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OCB/RN e SESCOOP/RN recebem visita do consultor legislativo Nilton Paixão
PARABÉNS
11.12 - Cooperativa de Produção Artesanal do Potengi (Coopap);
11.12 - Cooperativa dos Piscicultores
do Rio Grande do Norte (Coopirn)
14.12 - Cooperativa Educacional de
Natal (Coopen);
17.12 - Cooperativa Agroindústria de
Agricultores Familiares de Marcelino
Vieira (Coaaf).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Estímulo
O Site Somos Cooperativismo traz a
notícia de que a Comissão Especial do
Desenvolvimento Nacional (CEDN) do
Senado Federal aprovou o Projeto de
Lei do Senado 104/2015, de autoria
do senador José Agripino (RN), que
lista estímulo à formação cooperativista e associativa, privilegiando-se as
ações apoiadas ou promovidas Sescoop, como itens de apoio ao jovem
empreendedor do campo. O Projeto
institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem
do Campo” e foi acatado na forma
do substitutivo do relator, senador
Cristovam Buarque (DF). A Política
Nacional tem por objetivo preparar o
jovem para exercer papel estratégico
de agente do desenvolvimento rural,
de forma a ampliar competências, conhecimentos e práticas que possibilitem a gestão empresarial eficiente do
negócio agrícola, promovendo o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o planejamento, o uso de
técnicas produtivas, a comercialização,
os negócios rurais e a governança.
Agroindrústria
A Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (CAPADR) da Câmara dos
Deputadoso projeto que destaca o
cooperativismo como instrumento da Política Nacional de Incentivo
às Agroindústrias. O projeto incentiva a criação de novos empreendimentos agroindustriais, a regularização de agroindústrias informais e a
competitividade agroindustrial do
País. Veja mais no site: www.somoscooperativismo.coop.br.

O

Consultor Legislativo e presidente da Pública – Central
do Servidor, Nilton Paixão, esteve
em reunião com o Presidente do
Sistema Cooperativista do Rio
Grande do Norte (OCB/RN e SESCOOP/RN), Roberto Coelho.
Paixão apresentou o trabalho da
Central do Servidor, que vem atuando pelo fortalecimento das estruturas públicas, dos investimentos nos serviços públicos, na maior
eficiência do Estado, na valorização do profissionalismo do corpo
funcional, na decisão por mais
políticas de Estado do que políticas de Governo. A Pública representa os servidores das três instâncias: municipal, estadual e
federal, e dos três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
“Acredito que, neste momento de
crise que o país enfrenta, o cooperativismo pode sim ser alternativa
para parcerias entre órgãos públi-

Ao lado do Presidente Roberto Coelho e assessores, Nilton (ao centro) debateu parcerias para o sistema cooperativista do RN

cos que podem proporcionar melhoria na qualidade
de vida de muitos brasileiros
nos setores da habitação,
saúde, educação, transporte
e entre tantos outros ramos
com atuação das cooperativas”, afirmou o consultor.

“Para nós é um momento de
debatermos o importante
papel das cooperativas para
o Estado e como elas podem
ser instrumento de desenvolvimento e realização de
políticas públicas”, destacou
Roberto Coelho.

Em dezembro, a Unicred Natal desenvolve a campanha “Natal Mais Solidário”.
Para participar basta escolher um cartão pendurado na árvore de Natal, instalada na agência da cooperativa (Rua Tuiuti, 765 - Petrópolis - Natal/RN),
e compartilhar um Natal mais alegre. Fazer uma criança feliz é mais fácil do
que você imagina.

Turma piloto do Lídercoop realiza confraternização
de final de ano
A turma piloto do Programa de
Formação de Novas Lideranças para
o Cooperativismo (Lídercoop) encerrou as atividades em 2016. A última aula do Módulo de Bovinocultura de Leite foi marcada por uma
grande e bonita confraternização
entre os jovens, com participação de
dirigentes da Cooperativa da Agricultura Familiar de São João do Sabugi e Gestores da OCB/RN e SESCOOP/RN.
Os futuros líderes organizaram um
evento com apresentação teatral e
homenagem a todos os instrutores
que passaram pelo Programa em
2016. “Estou muito feliz em acompanhar desempenho da turma e ver
que o Lídercoop já começa a gerar
seus frutos”, destacou o Presidente

Em 2017 a turma piloto continua e os módulos sequenciais do Programa Lídercoop irão enfatizar a governança cooperativa

da OCB/RN e do SESCOOP/
RN, Roberto Coelho. Em 2017
a turma piloto continua e os
módulos sequenciais do
Lídercoop irão enfatizar a
governança
cooperativa.

Serão trabalhados assuntos
como Organização do Quadro Social (OQS), Conselho
Fiscal, e Conselho de Administração, Assembleias, PAGC
e PDGC, entre outros.

