguares e as ações desenvolvidas 
pela OCB e SESCOOP do Estado. O 
Cooperativismo em Pauta vai ao ar 
aos sábados, às 13h, na TV Assembleia 
(Canal 50UHF) e TV Câmara (Canal 10 
da Cabo ou 51.4 da TV aberta).

Minicurso Freinet

Neste sábado (dia 29 de agosto) a Es-
cola Freinet promove o 1º Minicurso 
Freinet: Educação Ativa em Foco! O 
objetivo é aprofundar o entendimen-
to acerca da Pedagogia de Celestin 
Freinet. Mais informações nos tele-
fones (84) 3221-2594, 99696-6629 e 
98784-1907.

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

Legislativo vai instalar Frente Parlamentar de Apoio 
ao Cooperativismo do Rio Grande do Norte

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte irá instalar a Frente 
Parlamentar de Apoio ao Cooperati-
vismo do Estado. Quem garantiu foi 
o presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza (PMDB), 
em reunião na quarta-feira (19) com 
representantes da Organização das 
Cooperativas (OCB/RN), além dos 
deputados Galeno Torquato (PSD) e 
George Soares (PR). 

“A Assembleia Legislativa apoia o 
cooperativismo do Estado. Essa 
frente terá como objetivo promo-
ver o desenvolvimento, apoiar e 
acompanhar ações do executivo e 
discutir o desenvolvimento das 
cooperativas do Rio Grande do 
Norte”, disse Ezequiel de Souza. 

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.

26.08 – Cooperativa dos Proprietá-
rios de Transporte Escolar de Natal 
(Coopten); 

26.08 - Cooperativa de Desenvolvi-
mento da Atividade Hoteleira e 
Turística (Coohotur);
 
29.08 - Cooperativa Cultural  
Universitária do Rio Grande do Norte 
(Cultural);
 
29.08 - Cooperativa dos Agricultores 
dos Frutos da Paz (Cooapaz).

PARABÉNS

“As cooperativas tem uma 
capilaridade enorme em 
todo o Rio Grande do Norte 
e precisam do apoio da  
Assembleia. Há alguns anos, 

existiu esta Frente Coopera-
tivista na Casa, que agora 
será reinstalada”, comentou 
o Deputado George Soares 
(PR).
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Reunião aconteceu no gabinete do Dep. Ezequiel de Souza


