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Governo lança edital para ocupação da Central de
Comercialização da Agricultura Familiar
PARABÉNS
03.08 – Cooperativa e Trabalho
Médico do Alto Oeste Potiguar (Unimed Alto Oeste);
04.08 - Cooperativa de dos Produtores de Plantas e Flores Tropicais do
RN (Potyflores);

*Fonte: OCB/RN

CURSOS
Legislação Previdenciária com Foco
no e Social
15 e 16 de agosto de 2016
08h às 12h/13h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 16h
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
26 e 27 de agosto de 2016
Horário: 18h às 22h (sexta-feira) e 08h
às 12h às 13h às 17h (sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 12h
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

O

Governo do Estado, por
meio da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e
Pesca, lançou nesta segunda-feira
(1), o edital de seleção das cooperativas, associações e organizações
de agricultores familiares que irão
ocupar a Central de Comercialização da Agricultura Familiar em
Natal, com operação prevista para
iniciar ainda neste mês de agosto.
A solenidade aconteceu no auditório da Governadoria e contou
com a presença do governador
Robinson Faria, o Secretário de
Agricultura Guilherme Saldanha,
além da Superintendente do
SESCOOPRN, Sônia Rocha e
representantes de cooperativas
do Estado.
Os selecionados irão ocupar 32
boxes, uma lanchonete e 50 bancadas para comercialização de
produtos agropecuários, hortifrutigranjeiros, cereais, pescados,

Expectativa é que a Central beneficie em torno de 1.200 agricultores
familiares e comercialize uma média de R$ 313 mil por mês

entre outros. “A Central é
uma grande conquista para
a agricultura familiar do Rio
Grande do Norte, pois os
produtores terão um lugar
próprio para comercializar
seus produtos, eliminando a
figura do atravessador e garantindo um preço mais

acessível ao consumidor final”, destaca Saldanha. A expectativa é que a Central
beneficie em torno de 1.200
agricultores familiares e
comercialize uma média de
R$ 313 mil por mês, com a
venda de 170 toneladas de
itens.

Dentro do trabalho de divulgação e apresentação do Programa Acompanhamento da Gestão Cooperativista (PAGC), técnicos da OCB/RN estiveram reunidos com representantes da Cooperativa Cooprofarn, para
demonstração do plano de melhorias. A apresentação foi realizada pelos
consultores Assis Silva e Marcos Jáseo Oliveira.

Cooperativas do Transporte debatem assuntos importantes para o setor
Representantes de cooperativas de
transporte estiveram reunidos na
Casa do Cooperativismo Potiguar
(Sede da OCB/RN e SESCOOP/RN)
para mais uma reunião geral do
Ramo. Em pauta, assuntos e debates
que podem gerar melhorias para o
setor.
Foram debatidas demandas de cursos obrigatórios para cooperados e
diretrizes do Departamento Estadual
de Rodovias (DER). Além disso, os
representantes definiram a data e o
tema para o Seminário do Ramo
Transporte. “O Seminário deve acontecer no mês de outubro, provavelmente em um sábado, um dia que
pode contemplar um maior número
de participantes”, afirmou Genário

Setor abrange cooperativas de táxi, moto táxi e entregas, transporte escolar, alternativo, turístico e transporte intermunicipal

Torres Representante do
Ramo Cooperativista do
Transporte no Rio Grande do
Norte. O tema definido para o
Seminário foi “Os Desafios do

Ramo Transporte na Atualidade”. O encontro teve apoio
dos setores de Monitoramento e Formação Profissional do
SESCOOP/RN.

