
ELICOOP 2013 

Encontro da Liderança Feminina 
FEMININO 

Vivenciando o CooperativismoObjetivos
Proporcionar a integração entre as lideranças femininas 
das Cooperativas Paranaenses favorecendo o 
intercâmbio cultural entre cooperativas de diversas 
regiões do Estado.

Público-alvo
Cooperadas, esposas e filhas de cooperados que fazem 
parte do quadro social das cooperativas paranaenses.

Local
Memorial da Imigração Holandesa
Rua do Moinho, 244 -  Colônia Castrolanda - Castro - PR 
Fone: (42) 3234-1231

Inscrições até 10.05.13
Deverão ser efetuadas 

 a partir de 30.04 pelo 
Agente de DH ou de Cooperativismo. Após inscrever 
suas participantes, a cooperativa deverá imprimir a lista 
de presença e entrega-la assinada na recepção do 
evento.

Maiores informações:
Fabianne Ratzke | (41)3200-1126
E-mail: fabianne.ratzke@sistemaocepar.coop.br 

no site  
www.paranacooperativo.coop.br

O evento será apoiado pelo SESCOOP/PR  e as despesas 
com deslocamento, hospedagem, alimentação e extras 
durante a viagem são de responsabilidade das delegações.

Realização:

Dia 15.05 das 19h30 às 22h00

8 °
Coquetel de boas-vindas

Dia 16.05 das 08h30 às 20h00

08h30  Recepção e Inscrição
09h00  Abertura oficial com a Cooperativa Anfitriã 

- Sr. Frans Borg
09h40  Apresentação da Fanfarra 
10h00  Vivenciando o Cooperativismo 

- Cooptur
11h30  Almoço
13h00  Início das atividades externas
18h00  Retorno ao moinho e deslocamento ao hotel
19h30  Jantar de confraternização

Dia 17.05 das 08h00 às 14h00

08h00  Abertura e início das oficinas
10h00  Intervalo
10h15  Apresentação das oficinas 
11h30  Palestra: 8 ou 80 - O autoconhecimento 

como competência - Branca Barão
12h30  Encerramento
13h00  Almoço

IMPORTANTE: Para o dia 16.05 as participantes devem 
estar vestidas com roupas e sapatos confortáveis 
(preferência tênis, sapatilhas e sapatos sem salto).

Local: Hotel Buganville - Praça Manoel Ribas, 99 - Castro

�revistas
�colas em bastão
�tesouras

�outros materiais (retalhos de tecido, botões, novelo 
de lã, cola colorida, algodão, etc.)

�fita dupla-face
�fita crepe
�giz de cera

Material a ser levado para o evento:

http://www.paranacooperativo.coop.br
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