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PARABÉNS
20.10 - Cooperativa de Táxi e
Transporte de Macaíba (Coopertrans);
20.10 – Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Natal (Transportes
Coop Natal).

NOTAS
Promoção Social
Nesta quinta-feira (21), o setor promove, pela manhã, palestra sobre
prevenção do Câncer de Mama para
alunos e pais do Programa LíderCoop,
em São João do Sabugi. À noite, a atividade também será realizada junto aos
alunos, pais e professores da Cooperativa Educacional de Parelhas (Cooepar).

CURSOS
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

Cooperativismo Básico
Período: 31 de outubro
Horário: 8h às 17h
Sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico de
São Gonçalo do Amarante
Carga horária: 08h
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

Sessão Solene prestará homenagem ao Centenário
do Cooperativismo Potiguar

A

Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Norte (ALRN)
vai realizar, no próximo dia
29 de outubro a partir das 9h,
Sessão Solene para homenagear os
cem anos de existência do modelo
cooperativista de atuação econômica no Estado. A Sessão foi proposta
pelo Presidente da ALRN, Deputado
Ezequiel Ferreira (PMDB) e também
pelo Deputado George Soares (PR).
“A Sessão é um reconhecimento
do cooperativismo enquanto atividade econômica e geradora de
emprego e renda para, atualmente,
cerca 250 mil pessoas no Rio Grande
do Norte”, destacou o Presidente da
OCB/RN e SESCOOP/RN, Roberto
Coelho. Na ocasião serão lembrados os pioneiros da Mossoró
Novo, a primeira cooperativa
constituída em terras potiguares.
A Assembleia irá prestar homenagem
também às personalidades que con-

Cooperativas, parceiros da OCB/RN e SESCOOP/RN e
população estão convidados a participar da Sessão

tribuiram, ao logo destes cem
anos, para o crescimento e desenvolvimento do cooperativismo como modelo econômico mais justo e solidário no
Rio Grande do Norte. Os parlamentares aproveitarão o evento para instalar, oficialmente, a
Frente Parlamentar das Ener-

gias Renováveis (Frenper) e a
Frente Parlamentar de Apoio ao
Cooperativismo (Frencoop) para
a atual gestão. Cooperativas do
Rio Grande do Norte e instituições parceiras da OCB/RN e do
SESCOOP/RN estão convidadas
a participar desta importante
iniciativa da ALRN.

No próximo dia 24 outubro, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte (OCB/RN) completa 52 anos de existência.
A instituição foi constituída no ano de 1963 com o nome de União das
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte (UCERN) e, posteriormente,
Organização das Cooperativas do Rio Grande do Norte (OCERN).

Cooptax Natal apóia atividade cultural da Escola
Municipal Professor Zuza na semana da criança
A Cooperativa dos Proprietários
de Taxi de Natal (Cooptax) e o
Comitê
de
Mulheres
foram
parceiras de uma ação cultural
realizada pela diretoria da Escola
Municipal Professor ZUZA. Durante
as comemorações da Semana da
Criança, os estudantes participaram
de uma aula de campo com visita
ao Espaço Cidade da Criança, localizada no bairro Tirol, em Natal. Os
alunos presenciaram a Feira de
Livros e Quadrinhos.
A participação da cooperativa foi
com apoio logístico no transporte
de 50 crianças e seus educadores
ao Parque, disponibilizando mais
de dez táxis. Demais estudantes e
professores foram conduzidos

Comitê de Mulheres ao lado do Presidente da Cooptax Natal, Genário Torres

através do ônibus escolar. O
Comitê de Mulheres fez a
alegria das crianças com 100
lancheiras recheadas de
pipoca, suco, achocolatado,

doces e muito amor, carinho
e atenção. A Cooptax Natal
é madrinha da Escola
Professor Zuza, através do
Programa Cooperjovem.

