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PARABÉNS
09.11 - Cooperativa de Habitação, Trabalho e Serviços Integrados
(Coopercasa);
15.11 – Cooperativa De Energia E Desenvolvimento Rural Do Piranhas Ltda
(Cerpil);
15.11 – Cooperativa de Educadores do
Rio Grande do Norte (Cooern)

NOTAS
Institucional
O Presidente da OCB/RN e do SESCOOP/RN, Roberto Coelho, esteve
reunido, nesta teça-feira (10), com o
Presidente da Câmara Municipal de
Natal, Vereador Franklin Capistrano.
Em pauta, a restruturação da Frente
Parlamentar Municipal de Apoio ao
Cooperativismo e ainda uma possível
homenagem da Câmara aos 100 anos
do cooperativismo, em forma de Sessão Solene. Roberto Coelho foi acompanhado pela Superintendente do
SESCOOP/RN, Sônia Rocha. A Reunião
contou ainda com a presença do chefe
do Departamento de Relações Públicas
do gabinete do Prefeito Carlos Eduardo, Públio José.

CURSOS
Oficina Criação e Confecção
de Bijouterias
Período: 12 de novembro
Horário: 14h às 18h
Sede da Cooptax Natal
Carga horária: 04h
Curso de Digitação
Período: 16 a 26 de novembro
De segunda a quinta-feira
Horário: 17h às 19h
Sede SESCOOP/RN
Carga horária: 16h
Oficina de Alimentação Saudável
Ceia de Réveillon Saudável

Período: 19 de novembro
Horário: 18h às 22h
Sede SESCOOP/RN
Carga horária: 04h

Técnicos de Unidades Estaduais do NE reúnem-se no
SESCOOP/RN para capacitação do SINAC (PAGC)
O
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem do Cooperativismo
no Rio Grande do Norte sediou o
encontro de técnicos do setor de
Monitoramento dos SESCOOPs dos
Estados de Alagoas, Sergipe, Maranhão e Rio Grande do Norte, para
capacitação na plataforma do Sistema Nacional de Autogestão das
Cooperativas (SINAC), com foco na
aplicação do Programa Acompanhamento de Gestão de Cooperativas (PAGC). A atividade faz parte da
diretriz nacional de Monitoramento
do Sistema OCB para o desenvolvimento da autogestão das cooperativas.
A capacitação foi ministrada pela
Analista de Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas do
Sescoop, Heliane Dallapícula. “O sistema é um banco de dados, em que
serão cadastradas todas as infor-

Equipe da OCB/RN e do SESCOOP/RN ao lado de
representantes de Sergipe e Alagoas

mações das cooperativas. Antes, as informações do PAGC
eram compiladas em uma
planilha offline. Com a nova
plataforma, a alimentação
será toda online conferindo
agilidade e transparência ao
processo”, explicou Heliane. A

capacitação reservou, ainda,
visitas a duas cooperativas do
Estado para a aplicação dos
conhecimentos
adquiridos
com a parte teórica. As cooperativas foram a Coopen e a
Uniodonto RN e as diretorias
receberam relatório.

Marcando o encerramento das atividades do Programa Cooperjovem em 2015, a OCB/RN e o SESCOOP/RN promovem, nesta sexta-feira (13) a partir das 14h, um grande evento de celebração de mais um ano vitorioso e com grandes conquistas para a
educação cooperativista. A cerimônia acontece na Sede do SESCOOP/RN.

V Torneio Cooperativista de Futebol Sete acontece
neste sábado (14)
A 5ª edição do Torneio Cooperativista de Futebol, realizado pela
OCB/RN e SESCOOP/RN, acontece
neste sábado (14) no campo do
SESI Clube, em Natal. Mais uma vez,
o Torneio será disputado em
modalidade de “futebol sete”, com
cada equipe participando com, no
mínimo, 07 (sete) atletas e, no
máximo, 12 (doze) jogadores.
Além dos jogos, haverá programação cultural para todos os
participantes (cooperados, funcionários e familiares) com música
ao vivo, feijoada e bingo, além de
sorteio de brindes de parceiros da
atividade. A premiação será a
seguinte: 1º, 2º e 3º lugar irão receber troféu, medalhas e kit de terno

Os jogos começam a partir das 8h da
manhã no campo do SESI Clube

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

Cooperativista de Futebol
Sete tem por finalidade congregar e ampliar o lazer e a
prática sadia do esporte,
entre os cooperativistas.

