Edição 17

PARABÉNS
13.10 - Cooperativa Agropecuária de
São Tomé (Cootengi);
15.10 – Cooperativa de Trabalho
Médico de Natal (Unimed Natal);
18.10 - Cooperativa dos Produtores de
Camarão Marinho do Estado do Rio
Grande do Norte (Coopercam).

NOTAS
Cooptax
Nesta sexta-feira (16) os alunos do
Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Zuza farão um passeio
para a Cidade da Criança. A atividade
conta com o apoio da Cooptax Natal
(madrinha da escola pelo Programa
Cooperjovem), através do Comitê de
Mulheres da cooperativa.

CURSOS
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Período: 14 de outubro
Horário: 8h às 10h
CEMTRAF - São Paulo do Potengi
Carga horária: 2h
Oficina Alimentação Saudável:
“Saladas e molhos para o dia a dia”
Período: 22 de outubro
Horário: 18h às 22h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 04h
Mercado Financeiro
Período: 23 e 24 de outubro
Horário: 18h às 22h40 e 8h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulos I e II
Período:
Módulo I: 30 e 31 de outubro
Módulo II: 20 e 21 de novembro
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 32h
Oficina Prezi: Ferramentas Virtuais
Período: 10 a 12 de novembro
Horário: 14h às 16h40
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 08h
Word e Excel
Período: 26 a 09 de novembro
(segunda a sexta)
Horário: 14h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 30h

Assembleia Legislativa do RN vai instalar
Frente de Apoio às Energias Renováveis

A

otimização da produção de
energias renováveis no Rio
Grande do Norte foi tema
de reunião entre o Presidente da
Casa, Deputado Ezequiel Ferreira
(PMDB) e os Deputados George
Soares (PR), Galeno Torquato (PSD),
Hermano Morais (PMDB) e Fernando Mineiro (PT) com o presidente
do Sindicato e Organização das
Cooperativas do do Rio Grande do
Norte (OCB/RN) e da Confederação
Brasileira das Cooperativas de
Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural (Conbrac), Roberto
Coelho.
A proposta é que a ALRN instale a
Frente Parlamentar de Apoio às Produções de Energias Renováveis.
A bandeira foi defendida pelo Deputado George Soares que desde 2013
incentiva políticas públicas no setor.
“Queremos estimular o Governo do
Estado a implantar políticas públicas
de energias renováveis utilizando o

O Rio Grande do Norte é autossuficiente em energia
elétrica e o maior produtor de energia eólica do país

ICMS e o potencial de energia
valorizando o pequeno produtor, o sertanejo e apoiando
as ações das empresas de
energia eólica que resultam
em ganhos para a economia”,
destaca o parlamentar. “A
Assembleia Legislativa apoia a
criação da Frente Parlamentar

e a ações para otimizar a produção da energia renovável
no Estado, com ganhos
econômicos para o homem
do campo e para o Estado”,
disse o Presidente Ezequiel.
Também participou o diretor
do Instituto de Energias Renováveis, Gibran Dantas (ALRN).

A Unimed Natal informa a todos os usuários que as atividades desenvolvidas na Central de Atendimento Petrópolis foram transferidas para a Central
de Atendimento da Rua Apodi (Cidade Alta). Com a mudança, os beneficiários encontrarão em um só lugar os diversos serviços oferecidos pela
cooperativa de trabalhos médicos. Outras informações no 0800 084 2323.

Atenção equipes de cooperativas: inscrições abertas
para o V Torneio Cooperativista de Futebol Sete
Atenção esportistas e equipes de
futebol de cooperativas potiguares:
a OCB/RN e o SESCOOP/RN
lançaram o regulamento da 5ª
edição do Torneio Cooperativista
de Futebol. Mais uma vez, o
certame será disputado na modalidade de “futebol sete” e está
programado para acontecer no dia
14 de novembro no campo do SESI
Clube, em Natal.
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 01 a 30 de outubro de 2015, das 8h às 17h na Sede
do SESCOOP/RN (Av. Jerônimo
Câmara 2994, bairro de Nazaré).
Cada equipe deverá preencher a
ficha de inscrição e relacionar, no
mínimo, 07 (sete) atletas e, no

As inscrições podem ser feitas até 30 de
outubro. Informações: (84) 3605-2531

máximo, 12 (doze) atletas.
A taxa de inscrição é de R$
150 por equipe. A premiação
será a seguinte: 1º, 2º e 3º
lugar irão receber troféu,

medalhas e kit de terno de
futebol (12 camisas padrão).
Serão premiados também
com troféus o Artilheiro do
Torneio e Goleiro Destaque.

