
O Encontro Estadual do Coope-
rativismo reuniu cooperati-
vistas, dirigentes de coopera-

tivas, conselheiros da OCB/RN e do 
SESCOOP/RN no Praiamar Hotel 
em Natal. O clima confraternização, 
reencontros e troca de ideias e  
experiências e também de muita  
informação, lembrando o ano do 
centenário do cooperativismo do 
Rio Grande do Norte. 
A programação contou com duas 
palestras: a primeira delas, o artista, 
músico, compositor e cordelista 
Paulo Coutinho que abordou, em 
formato de peça teatral, a força 
transformadora do o cooperati-
vismo. O tema foi “Cooperativismo 
Em Ação”. Outro palestrante foi  
Leoney Miranda, especialista em 
gestão estratégica e negócios, que 
veio do Espirito Santo transmitir  
ideias positivas e mostrar como as 

cooperativas podem con-
tribuir para a superação do 
momento de crise econômica 
do país, além delas mesmas, 
saírem fortalecidas desta situ-
ação. O SESCOOP/RN 
reservou um momento para 
apresentar e divulgar os  

canais de comunicação dis-
poníveis a todas as cooperati-
vas do Estado. A OCB/RN e o 
SESCOOP/RN entregaram  um 
DVD para as cooperativas que 
participaram do programa 
Cooperativismo em Pauta nos 
anos de 2014 e 2015.

Encontro Estadual do Cooperativismo reúne 
cooperativistas em grande celebração

Energias renováveis

A Associação Brasileira de Energia  
Solar Fotovoltaica (Absolar), a Associação  
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
assinaram um Termo de Coperação para 
financiamento de equipamentos para 
produção de energia eólica e solar pelo 
programa Mais Alimentos, uma linha 
de crédito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 (Pronaf) para dar subsídios a infraestrutura  
produtiva. Pequenos produtores de  
agricultura familiar e assentados da  
reforma agrária terão acesso ao financia-
mento. (Portal Brasil)

Reciclagem

A Ambev anunciou o lançamento do 
Programa Excelência Ambev Recicla, 
que investirá em organizações de cata-
dores que possuem boas práticas. Em 
parceria com o Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), o Excelência Ambev Recicla 
selecionará três organizações que re-
ceberão até R$ 100 mil reais em inves-
timentos e mais um ano de assistência 
técnica. Cooperativas de todo o Brasil 
podem se inscrever pelo site: 
www.ambevrecicla2016.com.br.

Siconv 
Período: 08 e 09 de dezembro  
Horário: 08h às 17h 
Sede da Coopercacho em Jaçanã 
Carga horária: 16h
 

NOTAS

CURSOS

OCB/RN e SESCOOP/RN prestam homenagem 
a cooperativas mais antigas em funcionamento

Outro momento importante do 
Encontro Estadual do Cooperati-
vismo foi a celebração dos cem 
anos de fundação da primeira 
cooperativa no Rio Grande do 
Norte, no município de Mossoró. A 
Mossoró Novo marca a criação do 
modelo cooperativista de atuação 
econômica no Estado.

A celebração reservou home-
nagem às cooperativas mais anti-
gas do Estado em funcionamento. 
O momento foi conduzido pelo  
historiador professor Manoel de 
Lucena. Foram homenageadas com 
uma placa comemorativa as coope-
rativas: Capesa, a Cerval, Unimed 
Natal, Cooperativa Cultural, 

Durante o Encontro Estadual do Cooperativismo, o setor de Promoção 
Social do SESCOOP/RN entregou o certificado de participação às coope-
rativas que aderiram à campanha do Dia C 2015. Junto com o certificado 
foi lançada, oficialmente, a edição 2015 da Revista do Dia C contendo a 
cobertura de todas as iniciativas voluntárias realizadas.

Cooptax, Cooepar, Unicred 
Mossoró, Coophab, Copala 
e Techene. O Encontro  
contou com a participação 
de trinca cooperativas  

potiguares, além do Depu-
tado Estadual George Soares 
e do Secretário Estadual da 
Agricultura, Pecuária e  
Pesca Haroldo Abuana.

Edição 24

01.12 – Cooperativa de Enfermagem 
do Rio Grande do Norte (Coopern);

02.12 - Cooperativa de Costureiras e 
Artesãos de Parnamirim (CCAPAR).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

Placas comemorativas foram entregues aos repre-
sentantes das cooperativas mais antigas do RN

Evento marcou o encerramento das atividades 
da OCB/RN e SESCOOP/RN em 2015


