
O SESCOOP/RN divulga o 
calendário de premiação 
da etapa estadual da 10ª 

edição do Prêmio Nacional de 
Redação Cooperjovem e do 3º 
Concurso Estadual de Desenho. 

No dia 11 de novembro, acon-
tece a primeira cerimônia, na sede 
da Cooperativa Educacional de 
Natal (Coopen). No dia 18, a 
premiação será na Cooperativa E-
ducacional de Parelhas (Cooepar). 
No dia 23, a premiação será na Es-
cola Estadual Judith Bezerra. No 
dia 30, serão premiados os alunos 
classificados da Escola Estadual 
Jean Mermoz. E no dia 15 de 
dezembro, a premiação da Escola 
Municipal Professor Zuza. Na ca-
tegoria 1 ( do 4° ao 5° ano), foram 
selecionadas as redações de: 
Davyd Lucas Morais Lopes  (aluno 
da Escola Municipal Professor 
Zuza, de Natal), Lavínia Batista de 
Araújo (da Cooperaiva Educacio-

nal de Parelhas - Cooepar) e  
Paulo Sérgio Teixeira da Sil-
va (da Escola Estadual Jean 
Mermoz - Natal).  Na Cate-
goria 2 (do 6° ao 9° ano), os 
trabalhos selecionados fo-
ram os de: Iara Camilly Dan-
tas dos Santos (da Coopera-

tiva Educacional de Parelhas 
- Cooepar), Luciana Ribeiro 
de Macedo (Escola Estadual 
Judith Bezerra - Natal) e Ma-
ria Eduarda Fontenele do 
Nascimento (Cooperativa E-
ducacional de Natal - 
Coopen).

Cooperjovem: classificados nos Prêmios de Redação e 
Desenho serão premiados em novembro e dezembro

Oficina de Trabalhos Manuais
16 de novembro de 2016
13h às 17h
Carga Horária: 04h
Local: Sede da Cooptax Natal

Inclusão Digital
17 e 18 de novembro de 2016
14h às 16h40
Carga Horária: 08h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Encontro Estadual Cooperativista
25 de novembro de 2016
Horário: 08h às 12h
Carga horária: 04h
Local: Praiamar Hotel - Ponta Negra

CURSOS

Encontro Estadual Cooperativista 2016 acontece no  
dia 25 de novembro

Em novembro, a OCB/RN e o 
SESCOOP/RN irão promover o 
Encontro Estadual Cooperativista, 
uma oportunidade para abordar 
assuntos relevantes para o cresci-
mento do cooperativismo no Rio 
Grande do Norte. Com uma pro-
gramação que irá enfatizar o des-
envolvimento da gestão coopera-
tivista, o Encontro contará com 
palestras e debates de interesse 
para todas as cooperativas do Es-
tado. 

A primeira será “Marketing nas 
redes sociais e a divulgação nas 
mídias digitais”. Logo após, a pa-
lestra “Gestão moderna nas 
cooperativas: o papel fundamen-
tal dos gestores com visão de 
negócio”. Haverá ainda infor-

Já estão disponíveis para download as novas publicações dos Manuais 
Técnicos do Cooperativismo. O objetivo das publicações é orientar profis-
sionais e prestadores de serviço de cooperativas, estabelecendo padrões nos 
processos contábil, tributário, fiscal e operacional. Acesse os manuais no site: 
www.sescooprn.coop.br.

mações sobre Programa de 
Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas 
(PDGC) que vem sendo tra-
balhado pelos Consultores 
do Monitoramento do SES-

COOP/RN. O  Encontro Es-
tadual Cooperativista irá a-
contecer no dia 25 de 
novembro (sexta-feira), a 
partir das 7h30 no Praiamar 
Hotel, em Ponta Negra.
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Cooperjovem: iniciativa da OCB e do SESCOOP que envolve quase 
100 mil alunos, 566 escolas, apoio de 87 cooperativas em 11 estados

Programação irá enfatizar o desenvolvimento da gestão cooperati-
vista

NOTAS

Top Natal

 
A Unimed Natal conquistou, pela 10ª 
vez, o  prêmio Top Natal. A premiação 
aconteceu na noite da última quin-
ta-feira (3) no Olimpo Recepções, em 
Natal. Esta foi a décima vez que a  
Cooperativa de Trabalho Médico con-
quistou o prêmio desde a sua criação 
em 2002, sendo a sétima consecutiva.

Educação

Estudantes do Curso de Agrone-
gócio do SENAR - Polo Jucuru-
tu,  visitaram o Núcleo de Repre-
sentação Cooperativista do Seridó. 
Na ocasião,  os alunos acompanha-
ram uma palestra para aprender e 
conhecer melhor sobre o Sistema 
Cooperativista e os seus princípios.

04.11 - Cooperativa Escolar dos 
Alunos da Escola Agrícola de Jundiaí 
(Coopeaj);

11.11 - Cooperativa de Habitação, 
Trabalho e Serviços Integrados 
(Coopercasa).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


