
A quarta etapa da formação 
vai acontecer de 14 a 16 de 
agosto na Sede da Coope-

rativa Educacional de Parelhas e o 
conteúdo programático inclui ofici-
nas e debate sobre a construção do 
Projeto Educacional Cooperativo. 

Em 2015, somam-se dois anos 
desde que o SESCOOP/RN iniciou 
o projeto de formação continuada 
dos Educadores do Cooperjovem, 
como forma de reforçar o trabalho 
de inserção do cooperativismo de 
forma transversal no currículo es-
colar. “Nesta etapa, serão ofereci-
das três oficinas: danças regionais, a 
arte de contar histórias e a oficina 
de pedagogia da cooperação. Além 
disso, o debate sobre a construção 
do PEC é extremamente importante 
para o desenvolvimento do Progra-
ma e todas as escolas terão de en-
tregar seus projetos até o final de 
julho”, explica a Superintendente do 

SESCOOP/RN, Sônia Rocha. 
Será disponibilizado um inter-
câmbio entre os educadores 
da rede cooperativa para a 
sede da Cooepar. A viagem 
será oferecida também aos 
professores das escolas da 
rede pública de ensino que 

participam do Cooperjovem 
através das cooperativas 
madrinhas. As instrutoras 
serão: Andreza Sousa (Peda-
gogia da Cooperação), Cícera 
Cristiane da Silva (Contação 
de Histórias) e Dra.Teodora 
Alves (Danças Regionais).

SESCOOP/RN vai realizar a IV Etapa da Formação 
dos Educadores do Programa Cooperjovem

Desenvolvimento Gerencial 

Nos dias 24 e 25 de julho a Formação 
Profissional do SESCOOP/RN irá dis-
ponibilizar o curso de Desenvolvimento 
Gerencial, exclusivo para cooperativas 
do Ramo Crédito. O curso vai pro-
porcionar aos participantes conheci-
mentos e habilidades que permitam 
compreender os diversos processos 
envolvidos na atuação de um gerente, 
levando-os, consequentemente, a agir 
com base nos preceitos que envolvem 
a atividade em busca dos melhores 
resultados para os negócios de suas 
cooperativas.

Elaboração de Projetos 
Período: 31 de julho a 01 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede da Coopercacho - Jaçanã 
Carga horária: 16h 

Noções Básicas de Coaching 
Período: 01 e 08 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 16h
 
Oficina: Relacionamento com o 
Cliente 
Data: 11 de agosto 
Horário: 14h às 18h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h
 
Contabilidade Básica para não  
Contadores 
Data: 22 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h 

Cooperativismo Básico 
Data: 29 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

Credipol realiza neste domingo (26) atividade da 
campanha do Dia C 2015 em Pium

A celebração do Dia de Coo-
perar 2015 foi realizada no dia 
04 de julho, mas as cooperativas 
potiguares continuam engajadas 
na campanha e realizando mais 
atividades, espalhando o senti-
mento do voluntariado coopera-
tivista pelo Rio Grande do Norte. 

Neste domoingo (26), a Coope-
rativa de Economia e Credito 
Mútuo dos Servidores da Secre-
taria de Estado da Segurança e 
da Defesa Social do RN (Credi-
pol) vai realizar atividade no Lar 
Bom Jesus, em Pium. A entidade 
é mantida por Irmã Cleide Tomé 
de Lima e Silva, ex-vendedora am-
bulante que abriga e cuida de 27 
crianças. Os voluntários da Credi-

A Campanha do Dia de C 2015 segue pelo Rio Grande do Norte. No  
ultimo final de semana, a Cerpal realizou atividade no Espaço Solidário 
do bairro de Mãe Luiza. A cooperativa doou fraldas geriátricas, leite e 
lanche para os idosos atendidos pela casa. A Federalcred também reali-
zou uma manhã de lazer e lanche para as idosas do CIADE. 

20.07 - Cooperativa de Economia e 
Crédito Múltuo dos Servidores da 
UFRN (Credsuper);  
 
25.07 - Cooperativa dos Beneficiá-
rios Artesanais de Castanha de Caju 
(Coopercaju);

27.07 - Cooperativa de Energia e 
Desenvolvimento Sustentável do 
Agreste Potiguar (Cerpal). 

PARABÉNS

pol  vão proporcionar uma 
manhã de alegria e lazer 
na casa. A Cooperativa vai  
instalar, no local, um par-
quinho pré-moldado, com 

vários brinquedos integra-
dos. A Credipol também vai 
inaugurar  um mini campo 
de futebol que foi monta-
do  com recursos próprios.

Mais informações no programacooperjovem@ses-
cooprn.coop.br ou no telefone (84) 3605-2531
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Lar Bom Jesus vai ganhar um parquinho e um mini 
campo de futebol patrocinados pela cooperativa


