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SESCOOP/RN oferece programas gratuitos que
auxiliam na gestão das cooperativas
PARABÉNS
25.08 – Cooperativa Odontológica do
Rio Grande do Norte (Uniodonto/RN)
18.08 - Cooperativa Proprietários de
Transporte Escolar de Natal (Coopten)
26.08 - Cooperativa da Atividade Hoteleira e Turística (Coohotur)
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Concurso de desenho
A Comissão Avaliadora do III Concurso
Estadual de Desenho Cooperjovem, finalizou o processo de seleção dos trabalhos enviados pelas escolas parceiras do Programa. Este ano, o tema do
Concurso é: “Eu coopero. Juntos, podemos vencer o mosquito”. O concurso
é destinado aos alunos das cooperativas educacionais e das escolas públicas
parceiras do Programa Cooperjovem
no Rio Grande do Norte. De acordo
com o regulamento do Concurso, o resultado será divulgado até o dia 05 de
setembro.

CURSOS
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

Para auxiliar na gestão de seus
negócios, o SESCOOP/RN oferece
gratuitamente, através do Setor
de Monitoramento, três programas voltados para a melhoria,
qualidade e viabilidade econômica das cooperativas. O primeiro
dele é o Programa de Orientação
Cooperativista (POC), que tem
como proposta garantir conhecimento a grupos interessados em
saber mais sobre a doutrina,
princípios, valores e características
de uma sociedade cooperativista.
Outra ferramenta disponível é o
Programa de Acompanhamento
da Gestão Cooperativista (PAGC),
que consiste em um diagnóstico
de acompanhamento das cooperativas, com orientações e planos
de melhoria, por meio do Instrumento de Acompanhamento da
Gestão Cooperativista. O objetivo
do programa é contribuir para a
conformidade legal da cooperati-

Para mais informações sobre os programas, basta entrar em contato
com o Setor de Monitoramento: (84) 3605-2531

va e proporcionar o desenvolvimento da qualidade da
sua gestão, preservando sua
credibilidade e transparência por meio de mecanismos
de Governança, além de assegurar a longevidade dos
empreendimentos cooperativos. Além destes, o SES-

COOP/RN também disponibiliza o Programa de
Desenvolvimento da Gestão
das Cooperativas (PDGC),
que tem como objetivo principal promover a adoção de
boas práticas de gestão e
governança pelas cooperativas.

A Cooperativa Educacional de Parelhas (Cooepar) realizou sua iniciativa voluntária da campanha do Dia de Cooperar 2016. A atividade foi
realizada em homenagem ao Dia dos Pais e reuniu equipes de futebol,
formadas por pais de alunos da cooperativa e seus familiares no Torneio
“Cooepai” de futebol de salão.

Promoção Social leva oficinas sobre Saúde Bucal a
cooperativas e escolas parceiras do Cooperjovem
Como parte das atividades do Programa Viver Melhor, desenvolvido
pelo Setor de Promoção Social, o
SESCOOP/RN vem realizando uma
série de Oficinas de Saúde Bucal nas
cooperativas e escolas parceiras do
Programa Cooperjovem. Na ultima
semana, receberam a Escola Municipal Professor Zuza (Bairro Nazaré) e a
Cooperativa Educacional de Natal
(Coopen), localizada no bairro de
Nossa Senhora da Apresentação,
Zona Norte de Natal, receberam a
ação. As oficinas contam com o apoio
de alunos do curso de Odontologia
da Universidade Potiguar (UNP).
A oficina envolve jovens e crianças
em uma prática de muita informação,
alegria e distribuição de brindes. Com

Informações são passadas de forma lúdica e com muita diversão
para as crianças e adolescentes

a supervisão da Superintendente do SESCOOP/RN, Sônia
Rocha (Cirurgiã Dentista), os
universitários abordaram a
prevenção de cáries, esco-

vação correta, limpeza e higiene da boca e hábitos alimentares. Durante a Oficina,
há também aplicação de flúor
nas crianças de jovens.

