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PARABÉNS
18.10 - Cooperativa dos Produtores
de Camarão Marinho do Estado do RN
(Coopercam);
18.10 - Cooperativa de Prestação de
Serviços aos Empresários Varejistas do
Ramo de Supermercado do RN (Supercoop);
20.10 - Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Natal (Transportes Coop Natal)
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Dia C 2016
Mais duas cooeprativas potiguares realizaram atidivades voluntárias no último final de semana. Na sexta-feira (14),
a Cooperativa Educacional de Natal
(Coopen) realizou, com seus alunos,
uma gincana educativa e solidária,
alertando para o combate ao mosquito Aedes Aegypti e também recolheu
doações de alimentos e brinquedos.
No sábado (15), a cooperativa de crédito Sicoob Credipol contribuiu para o
desenvolvimento e continuidade do
trabalho do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim.

CURSOS
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 Educadores 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

Seminário das Cooperativas do Ramo Transporte
acontece neste sábado (22)

E

m parceria com a OCB/RN e o
SESCOOP/RN, as cooperativas
do Ramo Transporte realizam,
neste sábado (22), o Seminário do
Ramo Transporte, com o tema: “Os
desafios do Transporte na Atualidade”. O evento será no Praiamar
Hotel, em Ponta Negra, a partir das
8h.
O Seminário conta com palestras
e debates sobre assuntos de
grande relevância para as cooperativas. A programação começa
com a palestra “Deveres e Direitos
Previdenciários”, ministrada pela
Coordenadora do Programa de
Educação Previdenciária, Dra. Lígia
de Moura. A segunda palestra trará
o tema “Tributação”, com as orientações do Analista Técnico de
Economia da OAB Nacional, Tiago
Barros. A programação da manhã
finaliza com o tema “Saúde e Segurança no Trabalho”, com o Instrutor do SEST/SENAT, Jailton

Seminário acontece no Praiamar Hotel (localizado na Rua Francisco
Gurgel nº 33, em Ponta Negra) a partir das 8h

Mendonça. Após o almoço,
o Diretor do Departamento
de Fiscalização e Vistoria,
José Rogério Leite, traz a palestra “A competência da
STTU como órgão gestor do
trânsito municipal”. Logo
após, “A competência da PRF
como órgão gestor do tráfe-

go nas rodovias federais”,
com o Inspetor da PRF, Olinto Neto. O evento encerra
com o Coordenador de Fiscalização, Arlindo Santos,
que palestra sobre competência do ANTT e a Legislação no âmbito Federal do
Transporte de Passageiros”.

Foi aprovada, no plenário da Câmara dos Deputados, a Medida Provisória
(MPV) 735/2016, cujo texto beneficia diretamente as cooperativas de
permissionárias e concessionárias de distribuição de energia elétrica.
A MPV 735/2016 segue agora para deliberação no plenário do Senado
Federal.

Coopanest proporciona curso de suporte básico de
vida a colaboradores da OCB/RN e SESCOOP/RN
Colaboradores da OCB/RN e SESCOOP/RN participaram do treinamento em Suporte Básico de Vida
com foco no diagnóstico e procedimento de reanimação cardiorrespiratória, ministrado pelo Diretor
da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do
Norte, Dr. Frederich Marcks.
O Curso Salve uma Vida engloba
informações sobre como fazer o diagnóstico de parada respiratória e
parada cardíaca e prepara o participante para efetuar o procedimento
correto para ativar o sistema de
saúde de uma possível vítima. Os
colaboradores da OCB/RN e SESCOOP/RN aprenderam, na prática,
como realizar a reanimação cardiorrespiratória de maneira eficaz,

O curso está em consonância com as ações de responsabilidade social da Sociedade Brasileira de Anestesiologia

além de reconhecer e tratar
os sinais de uma obstrução
respiratória. A Coopanest
RN oferece o treinamento
em empresas e grupos
interessados. O telefone

para informações é o (84)
3211-4144. A atividade contou com apoio da Sociedade
de Anestesiologia do RN
(SAERN) e alunos do curso
de Medicina da UFRN.

