Edição 12

SESCOOP/RN recebe encontro de Superintendentes
da Região Nordeste
PARABÉNS

O

Serviço
Nacional
de
Aprendizagem do Coope07.09 – Cooperativa Agropecuária de
rativismo no Rio Grande
São José de Mipibu (Coasjomil);
do Norte recebeu a importante
10.09 - Cooperativa Educacional de missão de sediar o II Encontro de
Parelhas (Coepar);
Superintendentes dos SESCOOPs
da Região Nordeste em 2015. Em
dois dias de encontro, os gestores
NOTAS
promoveram alinhamento das
ações do cooperativismo no NorBazar
deste, em busca de oferecer
O Bazar da Cooperação, promovido subsídios para o planejamento sispela Atitude Cooperação, será rea- têmico. Uma oportunidade para
lizado no sábado (12). A ação, que planejar ações conjuntas regionais
conta com o apoio da Unimed Na- e compartilhar experiências positital, principal mantenedora da ONG,
e da Receita Federal, acontecerá das vas e situações de dificuldades.
Para a superintendente de
9h às 17h, no Centro Clínico Via Direta, situado no shopping Via Direta. Pernambuco, Cleonice Pereira
Eletrônicos, artigos esportivos, brin- Pedrosa, o encontro é necessário
quedos, roupas, cosméticos e diversos
itens importados, doados pela Recei- para alinhar todas as ações e
ta Federal, estarão disponíveis para obrigações de cada unidade
aquisição, com valores bem inferiores estadual. “A pauta consiste na soaos praticados no mercado. Estarão cialização dos planos de trabalho
à venda rifas, no valor de R$ 10, para
sorteio de um quadriciclo, modelo e de práticas de cooperativas e do
Keeway ATV 50, que será realizado no próprio SESCOOP. O desafio deste
dia 12 de outubro, Dia da Criança.

Superintendentes das Unidades do SESCOOP da
Região Nordeste reunidos no Rio Grande do Norte

momento é estabelecer projetos regionais”, explicou a
gestora. Participaram da reunião os Superintendentes:
Pedro José D’Albuquerque
Almeida (SESCOOP/PB), José
de Arimatéa Costa da Silva
(SESCOOP/PI), José Alberto
Batista
dos
Santos

(SESCOOP/BA), Marcia Túlia
Pessoa (SESCOOP/AL), Nerinalva Gonçalves de Azevedo
(SESCOOP/MA), José Aparecido dos Santos (SESCOOP/CE),
Cleonice Pereira Pedrosa
(SESCOOP/PE), e a Superintendente do SESCOOP/RN,
Sônia Rocha.

Torneio
Atenção equipes de futebol de
cooperativas potiguares: na próxima
terça-feira (15), a partir das 15h, será
realizada a primeira reunião de alinhamento para o Torneio Cooperativista
de Futebol, edição 2015.

CURSOS
Técnicas de Negociações e Vendas
Data: 18 e 19 de setembro
Horário: 18h às 22h e 8h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h
Cooperativismo Básico
Data: 26 de setembro
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 8h
Oficina Prezi: Ferramentas Virtuais
Período: 28 e 30 de setembro
Horário: 14h às 16h40
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 8h
Conselho Fiscal
Período:
28 de setembro a 01 de outubro
Horário: 18h às 22h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 16h

Inaugurada, no município de São João do Sabugi, a turma piloto do
Programa LíderCoop. A aula inaugural aconteceu na manhã do ultimo sábado (5), na Sede da Cooperativa dos Agricultores Familiares do
município (COAFS) e contou com a presença da Superintendente do
SESCOOP/RN e equipe técnica.

Assembleia Geral constitui Cooperativa de Mineração em Afonso Bezerra (RN)
O Setor de Monitoramento do
SESCOOP/RN desenvolveu mais
um trabalho vitorioso, culminado
com a constituição de mais uma
cooperativa no Estado. No último
dia 06 de setembro, foi realizada
Assembleia Geral de Constituição
da Cooperativa de Mineração do
Estado do Rio Grande do Norte
(COOMRN). A AG contou com a
presença de 44 cooperados.
Atuando no Ramo Mineral, a
COOMRN desenvolverá atividade
de extração mineral sob o regime de
concessão de lavra abrangendo
pesquisas, produção (extração),
beneficiamento,
industrialização,
armazenamento, comercialização,
transporte, exportação e importação

Cooperados da COOMRN aprovando a
constituição da Cooperativa de Mineração

de minerais em geral. A sede
da cooperativa fica localizada
no Assentamento Alto da
Felicidade II, no município de
Afonso Bezerra (localizado a

175Km de Natal). Na ocasião,
foram eleitos os Conselhos
de Administração e Fiscal. O
trabalho do foi desenvolvido
com o Consultor Assis Xavier.

