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Centenário do Cooperativismo Potiguar é
homenageado pela Assembleia Legislativa do RN

NOTAS
Lançamento
Nesta quarta-feira (04), acontece o
lançamento dos livros “Curvas Reversas”
e “Espaço Arquitetônico”, ambos do autor Hiran César. O lançamento acontece
a partir das 17h na Cooperativa Cultural,
que fica no Centro de Convivência Djalma Marinho, no campus central da UFRN.
Cooperativismo em alta
A revista Você S/A divulgou o ranking
das 150 melhores empresas para se
trabalhar. A publicação fez um comparativo entre centenas de empresas e
ranqueou as 150 campeãs em quesitos
como salários, oportunidades de carreira, chefes parceiros e qualidade de
vida. Da lista, constam 18 cooperativas.
E para chegar ao ranking, a equipe da
revista Você S/A utilizou um indicador
chamado Índice de Felicidade Total
(IFT), que gera uma nota e classifica as
companhias participantes da publicação. Ao todo, são 25 categorias – uma
delas é cooperativas. O ranking completo pode ser acessado no site www.
brasilcooperativo.coop.br.

CURSOS
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
Curso de Digitação
Período: 09 a 19 de novembro
De segunda a quinta-feira
Horário: 17h às 19h
Sede SESCOOP/RN
Carga horária: 16h
Oficina Prezi: Ferramentas Virtuais
Período: 10 a 12 de novembro
Horário: 14h às 16h40
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 08h

Oficina Criação e Confecção
de Bijouterias
Período: 12 de novembro
Horário: 14h às 18h
Sede da Cooptax Natal
Carga horária: 04h

E

m reconhecimento do cooperativismo enquanto atividade
econômica e geradora de
emprego e renda para, atualmente,
cerca 250 mil pessoas no Estado, a
Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte realizou uma
Sessão Solene, proposta pelo Presidente da ALRN, Deputado Ezequiel
Ferreira (PMDB) e pelo Deputado
George Soares (PR).
Durante
a
solenidade,
foi
descerrada a placa homenageando a
data e homenageadas dez personalidades potiguares que contribuíram
para o fortalecimento do setor, como
o ex-governador José Cortez Pereira
de Araújo, que criou o projeto de
colonização de Serra do Mel, transformando em agro-vilas. Também
foram homenageados o ex-senador
José de Souza Martins, Haroldo Abuana Osório (Presidente da Cecoope/

Roberto Coelho e Parlamentares : placa em honra aos
pioneiros do cooperativismo no Rio Grande do Norte

RN), o médico Gley Nogueira
Fernandes Gurjão, um dos criadores do sistema de cooperativas de médicos no RN, a Unimed; o professor Militino Leite
da Cunha (In Memoriam), o
ex-presidente da OCB/SESCOOP/RN, Geraldo José Antas;

o professor e historiador
Manoel Barbosa de Lucena;
Francisco Rubens Lopes, funcionário da SESCOOP/RN, e o
Engenheiro Eletricista Roberto
Coelho da Silva, presidente da
OCB/RN e do SESCOOP/RN.

O SESCOOP/RN tem uma programação de oficinas gastronomicas especiais 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.

Inscrições para o V Torneio Cooperativista de
Futebol Sete foram prorrogadas até sexta-feira (6)
Atenção esportistas e equipes de
futebol de cooperativas potiguares:
foram prorrogadas até sexta-feira
(6) as inscrições para o a 5ª edição
do Torneio Cooperativista de Futebol, realizado pela OCB/RN e
SESCOOP/RN.
As
inscrições
poderão ser efetuadas, das 8h às
13h na Sede do SESCOOP/RN (Av.
Jerônimo Câmara 2994, bairro de
Nazaré).
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.
Cada equipe deverá preencher a
ficha de inscrição e relacionar, no
mínimo, 07 (sete) atletas e, no

As inscrições podem ser feitas até as
13h. Informações no (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.

