
O SESCOOP/RN abriu inscri-
ções para o processo de 
seleção referente à segun-

da etapa do Programa de Formação 
de Novas Lideranças para o Coope-
rativismo (LíderCoop). O LíderCoop 
tem como objetivo oportunizar aos 
participantes, conhecimentos 
necessários para adquirir habili-
dades e competências com vistas à 
atuação como novas lideranças no 
cooperativismo do Estado. O Edital 
está disponível no site: 
www.sescooprn.coop.br.

A segunda etapa do Programa 
será composta por cursos voltados 
para as atividades finalísticas das 
cooperativas do ramo agropecuário 
e se desenvolverá no período de 
março a novembro de 2016 e  
fevereiro a setembro de 2017. Será 
disponibilizada uma bolsa aos par-
ticipantes no valor máximo de R$ 
150 (cento e cinquenta reais), desti-

nada aos custos de alimen-
tação e transporte. Para se  
inscrever na segunda etapa do 
LiderCoop, o candidato deverá 
apresentar, no período de 24 e 
25 de fevereiro de 2016, os 
seguintes documentos: certifi-
cado de conclusão da con-

clusão da primeira etapa 
(2015), ficha de inscrição, ter-
mo de compromisso assinado. 

Inscrições serão feitas na 
sede da COAFS, localizada na 
Rua Dr. Gorgônio Artur, nº 117, 
Centro, em São João do  
Sabugi/RN, das 08h às 17h.

SESCOOP/RN lança Edital da segunda fase do  
Programa Lídercoop

Benefício

Trinta e oito mil agricultores familiares 
de 56 municípios dos estados da Ba-
hia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe vão re-
ceber o benefício do Garantia-Safra, 
em fevereiro. Isso significa que eles já 
podem requisitar a primeira parcela 
de R$ 170. Ao todo, serão R$ 850 por 
agricultor – pagos em cinco parcelas. 
A lista dos municípios está na por-
taria publicada  no Diário Oficial da  
União. Os pagamentos seguem as mes-
mas datas definidas pelo calendário de 
benefícios sociais da Caixa Econômi-
ca Federal. Para participar do Garan-
tia-Safra, o agricultor deve procurar o 
escritório de assistência técnica ou o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 
município onde vive. A inscrição é feita 
via Declaração de Aptidão ao Pronaf – 
DAP. Depois, basta ir à Prefeitura para 
receber um boleto e fazer a adesão 
ao Garantia-Safra. O pagamento do 
boleto deve ser feito em uma agên-
cia da Caixa Econômica Federal ou 
correspondente bancário, dentro do 
prazo definido para o seu município. 
A adesão deve ser realizada antes do 
plantio. Fonte: MDA.

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 Coope-
rativismo 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

NOTAS

CURSOS

Câmara Municipal de Natal vai homenagear os Cem  
Anos do Cooperativismo do Rio Grande do Norte

A Câmara Municipal de Natal vai 
realizar, no próximo dia 03 de março 
a partir das 18h, Sessão Solene para 
homenagear os cem anos do  
modelo cooperativista de atuação 
econômica no Estado. A Sessão foi 
proposta pelo Presidente da Câma-
ra, Vereador Franklyn Capistrano.

Na ocasião serão lembrados os 
pioneiros da Mossoró Novo, a 
primeira cooperativa constituída 
em terras potiguares. A Sessão irá 
prestar homenagem também às 
personalidades que contribuíram, 
ao logo destes cem anos, para o 
crescimento e desenvolvimento do 
cooperativismo como no Rio 
Grande do Norte. “A Sessão é um 

No próximo dia 26 de fevereiro, o Presidente da Cooperativa Agro-
pecuária Cacho de Ouro, Edigar Abençoado, vai assinar um termo de 
cooperação técnica e gestão compartilhada da Unidade de Beneficia-
mento de Castanha de Caju, no município de Jaçanã, a 150 km de Natal. 
A solenidade vai acontecer na Sede da Coopercacho a partir das 9h30. 

reconhecimento do coope-
rativismo enquanto ativi-
dade econômica e geradora 
de emprego e renda para, 
atualmente, cerca 250 mil 

pessoas no Rio Grande do 
Norte”, destacou o Presi-
dente da OCB/RN e 
SESCOOP/RN, Roberto 
Coelho.
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Evento encerra o ciclo de comemorações do Centenário do Coopera-
tivismo Potiguar

A segunda etapa será composta por cursos voltados para as atividades fi-
nalísticas das cooperativas do ramo agropecuário 


