
AOCB/RN e o SESCOOP/RN 
pomovem, nesta sexta-fei-
ra (25), o Encontro Estadu-

al Cooperativista, no Praiamar Ho-
tel em Ponta Negra, a partir das 
7h30, com palestras e debates de 
interesse para todas as cooperati-
vas 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 Desenvolvi-
mento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC), que vem sendo trabalha-
do pelos Consultores do Monito-

ramento 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. À tarde haverá 
uma reunião, no mesmo lo-
cal, com Fernando Martinho 
e representantes das coope-
rativas agropecuárias, para 
debater oportunidades.

Encontro Estadual Cooperativista 2016 acontece 
nesta sexta-feira (25)

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

CURSOS

OCB/RN, SESCOOP/RN e Cooperativas de Saúde 
realizam Seminário do Ramo nesta sexta (25) 

Também no dia 25 de novembro 
(sexta-feira), a OCB/RN e o SES-
COOP/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 Esta-
do. O evento começa a partir das 
18h e será realizado também no 
Praiamar Hotel, em Ponta Negra. 

O seminário irá contar com a pa-
lestra do Diretor da OCB/RN e  
Representante das Cooperativas de 
Saúde do Rio Grande do Norte, Dr. 
Frederick Marcks, que irá falar so-
bre o cenário, os desafios e con-
quistas do Ramo Saúde em 2016. 
Logo após, o Especialista em Co-
municação e Marketing Digital, 

Mídia e Política serão temas do projeto Conjuntura em Debate, nesta quar-
ta-feira (23), promovido pela Cooperativa Cultural Universitária. Os debate-
dores são os professores Arnon Andrade e Rui Rocha. O evento é aberto ao 
público e será no Auditório B do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA), da UFRN, a partir das 19h.

Professor da Escola de Co-
municação e Arte da Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
Rubens Yoshida, ministrará 
palestra com o tema:  
“O Digital – Nova Fronteira 

de Sáude: Como melhorar o 
Aceso e a Oferta de Saúde?”. 

Inscrições e informações 
sobre o Seminário podem 
ser obtidas através do tele-
fone (84) 3605-2531. 
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Programação do Encontro Estadual Cooperativista irá enfatizar o 
desenvolvimento da gestão cooperativa

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

NOTAS

Licitações
 
A Comissão Especial do Desenvolvi-
mento Nacional (CEDN), do Senado 
Federal, aprovou o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 559/2013, que propõe a 
modernização da Lei de Licitações e 
Contratos com a Administração Públi-
ca. O texto inicial do projeto restrin-
gia as possibilidades de participação 
das cooperativas nas licitações, cujo 
objeto de contratação exigisse subor-
dinação.  Ao apresentar o parecer na 
CEDN, o relator acolheu os pleitos do 
cooperativismo para alterar o artigo 
14 do projeto, assegurando a partici-
pação das cooperativas em licitações 
públicas observadas as regras estabe-
lecidas na legislação cooperativista.

 
Trabalho

Em recente decisão, o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região (in-
terior de São Paulo) apreciou questão 
polêmica que vem sendo debatida 
no âmbito do Poder Judiciário: a es-
tabilidade do empregado eleito di-
rigente de cooperativa composta por 
funcionários da mesma empresa ou 
categoria. Alguns segmentos, em es-
pecial a indústria farmacêutica e as in-
stituições financeiras, vem relatando 
um número crescente de constituição 
de cooperativas dentre seus quadros 
de funcionários.  Veja matéria no site: 
www.sescooprn.coop.br.

21.11 -  Cooperativa de Assessoria e 
Serviços Múltiplos ao Desenvolvimen-
to Rural (Coopervida);

22.11 - Cooperativa de Desenvolvi-
mento Rural Vale de Apodi (Cervap).

*Fonte: OCB/RN
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