
A equipe técnica do  
SESCOOP/RN esteve re-
unida para participar da 

atividade de reflexão estratégica e 
avaliação do plano de trabalho 
das unidades estaduais do Serviço 
nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no primeiro se-
mestre de 2016.

A atividade foi conduzida pela 
equipe da Gerência de Planeja-
mentos do SESCOOP Nacional, 
que está visitando as unidades 
estaduais em todo o Brasil para a 
realização do trabalho. O time é 
formado pelo Gerente de Planeja-
mento, Emanuel Malta, pela Ana-
lista de Projetos, Mara Lobo e Car-
los Magno Pereira Bastos, Analista 
de Gestão Estratégica. O objetivo 
do trabalho é criar condições e 
bases para a reformulação orça-
mentária de 2016 e colher subsídi-
os para a elaboração de todas as 
unidades estaduais em 2017. “Es-

tamos avaliando o anda-
mento dos projetos, das 
principais ações e execução 
orçamentária”, explicou Car-
los Magno. O trabalho con-
templa a identificação de di-
ficuldades e sucessos na 
realização de estratégias 
que contemplam o Planeja-

mento de Estratégico 
2015/2020. “A grande refle-
xão é avaliar como estará o 
cooperativismo potiguar em 
2020 e o que precisa ser fei-
to hoje para que ele se torne 
mais forte até o ano final do 
Planejamento Estratégico”, 
orientou Emanuel.

SESCOOP/RN recebe equipe da Unidade Nacional 
para avaliação estratégica

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 

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

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  
Módulo II
26 e 27 de agosto de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede da Unicred Mossoró/RN

Gestão de Cooperativas de Crédito 
Avançado
02 e 03 de setembro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Cooptax Natal comemora o Dia do Taxista e lança 
a campanha Táxi Legal

A Cooperativa dos Proprietários 
de Táxi de Natal (Cooptax) realizou, 
nesta segunda-feira (25), um grande 
evento para lembrar o Dia Nacional 
do Taxista, data dedicada a São 
Cristóvão, santo padroeiro dos mo-
toristas, caminhoneiros, taxistas e 
de todos os transportadores. 

A atividade aconteceu na sede da 
cooperativa, com direito a um café 
da manhã especial oferecido a co-
operados e colaboradores. O even-
to foi realizado em parceria com o 
Comitê de Mulheres da Cooptax. O 
Presidente Genário Torres fez o 
lançamento oficial da campanha 
“Táxi Legal”, iniciativa do Comitê 
que pretende conscientizar e sensi-
bilizar a sociedade para a valoriza-

A Credsuper realizou, no sábado (23), iniciativa da campanha do Dia de 
Cooperar no Abrigo Deus e Caridade, no município de Macaíba (a 30 km de 
Natal). Os voluntários ofereceram um grande café da manhã aos idosos e 
fizeram doação de de material de limpeza. A atividade contou com a par-
ticipação do Coral da Cooperativa de Professores da UFRN (Unicoopes). 

ção do profissional habilita-
do, treinado e legalizado, 
além de alertar para proble-
mas vivenciados diariamente 
pelos taxistas. "Dentro da 

campanha, serão trabalha-
dos diversos outros temas" 
comentou Liane Câmara do 
Comitê de Mulheres. A inici-
ativa foi inserida no Dia C.
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Camapanha vai circular por toda a cidade nos veículos dos cooperados 
da Cooptax

25.07 - Cooperativa dos Benefici-
adores Artesanais de Castanha de 
Caju do RN (Coopercaju);

 
27.07 - Cooperativa de Energia e  
Desenvolvimento Rural Agreste Po-
tiguar (Cerpal);

 
28.07 - Cooperativa Agropecuária de. 
Serra Negra do Norte (Cooperserra). 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS


