
Durante o mês de outubro, a 
OCB/RN e o SESCOOP/RN 
convidam a todos os co-

operativistas a participarem da 
campanha “Doe um Lenço”. A ini-
ciativa é do setor de Promoção 
Social e integra as atividades do 
“Outubro Rosa”, movimento mun-
dial criado para conscientizar, 
principalmente as mulheres, dos 
fatores de risco, de proteção e di-
agnóstico precoce do câncer de 
mama.

Para marcar o lançamento da 
campanha, haverá uma pro-
gramação especial nesta quar-
ta-feira (5), a partir das 13h na 
Sede do SESCOOP/RN. A tarde de 
lançamento vai contar com Ofici-
na de beleza com limpeza de pele, 
com as profissionais Joelma e 
Flávia, a Oficina de Motivação 
(Arte Terapia) com Cândida Aires 
Araújo e a palestra “Solidariedade 
e amor ao próximo”, que será mi-

nistrada  por Rosali 
Cortês. “O evento é aberto a 
toda comunidade e ao pú-
blico cooperativista e pedi-
mos, apenas, a gentileza de 
trazer um lenço que será 
doado às mulheres que es-
tão enfrentando esta situ-
ação”, destacou Sônia Ro-

cha, Superintendente do 
SESCOOP/RN. Um gesto 
simples mas de muito amor 
e carinho que irá refletir em 
sorrisos e amenizar a dor de 
muitas mulheres. O evento 
será encerrado com um café 
da tarde oferecido a todos 
os participantes. 

Em outubro, a OCB/RN e o SESCOOP/RN desen-
volvem a campanha “Doe um lenço”

Palestra: Sensibilização para o  
Cooperativismo 
Data: 07 de de outubro de 2016
Carga horária: 02h
Horário: 09h às 11h
Local: Assentamento do Rosário em 
Ceará-Mirim/RN

Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais 
Data: 18 a 20 de outubro de 2016
Carga horária: 08h
Horário: 14h às 16h40
Local: Sede do SESCOOP/RN
 
Cooperativismo Básico 
Data: 21 de outubro de 2016
Carga Horária: 08h
Horário: 08h às 17h
Local: Sede da Coopanest

Formação Continuada de Educa-
dores do Programa Cooperjovem 
21 de outubro de 2016
Carga Horária: 08h
Horário: 08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Análise e Concessão 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

Em novembro acontece o Encontro Estadual do 
Cooperativismo 2016

A OCB/RN e o SESCOOP/RN 
estão em fase de planejamento 
para mais um Encontro Estadu-
al do Cooperativismo, mais 
uma oportunidade para abor-
dar assuntos relevantes para o 
crescimento do cooperati-
vismo no Rio Grande do Norte. 

O Encontro contará com pa-
lestras e debates de interesse 
para todas as cooperativas do 
Estado. Os temas serão: “Ex-
celência na Gestão” e  
“Marketing nas redes sociais e 
a divulgação nas mídias digi-

Disponível para download no portal Brasil Cooperativo o livro Boas 
Práticas do Cooperativismo de Crédito. A publicação é resultado de um 
projeto de prospecção de boas práticas focadas no Ramo Crédito, inicia-
do pela OCB Nacional em parceria com o Banco Central do Brasil, ainda 
em 2012. Acesse: www.brasilcooperativo.coop.br.

tais”. Haverá ainda infor-
mações sobre Programa 
de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas 

(PDGC). A previsão  é que 
o  Encontro aconteça no 
dia 25 de novembro de 
2016.
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Lenços arrecadados serão doados para a Liga de Combate ao Câncer

A previsão é que o Encontro aconteça no dia 25 de novembro de 
2016

NOTAS

Alinhamento
 
Com o objetivo de contribuir para 
uma constante melhoria dos serviços 
e consultorias às cooperativas do Rio 
Grande do Norte, a OCB/RN e o SES-
COOP/RN realizou mais um encon-
tro de alinhamento com seus con-
sultores. Em pauta, uma proposta 
para o nivelamento dos conteúdos 
de cursos de Cooperativismo Bási-
co, Assembleias Gerais, Conselho de  
administração, Conselho Fiscal, Plane-
jamento e Participação do qua-
dro social. Na ocasião, o Setor de  
Monitoramento realizou também uma 
apresentação de resultados de apli-
cações do Programa de Acompanha-
mento da Gestão Cooperativa (PAGC). 
Além disso, o encontro reservou um 
momento para que os profissionais 
fizessem relatos sobre as consultorias 
realizadas, enfatizando o feedback das 
cooperativas.


