
Jornalistas, Radialistas e ou-
tros profissionais da Comuni-
cação de Currais Novos, 

acompanharam a palestra de Sen-
sibilização para o Cooperativismo. 
A atividade aconteceu na última 
quinta-feira (25) em uma das salas 
da Faculdade do Seridó (FAS) e Es-
cola Única Master.

A palestra foi ministrada pela 
Presidente da Cooperativa de Tra-
balho Multidisciplinar para Pro-
moção de Desenvolvimento Sus-
tentavel (Unieduc), Professora 
Eloísa Helena. “O objetivo da pa-
lestra é mostrar e informar mais 
sobre o cooperativismo e sua 
doutrina, trazendo também um 
pouco da história e exemplos de 
transformação gerados pelo mo-
delo de atuação econômica”, ex-
plicou a palestrante. O grupo de 
profissionais da Comunicação de 
Currais Novos está em fase de 
planejamento para constituição 

de uma cooperativa e já par-
ticiparam de uma reunião 
do Programa de Orientação 
Cooperativista (POC). “Nos-
so objetivo, além de propor-
cionar novas oportunidades 
para os profissionais da co-
municação de nossa cidade, 
é unir e fortalecer a classe. E 

principalmente atender à 
demanda de cursos profis-
sionalizantes e de qualifi-
cação para várias atividades 
da comunicação”, explicou o 
Radialista Hesse Ramos, um 
dos principais articuladores 
para a instituição da futura 
cooperativa.

Comunicadores participam de palestra de sensibi-
lização para o cooperativismo em Currais Novos

Planejamento Estratégico 
 
30 e 31 de agosto de 2016
8h às 12h e 13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede da Coopabev (Pureza/RN)

Gestão de Cooperativas de Crédito 
Avançado 

02 e 03 de setembro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Análise e Conceção de Crédito para 
Pessoa Jurídica 
 
21 e 22 de outubro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Escola Parceira do Cooperjovem dá início ao Pro-
grama Educacional Cooperativo

Até o dia 12 de setembro, a Esco-
la Estadual Jean Mermoz - parceira 
do Programa Cooperjovem através 
da Cooperativa dos Cirurgiões Den-
tistas da Grande Natal (Unidental), 
realiza mais uma ação do seu Proje-
to Educacional Cooperativo (PEC) 
“Reviver Jean”. A atividade consiste 
na construção de lixeiras a partir de 
materiais recicláveis.

A ação acontece em parceria com 
a Urbana (que doou pneus que irão 
compor as lixeiras), a Lotus Material 
de Construção (que doou quatro 
galões de tintas) e os alunos da 
Jean Mermoz.  O objetivo da ativi-
dade é conscientizar os jovens para 
a limpeza e manutenção da escola, 
que é patrimônio de todos. Nesta 

No próximo dia 24 de setembro (sábado), o Setor de Promoção Social 
promove mais uma Oficina de Alimentação Saudável. A atividade é parte 
das ações do Programa Viver Melhor e acontece a partir das 8h na Sede 
do SESCOOP/RN. Vagas são destinadas a cooperativas, com percentual 
disponível à comunidade.

29.08 - Cooperativa Cultural Universi-
tária do Rio Grande do Norte (Cultural);

29.08 - Cooperativa dos Agricultores 
dos Frutos da Paz (Cooapaz);

02.09 – Cooperativa Regional Mista do 
Apodi (Coopermil).
 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

segunda-feira (29) também 
foi dado início ao projeto 
“Berçário de Mudas”, que 
pretende despertar o inter-
esse pela preservação do 

meio ambiente, assim como 
as formas de vida e sobre-
vivência. Os alunos acom-
panharam a exibição do 
filme “João e o Pé de Feijão”.
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Jornalistas, Radialistas, Cinegrafistas e Produtores participaram do 
encontro em Currais Novos

Projeto Educacional Cooperativo “Reviver Jean” visa conscientizar o 
aluno para a preservação do meio ambiente e da escola

NOTAS

Agenda
 
Nesta sexta-feira (2), o Setor de Pro-
moção Social, em parceria com o cur-
so de Odontologia da UNP, realiza  
atividade de Saúde Bucal no Cen-
tro Municipal de Educação Infantil do 
bairro de Dix-Sept Rosado.  Nos dias 
09 e 10, acontece mais uma etapa da 
Formação Continuada dos Educa-
dores do Programa Cooperjovem na  
Cooperativa Educacional de Parelhas. 
Já nos dias 16 e 17, será realizada a 
primeira Formação de Educadores da 
Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal José Targino, em Pedro Velho.


