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OCB/RN e SAPE assinam acordo de cooperação
técnica para fomentar agricultura
PARABÉNS
05.04 – Cooperativa dos Médicos
Anestesiologistas do Estado do Rio
Grande do Norte (Coopanest);
09.04 - Cooperativa Agropecuaria
Cacho de Ouro (Coopercacho);
11.04 - Cooperativa Agropecuaria
Santo Antônio (Capsat).
*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
Eficiência na Gestão do Crédito
Data: 08 e 09 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e 8h às 17h
(sábado)
Local: Sede da Unicred Natal
Carga horária: 12h

O

Secretário Estadual da
Agricultura, Pecuária e Pesca, Haroldo Abuana e o
Presidente da Organização das
Cooperativas do Rio Grande do
Norte (OCB/RN), Roberto Coelho,
assinaram
um
acordo
de
cooperação técnica entre SAPE e
OCB/RN para estruturação da produção, reestruturação de projetos e
programas, beneficiamento e comercialização de produtos do
agronegócio e gestão de oportunidades de negócios.
O acordo terá participação do
SESCOOP/RN, que irá promover capacitação e qualificação dentro da
atividade rural, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida de
agricultores do RN. O acordo
também irá envolver órgãos vinculados à Secretaria (Emater, Emparn,
Idiarn e Ceasa) com o objetivo de
implementar ações para estruturar
a produção, beneficiamento e co-

Assinatura aconteceu durante reunião ordinária do
Conselho Estadual do Cooperativismo

mercialização de produtos
agrícolas em todo o Rio
Grande do Norte. A solenidade de assinatura também
marcou a primeira reunião do
ano do Conselho Estadual do
Cooperativismo
do
Rio
Grande do Norte (CECOOPE),
que aconteceu no auditório

da Sape, Centro Administrativo do Estado. Entre as pautas
aprovadas, está a inclusão das
secretarias
de
Assuntos
Fundiários e Apoio à Reforma
Agrária (Seara) e Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Semarh) no Conselho, além
da UFRN/EAJ e IFRN.

Consultores de Monitoramento do SESCOOP/RN, (Jarbas Pires, Assis Xavier, Assis Silva, Manoel Lucena, Eloisa Helena, José Anchieta e o Gerente
Técnico Rubens Lopes) prestaram assessoria em 12 Assembleias Ordinárias e Extraordinárias em cooperativas do RN dos Ramos Trabalho, Educação, Transporte, Agropecuário, Produção, Habitação e Infraestrutura.

OCB/RN e SESCOOP/RN promovem palestra sobre
combate ao Aedes Aegypti

Com o objetivo de informar e conscientizar a população do bairro de
Nazaré, o SESCOOP/RN promoveu a
palestra “Ações de Controle de Dengue e outras Arboviroses”, com o
Diretor do Centro de Zoonoses da
Secretaria Municipal de Natal, Alessandre Medeiros Tavares. A palestra
Conselho Fiscal
foi aberta a todos os moradores e
Data: 15 e 16 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e 8h às 17h comerciantes do bairro, que abriga
a Sede do Sistema Cooperativo.
(sábado)
“Nosso objetivo é esclarecer as
Local: Sede do SESCOOP/RN
dúvidas acerca da proliferação do
Carga horária: 12h
vetor, em relação às doenças que
ele pode ocasionar. Também
Cooperativismo Básico
mostramos o cenário da cidade e
Data: 30 de abril
quais as medidas que a população
Horário: 8h às 17h
pode adotar para combater o mosLocal: Sede da Coopanest
quito, além das medidas que o setor
Carga horária: 8h
Administração do Tempo
Data: 15 e 16 de abril
Horário: 18h às 22h (sexta) e 8h às 17h
(sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

Comunidade do bairro de Nazaré acompanhou as informações do Diretor do Centro de Zoonozes de Natal

público vem tomando para
conter essa epidemia em curso”, explicou o Diretor. Além
da palestra, houve a apresentação do projeto “Eu

coopero. Juntos, vamos vencer o mosquito”, iniciativa que
norteará as ações do SESCOOP/RN na campanha do
Dia de Cooperar 2016.

