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Técnicos do SESCOOP/RN são capacitados no Sistema de Gestão de Desenvolvimento Humano
PARABÉNS
14.06 - Cooperativa de Serviços Técnicos do Agronegócio (Coopagro);
15.06 - Cooperativa de Trabalho Médico do Vale do Assu (Unimed Assu).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Dia C em Jaçanã
Com uma semana inteira de programação, a iniciativa da campanha do
Dia C 2016 realizada pela Cooperativa
Agropecuária Cacho de Ouro (Coopercacho), teve seu dia de celebração na
sexta-feira (10) nas ruas do município
de Jaçanã (a 154 km de Natal). Durante
a semana, a cooperativa proporcionou
diversas atividades em todas as escolas
do município com palestras sobre educação ambiental, reciclagem e combate
ao mosquito Aedes Aegypti. Ao longo
da programação, a cooperativa visitou
ainda comunidades da zona rural, levando doações e mais palestras. A celebração da campanha aconteceu bem
no coração de Jaçanã e contou com
apoio da Prefeitura Municipal (e Secretarias de Educação, Saúde e Ação Social), Igrejas Católica e Evangélica.
Unimed Cultural

O

SESCOOP/RN deu início à
capacitação de técnicos
no Sistema de Gestão de
Desenvolvimento Humano (GDH),
ferramenta desenvolvida pela Unidade Nacional em parceria com o
SESCOOP Paraná que possibilita
subsídios necessários para que
cooperativas e unidades estaduais
tenham em mãos – de forma rápida, consistente e confiável – informações para que os gestores
tomem as melhores decisões.
A capacitação tem foco na
gestão nas áreas de Formação
Profissional e Promoção Social. O
conteúdo contempla a apresentação de relatórios possíveis e
Manual de lançamento no sistema
dos programas nacionais. “O Sistema permite desde a fase planejamento, passando pela execução,
até a prestação de contas das
ações. A ferramenta também comporta um banco nacional de ca-

Brevemente, as cooperativas também poderão ter acesso ao GDH para enviarem ao SESCOOP suas demandas de cursos, palestras, eventos ou ações

dastros e empresas e consultores,
que
estará
disponível para consulta
para as demais Unidades
Estaduais. Além disso, está
sendo gerida no GDH a diretriz de cadastro de instrutores, aprovada pelo SESCOOP Nacional”, explica

Guilherme Gonçalves, Analista de Promoção Social do
SESCOOP Nacional que conduz a capacitação até quarta-feira (15). A implantação
do GDH está prevista para
todas as unidades, visando
fortalecer o desempenho
das cooperativas.

Dia C é alegria e valorização do ser humano! Dando continuidade ao
projeto “Amigo do Idoso”, de iniciativa da Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó (Coase), a Casa da Caridade de Caicó foi palco do São
João do Idoso. A atividade foi mais uma parceria com o Grupo de Samaritanas Severina Abigail.

Escola Freinet marca o Dia de Cooperar com ação
de incentivo à leitura

A Unimed Natal torna público o resultado dos projetos pré-aprovados
pelo Edital Unimed Natal Cultural 2016.
A cooperativa médica comemora o sucesso da seleção pública, que recebeu,
ao todo, 78 inscrições de projetos, entre
Em consonância com cooperatiáreas de música, dança, teatro, cinema,
literatura, artes plásticas, entre outras. vas de todo o Brasil que buscam
mobilizar pessoas que abraçam
Acesse: www.unimednatal.com.br.

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

ações de transformação social e
desenvolvimento sustentável, a Escola Freinet (COOPERN) promoveu
a 3ª Feira Literária para incentivar a
formação de novos leitores e gosto
pela leitura. A ação reverberá ao
longo do ano dentro da Ciranda do
Livro, onde os alunos realizam a leitura, o registro e o intercâmbio de
obras, enriquecendo a bagagem
cultural e imaginação de todos.
A programação incluiu contação
de histórias e a 1ª Feira de Trocas
de Livros, Gibis e Brinquedos para
estimular o desapego, a troca de
livros e o cooperativismo entre nos-

A Escola Freinet é gerida pela Cooperativa de Trabalho de Professores
do RN (COOPERN) e participa do Dia C desde 2013

sos alunos. A regra básica é
que a atividade deve ser de
trocas, não devendo haver
venda ou compra. A Feira de
Trocas é uma iniciativa do

Conselho de Pais da Escola
Freinet e a segunda edição
será em Outubro. (Por Luara
Schamó. Mais no site www.
sescooprn.coop.br).

