
Membros da Diretoria 
Executiva e do Conse-
lho de Administração 

da Organização das Cooperati-
vas do Estado do Rio Grande do 
Norte (OCB/RN) estiveram re-
unidos para homologação dos 
Conselhos de Administração e 
Fiscal do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperati-
vismo (SESCOOP/RN), para o 
exercício 2016 a 2020.

As composições homologadas 
foram as seguintes: para o Con-
selho Administrativo foram elei-
tos José Edival Germano Martins 
(Coophab), Bethânia Dantas 
Lúcio Moreira (Uniodonto), Ma-
noel Santa Rosa (Credsuper), 
Frederich Marcks Abreu de Góes 
(Coopanest) e Roberto Coelho 
da Silva (Fecoern). O Conselho 
Fiscal foi composto por Genário 
Torres (Cooptax Natal), Joseil-
son Medeiros de Araújo (Coafs) 

e Márcia Maria de Oliveira 
(Coopercrutac). Além da 
homologação dos Conse-
lhos, o Gerente Técnico e 
de Monitoramento do 
SESCOOP/RN, Rubens 
Lopes, apresentou o ba-
lanço de atividades de tra-
balho do órgão, contem-

plando ações realizadas 
pelo Monitoramento, For-
mação Profissional e Pro-
moção Social junto às 
cooperativas do Rio 
Grande do Norte. A apre-
sentação mostrou as me-
tas alcançadas no primeiro 
semestre de 2016.

Homologados os Conselhos de Administração e Fis-
cal do SESCOOP/RN

Palestra:  
Dengue, a melhor prevenção é sua 
ação
Data: 31 de maio de 2016
Horário: 08h às 10h
Local: Escola Municipal Prof. Zuza

Matemática Financeira HP - 12C
Data: 03 e 04 de junho de 2016
Horário: 18h às 22h/08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Excel Básico 
Período: 06, 08, 10, 13 e 15 de junho 
de 2016 
Horário: 18h às 22h 
Local: Sede do SESCOOP/RN

Orçamento Doméstico 
Data: 22 de junho de 2016
Horário: 14h às 18h
Local: SESCOOP/RN

CURSOS
Inscrições para a campanha do Dia C 2016 foram 
prorrogadas até 16 de junho

Uma excelente notícia para to-
das as cooperativas do Rio 
Grande do Norte: o prazo para 
inscrição de projetos na cam-
panha do Dia de Cooperar 2016 
foi prorrogado até o dia 16 de 
junho. É mais uma oportunidade 
de sua cooperativa integrar a 
maior rede de voluntariado 
cooperativista do Brasil e mostrar 
a força transformadora do coo-
perativismo. 

As inscrições são feitas direta-
mente no diac.brasilcooperati-
vo.coop.br. Diversas cooperati-
vas potiguares já cadastraram as 
iniciativas e as ações solidárias e 
voluntárias já estão acontecendo 
pelo Estado. Se sua cooperativa 

A parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Agência de De-
senvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE) está proporcionando capaci-
tação para os produtores da agricultura familiar em Caicó. O Programa de 
Educação Ambiental na Agricultura Familiar visa capacitar agentes populares 
para identificar e refletir sobre questões socioambientais em seu território.

30.05 -  Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Médicos e Profis-
sionais de Saúde do Oeste Potiguar 
(Unicred Mossoró);

30.05 - Cooperativa dos Motoboys de 
Natal (Expresso Moto).

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

já realiza um projeto, uma 
ação ou tem uma iniciativa 
que pode transformar vi-
das, participe! O Dia de 
Cooperar é o compromis-

so social das cooperativas 
brasileiras na busca por 
um mundo mais justo e 
igualitário. Sua cooperati-
va não pode ficar de fora.
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A homologação dos Conselhos aconteceu na sede do  
SESCOOP/RN

Inscreva sua cooperativa na maior camapanha de voluntariado coope-
rativista do Brasil

Educação 

Em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), o setor de Pro-
moção Social do SESCOOP/RN vem 
promovendo palestras sobre pre-
venção ao Aedes aegypti em escolas 
da rede pública de ensino do bairro 
de Nazaré, Zona Oeste de Natal. A ini-
ciativa é parte das atividades da cam-
panha do Dia de Cooperar 2016, em 
que o SESCOOP/RN tem foco na edu-
cação, prevenção e combate ao mos-
quito transmissor da Dengue e outras 
arboviroses. Nesta segunda-feira (30) 
foi a vez dos alunos da Escola Estadual 
Luiz Gonzaga receberem a atividade. 
As palestras estão sendo proferidas 
pelo Agente de Combate de Endemias 
e Educador em Saúde, Sandro Soares 
de Albuquerque.

NOTAS


