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PARABÉNS
11.05 - Cooperativa de Transportes
Turísticos e Serviços Afins do Rio
Grande do Norte (Coopbuggy);
15.05 - Cooperativa de Profissionais
Técnicos do Rio Grande do Norte
(Protern)
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Formação
Durante a Assembleia Geral Ordinária
da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de São João do Sabugi (Coafs), o Coordenador do Núcleo
de Representação Cooperativista do
Seridó, José Vanderli de Araújo, realizou a entrega do material didático
do curso de “Formação de agentes
populares de Educação Ambiental na
Agricultura Familiar”. Os livros foram
entregues aos alunos do “Programa Lidercoop”, matriculados na Formação, uma parceria do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) com a Agência
de Desenvolvimento Rural do Seridó
(ADESE), com sede em Caicó.

CURSOS
Conselho Fiscal
Data: 14 de maio de 2016
Horário: 08h às 12h/13h às 17h
Local: Sede da COOPANEST/RN
Carga Horária: 08h
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Data: 20 de maio de 2016
Horário: 14h às 16h
Local: Santa Cruz/RN
Carga Horária: 02h
Palestra:
Dengue, a melhor prevenção é sua
ação
Data: 31 de maio de 2016
Horário: 08h às 10h
Local: Escola Municipal Prof. Zuza
Carga Horária: 02h
Matemática Financeira HP - 12C
Data: 03 e 04 de junho de 2016
Horário: 18h às 22h/08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 12h

Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó dá
início às atividades do Dia de Cooperar 2016

A

s cooperativas do Rio
Grande do Norte já estão
em plena campanha do Dia
de Cooperar 2016. E a Cooperativa
de Produção Artesanal do Seridó
(Coase) deu o pontapé inicial da
campanha.
Em parceria com a Agência para
o Desenvolvimento Sustentável do
Seridó (Adese), Colégio Diocesano
de Caicó e o Núcleo de Representação Cooperativista do Seridó,
a cooperativa realizou atividade
em apoio ao Projeto “Amigo do
Idoso”, iniciativa do Clube das Samaritanas Severina Abigail. A atividade foi realizada em comemoração ao Dia das Mães e os
voluntários proporcionaram um
dia de alegria e lazer para os idosos
do projeto. A iniciativa contou com
a música do grupo de flautistas do
Colégio Diocesano de Caicó, sob a
regência do Professor Jaeder Araújo. Com o objetivo de aproximar e

Voluntários em atividade no Projeto Amigo do Idoso: o Dia de
Cooperar 2016 já é realidade no Rio Grande do Norte

conscientizar crianças e
jovens para os cuidados e
respeito aos idosos, a iniciativa desenvolveu oficinas lúdicas entre os participantes. “O
idoso é a fonte de sabedoria
de vida mais próxima de
qualquer um e sua expêriencia contribui para construção

de valores sociais”, explicou
Maria Lis, representante
mirim do Projeto Amigo do
Idoso. São as cooperativas de
todo o Rio Grande do Norte
mostrando a força do voluntariado e da cooperação em
ações que constroem e transformam vidas.

Começa hoje (9) e vai até a próxima quinta-feira (12) a Semana da Enfermagem 2016. Com o tema "Qualidade na Assistência Domiciliar", o
evento é uma iniciativa da Cooperativa de Trabalho de Serviços de Enfermagem do Rio Grande do Norte (Coopern/Enfermagem) e traz palestras
e atividades educacionais relacionadas com a temática.

Cooperativas do Ramo Agropecuário realizam encontro para Planejamento Estratégico
Representantes de cooperativas agropecuárias de todas as
regiões do Estado estiveram reunidos no município de Jaçanã (a
154 km de Natal), para e primeira
reunião de cooperativas do setor.
O objetivo foi traçar um planejamento estratégico de ações a
serem realizadas em parceria com
a OCB/RN e SESCOOP/RN.
A construção do Planejamento
Estratégico foi conduzida pela
Consultora do SESCOOP/RN,
Profa. Fátima Pessoa, focando
nas forças, oportunidades e
ameaças para as cooperativas do
setor agropecuário. Também presente no evento, o Gerente Técnico e de Monitoramento do SES-

Cooperativistas reunidos em Jaçanã: planejamento estratégico para o
Ramo Agropecuário

COOP/RN, Rubens Lopes,
apresentou o cronograma
de visitas e diagnóstico
realizado pela OCB-SESCOOP/RN através do Pro-

grama
de
Orientação
Cooperativista (POC). O
evento aconteceu na sede
da Cooperativa Agropecuária Coopercacho.

