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PARABÉNS
19.04 – Cooperativa Interestadual
de Consumo dos Propagandistas,
Propagandistas Vendedores, Representantes de Vendas e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares nos Estados da PB e RN
(Coopicon)
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Concurso de Desenho
Terminou no final da semana passada
o prazo de entrega das inscrições para
III Concurso Estadual de Desenho do
Programa Cooperjovem. As inscrições
foram fechadas com os seguintes
números: na Categoria I (1º e 2º ano)
foram recebidas 223 inscrições e, na
Categoria II (3º e 4º ano), foram 281
alunos inscritos. O Tema do Concurso
este ano é: “Eu Coopero. Juntos, vamos vencer o mosquito”.

CURSOS
Palestra: Media Training
A Comunicação como Ferramenta
de Divulgação
Data: 05 de maio de 2016
Horário: 14h às 16h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 02h
Cobrança e Recuperação de Crédito
Período: 06 e 07 de maio de 2016
Horário: 18h às 22h (sexta) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Local: Sede da Unicred Natal
Carga Horária: 12h
Conselho Fiscal
Data: 14 de maio de 2016
Horário: 08h às 12h/13h às 17h
Local: Sede da COOPANEST/RN
Carga Horária: 08h
Cooperativismo Básico
Data: 30 de abril
Horário: 8h às 17h
Local: Sede da Coopanest
Carga horária: 8h

Vem aí mais uma Formação para Educadores do
Programa Cooperjovem

C

om o tema: “Primeiras
Lições sobre cooperativismo e repasse da metodologia Cooperjovem”, o SESCOOP/RN vai promover mais
uma Formação para Educadores
do Programa Cooperjovem. A
atividade está programada para
o próximo dia 29 de abril (sexta-feira), das 8h às 17h, na Sede
do SESCOOP/RN.
Esta formação é voltada para
os professores que estão chegando ao Programa. “Esta
primeira formação será voltada
para os educadores que estão
aderindo e conhecendo agora o
Cooperjovem. Para trabalhar de
maneira adequada e uniforme
as dinâmicas do Programa junto
aos seus alunos, eles precisam
ter conhecimentos básicos de
cooperativismo e entenderem
as propostas e objetivos do
Cooperjovem”, explica Sônia

Evento é direcionado aos educadores que estão aderindo
ao Programa Cooperjovem em 2016.

Rocha,
Superintendente
do SESCOOP/RN e Coordenadora da Promoção
Social. “Para aqueles educadores que já trabalham o
Cooperjovem em cooperativas educacionais e Escolas da Rede Pública de ensino parceiras, haverá um

outro momento de formação ainda este ano”, explica. A formação do dia 29
será conduzida pela Professora do IFRN Andreza
dos Santos Sousa, Mestra
em Cooperativismo e Tutora do Curso da Rede
E-Tec Brasil.

Continuando a programação de visitas de mobilização e sensibilização
para a campanha do Dia de Cooperar 2016, a equipe de Promoção Social do SESCOOP/RN foi recebida na Cooperativa de Serviços Técnicos do
Agronegócio (Coopagro). A equipe esteve ainda no município de Jaçanã
(150 km de Natal), visitando a Cooperativa Cacho de Ouro (Coopercacho).

Representantes de Ramos e Conselheiros do
SESCOOP/RN reúnem-se nesta terça-feira
Nesta terça-feira (19) a Organização das Cooperativas do Rio Grande
do Norte (OCB/RN) irá realizar a
primeira reunião ordinária dos
Representantes dos Ramos do cooperativismo em 2016. O encontro
está marcado para às 10h, na sede
do Sistema OCB/SESCOOP-RN.
Em pauta, assuntos como a apresentação do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 2016 (PDGC), o acordo de
parceria entre a OCB-RN e a
Cooperativa dos Proprietários de
Táxi de Natal (Cooptax) para utilização de produtos e serviços extensivos às cooperativas, alinhamento para a realização do Seminário
dos Representantes de Ramos, além

Encontro vai acontecer na casa do Cooperativismo potiguar, Sede do Sistema OCB/SESCOOP-RN

de definir o calendário das
reuniões ordinárias do colegiado. Antes do encontro dos
Representantes de Ramos, o
Serviço
Nacional
de

Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP/RN) irá realizar também a reunião com
o Conselho de Administração
do órgão, a partir das 9h.

