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Conselho Estadual do Cooperativismo vai realizar
a primeira Reunião Ordinária de 2016
PARABÉNS
29.03 – Cooperativa Dos Prestadores de Servicos Das Areas de Saude e
Qualidade de Vida do Rio Grande do
Norte (Coopvida);
03.04 - Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó (Coase);
03.04 - Cooperativa Potiguar de
Apicultura e Desenvolvimento Rural
Sustentável (Coopapi);
03.04 - Cooperativa dos Produtores
em Beneficiamento e Derivados de
Castanha/Caju (Coopserv).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Dia C 2016
As cooperativas potiguares já podem
começar a cadastrar suas iniciativas
voluntárias na campanha do Dia de
Cooperar (Dia C) 2016. O tema deste
ano é: “Ações que costroem e transformam vidas”. As atividades devem
ser cadastradas no site: www.diac.
brasilcooperativo.coop.br.

CURSOS
Oficina Prezi - Ferramentas Virtuais
Período: 29, 30 e 31 de março
Horário: 14h às 16h40
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 08h
Cooperativismo Básico
Data: 02 de abril
Horário: 08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 8h
Conselho Fiscal
Data: 15 e 16 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e das 08h
às 17h (sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

M

embros do Conselho Estadual do Cooperativismo
do Rio Grande do Norte
(CECOOPE/RN), irão realizar a
primeira reunião ordinária do órgão
em 2016. O encontro irá acontecer
nesta terça-feira (29) às 14h, na sala
de reunião da Secretaria de Estado
da Agricultura, da Pecuária e da
Pesca (SAPE/RN).
A pauta da reunião inclui apresentação das ações desenvolvidas
no ano de 2015 e proposta de alteração do regimento interno, para
adesão de novos membros e instituições. A programação contempla,
ainda, ações para 2106 como aplicativos e plataformas que serão
disponibilizados pela OCB/RN e
SESCOOP/RN às cooperativas do
Estado. Serão estabelecidas também
ações para agronegócio, mediante
acordo com a SIDORE, para implantar sistema de produção, beneficiamento e comercialização de produ-

Haroldo Abuana, Secretário Estadual da Agricultura,
Pecuária e Pesca, preside o CECOOPE/RN

tos agrícolas. Os conselheiros
irão debater também ações
no trade de energias renováveis, com estudos e análises
de áreas físicas, privadas e/ou
de assentamentos para implementar
unidades
de
geração de energias limpas. o
CECOOPE tem, entre outras

atribuições, a missão de emitir
pareceres sobre projetos e assuntos ligados ao cooperativismo, além de apoiar a recuperação das cooperativas
com dificuldades e promover
ações voltadas ao desenvolvimento do setor no Rio Grande
do Norte.

Publicado no site do SESCOOP/RN o Edital do III Concurso Estadual de
Desenho do Programa Cooperjovem. O tema deste ano é: “Eu coopero.
Juntos, podemos vencer o mosquito”. O Concurso é direcionado a alunos
das cooperativas educacionais e escolas da rede pública que são parceiras do Programa Cooperjovem. Acesse www.sescooprn.coop.br.

OCB/RN e SESCOOP/RN promovem palestra sobre
combate à Dengue nesta terça-feira
Como forma de alertar e contribuir
para a erradicação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue,
Chikungunya e Zika, a OCB/RN e o
SESCOOP/RN irão promover, nesta
terça-feira (29) a palestra: “Ações de
Controle de Dengue e outras Arboviroses”. A atividade será ministrada
pelo Diretor do Centro de Zoonoses
da Secretaria Municipal de Natal,
Alessandre Medeiros Tavares, a partir das 10h30 na Sede do SESCOOP/
RN.
O evento será aberto a toda a comunidade do bairro de Nazaré, zona
Oeste de Natal, onde o Sistema
Cooperativista do RN está localizado. “É o primeiro passo para um
grande projeto de combate ao mos-

A atividade é o primeiro passso para o projeto de combate ao mosquito que será desenvolvido pelo Sistema

quito que pretendemos implantar junto com a comunidade do bairro de Nazaré”,
explicou Sônia Rocha, Superintendente do SESCOOP/RN.

Além da palestra, haverá
apresentação do projeto “Eu
coopero. Juntos, vamos
vencer o mosquito”, iniciativa
do Dia C 2016.

