
No próximo dia 25 de no-
vembro (sexta-feira), a 
OCB/RN e o SESCOOP/RN 

irão promover o Encontro Estadual 
Cooperativista, com uma pro-
gramação que irá enfatizar o  
desenvolvimento da gestão coope-
rativista, o Encontro será no Praia-
mar Hotel em Ponta Negra, a partir 
das 7h30, e contará com palestras 
e debates de interesse para todas 
as cooperativas do Estado. 

A primeira será “Marketing nas 
redes sociais e a divulgação nas 
mídias digitais”, com o Jornalista, 
Publicitário e Professor do Curso 
de Publicidade da UNP. Caio Vito-
riano. Logo após, a palestra “Gestão 
moderna nas cooperativas: o papel 
fundamental dos gestores com 
visão de negócio”, com o Especia-
lista em Comunicação e Marketing 
Digital, Professor da Escola de Co-
municação e Arte da USP, Rubens 
Yoshida. Haverá ainda informações 

sobre Programa de Desen-
volvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC), que 
vem sendo trabalhado pelos 
Consultores do Monitora-
mento do SESCOOP/RN, 
com o Especialista em PDGC 
Bruno Portela. Haverá ainda 

a palestra “Oportunidade de 
Negócios para o Ramo Agro-
pecuário, Integração Portu-
gal/Brasil”, com Fernando 
Martinho  Diretor Geral da 
UNINORTE, Cooperativa dos 
Pedreiros de Cidade do Por-
to – Portugal.

Encontro Estadual Cooperativista 2016 acontece 
no  dia 25 de novembro

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

Cooperativas de Saúde realizam Seminário do 
Ramo no próximo dia 25 

Também no dia 25 de novem-
bro, a OCB/RN e o SESCOOP/RN, 
realizam o I Seminário das 
Cooperativas do Ramo Saúde do 
Rio Grande do Norte, uma opor-
tunidade para abordar assuntos 
relevantes para o crescimento do 
cooperativismo de Saúde no Es-
tado. O evento começa a partir 
das 18h e será realizado também 
no Praiamar Hotel, em Ponta Ne-
gra. 

O seminário irá contar com a 
palestra do Diretor da OCB/RN 
Representante das Cooperativas 
de Saúde do Rio Grande do 
Norte, Dr. Frederick Marcks que 
irá falar sobre o cenário, os de-
safios e conquistas do Ramo em 
2016. Logo após, o Especialista 

A Organização das Cooperativas do Rio Grande do Norte (OCB/RN), através 
do seu Diretor Representante das Cooperativas Agropecuárias, convoca os 
presidentes, diretores e dirigentes a participarem da 2ª reunião das coopera-
tivas do Ramo no dia 18 de novembro (sexta-feira), a partir das 8h, no Insti-
tuto Federal (IFRN) – campus Currais Novos.  

em Comunicação e Mar-
keting Digital, Professor 
da Escola de Comunicação 
e Arte da USP, Rubens 
Yoshida, ministrará pales-
tra com o tema: “O Digital 

– Nova Fronteira de Sáude: 
Como melhorar o Aceso e 
a Oferta de Saúde?”.  
Inscrições e informações 
através do telefone (84) 
3605-2531. 
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Faça sua inscrição pelo site: www.sescooprn.coop.br e participe do 
Encontro Estadual Cooperativista

Seminário será uma oportunidade para abordar assuntos relevantes 
para o crescimento do cooperativismo de Saúde no Estado

NOTAS

Ceia Natalina

 
Estão abertas as as inscrições para mais 
uma Oficina de Alimentação ofereci-
da pelo Setor de Promoção Social do 
SESCOOP/RN. A atividade vai acon-
tecer no próximo sábado (19), a par-
tir das 8h na Sede do SESCOOP/RN 
e será uma linda ceia natalina, abor-
dando a confecção de pratos típicos 
da época. O cardápio engloba en-
trada, prato principal e sobremesa. 
Faça sua inscrição pelo site do SES-
COOP/RN: www.sescooprn.coop.br.

15.11 -  Cooperativa de Energia e 
Desenvolvimento Rural de Piranhas 
(Cerpil);

15.11 - Cooperativa dos Educadores 
do Rio Grande do Norte (Cooern).

18.11 - Cooperativa de Consumo 
dos Propagandistas, Propagandistas 
Vendedores e Vendedores de Produ-
tos Farmaceuticos e Hospitalares do 
RN (Cooprofahrn).

20.11 - Cooperativa de Energia e De-
senvolvimento Rural do Trairi (Certril).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


