
Preocupados com o projeto 
de padronização nacional 
do transporte escolar, per-

missionários realizaram nesta sex-
ta-feira (15) um Ato de manifesto 
chamando atenção para a questão. 
A proposta do Governo Federal 
traz uma série de exigências de 
adaptação para o serviço, tornan-
do o veículo específico para o 
transporte escolar urbano e pode 
ser publicada através de resolução 
criada pelo CONTRAN, o que ex-
clui a votação no Congresso Na-
cional. 

O Ato foi organizado pela Coo-
perativa dos Proprietários de 
Transporte Escolar de Natal 
(Coopten). Segundo o Presidente, 
Carlos Henrique Dantas, os per-
missionários não desaprovam a 
normatização para o transporte, 
mas, querem fazer parte do pro-
cesso de elaboração da pauta. 
“Precisamos alertar a sociedade 

que a categoria não é contra 
uma normatização para o 
transporte. O que nós não 
podemos aceitar é que seja 
imposta sem debate, sem 
ouvir a nossa opinião e  
sugestões. Do jeito que está 
posta no projeto, a padro-
nização, sendo aprovada, 

será, praticamente, decretar 
a falência de um sistema que 
existe há mais de 30 anos”, 
ressaltou. Os permisionários  
concentraram-se na praça 
da árvore de Mirassol e, em 
seguida, sairam em circuito 
com paradas na STTU, Go-
vernadoria e Prefeitura.

Permissionários alertam para a questão da padro-
nização do transporte escolar

Gestão de Cooperativas de Crédito 
Módulo Básico
22 e 23 de julho de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

Gestão de Cooperativas de Crédito  
Módulo I
29 e 30 de julho de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede da Unicred Mossoró

 
Legislação Previdenciária com Foco 
no e Social
15 e 16 de agosto de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Carga Horária: 16h
Local: Sede do SESCOOP/RN 
 

Rotinas de Operações de Caixa e 
Tesouraria 
Período: 26 e 27 de agosto de 2016
Horário: 18h às 22h (sexta-feira) e 08h 
às 12h às 13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h 
Local: Sede do SESCOOP/RN

Gestão de Cooperativas de Crédito 
Intermediário
19 e 20 de agosto de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Lídercoop inicia o módulo de Noções Básicas de 
Caprinocultura

No último sábado (16), uma equi-
pe técnica do SESCOOP/RN esteve 
no município de São João do Sabu-
gi (localizado a 305 km de Natal) 
para a primeira aula do módulo de 
Noções Básicas de Caprinocultura 
do Programa de Formação de No-
vas Lideranças para o Cooperati-
vismo (Lídercoop), que parte de um 
Projeto Estruturador da área de 
Formação Profissional.

O módulo é parte da segunda 
fase do Programa (composta por 
módulos que trabalham as ativi-
dades fins de cooperativas do Ramo 
Agropecuário) e tem por objetivo 
fazer com que os futuros líderes 
conheçam a atividade da caprino-
cultura, oportunizando qualifi-

A Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro lança mais uma ferramenta para o 
desenvolvimento da agricultura familiar no município de Jaçanã: o Armazém 
Coopercacho de Comercialização. A inauguração teve participação da pop-
ulação e lideranças de vários segmentos da sociedade. O Gerente Técnico e 
de Monitoramento, Rubens Lopes, representou a OCB/RN e o SESCOOP/RN. 

cações técnicas necessárias 
para a criação e comerciali-
zação de caprinos. A equipe 
também realizou a entrega 
do novo fardamento (cami-

seta e bolsa) e dos equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (bota, avental, óculos, 
luvas e chapéu) que serão 
utilizados em aulas práticas.
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O Ato aconteceu na praça da rvore no bairro de Mirassol

Jovens do Lídercoop receberam novo fardamento e equipamentos de 
proteção individual

18.07 -  União Cooperativista de En-
sino Superior, Pesquisa e Extensão do 
Rio Grande do Norte (Unicoopes RN);

 
19.07 - Cooperativa de Desen-
volvimento Rural Sustentável de 
Agricultores Familiares do Seridó 
(Coopseridó);

 
20.07 - Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (Credsuper).
 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


