
Alunos do Programa Líder-
Coop (desenvolvido pelo 
SESCOOP/RN em São João 

do Sabugi) e do Curso Técnico 
em Cooperativismo do Polo  
Caicó (da rede e-TEC/ EAJ/UFRN), 
participaram de uma aula espe-
cial de final de ano. A iniciativa foi 
uma parceria do Núcleo de Re-
presentação Cooperativista do 
Seridó e da Cooperativa dos Agri-
cultores Familiares de São João 
do Sabugi (Coafs). 
As atividades aconteceram no últi-
mo sábado (5) sob coordenação 
do Representante do Pólo Caicó. 
Os alunos conheceram a fábrica de 
Laticinio Sabugi, localizada na  
comunidade Cachos, município de 
São João. Os alunos acompanha-
ram todo o processo produtivo do 
leite produzido pelos cooperados 
da Coafs. “Foram passadas noções 
práticas de armazenamento, pro-

cessamento industrial, comer-
cialização e transporte de leite 
pasteurizado e bebidas 
lácteas”, informou Vanderli 
Araújo, Coordenador do Nú-
cleo Cooperativista. Após a 
visita à fábrica, os alunos visi-
taram a Casa de Mel da co-

munidade São João de Baixo, 
também administrada pela 
Coafs. Os participantes foram 
acompanhados pelos Técni-
cos Anderson Sérgio e Nilson 
Marinho Filho. A aula de cam-
po terminou com um almoço 
oferecido pela cooperativa.

Coafs recebe visita de alunos do LíderCoop e do Curso 
Técnico em Cooperativismo da rede e-Tec/EAJ/UFRN

Crédito
 
A Comissão de Integração Nacional, De-
senvolvimento Regional e da Amazônia  
(CINDRA), da Câmara dos Deputados, 
aprovou o relatório da deputada Júlia 
Marinho (PA) referente aos Projetos 
de Lei 532/2015 e 2.125/2015. O texto 
possibilita ao cooperativismo de cré-
dito a operacionalização de até 10% 
do recurso dos fundos constitucio-
nais, desde que bancos cooperativos 
e confederações de cooperativas de 
crédito comprovem capacidade téc-
nica e operacional para realizar pro-
gramas voltados ao desenvolvimento 
regional.  Em seu parecer a deputada 
Júlia Marinho ressalta que a altera-
ção legislativa é vital para “aumentar 
o alcance dos fundos constitucionais, 
beneficiando uma parcela maior de 
produtores e empreendedores” via o  
sistema cooperativo de crédito.  
(Fonte: www.cooperativismodecredito.
coop.br)

Cobrança e Recuperação de Crédito 
Período: 15 e 16 de janeiro de 2015  
Horário: 18h às 22h (na sexta)  
e 08h às 17h (sábado) 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 12h

NOTAS

CURSOS

OCB/RN e SESCOOP/RN fazem doação de 
alimentos à Legião da Boa Vontade em Natal

A Superintendente do SESCOOP/RN, 
Sônia Rocha, realizou entrega de ali-
mentos na Sede da Legião da Boa 
Vontade (LBV), no bairro de Dix Sept 
Rosado, em Natal. Eles foram arreca-
dados entre funcionários, consultores, 
prestadores de serviço e colabora-
dores da OCB/RN e SESCOOP/RN, 
em uma campanha interna pelo Natal 
dos mais carentes. 

A Diretora da LBV em Natal, Oder-
lânia Galdino, recebeu, da equipe 
do SESCOOP/RN, um fardo de fei-
jão, um fardo de arroz e mais 30 kg 
de alimentos não perecíveis. Os ali-
mentos serão somados a outras 
doações já realizadas por órgãos 
como a Ordem dos Advogados 

A Escola Freinet, administrada pela  Cooperativa de Professores do Rio 
Grande do Norte (Coopern), está com matrículas abertas para o ano de 
2016. A escola tem proposta de educação inclusiva e parceria com a 
família,  baseada nos valores cooperativitas e na filosofia do Pedagogo 
francês, Célestin Freinet. Mais informações pelo (84) 3221-2594.

(OAB/RN), Paróquia do 
Soledade II e escolas  
particulares. O material será 
dividido em duas mil cestas 
básicas, que serão distribuí-

das entre famílias atendidas 
pela Legião em Natal, Baia  
Formosa, Arez e Taipu. Em 
todo o Brasil, a LBV vai  
distribuir 5 mil cestas.
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08.12 – Cooperativa Agropecuária de 
Florânia (Cooperflores);

08.12 - Cooperativa de Energia, Telefo-
nia e Desenvolvimento Rural do Médio 
Oeste (Cermol);

10.12 - Cooperativa de Materiais Reci-
cláveis da Cidade de Natal (Coopcicla);

11.12 - Cooperativa de Produção Arte-
sanal do Potengi (Coopap);

11.12 - Cooperativa dos Piscicultores 
do Rio Grande do Norte (Coopirn).
 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

Oderlânia Galdino recebeu a Superintendente e 
equipe do SESCOOP/RN

Estudantes  acompanharam de perto os processos produ-
tivos do leite e do mel comercializados pela cooperativa


