
O Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coope-
rativismo no Rio Grande 

do Norte disponibiliza vagas para 
a turma 2016 do Aprendiz Coope-
rativo, Programa que proporciona 
às cooperativas condições de se 
adequarem à Lei 10.097/00 e ao 
Decreto 5.598/05, que estabe-
lecem cota obrigatória de con-
tratação de jovens aprendizes para 
cooperativas que se enquadram 
nos critérios de médio e grande 
porte. A turma nova já está em an-
damento.

Para auxiliar as cooperativas e 
empresas na adequação à lei, o 
SESCOOP/RN se coloca à dis-
posição como instituição qualifi-
cadora. De acordo com a legis-
lação, todas as empresas de médio 
e grande porte devem contratar 
um número de aprendizes equiva-
lente a um mínimo de 5% e um 
máximo de 15% do seu quadro de 

funcionários cujas funções 
demandem formação profis-
sional. As vagas são destina-
das as jovens de 14 a 24 anos 
incompletos que estejam 
cursando o ensino funda-
mental ou o ensino médio. A 
idade máxima prevista não 
se aplica a aprendizes com 

deficiência. No âmbito da 
Lei da Aprendizagem, o 
aprendiz é o jovem que es-
tuda e trabalha, recebendo, 
ao mesmo tempo, formação 
na profissão para a qual está 
se capacitando. Mais infor-
mações através do telefone: 
(84) 3605-2531.

SESCOOP/RN disponibiliza vagas para turma 2016 
do Programa Aprendiz Cooperativo

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

CURSOS

Assembleia Constituinte dá início ao trabalho da 
Cooperaves em Florânia

Técnicos da OCB/RN e  do SES-
COOP/RN, com apoio do Núcleo de 
Representação Cooperativista do 
Seridó, acompanharam a Assembleia 
de Constituição da Cooperativa da 
Agricultura Familiar dos Criadores de 
Aves Caipira de Florânia (a 206 km de 
Natal), a Cooperaves. 

A pauta contemplou análise, dis-
cussão e aprovação do Estatuto So-
cial e eleição dos membros dos Con-
selhos de Administração, Fiscal e 
Técnico. A solenidade contou com a 
bênção da Sede da Cooperativa dada 
pelo Padre Gleiber Dantas de Melo. 
Em seguida, aconteceu a Assembleia 
de Constituição no Plenário da Câ-
mara Municipal de Parelhas. O even-
to teve a presença do Secretário Es-

A Organização das Cooperativas Brasileiras disponibiliza em seu site a 
Cartilha Cooperativismo e Eleições 2016. A publicação traz orientações e 
informações sobre o que está previsto na legislação, apontando o que é 
permitido, tanto para cooperados quanto para cooperativas, e, ainda, o 
que não pode ser feito. Acesse: www.brasilcooperativo.coop.br.

10.08 –  Cooperativa dos Taxistas e 
Mototaxistas Curraisnovenses (CTMC);

04.08 - Cooperativa dos Trabalhadores, 
Profissionais Liberais e Autônomos do 
Brasil (Qualicoop);
 

13.08 - Cooperativa Norteriograndense 
de Habitação (CNH). 

 

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

tadual para Assuntos 
Fundiários e de Reforma 
Agrária, Raimundo Costa e do 
Representante do Ramo 
Agropecuário Joseilson Me-

deiros, além do Gerente Téc-
nico do SESCOOP/RN, Rubens 
Lopes, e Vanderli Araújo, Co-
ordenador Técnico do Núcleo 
Cooperativista do Seridó.
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Programa proporciona às cooperativas condições de se adequarem 
à Lei 10.097/00 e ao Decreto 5.598/05

Assembleia de Constituição da Cooperativa da Agricultura Familiar 
dos Criadores de Aves Caipira de Florânia


