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Currais Novos vai receber a celebração do Dia de
Cooperar 2016 no próximo dia 02 de julho
PARABÉNS

A

s cooperativas potiguares estão mais
uma vez mobilizadas
24.06 - Cooperativa dos Entregadores
Mercadorias Serviços de Natal (Unina maior campanha
moto);
do
voluntariado
cooperativista do país: o Dia de
25.06 - Cooperativa dos Plantadores
de Cana-de-Açúcar do Rio Grande do Cooperar. E no primeiro sábado
Norte (Cooplacana).
de julho (2/7), os voluntários estarão reunidos no Largo do Core*Fonte: OCB/RN
to Guarani, em Currais Novos (a
182Km de Natal), na região do
Seridó, com atendimentos gratuiNOTAS
tos à população. Será uma manhã
de serviços sociais, médicos e de
cidadania, além de atrações culAprendiz Cooperativo
turais e muita diversão para as crianças.
Para a superintendente do SESO SESCOOP/RN está com inscrições
abertas para composição de nova tur- COOP/RN, Sônia Rocha, este ano,
ma do Aprendiz Cooperativo. O perío- a grande celebração chega ao mudo de vigência do curso é de 14 meses,
iniciando no dia 04 de julho. O Progra- nicípio de Currais Novos para proma Aprendiz Cooperativo tem o ob- mover a integração com o interior
jetivo de viabilizar o cumprimento da do Estado. “As cooperativas poLei da Aprendizagem – Lei nº 10.097, tiguares aderiram ao movimento e
de 19/12/2000 – pelas cooperativas
e unidades estaduais do SESCOOP estão unindo forças para que todo
e proporcionar a formação técnico-profissional metódica com conteúdos programáticos teóricos e práticos, para a integração do aprendiz ao
mundo do trabalho, dentro dos preceitos da doutrina cooperativista. A
turma oferecida pelo SESCOOP/RN é
direcionada a cooperativas e empresas
convencionais. Atualmente, participam
da turma Aprendizes da Unidenal,
Cooptax, Coophab e Credsuper.

CURSOS
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulo - Básico
Data: 22 e 23 de julho de 2016
Horário: 18h às 22h e 08h às 17h
Local: SESCOOP/RN
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulo - I
Data: 26 e 27 de junho de 2016
Horário: 14h às 18h e 08h às 17h
Local: UNICRED MOSSORÓ/RN

Dia de Cooperar 2016: "Ações que constróem em transformam vidas"

o estado conheça a força
transformadora do cooperativismo”, destaca. Este ano,
24 cooperativas participam
do Dia C em todo o Estado
realizando, durante a campanha, 29 projetos em 13
municípios,
mobilizando
mais de 1,4 mil voluntários.

Na edição 2015, o Dia C beneficiou mais de 10 mil pessoas no Rio Grande do Norte.
A celebração do Dia C 2016
em Currais Novos tem apoio
da Faculdade do Seridó (Fas)
e da Escola Única Master,
além de integração e apoio
da Prefeitura Municipal.

As 40 senhoras assistidas pelo Lar Espírita Enviados de Jesus (Lar da Vovozinha) receberão a alegria dos voluntários da Unicred Natal em uma
manhã de brincadeiras, distribuição de brindes e muita descontração. A
cooperativa também arrecadou doações entre os associados que serão
entregues ao Lar neste sábado (25).

Consultor apresenta projeto de criação de Núcleo
de Formação Complementar para cooperativas
O Professor Walther Dorighelo
apresentou à equipe do SESCOOP/RN, o projeto de Núcleo
de Excelência em Formação
Complementar, um programa
educativo de especialização,
qualificação e capacitação com
objetivo de orientar, assistir e
promover junto aos cooperados
e seus colaboradores, além da
graduação, a especialização, ampliação de seus conhecimentos
nas áreas afins da atividade
cooperativista.
A ideia é desenvolver o núcleo
como instrumento estratégico
de apoio às ações de ensino de
formação complementar. "A formação complementar permite,

Proposta de Educação Complementar apresentada pelo Professor
abrange diversas áreas do conhecimento

além da especialização, a
ampliação de conhecimentos com as demais
áreas da atividade empresarial e cooperativista”,

afirma. Walther Dorighelo
é um dos mais respeitados
consultores em Marketing
do Brasil e também é consultor do SESCOOP/RN.

