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OCB/RN e SESCOOP/RN desejam a todos um Feliz
Natal e um próspero ano novo

NOTAS
Crédito
O Conselho Monetário Nacional realizou, no último dia 17 de dezembro,
sua última reunião de 2015. Durante o
encontro foi aprovada a Resolução nº
4.454/15, que trata da Auditoria Cooperativa no Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo. Segundo a norma expedida pelo órgão, todas as cooperativas
de crédito, inclusive Confederações e
Centrais, deverão ser objeto da auditoria. Poderão executar estes serviços
entidades formadas por Confederações
de Centrais e por Centrais de Cooperativas de crédito, chamadas de Entidade
de Auditoria Cooperativa (EAC), além
de empresas de auditoria independente
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As entidades deverão
ser autorizadas pelo Banco Central do
Brasil, após a comprovação de vários requisitos elencados na Resolução.
dentre eles: existência de estrutura operacional e administrativa compatível
com a atividade a ser desempenhada,
inclusive no que se refere ao escopo, à
área geográfica de atuação e à quantidade de cooperativas e confederações
auditadas e designação de responsável técnico pelas atividades de auditoria
cooperativa.
*Fonte: Brasil Cooperativo

P

ara a maioria da população não
foi um ano promissor. Nosso
País envolvido em crises
econômicas e políticas o que nos
tem deixado inseguros com relação
ao nosso futuro. Mas, até nesses
momentos de instabilidade externa,
conseguimos, internamente, bater
nossas metas projetadas para 2015,
nas áreas de formação, monitoramento e promoção social, além de
articularmos,
organizarmos
e
realizarmos vários eventos de
grande vulto, de repercussão e avaliação positivas, ligados ao cooperativismo.
Quando mensuramos nossos resultados mostramos que, com cooperação, é possível crescer frente a
adversidades, anunciamos que o
nosso modelo econômico e social é
sem dúvida, a melhor via, de mão
dupla; recebemos da sociedade as
contribuições cooperativistas junto

com as solicitações demandadas e devolvemos em serviços.
Com todas essas conquistas,
só temos que agradecer a todos que com seus conhecimentos técnicos, disponibilidade e amor pelo que faz,
contribuíram em prol de um

resultado que encheu todos
de alegria e muito orgulho de
fazer parte dessa história em
2015. Abraço carinhoso e
fraterno e meu muito obrigada
pela cooperação de todos.
(Sônia Rocha, Superintendente
do SESCOOP/RN).

As cooperativas do Rio Grande do Norte tem até o dia 31 de janeiro
para fazerem o recolhimento da Contribuição Sindical de 2016. Esta contribuição é compulsória e recolhida anualmente pelas cooperativas à entidade sindical de sua respectiva representação, independente de ser ou
não associada.

Recesso
A OCB/RN e SESCOOP/RN informam
que, em função das festividades de fim
de ano, estarão em recesso durante
o período de 21 de dezembro/2015 a
08 de janeiro/2016. As atividades de
ambas as casas serão retomadas no
próximo dia 11 de janeiro.

CURSOS
Cobrança e Recuperação de Crédito
Período: 22 e 23 de janeiro de 2015
Horário: 18h às 22h (na sexta)
e 08h às 17h (sábado)
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

Aluna da Cooepar é aprovada em primeiro lugar
em seleção 2016 do IFRN-Parelhas
A aluna da Cooperativa Educacional
de Parelhas (Cooepar), Júlia Valentim, foi
aprovada em primeiro lugar no exame
de seleção 2016 do Instituto Federal do
Rio Grande do Norte (IFRN-Campus
Parelhas). A estudante foi autora de uma
das selecionadas no 9º Prêmio Nacional
de Redação do Programa Cooperjovem.
Júlia foi aprovada no curso de Informática com escore de 779. “O Sistema Cooperativista do Rio Grande do
Norte está em festa e parabeniza a Júlia
Valentim por mais esta conquista e
também a Cooperativa Educacional de
Parelhas, pelo excelente trabalho realizado pelo crescimento da Educação
Cooperativista no RN. São exemplos
que afirmam nossa convicção na

Júlia Valentim foi aprovada no curso de
Informátia

educação cooperativa”, afirmou Sônia Rocha, Superintendente do SESCOOP/RN.
Foram aprovados 10 alunos
da Coopear na seleção do

IFRN. A lista completa dos
estudantes aprovados pode
ser acessada no site da instituição,
no
endereço:
www.portal.ifrn.edu.br.

