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COMUNICADO – HOME OFFICE 
 
 

Em atenção às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, e, 

em consideração à publicação, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, do Decreto nº 

30.419, de 17 de março de 2021, que dispôs sobre medidas de isolamento social rígido, de caráter 

excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, no âmbito 

do Estado do Rio Grande do Norte, assim como das Portarias nº 002/2020-OCERN e 005/2020-

SESCOOP/RN, não revogadas, a Casa do Cooperativismo Potiguar comunica que será iniciado o 

regime de trabalho no modelo Home Office, a iniciar no dia 22 de março de 2021. Caso as medidas 

governamentais não sejam prorrogadas, o retorno ao expediente presencial se dará no dia 05 de 

abril do corrente ano, às 8h. Do contrário, publicaremos comunicação complementar a esta.  

A medida busca preservar nossos dirigentes, colaboradores e a sociedade, contribuindo no 

sentido de diminuir a proliferação do novo coronavírus, responsável pela COVID-19. Nesse período, 

o atendimento na Casa do Cooperativismo será prioritariamente realizado de maneira remota por 

meio da ferramenta “Atendimento Virtual”, localizado no menu lateral do site 

www.sescooprncoop.br.  O atendimento também se dará por meio dos telefones abaixo, de acordo 

com as respectivas áreas:  

OCERN 

• Presidência: Roberto Coelho da Silva (84) 99986-8858 

• Superintendência: Eduardo Gatto (84) 99988-0323 

• Secretaria: Francisca Ericarla (84) 98861-9529 

 
SESCOOP/RN 

• Gerência Adm/Financeiro: Fernanda Ribeiro (84) 99988-0511 

• Gerente Técnico: Rubens Lopes (84) 99988-0506 

• Financeiro: Jacqueline Cristiane (84) 99988-0463 

• Formação Profissional: Régia Morais (84) 99401-2963 

• Monitoramento: Bruno Portela (84) 99650-6333 

• Monitoramento: Assis Silva (84) 99957-7798 

• Compras e Credenciamento: Adriana Ângela (84) 99988-0197 

• Jurídico: Lília Luz (84) 99902-0797 

• Comunicação Institucional: Gil Oliveira (84) 99121-2895 

 
Natal/RN, 18 de março de 2021. 
 

 
Roberto Coelho da Silva 

Presidente 
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