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PARABÉNS

Turma piloto do Programa LíderCoop é instalada no
município de São João do Sabugi

A

Superintendente do SESCOOP/RN, Sônia Rocha,
esteve no município de São
15.09 - Cooperativa de Trabalho Multi- João do Sabugi (a 313 km da
disciplinar Para Promocao de Desencapital), na Região Seridó, para
volvimento Sustentavel (Unieduc);
instalar a turma piloto do Programa
16.09 - Cooperativa Agrícola Mista de LíderCoop. A aula inaugural aconteTenente Ananias (Coamtal);
ceu na Sede da Cooperativa dos
Agricultores Familiares do municí17.09 – Cooperativa de Economia e
pio, a COAFS.
Credito Mútuo dos Panificadores de
Natal (Credipan);
O Programa LíderCoop tem como
objetivo oportunizar aos partici18.09 - Cooperativa Parnamirim de
pantes conhecimentos necessários
Taxistas (Coopartax).
para que eles adquiram habilidades
e competências com vistas à
NOTAS
atuação como novas lideranças do
Papa Francisco
cooperativismo do nosso Estado. A
turma piloto iniciou com 25 (vinte e
O Papa Francisco pediu aos dirigentes cinco) alunos, entre 15 e 29 anos,
e funcionários do Banco de Crédito
Cooperativo de Roma que “continuem que foram aprovados em processo
a ser um motor” no desenvolvimen- seletivo. O programa será composto das comunidades mais carentes. to por oito módulos com duração
O pedido ocorreu durante audiência de 16 horas cada. Ao longo do
realizada na Sala Paulo VI, ocorrida
no sábado, dia 12/9, no Vaticano, em curso, serão oferecidas as seguintes
Roma. Segundo o papa, “o desafio disciplinas: Cooperativismo Básico,
15.09 – Cooperativa Agropecuária de
Itaú (Coapil);

mais importante é crescer e continuar
a ser uma verdadeira cooperativa (...),
fazer juntos e fazer pelos outros.”
Cerca de sete mil pessoas estiveram
presentes na audiência com o Papa.
Francisco disse que as cooperativas
devem trabalhar para manter uma
“gestão sã e prudente”.

CURSOS
Técnicas de Negociações e Vendas
Data: 18 e 19 de setembro
Horário: 18h às 22h e 8h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Data: 26 de setembro
Horário: 14h às 16h
Pedro Avelino - RN
Carga horária: 2h
Cooperativismo Básico
Data: 26 de setembro
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 8h
Oficina Prezi: Ferramentas Virtuais
Período: 28 e 30 de setembro
Horário: 14h às 16h40
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

Cooperativa dos Agricultores Familiares de São João do
Sabugi oferece a estrutura para as aulas do LíderCoop

Liderança e Motivação de
Equipes, Empreendedorismo,
Governança Corporativa em
Cooperativas, Excelência no
Atendimento ao Cliente,
Técnicas de Negociação e
Elaboração de Projetos. O
primeiro módulo do Programa compreende Relações

Interpessoais. “O Programa
LíderCoop é um grande desafio para nós do SESCOOP/
RN. A partir de Programas
como este que esperamos
contribuir para formar o futuro do cooperativismo no
Rio Grande do Norte”,
destacou Sônia Rocha.

Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife-PE,
reformularam a decisão de primeira instância que determinava um limite
de 20% para o número de anestesiologistas associados à Coopanest em
cada município e no Estado do RN. A Coopanest está legalmente autorizada a prestar serviços a hospitais da rede pública e privada.

Unidental realiza palestra sobre saúde bucal na
Escola Estadual Judith Bezerra
A Cooperativa União dos Cirurgiões Dentistas da Grande Natal
(Unidental) realizou mais uma palestra de prevenção e orientação para
saúde bucal na Escola Estadual Professora Judith Bezerra, localizada no
Bairro Nazaré, em Natal. A atividade
faz parte das ações do Programa
Cooperjovem, desenvolvido pelo
SESCOOP/RN e que atua na Escola
através da Cooperativa de Dentistas.
A Unidental é madrinha da instituição de ensino.
A palestra foi ministrada pelo Dentista e Conselheiro Financeiro da
Unidental, Ítalo Bruno Leal, que
demonstrou as maneiras corretas da
higiene bucal e suas implicações
para a saúde. “É necessário entender

Atividade é parte das ações do Programa
Cooperjovem

que, às vezes, não estamos
fazendo a escovação da maneira correta e, muitos ficam
surpresos com as orientações”, comentou o Dentis-

ta. A atividade foi realizada
junto a alunos do sétimo ano
e a cooperativa distribuiu kits
contendo escova, pasta de
dente e fio dental.

