
A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte (ALRN) 
vai realizar, nesta quinta- 

feira (29 de outubro) a partir das 9h,  
Sessão Solene para homenagear os 
cem anos de existência do modelo 
cooperativista de atuação econômi-
ca 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 ativi-
dade 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 lembra-
dos os pioneiros da Mossoró 
Novo, a primeira cooperativa 
constituída em terras potiguares. 
A Assembleia irá prestar homenagem 
também às personalidades que con-

tribuiram, ao logo destes cem 
anos, para o crescimento e  
desenvolvimento do coopera-
tivismo como modelo econô-
mico mais justo e solidário no  
Rio Grande do Norte. Os parla-
mentares aproveitarão o evento 
para instalar, oficialmente, a 
Frente Parlamentar das Energias 

Renováveis e a  Frente Parla-
mentar de Apoio ao Cooperati-
vismo (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.

Sessão Solene prestará homenagem ao Centenário 
do Cooperativismo Potiguar nesta quinta-feira (29)

LíderCoop
 
Neste sábado (31), a turma piloto do 
Programa LíderCoop dará início ao 
módulo de Empreendedorismo. Os 
alunos irão estudar tópicos como 
contexto atual de negpócios de uma 
cooperativa, matriz swot, deficinição 
de objetivos estratégicos, entre outros.

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 

Palestra: Cooperativismo ao  
Alcance de Todos 
Data: 31 de outubro  
Horário: 09h às 11h 
Povoado Poço de Pedra em São 
Gonçalo do Amarante 
Carga horária: 02h 
 
Rotinas de Operações de Caixa  
e Tesouraria 
Período: 06 e 07 de novembro  
Horário: 18h às 22h e 8h às 17h 
Sede da Unicred Mossoró 
Carga horária: 12h
 
Oficina Criação e Confecção  
de Bijouterias 
Período: 12 de novembro  
Horário: 14h às 18h 
Sede da Cooptax Natal 
Carga horária: 04h

NOTAS

CURSOS

Cerimônia de encerramento das atividades do  
Programa Cooperjovem em 2015 acontece no dia 13

Marcando o encerramento das 
atividades do Programa Cooper-
jovem em 2015, a OCB/RN e o  
SESCOOP/RN promovem, no dia 13 
de novembro a partir das 14h, um 
grande evento de celebração de 
mais um ano vitorioso e com 
grandes conquistas para a educa-
ção cooperativista. A cerimônia ac-
ontece na Sede do SESCOOP/RN. 

A programação contará com a 
premiação dos estudantes classifi-
cados do 9º Prêmio de Redação 
Cooperjovem (etapa estadual) e do 
2º Concurso Estadual de Desenho. 
Os trabalhos selecionados foram 
publicados no site: www.sescooprn.
coop.br. No Rio Grande do Norte, 
as cooperativas Educacionais 

O SESCOOP/RN tem uma programação de oficinas gastronomicas espe-
ciais para o final de ano, com foco na alimentação saudável. No dia 05 de 
novembro, o Setor realiza a Oficina: “Montando uma Ceia Natalina Saudável”. 
Já no dia 19, acontece a Oficina “Montando a Ceia de Réveillon Saudável”. 
As atividades irão acontecer na Sede do SESCOOP/RN, a partir das 18h. 

Coopen, Cooepar e Coopern/
Freinet trabalham o Cooper-
jovem. E através das Coope-
rativas Madrinhas Unidental, 
Cooptax e Unimed Natal, o 

Programa chega às Escolas 
Estaduais Judith Bezerra de 
Melo e Jean Mermoz, além 
da Escola Municipal Professor 
Zuza. 
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Cooperativas, parceiros da OCB/RN e SESCOOP/RN  e 
população estão convidados a participar da Sessão

Evento  será na Sede do 
SESCOOP/RN a partir das 14h

30.10 - Cooperativa dos Produtores 
Artesanais Do Rio Grande Do Norte 
(Copala).

PARABÉNS


