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Professores alemães apresentam programas de intercâmbio técnico e profissional no SESCOOP/RN
PARABÉNS
02.09 – Cooperativa Regional Mista
do Apodi (Coopermil);
02.09 - Cooperativa dos Trabalhadores
no Turismo no Rio Grande do Norte
(Cooptur);
05.09 - Cooperativa de Trabalhos
Médicos de Currais Novos (Unimed
Currais Novos).

NOTAS
Superintendentes
Superintendentes
de
Unidades
Estaduais do SESCOOP da região
Nordeste estão reunidos na sede do
SESCOOP/RN. Em dois dias de encontro, os gestores estão alinhando
entendimentos de procedimentos
sistêmicos para a região.

E

m parceria com a Agência
Internacional de Promoção e
Defesa da Economia Social
(AIPDES), a OCB/RN e o SESCOOP/RN
realizaram um encontro para apresentar a Universidade Steinbeis
(Berlim-Stuttgart/Alemanha) e a
Steinbeis Network (Alemanha),
além das possibilidades de parcerias para intercâmbio profissional
com o Brasil. A palestra foi ministrada pelo Prof. Dr. Johannes
Müller, que veio da Alemanha a
convite da AIPDES. A Apresentação
aconteceu no auditório do
SESCOOP/RN, reunindo dirigentes
e representantes de cooperativas,
universidades e sociedade, além
de
estudantes
universitários
brasileiros e alemães.
“A Universidade oferece um programa para profissionais brasileiros realizarem intercâmbio técnico
para a Alemanha, não apenas para
trabalhar, mas, também, para

O Prof. Doutor em Economia Johannes Müller e a
Agente do Governo Alemão, Gertraud Lankes-Müller

continuarem sua formação
acadêmica. Nossa filosofa é
que o profissional bem
formado é aquele que estuda a teoria e a aplica em seu
trabalho
paralelo
ao
aprendizado”, explicou o Dr.
Müller. Johannes Müller veio
acompanhado da Agente

Federal do Governo Alemão,
Gertraud Lankes-Müller, que
apresentou o programa das
agências de trabalho do
governo da Alemanha e da
União Européia, mostrando
as possibilidades de profissionais brasileiros trabalharem naquele país.

Superintendentes I I
Participaram da reunião no Rio
Grande do Norte os seguintes Superintendentes: Pedro José D’Albuquerque
Almeida
(SESCOOP/
PB), José de Arimatéa Costa da Silva
(SESCOOP/PI), José Alberto Batista
dos Santos (SESCOOP/BA), Marcia
Túlia Pessoa (SESCOOP/AL), Nerinalva Gonçalves de Azevedo (SESCOOP/
MA), José Aparecido dos Santos
(SESCOOP/CE),
Cleonice
Pereira
Pedrosa (SESCOOP/PE), além da
Superintendente do SESCOOP/RN,
Sônia Maria de Sousa Rocha.

O SESCOOP/RN torna público o resultado do processo de seleção de
participantes para o LíderCoop, um programa de formação de novas
lideranças para o cooperativismo potiguar. A lista de aprovados está
disponível no: www.sescooprn.coop.br. A primeira turma do Lídercoop
será inaugurada em São João do Sabugi.

Audiência Pública aborda a experiência alemã com
fontes de energias renováveis

A experiência e a política da
Alemanha com as fontes de energias renováveis foram os assuntos
tratados em audiência pública na
CURSOS
Assembleia Legislativa, proposta
pelo deputado estadual, George
Soares (PR). O Professor Doutor de
Cooperativismo Básico
economia da Universidade Steinbeis
Data: 26 de setembro
Horário: 08h às 17h
de Berlim e Stutigart, Johannes
Sede do SESCOOP/RN
Müller, falou sobre o pioneirismo
Carga horária: 8h
alemão na substituição da matriz
energética.
Conselho Fiscal
A meta do governo alemão é que
Data: 28 de setembro a 01 de outubro
80%
da energia produzida até 2050
Horário: 18h às 22h
Sede do SESCOOP/RN
seja a partir de fontes renováveis.
Carga horária: 16h
Atualmente a produção já é de 32%,
segundo dados apresentados pelo
especialista. Para o Presidente do
SESCOOP/RN, Roberto Coelho, é

Roberto Coelho: “O RN precisa ter consciência
do potencial energético que possui”

preciso fazer uma mudança
na política de energia do
Brasil. “Estamos buscando
que o RN tenha consciência
que esse potencial que o

estado possui seja revertido,
buscando empresas para
empreender com a energia
que podemos captar”, disse
Roberto Coelho.

