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NOTAS
Combate ao mosquito
Para aumentar a prevenção e o controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da dengue, Zika vírus e febre
Chikungunya, a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) está
com inscrições para o curso online sobre o combate ao mosquito. A capacitação é gratuita e aberta a toda sociedade, na modalidade de Ensino à
Distância (EAD), tem o objetivo de explicar maneiras de identificação e enfrentamento ao inseto. Estudantes do
e-Tec/EAJ/UFRN poderão contabilizar
o curso como atividade complementar
para integralizar as horas exigidas para
o curso acadêmico.

CURSOS
Planejamento Estratégico
Horário: 09h às 18h
Período: 17 e 18 de fevereiro
Local: IFRN - João Câmara/RN
Carga Horária: 16h
Técnicas de Negociações e Vendas
Cooperativas de Crédito
Data: 19 e 20 de fevereiro
Horário: 18h às 22h e 08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h
Word e Excel
Data: 29 de fevereiro a 11 de março
Horário: 14h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 30h
Oficina: Marketing Pessoal
Data: 02 de março
Horário: 14h às 18h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 4h
Grafodocumentoscopia
Data: 05 de março
Horário: 08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 8h
Palestra: A Importância do Cooperativismo para o Cooperado
Horário: 09h às 11h
Data: 05 de março
Local: São Gonçalo do Amarante/RN
Carga Horária: 02h
Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais
Horário: 14h às 16h40
Período: 29,30 e 31 de março
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 08h

Monitoramento registra diversos atendimentos em
cooperativas do Rio Grande do Norte

A

tuando com o Núcleo de
Representação Cooperativista do Seridó, o Monitoramento prestou assessoria técnica a
agricultores familiares para a constituição de cooperativa em Florânia.
Desta reunião resultou a aplicação
do Programa de Orientação Cooperativa (POC) e uma palestra de sensibilização cooperativista, ministrada pela Instrutora Adriana Dias.
Ainda pelo Seridó, Coopfruit recebeu os técnicos para apresentação
da OCB/RN e SESCOOP/RN, no
município de Tenente Laurentino.
Em parceria com o Setor Jurídico, os
técnicos estiveram ainda em Currais
Novos atendendo à Coopernovos.
Lá foram tratados assuntos de contratos e gestão administrativa.
Atendimento semelhante foi prestado aos sócios da Cooperativa de
Produção Artesanal do Seridó
(COASE), além de reunião com o

O Consultor Assis Xavier e o Gerente Técnico e de Monitoramento,
Rubens Lopes: atendimentos disponíveis às cooperativas

Representante do Ramo Agropecuário, Joseilson Medeiros.
Em Poço Branco (Mato Grande)
a Assessoria Jurídica realizou
atendimento à Cooperativa
CoopBranco, sobre questões
de reintegração de posse de
um terreno. A cooperativa

também solicitou assessoria
para a realização de sua
AGO/2016. Em Natal, o Setor
atuou no auxilio à regularização da ata de eleição da diretoria da Coopern/Freinet, na
Junta Comercial do Rio Grande
do Norte (Jucern).

No próximo dia 2 de fevereiro, o Presidente da Cooperativa Agropecuária
Cacho de Ouro, Edigar Abençoado, vai assinar um termo de cooperação técnica e gestão compartilhada da Unidade de Beneficiamento de
Castanha de Cajú, no município de Jaçanã, a 150 km de Natal. A solenidade vai acontecer na Sede da Coopercacho a partir das 9h30.

Manual de Boas Práticas de Governança está disponível para todas as cooperativas
Contribuindo para o aprimoramento de todas as esferas cooperativistas (organizações estaduais,
federações, centrais e singulares)
bem como com dos profissionais
envolvidos na responsabilidade da
gestão, o Sistema OCB Nacional
disponibilizou a primeira edição do
Manual de Boas Práticas de Governança para Cooperativas.
O manual apresenta proposições
de práticas a serem adotadas na
relação com o associado e com os
órgãos
de
administração
e
fiscalização, auditoria, ouvidoria,
dentre outros, buscando exemplificar com ações e medidas já adotadas por cooperativas integrantes

O manual pode ser baixado gratuitamente
governancacoop.brasilcooperativo.coop.br.

do movimento cooperativista brasileiro. O material
auxiliará o sistema com
práticas fundamentadas nos
princípios e valores do Coo-

no

endereço:

perativismo e nos princípios
da boa governança. O manual está disponível no site:
governancacoop.brasilcooperativo.coop.br.

