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NOTAS
Agricultura
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) operacionalizou em
2015 cerca de R$ 287 milhões no apoio
à comercialização da produção da agricultura familiar por meio do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA). O
valor representa a totalidade do orçamento repassado pelos ministérios do
Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) e do Desenvolvimento
Agrário (MDA). Do valor total aplicado,
a maior parte foi destinada à Compra
com Doação Simultânea (CDS). Para
esta modalidade, os recursos foram na
ordem de R$ 241 milhões, o que representa 84% do total. Com isso, mais de
870 projetos com cooperativas e associações de agricultores familiares foram formalizados e os alimentos destinados ao abastecimento das redes
socioassistencial, de ensino, de saúde
e também a equipamentos públicos de
segurança alimentar e nutricional.
Mercado Financeiro
De acordo com dados divulgados pelo
Banco Central do Brasil (BCB), a diferença entre as taxas praticadas na captação de recursos e nas operações de
crédito do Sistema Financeiro Nacional
(SFN) e do Sistema de Cooperativas de
Crédito do Brasil (Sicoob) continuam
aumentando. A taxa média da captação
de recursos (remuneração do depósito
a prazo) do SFN, em setembro de 2015,
foi de 10,8% a.a. (ao ano), enquanto a
do Sicoob foi de 13,6% a.a., diferença de 2,8 p.p. (ponto percentual). Em
junho, as taxas foram de 10,8% a.a. e
11,2% a.a., respectivamente (diferença
de 1,4 p.p.).

CURSOS
Nova programação em breve!

Volta às aulas: turma 2015 do Aprendiz Cooperativo
retoma atividades

A

pós o período de recesso, as
aulas da turma 2015 do Programa Aprendiz Cooperativo,
curso de Auxiliar Administrativo, foram retomadas nesta segunda-feira
(4), na Sede do SESCOOP/RN. O
Programa recebe jovens não só de
cooperativas, mas, também, das
empresas convencionais.
Os Aprendizes começaram o sexto
módulo, que abrange Matemática
Financeira e Comercial. A turma
2015 prossegue até julho deste ano
com 19 Aprendizes oriundos da
Cooptax Natal, Unidental, Construtora Mendonça Jr., Ocean Palace,
Miranda Computação, Rio Center e
Postos Caraú. O Setor de Formação
Profissional do SESCOOP/RN está
em planejamento para abertura de
inscrições para a turma 2016 de
Aprendizes Cooperativos. De acordo com a legislação brasileira (Lei
10.097/00 e Decreto 5.598/05), to-

Aprendizes começaram o sexto módulo do Programa, que
abrange Matemática Financeira e Comercial

das as empresas de médio e
grande porte devem contratar
um número de aprendizes
equivalente a um mínimo de
5% e um máximo de 15% do
seu quadro de funcionários
cujas funções demandem formação profissional. Para ajudar

cooperativas e empresas na
adequação à lei, o SESCOOP/
RN coloca-se à disposição
como instituição qualificadora,
recebendo jovens de 14 a 24
anos incompletos que estejam
cursando o ensino fundamental ou o ensino médio.

No próximo dia 08 de janeiro encerra-se o período de recesso da OCB/
RN e SESCOOP/RN. As atividades serão retomadas na segunda-feira (11),
a partir das 8h. Já o Pólo Presencial dos cursos da rede e-Tec/EAJ/UFRN
retoma atividades no dia 09 (sábado). As aulas do novos cursos de idiomas da rede estão previstas para a partir do dia 12 (terça-feira).

Conselho Monetário Nacional aprova Resolução
dispondo sobre auditoria cooperativa
O Conselho Monetário Nacional
(CMN) editou a Resolução 4.454, que
estabelece a auditoria cooperativa para
o segmento de cooperativas de crédito,
a ser executada por entidades de auditoria cooperativa (EAC) ou por empresa
de auditoria independente registrada
na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
A medida visa a conferir mais transparência, tempestividade e qualidade
às informações a respeito da solidez, da
governança, do desempenho operacional e da situação econômico-financeira das instituições que compõem o
segmento cooperativo. A norma prevê
um cronograma para implementação
que estabelece prazos diferenciados de

Objetivo é conferir mais transparência e qualidade da solidez, governança e desempenho operacional das instituições cooperativas

acordo com o tipo de cooperativa. O prazo final é 31 de
dezembro de 2018. O CMN
também editou a Resolução
4.455, que aprimora os critérios

de registro contábil de dependências e investimentos em
coligadas e controladas no exterior pelas instituições financeiras. (Paraná Cooperativo).

