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PARABÉNS
03.08 - Cooperativa de Trabalho
Médico do Alto Oeste Potiguar (Unimed Alto Oeste Potiguar );
04.08 - Cooperativa dos Produtores de
Plantas e Flores Tropicais do Rio Grande
do Norte (Potyflores);

NOTAS
Cooperjovem
Coordenadores do programa Cooperjovem de vários estados brasileiros estiveram em Florianópolis, na sexta-feira
(31/7) para participar de um encontro
nacional. O objetivo foi realizar um
alinhamento entre as ações desenvolvidas, por meio da troca de experiências
e da apresentação de casos de sucesso,
tanto de escolas quanto de cooperativas que trabalham com o programa.
A gerente geral do Sescoop, Karla Oliveira, acompanhou toda a programação.
O encontro também contou com a
participação de representantes de 12
estados, entre eles o Rio Grande do
Norte, além da unidade nacional.

CURSOS
Cooperativismo Básico
Data: 08 de agosto
Horário: 07h às 17h
Assentamento Planalto
Porto do Mangue - RN
Carga horária: 8h
Oficina: Relacionamento com o
Cliente
Data: 11 de agosto
Horário: 14h às 18h
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 4h
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

Coopagro promove palestra de conscientização
para o meio ambiente na Escola Judith Bezerra

C

om o objetivo de atrair a
atenção para a preservação
do meio ambiente, a
Cooperativa de Serviços Técnicos
do Agronegócio (Coopagro) realizou atividade na Escola Estadual
Judith Bezerra de Melo. A ação
aconteceu com palestra para os
estudantes, com explicações e
orientações sobre reciclagem e
conservação do meio ambiente. O
Engenheiro Agrônomo e Presidente da Coopagro, Alexandre
Amaral, transmitiu a mensagem
sobre como funciona o plantio
orgânico e a importância desta
prática com a saúde humana.
Inserida no Programa Cooperjovem
através da cooperativa madrinha
Unidental, a Judith Bezerra vai ganhar
um projeto piloto: uma horta
orgânica que será mantida pelos
próprios alunos. A iniciativa tem apoio
da Coopagro. “A escola possui uma

Iniciativa faz parte das ações da campanha
do Dia de Cooperar 2015

área grande e que atualmente
está sem uso e já passamos
alguns dados iniciais para a
diretoria da escola. Eles estão
buscando autorização junto à
Secretaria Estadual de Educação”, destacou o Presidente.
A atividade contou ainda com

a palavra do Engenheiro
Agrônomo Fernando Viana,
um dos grandes nomes do
setor no Estado. “Passamos
para eles a maneira correta de
preservarção do meio ambiente, explicou Fernando
Viana.

Sócios e colaboradores da Cooptax Natal realizaram o São João fora
de época da cooperativa. No evento, foram arrecadados 600 kg de
alimentos não perecíveis e mais produtos de limpeza. O material foi
dividido em lotes de 120 kg e doado a cinco entidades. A iniciativa faz
parte das atividades da campanha do Dia de Cooperar 2015.

Técnicos da Fundep recebem capacitação em cooperativismo para atuarem em projeto da Sethas
Atendendo a uma solicitação da
Fundação para o Desenvolvimento
Sustentável da Terra Potiguar
(Fundep), o Setor de Formação
Profissional do SESCOOP/RN, realizou o primeiro curso Básico em
Cooperativismo para os técnicos da
instituição. Com a iniciativa, o
SESCOOP/RN auxiliando na capacitação e formação do corpo técnico
do Projeto de Inclusão Socioprodutiva de Catadores de Materiais
Recicláveis e Reutilizáveis do RN.
O projeto é fruto de uma parceria
entre o Governo do Rio Grande do
Norte, através da Secretaria do
Trabalho, Habitação e Assistência
Social (SETHAS), e o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

O curso de Cooperativismo Básico foi ministrado
pelo Professor Manoel de Lucena

O objetivo é promover a
inclusão socioprodutiva de
2.600 catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis e
seus familiares atuantes nas

ruas e nos lixões, assim como
fomentar empreendimentos
econômicos solidários, novos e existentes, nos 32
municípios selecionados.

