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PARABÉNS
27.11 - Cooperativa dos Agricultores
de Cana-Brava (Coopacan);
29.11 – Federação das Cooperativas
Habitacionais do Rio Grande do Norte
(Fecooharn).

NOTAS
Acordo
O Presidente da OCB/RN e SESCOOP/RN,
Roberto Coelho, participou da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e
Científica com instituições russas que irá
promover o desenvolvimento econômico
do Rio Grande do Norte e injetar recursos em ações de mitigação dos efeitos
da seca, direcionando à participação de
cooperativas do Estado, com investimentos iniciais na ordem de R$ 1,25 bilhão. O
objetivo do acordo firmado com a Câmara
de Fomento Social, Cultural e Econômico
Russia/Brasil, a BS&S LLL, a Agência Internacional de Promoção e Defesa da Economia Social e o Governo do Rio Grande
do Norte é contribuir para a ampliação e
fortalecimento das relações entre as
instituições públicas dos dois países, mediante o estabelecimento de condições
favoráveis à cooperação científica em várias áreas. Entre elas, na busca de soluções
para os problemas de fornecimento de
água em situações de crise hídrica, como
a enfrentada atualmente pelo RN.
Ações
Ainda faz parte do escopo do acordo, o
desenvolvimento de estudos estratégicos de recursos hídricos e minerais, a
partir de um mapeamento dos recursos disponíveis em todo o território
estadual; a implantação de sistemas
avançados de tratamento de água e
saneamento básico; e a implantação de
centros para diagnóstico e tratamento

CURSOS
Siconv

Período: 08 e 09 de dezembro
Horário: 08h às 17h
Sede da Coopercacho em Jaçanã
Carga horária: 16h

Encontro Estadual do Cooperativismo acontece
nesta sexta-feira (27) no Praiamar Hotel, em Natal
O Sistema Cooperativista do Rio
Grande do Norte está encerrando
suas atividades em 2015 e a Organização das Cooperativas do Estado
do Rio Grande do Norte (OCB/RN) e
o Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (SESCOOP/RN)
prepararam um grande evento de
celebração, informação, cultura e
confraternização. O “Encontro
Estadual do Cooperativismo” será
realizado nesta sexta-feira (dia 27
de novembro) às 14h no Praiamar
Natal Hotel, em Ponta Negra.
A programação do Encontro conta com palestras do Professor Paulo
Coutinho, que irá abordar o tema
“Paulo Coutinho” e do Professor
Leoney Miranda, que irá palestrar
sobre o tema “Cooperativismo para
Vencer”. Os professores trarão
informações, dicas e exemplos de
como as cooperativas podem ultra-

passar e vencer o atual
momento de crise econômica
vivenciado pelo país. Haverá
ainda entrega dos DVDs às
cooperativas que foram visitadas pelo Programa Cooperativismo em Pauta em 2014 e
2015, entrega dos Certificados

e revista do Dia C 2015. O
Evento finaliza com a peça
“Cem anos do Cooperativismo
Potiguar”. Participe deste
grande momento do nosso
cooperativismo. Inscreva-se
gratuitamente no site:
www.sescooprn.coop.br.

A Unimed Natal inaugurou a Maternidade Unimed, um novo serviço que
foi estruturado dentro do Hospital Unimed e que será referência em assistência materno infantil e em urgências obstétricas e ginecológicas. A
unidade conta um centro obstétrico, sala de amamentação, berçário, 16
leitos, uma Suíte PPP, uma Suíte Vip e leitos para UTI Neonatal.

Aluna da Cooepar é classificada na etapa nacional
do 9º Prêmio de Redação Cooperjovem
Júlia Valentim de Oliveira Pinheiro,
aluna da Cooperativa Educacional
de Parelhas (Cooepar), foi uma dos
seis estudantes classificados na etapa nacional do 9º Prêmio de Redação
do Programa Cooperjovem. No
total, a edição 2015 recebeu 16.173
redações inscritas que concorram
nas duas categorias (I e II).
“A inspiração veio do espírito de
cooperação que vivo aqui na escola. Pesquisei um pouco mais sobre
o tema e fui praticando em casa.
Quando saiu o resultado, não
consegui acreditar porque é muita
gente que participa, mas eu fiquei
muito feliz”, afirmou Júlia. A
premiação está prevista para o dia

Júlia foi classificada na categoria II, que abrange
alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental

16 de dezembro, na sede do
Sistema OCB, em Brasília.
Durante a cerimônia, tanto
os alunos quanto suas escolas receberão os prêmios de

participação, e logo embarcarão para a cidade de Nova
Petrópolis (RS), para conhecerem o berço do cooperativismo brasileiro.

