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SESCOOP/RN renova Acordo de Cooperação para
execução dos cursos da Rede e-Tec
PARABÉNS

O

Presidente da OCB/RN e
SESCOOP/RN,
Roberto
Coelho, participou da ce15.09 - Cooperativa Agropecuária de
Itaú (Coapil);
rimônia de renovação dos Acordos de Cooperação para execução
15.09 - Cooperativa Agrícola Mista de
dos cursos técnicos a distância
Tenente Ananias (Coamtal);
através da Rede e-Tec/EAJ/UFRN,
15.09 – Cooperativa de Trabalho Multi- por meio da Escola Agrícola de
disciplinar para Promoção de DesenJundiaí, Unidade Acadêmica de
volvimento Sustentável (Unieduc);
Ciências Agrárias da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
18.09 - Cooperativa Parnamirim de
Taxistas (Coopartax).
(UFRN). A cerimônia foi realizada
nesta segunda-feira (12) na Reitoria da UFRN.
*Fonte: OCB/RN
Com a renovação do Acordo, o
SESCOOP/RN continua sendo o
Polo de Aulas Presenciais de cursos técnicos do e-Tec em Natal
NOTAS
por mais cinco anos. Atualmente,
estão em desenvolvimento, na
capital potiguar, os cursos de CooCrédito
perativismo, Informática e SecreDados consolidados do primeiro se- taria Escolar. No município de
mestre de 2016 demonstram que as Caicó, o Polo de Aulas (parceria
instituições financeiras cooperativas com o Núcleo de Representação
atingiram participação de mercado
nos depósitos de 6,30%. O avanço
significativo nos últimos 6 meses, tendo partido de 5,38% em dez/15, foi
alicerçado pelo crescimento de 15,22%
no volume de depósitos das cooperativas, chegando a uma carteira de praticamente R$ 130 bilhões. O volume de
depósitos ficou a apenas R$ 6 bilhões
do montante administrado pelo Banco
Santander.

CURSOS
Formação de Educadores do Programa Cooperjovem
16 de setembro de 2016
08h às 17h
Carga Horária: 08h
Local: Escola Municipal de Ensino
Fundamental José Targino, em Pedro
Velho.
Oficina de Pães Artesanais
24 de setembro de 2016
08h às12h
Carga Horária: 04h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Análise e Concessão de Crédito para
Pessoa Jurídica
21 e 22 de outubro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

A Reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz, e o Presidente da
OCB/RN e do SESCOOP/RN, Roberto Coelho, asinaram o a renovação

Cooperativista) atua com os
cursos de Cooperativismo,
Informática e Comércio Exterior.
Na
solenidade,
também foram renovados
os acordos com os municípios de Vera Cruz, CearáMirim, Monte Alegre, Touros
e Apodi (parceria com a

Cooperativa Potiguar de
Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável Coopapi). O e-TEC Brasil tem
o objetivo de contribuir para
a democratização, expansão
e interiorização do ensino
técnico de nível médio a distância, público e gratuito.

No próximo dia 16 (sexta-feira), será realizada a primeira Formação de
Educadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Targino,
em Pedro Velho, a mais nova instituição da rede pública de ensino integrante do Programa Cooperjovem e que tem como cooperativa parceira
a Cerpal.

Promoção Social: inscrições abertas para a Oficina
de Pães Artesanais
Estão abertas as inscrições para
mais uma Oficina de Alimentação
oferecida pelo Setor de Promoção
Social do SESCOOP/RN. A atividade
vai acontecer no próximo sábado
(24), a partir das 8h na Sede do SESCOOP/RN, trabalhando o preparo
de pães artesanais: doces, salgados,
com massas alternativas e integrais.
A Oficina tem vagas limitadas e a
turma será fechada com os primeiros 25 interessados, com prioridade
para pessoas ligadas a cooperativas
(sócios, funcionários e familiares).
Para participar, o interessado deve
acessar o site www.sescooprn.coop.
br e preencher a ficha de inscrição.
Também é preciso preencher e assinar o termo de compromisso e

A Unimed Natal se une, este mês, em uma grande corrente de energias positivas para nossos campeões

assiduidade (que pode ser
enviado para o e-mail: promocaosocial@sescooprn.
coop.br ou entregue na Sede
do SESCOOP/RN). A ativi-

dade é parte das ações do
Projeto de Alimentação Saudável, desenvolvido pelo
SESCOOP/RN. Informações
pelo (84) 3605-2531.

