
O SESCOOP/RN recebeu a 
visita da Presidente do In-
stituto Brasileiro de Estu-

dos, Pesquisas e Formação para a 
Inovação Social (IBEPIS), Dilma Fe-
lizardo. Em pauta, a continuidade 
da parceria entre o IBEPIS e 
SESCOOP/RN no apoio à geração 
de renda por meio das cooperativas 
de reciclagem. 

Através da parceria entre o IBEPIS 
e  Agência de Cooperação de 
Katholische Jungschar (DKA Áus-
tria), cooperativas de reciclagem 
podem ter acesso a um apoio finan-
ceiro pontual oferecido pelas insti-
tuições. No Estado, o IBEPIS já pro-
porcionou a ajuda à Coopmeio e 
Coopcicla. “Através desta parceria 
com o SESCOOP/RN podemos con-
tribuir de alguma maneira para o 
desenvolvimento destes grupos or-
ganizados da economia solidária”, 
afirmou Dilma Felizardo. Durante o 

encontro, as equipes debate-
ram diversas ações a serem 
concretizadas ainda em 2016. 
A mais breve delas será o con-
certo “Mulheres empoderadas 
– uma expressão musical”, que 
será realizado no dia 11 de 
março em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher, 
aos 10 anos da Lei Maria da 
Penha e aos 10 anos do IBEPIS. 
Entre as homenageadas estará 
a Superintendente do 
SESCOOP/RN, Sônia Rocha, 
que representará a mulher no 
cooperativismo do RN.

IBEPIS e SESCOOP/RN reafirmam continuidade de 
parceria

EDUCAÇÃO

A Escola Freinet, instituição de ensi-
no administrada pela Cooperativa dos 
Professores do Rio Grande do Norte 
(Coopern) oferece um programa de  
descontos e benefícios nas  
mensalidades e taxas para o ano de 
2016 (com pagamento até o venci-
mento). A Freinet fica na Av. Hermes 
da Fonseca, 1500 – Tirol, RN. O tele-
fone para contato é o (84) 3221-2594. 
Acesse também o site da Escola: esco-
lafreinetrn.com.

COMBATE AO MOSQUITO

O SESCOOP/RN foi convidado a in-
tegrar o Comitê das ações relativas 
ao Pacto da Educação Contra o Zika 
no Rio Grande do Norte. O Comitê é 
composto por instituições públicas e 
privadas de ensino, e as redes estadual 
e municipal de educação e de saúde, 
e foi formado Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).

Oficina: Marketing Pessoal 
Data: 02 de março 
Horário: 14h às 18h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h
 
Grafodocumentoscopia
Data: 05 de março 
Horário: 08h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h
 
Palestra: A Importância do Coope-
rativismo para o Cooperado
Data: 05 de março
Horário: 09h às 11h 
Local: São Gonçalo do Amarante/RN
Carga Horária: 02h 

Empreendedorismo
Período: de 28 a 31 de março  
Horário: 18h às 22h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 16h 

Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais
Período: 29,30 e 31 de março  
Horário: 14h às 16h40
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 08h

Cooperativismo Básico 
Data: 02 de abril 
Horário: 08h às 17h 
Local: Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

Sessão Solene prestará homenagem aos Cem  Anos 
do Cooperativismo do Rio Grande do Norte

A Câmara Municipal de Natal vai 
realizar, nesta quinta-feira (03) a 
partir das 18h, Sessão Solene para 
homenagear os cem anos do  
modelo cooperativista de atuação 
econômica no Estado. A Sessão foi 
proposta pelo Presidente da Câma-
ra, Vereador Franklyn Capistrano.

Na ocasião serão lembrados os 
pioneiros da Mossoró Novo, a 
primeira cooperativa constituída 
em terras potiguares. A Sessão irá 
prestar homenagem também às 
personalidades que contribuíram, 
ao logo destes cem anos, para o 
crescimento e desenvolvimento do 
cooperativismo como no Rio 
Grande do Norte. “A Sessão é um 

Publicado no site do SESCOOP/RN a lista dos matriculados para a se-
gunda etapa do Projeto Estruturador LíderCoop. O Projeto é uma inicia-
tiva do Setor de Formação Profissional e tem como objetivo oportunizar  
conhecimentos com vistas à atuação como novas lideranças no coopera-
tivismo. Acesse a lista no www.sescooprn.coop.br.

reconhecimento do coope-
rativismo enquanto ativi-
dade econômica e geradora 
de emprego e renda para, 
atualmente, cerca 250 mil 

pessoas no Rio Grande do 
Norte”, destacou o Presi-
dente da OCB/RN e 
SESCOOP/RN, Roberto 
Coelho.
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Evento encerra o ciclo de comemorações do Centenário do Coopera-
tivismo Potiguar

Equipes do SESCOOP/RN e do IBEPIS: parceria reafirmada e homenagem 
às mulheres cooperativistas


