
Segundo a legislação coope-
rativista as cooperativas que 
tiveram seus balanços encer-

rados em dezembro, devem realizar 
suas Assembleias Gerais Ordinárias 
(AGO) durante o primeiro trimestre 
do ano subsequente. Este prazo ter-
mina no próximo dia 31 de março. 

A AGO é o órgão supremo que 
decide políticas a seguir, tratando 
das prestações de contas, relatórios, 
planos de atividades, destinações 
de sobras, fixação de honorários, 
cédula de presença, eleição do Con-
selho de Administração e Fiscal, 
além quaisquer assuntos de inter-
esse dos cooperados. Para auxiliar 
as cooperativas na correta real-
ização das Assembleias Gerais Or-
dinárias, o SESCOOP/RN coloca à 
disposição seu quadro de profissio-
nais. “Os Técnicos e Consultores da 
OCB/RN e do SESCOOP/RN estão à 
disposição das cooperativas para 

prestar acompanhamento e 
assessoria na realização das 
assembleias e também na 
elaboração de edital e lavratura 
da ata, que deve ser encamin-
hada à junta comercial e de-
mais órgãos competentes. So-
mente assim a Assembleia é 

oficializada”, explica Rubens 
Lopes, Gerente Técnico do 
Sescoop/RN. Para solicitar o 
apoio da OCB/RN e do SES-
COP/RN na realização da AGO, 
envie e-mail para gerencia.
tecnica@sescooprn.coop.br 
ou ligue: (84) 3605-2531.

OCB/RN e SESCOOP/RN oferecem assessoria para  
realização das Assembleias Gerais Ordinárias

Saúde
 
O Ministério da Saúde divulgou nota 
informando mudanças no calendário 
de vacinação para 2016. As alterações 
se aplicam às vacinas infantis con-
tra meningite, pneumonia, poliomie-
lite e contra o HPV. Esta última, por  
exemplo, antes era aplicada em três 
doses. As duas primeiras eram feitas em 
meninas de 9 a 13 anos com intervalo 
de seis meses, e a terceira dose aplica-
da cinco anos depois. A partir de ago-
ra serão aplicadas apenas duas doses 
com intervalo de seis meses entre cada 
uma. De acordo com o Ministério da 
Saúde, medida foi tomada devido a 
estudos recentes que apontam a eficá-
cia do esquema com duas doses. O 
Ministério explicou que as mudanças  
ocorrem em razão de diferentes con-
textos, entre eles mudanças na situ-
ação epidemiológica, alterações nas 
indicações das vacinas ou incorporação 
de novas vacinas, sendo necessárias  
modificações no calendário O calen-
dário de vacinação atualizado pode 
ser acessado no site da Unimed Natal: 
www.unimednatal.com.br.

Assembleia Geral 
Data e horário: 
Sexta-feira (22.01) das 18h às 22h 
Sábado (23.01) das 8h às 12h 
Sede da VipCooptaxi São Gonçalo do 
Amarante 
Carga horária: 8h

 
Assembleia Geral 
Data e horário: 
Terça-feira (26.01) das 18h às 22h 
Quarta-feira (27.01) das 18h às 22h 
Sede da Cooptagran São Gonçalo do 
Amarante  
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

Técnicos da OCB/RN e SESCOOP/RN prestam  
orientações a associados da Cooptagran

Técnicos da OCB/RN e do  
SESCOOP/RN reuniram-se com sócios 
da Cooperativa dos Transportes da 
Grande Natal (Cooptagran). “A Coopta-
gran acaba de vencer o processo lici-
tatório para integrar o serviço de trans-
porte alternativo complementar do 
município de São Gonçalo do Amarante 
e procurou a OCB/RN e o SESCOOP/
RN para apoio logístico na capacitação 
dos cooperados, motoristas e permis-
sionários”, explicou Rubens Lopes, Ger-
ente Técnico do SESCOOP/RN. 

A reunião aconteceu na Sede do 
SESCOOP/RN com a presença do Presi-
dente Roberto Coelho. “O papel da 
OCB/RN é sempre auxiliar e contribuir 
para o crescimento das cooperativas 

De acordo com informações do SESCOOP Nacional, a campanha do Dia 
de Cooperar 2016 estará disponível para todas as Unidades Estaduais, 
cooperativas e parceiros a partir do dia 25 de janeiro. O tema da cam-
panha deste ano será divulgado através do site do Sistema: www.diac.
brasilcooperativo.coop.br. 

potiguares. Em conjunto com 
os cooperados, planejaremos 
as melhores opções para que a 
cooperativa possa concretizar a 
aquisição dos micro-ônibus. 

Vamos prestar todo o apoio 
institucional e, junto com o 
SESCOOP/RN, ofereceremos 
ainda capacitações para os co-
operados”, afirmou Roberto.
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Cooperativa irá integrar o serviço de transporte alternativo comple-
mentar do município de São Gonçalo do Amarante

18.01 – Cooperativa de Trabalho para 
o Desenvolvimento Sustentável do Alto 
Oeste Potiguar (Codesaop)

20.01 - Cooperativa e Locadora dos 
Proprietários de Vans e Veículos do RN 
(Coopvans) 

*Fonte: OCB/RN
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