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NOTAS
Cooperjovem
O resultado final do II Concurso Estadual de Desenho do Programa Cooperjovem está publicado no site do SESCOOP/RN. Os autores dos desenhos
selecionados receberão como prêmio
um kit escolar personalizado contendo
mochila, caderno, estojo e coleções de
lápis de pintura, entre outros materiais.
Além disso, os trabalhos selecionados
irão compor o calendário 2016 do Programa Cooperjovem. Com o tema “Juntos pelo bem e por um mundo melhor”,
o concurso foi destinado aos alunos das
cooperativas educacionais e das escolas da rede pública de ensino que foram
adotadas por cooperativas, passando
a integrar o Cooperjovem no Estado.
Para conferir o resultado final, acesse:
www.sescooprn.coop.br.

Coopen
Fechando as comemorações do mês
de setembro, a Cooperativa Educacional de Natal (Coopen), realizou o
seu tradicional desfile cívico. O Evento aconteceu no dia 30 de setembro,
pelas ruas do bairro de Nossa Senhora
da Apresentação, zona Norte de Natal. Este ano o tema trouxe referência
à campanha do Dia de Cooperar 2015.
A #JuntosPeloBem esteve presente
em todas as dez alas do desfile, exaltando a família, a educação, trânsito,
sustentabilidade, as Forças Armadas e os
valores cooperativistas.

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
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Período: 14 de outubro
Horário: 8h às 10h
CEMTRAF - São Paulo do Potengi
Carga horária: 2h
Word e Excel
Período: 26 de novembro a 06 de
novembro (segunda a sexta)
Horário: 14h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 30h

SESCOOP/RN sedia reunião de articulação do
Programa “Mais Gestão”

O

SESCOOP/RN recebeu, mais
uma vez, a importante
missão de sediar o encontro
de articulação do “Mais Gestão”,
Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que promove o
fortalecimento de cooperativas da
agricultura familiar por meio da qualificação de seus sistemas de gestão.
O Programa usa metodologia de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) específica para cooperativas
da agricultura familiar, com o objetivo de qualificá-las e garantir o acesso a mercados, especialmente ao
aberto pelo Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Membros de cooperativas estão
debatendo, com representantes
da Conab, Secretaria de Educação
do Rio Grande do Norte, Secretarias Municipais de Educação de
Natal, Mossoró e Parnamirim, as
experiências, melhorias e negociações de oferta e demanda de

Órgãos Públicos e Cooperativas da Agricultura Familiar:
entendimento para melhoria da gestão cooperativa

produtos de fornecimento
para a alimentação escolar.
“Nós ampliamos este entendimento para as demandas
de compras públicas. Então
engloba, além do PNAE, o
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e todas as
suas modalidades”, explica

Camila Silva, Analista Técnica de Políticas Sociais da
Secretaria da Agricultura
Familiar. Participam representantes
da
Capesa,
Cooafam, Cooafap, Coodap,
Coopercacho, Cooperuba e
Cooperchique, além da,
OCB/RN, UFRN e IFRN.

Prorrogadas, até 09 de outubro (sexta-feira), as inscrições para o Processo
Seletivo dos cursos de Inglês e Espanhol ofertados na modalidade de Educação a Distância. Os cursos são oferecidos pela UFRN, por meio da Escola
Agrícola de Jundiaí (EAJ), em parceria com a Rede e-Tec Idiomas sem Fronteiras. Acesse o edital no www.sescoop.r.coop.br.

OCB/RN e SESCOOP/RN iniciam atualização
do planejamento estratégico 2016 a 2020
Com o objetivo de proporcionar
sempre trabalhos e serviços de excelência às cooperativas potiguares, a Organização das Cooperativas e o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
no Rio Grande do Norte (OCB/RN e
SESCOOP/RN), iniciaram o processo de atualização e revisão do
Planejamento Estratégico (2016 –
2020).
O trabalho está sendo conduzido
pela Consultora Danielle Bezerra.
“O Planeamento é desenvolvido
nacionalmente pelo Sistema OCB.
Nosso intuito é planejar ações para
2016, visando nortear as ações que
serão desenvolvidas junto às
cooperativas ligadas ao sistema. O

Planejamento reúne gestores e colaboradores e segue até esta quarta-feira (07)

objetivo principal deste trabalho é cuidar da gestão do
cooperativismo para solidificar este modelo econômico no Rio Grande do Norte”,

explicou a Consultora. A
atividade reúne, até quarta-feira (7), Dirigentes, Conselheiros, Funcionários, e,
Prestadores de Serviço.

