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NOTAS
Capacitação
A Professora e Consultora do
SESCOOP/RN, Eloísa Helena Silva,
realizou a palestra de sensibilização
“Cooperativismo ao alcance de todos”
no Assentamento Novo Horizonte,
município de Pedro Avelino (localizado a 150km de Natal). O objetivo da
atividade é despertar nos participantes
o interesse e o conhecimento sobre a
doutrina, filosofia e o surgimento do
cooperativismo e suas especificidades.
O grupo de agricultores familiares está
em plena sintonia para a formação da
cooperativa. “Foi percebida a interação
do grupo, e a mesma linha trabalhada
por todos, dando ênfase nas atividades
desenvolvidas pela prática do cooperativismo”, comentou a professora. Após
a palestra, uma comissão foi formada
para dar continuidade aos trabalhos,
como o estudo para a formação do estatuto e sensibilizar demais integrantes
para a composiçao da cooperativa.
Capacitação II
O SESCOOP/RN ofereceu, no último
dia 26 de setembro, o curso básico
em Cooperativismo. A atividade aconteceu na Sede do SESCOOP/RN e foi
ministrada pelo Professor e Consultor
Assis Xavier. Os participantes acompanharam, entre outros tópicos,
noções fundamentais de cooperativismo, os ramos de atuação, diferenças
societárias, administração de cooperativa, Assembleias Gerais, Conselhos de Administração e Fiscal, gestão
cooperativa e organização do quadro
social. Participaram representantes da
Coopex, Cooafes, Transcoop-Natal,
Cooptegran, Cooern, além de estudantes da Unip/Fanec e UFRN.

CURSOS
Mercado Financeiro
Período: 23 e 24 de outubro
Horário: 18h às 22h40 e 8h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulos I e II
Período:
Módulo I: 30 e 31 de outubro
Módulo II: 20 e 21 de novembro
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 32h

Equipe de Monitoramento realiza ciclo de visitas a
cooperativas do Mato Grande e Região Central

E

ntre os dias 24 e 25 de setembro, cooperativas da agricultura familiar das regiões Central
e do Mato Grande potiguar receberam a visita do Gerente Técnico e de
Monitoramento do SESCOOP/RN,
Rubens Lopes. O gerente foi acompanhado pelo Representante do
Ramo Cooperativista da Agropecuária no Rio Grande do Norte,
Joseilson Medeiros. O objetivo dos
encontros é subsidiar ao ramo de
informações sociais econômicas e
financeiras, das respectivas cooperativas para demanda do Plano de
Trabalho para 2016.
De acordo com Rubens Lopes o
trabalho é uma oportunidade de
conhecer de perto as dificuldades
na gestão das cooperativas. “Temos a chance de conhecer e entender de perto estas dificuldades
e obstáculos, mas, também, os
avanços que eles obtiveram”, explica o Gerente. Na região Central,

Rubens Lopes e Joseilson Medeiros na Coopp em Pedra
Preta

a equipe técnica visitou a
Cooafa-PA, em Pedro Avelino. Em Pedra Preta, visitaram
a Cooperativa dos Ovinocaprinocultores (Coopp). Em
Lajes, foram recebidos na
Coopece. Já na região do
Mato Grande, a equipe técnica reuniu-se com repre-

sentantes da Guancoop, em
São Gonçalo do Amarante.
Em Ielmo Marinho, a reunião
foi na Cooperbios. A Coopbranco recebeu a visita dos
técnicos no município de
Poço Branco. E em João Câmara, a equipe visitou a
Cooafes.

Atenção Cooperativas Educacionais e Escolas integrantes do Cooperjovem:
nesta sexta-feira (2 de outrubro) encerra-se o o prazo para entrega dos
textos participantes do 9° Premio de redação do Programa Cooperjovem.
Os trabalhos devem ser entregues na Sede do SESCOOP/RN aos cuidados
do setor de Promoção Social. Mais informações no (84) 3605-2531.

UFRN/EAJ lança edital para cursos de idiomas na
modalidade à distancia
A Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), por meio
da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ),
torna público o Processo Seletivo
para os cursos: Inglês e Espanhol,
ofertados na modalidade de Educação a Distância com encontros
presenciais, ofertados pela Rede
e-Tec Idiomas sem Fronteiras. A Universidade está oferecendo 30 (trinta)
vagas para cada um dos cursos em
seus determinados pólos.
Os cursos técnicos serão ofertados
em 05 (cinco) polos: Natal, Touros,
Macaíba, São Paulo do Potengi e
Vera Cruz. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar Cadastro de Pessoa Física
(CPF), documento de identificação

O Edital pode ser acessado também no site:
www.sescooprn.coop.br

com foto e preencher o formulário. O candidato deve se
inscrever no polo/local ao
qual deseja concorrer. As inscrições estão sendo realizadas

em todos os pólos e vão até o
dia 06 de outrubro. O Edital
pode ser acessado também
através
do
site
www.sescooprn.coop.br.

