Edição 04

PARABÉNS
15.07 - Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Servidores da
Secretária de Segurança Pública
e Defesa Social do Rio Grande do
Norte (Credipol);
15.07 - Cooperativa dos Produtores
Rurais de Guanduba (Guancoop);
17.07 - Cooperativa de Trabalho
Médico de Caicó (Unimed Caicó);
18.07 - União Cooperativista de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão do
Rio Grande do Norte (Unicoopes/RN);
17.07 - Cooperativa de Trabalho
Médico de Caicó (Unimed Caicó).

NOTAS
Palestra
Alunos do 6° ano da Escola Municipal
Professor Zuza, no bairro de Nazaré,
acompanharam a palestra “Prevenção
da Dengue”, ministrada pelo Agente da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
Sandro Soares de Albuquerque. A palestra faz parte das ações do Programa Cooperjovem, desenvolvido pelo
SESCOOP/RN, na escola, a partir da
cooperativa madrinha Cooptax Natal.
Monitoramento
Na primeira quinzena de julho, o setor
realizou uma série de atendimentos
junto às cooperativas Cooptin (assuntos administrativos e orientações para
assembleia extraordinária), Cooptagran (orientação para assembleia),
Ccapar (regularidade de documentação na OCB/RN e orientação para
aquisição de certificação digital) e
Coopbugueiros (processo de ata e
estatuto para registro na Jucern). O
setor também prestou atendimento à
Coopbranco em parceria com o setor
jurídico do SESCOOP/RN, tratando de
questões como o processo administrativo de locação e parecer sobre o
estatuto e regimento interno.

CURSOS
Noções Básicas de Coaching
Período: 01 e 08 de agosto
Horário: 08h às 17h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 16h

SESCOOP/RN firma parceria com a Fundep para
contribuir em projeto de inclusão socioprodutiva

O

SESCOOP/RN firmou parceria com a Fundação para
o Desenvolvimento Sustentável da Terra Potiguar (Fundep).
O objetivo é atuar na capacitação e
formação do corpo técnico do Projeto de Inclusão Socioprodutiva de
Catadores de Materiais Recicláveis e
Reutilizáveis do RN.
O projeto é fruto de uma parceria firmada entre o Governo do Rio
Grande do Norte e o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e visa
promover a inclusão socioprodutiva de 2.600 catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis e seus familiares, fomentando empreendimentos econômicos solidários em
32 municípios do Estado. O projeto segue etapas focadas no acesso a políticas públicas, máquinas
e equipamentos, além de assessoramento técnico e qualificação
profissional onde se insere a con-

Equipe da OCB/RN e SESCOOP/RN em reunião com
a Assessora Técnica da Fundep, Mariana Nunes

tribuição do SESCOOP/RN.
“Inicialmente
planejamos
um curso básico em cooperativismo para os técnicos,
para que eles possam ter o
conhecimento
necessário
a ser retransmitido para as
famílias que trabalham com

os materiais recicláveis”, explicou o Gerente Técnico,
Rubens Lopes. O curso será
oferecido a Gestores Ambientais, Assistentes Sociais
e Ecólogos que integram o
corpo técnico da Fundep, no
dia 31 de julho.

O paratleta potiguar Adriano Lima, patrocinado pela Unimed Natal, conquistou três medalhas de ouro durante a 1ª etapa nacional do Circuito
Caixa Loterias de Natação, em São Paulo. O Circuito Caixa Loterias é
organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e é o mais importante
evento paralímpico nacional de atletismo e natação.

Estudante de escola integrante do Cooperjovem é
classificado em concurso cultural da ALRN
Elianderson Barros, aluno do
6º ano da Escola Estadual Judith Bezerra Melo, do Bairro Nazaré, foi classificado em segundo lugar no Concurso Cultural
“ECA 25 anos – Pelo Direito de ser
Criança”, realizado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Norte, a partir da iniciativa da
deputada estadual Márcia Maia.
A Judith Bezerra é uma das escolas atendidas com as ações
do Programa Cooperjovem, desenvolvido pela OCB/RN e SESCOOP/RN, através da cooperativa madrinha, Unidental. A Escola
integra também o Prjeto Educacional Parlamento Jovem. O lançamento da edição Comemorativa

dos 25 Anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente
e a entrega da premiação
dos vencedores, acontecerão nesta quarta-feira

(15), durante sessão solene
no plenário da ALRN. Pela
segunda colocação no concurso, Elianderson irá receber um Tablet como prêmio.

