
Pelos trabalhos realizados pelo 
desenvolvimento das coope-
rativas de Caicó e toda região 

do Seridó, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
no Rio Grande do Norte (SESCOOP/
RN) recebeu a Comenda Vila do 
Príncipe. O título é a maior honraria 
concedida pela Câmara Municipal 
Caicoense a instituições que con-
tribuem para o crescimento e de-
senvolvimento do município e da 
região do Seridó. 

A indicação iniciativa do Vere-
ador José Rangel de Araújo, co-
nhecido militante e defensor do 
cooperativismo. “O trabalho da 
OCB/RN e do SESCOOP/RN é 
um dos mais importantes para o  
desenvolvimento da nossa região 
e do país. É uma questão de 
reconhecimento pelo trabalho 
que os órgãos prestam em todo 
o Rio Grande do Norte. As insti-

tuições tem o nosso apoio 
para construir uma história 
de sucesso para os próxi-
mos vinte ou trinta anos e é  
assim que pensa o poder le-
gislativo de Caicó”, declarou 
o vereador. O Vereador José 
Rangel entregou a Comenda 

Vila do Príncipe à Superin-
tendente do SESCOOP/RN, 
Sônia Rocha. “Agradecemos 
ao Vereador Rangel pela sen-
sibilidade em visualizar o tra-
balho do Sistema Cooperati-
vista do Rio Grande do Norte”, 
afirmou a Superintendente.

SESCOOP/RN recebe Comenda Vila do Príncipe 
pelo trabalho em prol do cooperativismo

Monitoramento 

O Monitoramento do SESCOOP/RN rea-
lizou mais uma série de atendimentos. 
O Consultor Jarbas Pires participou de 
AGE de prestação de contas na Coopta-
gran.  O Gerente Técnico e de Monito-
ramento, Rubens Lopes, esteve reunido 
com representantes da Aerocooptaxi 
e Assessoria Jurídica do SESCOOP/RN, 
tratando da liquidação da cooperativa. 
Houve ainda atendimento na Cooper-
novos para orientação na ata da AGE 
de prestação de contas. Na Coopsan de 
Santa Luzia de Touros, Rubens Lopes 
participou de reunião com dirigentes 
da cooperativa para tratar da reativação 
das atividades.

Elaboração de Projetos 
Período: 31 de julho a 01 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede da Coopercacho - Jaçanã 
Carga horária: 16h 

Noções Básicas de Coaching 
Período: 01 e 08 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 16h
 
Oficina: Relacionamento com o 
Cliente 
Data: 11 de agosto 
Horário: 14h às 18h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h

Oficina: Orçamento Doméstico 
Data: 18 de agosto 
Horário: 14h às 18h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h
 
Contabilidade Básica para não  
Contadores 
Data: 22 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h 

Cooperativismo Básico 
Data: 29 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

Com apoio da OCB/RN e SESCOOP/RN, cooperativa 
de produção artesanal retoma atividades

Com apoio da OCB/RN e do 
SESCOOP/RN em parceria com 
o Núcleo de Representação 
Cooperativista do Seridó, a 
Cooperativa de Produção Ar-
tesanal do Seridó (COASE) está 
novamente de portas abertas.  

A cooperativa é a mais antiga e 
tradicional na produção artesanal 
do Rio Grande do Norte, especia-
lizada, desde 1978, nos bordados 
do Seridó e seus desdobramentos, 
como no internacionalmente co-
nhecido estilo richelieu. A coopera-
tiva também trabalha com arte 
em palha e semente da carnaúba, 
esculturas em madeira, cartona-
gem, pinturas, além da produção 
de licor artesanal. A partir de 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da 
Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), lançou processo seletivo para os Cur-
sos Técnicos em Cooperativismo e Informática, ofertados na modali-
dade de Educação a Distância com encontros presenciais. Inscrições até 
o dia 04 de agosto, na sede do SESCOOP/RN. Info.: 3605-2531.

27.07 - Cooperativa de Energia e 
Desenvolvimento Sustentável do 
Agreste Potiguar (Cerpal);  
 
28.07 - Cooperativa Agropecuária de 
Serra Negra do Norte (Cooperserra).
 

PARABÉNS

agora, a cooperativa retoma 
o processo de legalização. 
Agradecemos à OCB/RN e 
ao SESCOOP/RN, que nos 
ofereceram condições para 

estabelecermos um plane-
jamento de restruturação da 
nossa cooperativa”, comen-
tou Maria Edna Dantas dos 
Santos, Presidente da Coase.

Maior honraria do Legislativo caicoense foi 
proposta pelo Vereador José Rangel Araújo
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 Mais antiga cooperativa de produção artesanal do 
Estado está novamente de portas abertas


