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NOTAS
Crédito
As cooperativas de crédito confirguram-se como a alternativa mais viável
na comparação com as demais instituições financeiras do país. O assunto
foi destaque no “Jornal Hoje”, na última sexta-feira (22), que veiculou uma
matéria enfatizando as vantagens das
cooperativas de crédito, em relação aos
demais bancos do Sistema Financeiro
Nacional. A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) foi uma das fontes ouvidas pela reportagem. Segundo
a entidade, no empréstimo pessoal, por
exemplo, a taxa de juros das cooperativas varia entre 30,4% a 43,9% ao ano.
Enquanto nos bancos comuns, a média
é de 120,4% ao ano, de acordo com
o Banco Central. No cheque especial,
a taxa de juros das cooperativas varia
entre 90,5% e 175,7% ao ano. Nos demais bancos a taxa média é de 284,8%
ao ano.

Leilão
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai realizar no dia 1º
de fevereiro o primeiro leilão agropecuário deste ano de venda de
milho dos estoques públicos. O aviso do pregão foi divulgado na última
sexta-feira (22). De acordo com a publicação, serão ofertadas 150 mil toneladas do produto. O preço de abertura só
será divulgado dois dias antes. O produto é destinado a criadores de aves,
suínos e bovinos, além de cooperativas
e indústrias de insumo para ração animal e indústrias de alimentação humana à base de milho. Os lotes de milho
sairão de armazéns da Conab de Mato
Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e do
Rio Grande do Sul. mais informações
no site: www.conab.gov.br.

CURSOS
Word e Excel
Data: 29 de fevereiro a 11 de março
Horário: 14h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 30h
Oficina: Marketing Pessoal
Data: 02 de março
Horário: 14h às 18h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 4h
Como Falar em Público
Data: 07 a 11 de março
Horário: 18h às 22h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 20h

Cooperativas potiguares elegem os Representantes
de Ramos para 2016 a 2020

C

ooperativistas estiveram reunidos na sede da OCB/RN
e
SESCOOP/RN
para
votarem em seus Representantes
de Ramos. No Estado, existem
cooperativas que atuam em 10
setores da economia, todas representadas pela OCB/RN.
A OCB/RN estabelece as representações de cada ramo de atuação,
que trabalham para o desenvolvimento das cooperativas que atuam
em cada setor, durante o período
de 04 anos de representação. Para
o Ramo Saúde foi eleito Frederich
Abreu de Goés, Diretor da
Coopanest. O Ramo Consumo será
representado por José Marconi da
Costa, Presidente da Coopicon. Para
representar o Ramo Trabalho o escolhido foi José Edgar Junior, Presidente da Coopagro. Para o Ramo
Educacional foi eleita Francisca Nelma Dantas, Presidente da Cooern.

No Ramo Transporte foi eleito
Genário Torres da Silva, Presidente da Cooptax. Para o
Ramo Crédito foi escolhido
Manoel Santa Rosa, Presidente
da Credisuper. Joseilson Medeiros, da Coafs, foi eleito o
Representante do Ramo Agro-

pecuário. Edival Martins, Presidente da Fecoharn, foi indicado para o Ramo Habitação.
Roberto Coelho, Presidente da
Fecoern, foi indicado para a Infraestrutura e Márcia Oliveira,
da Coopercrutac, foi escolhida
para o Ramo Produção.

De acordo com informações do Portal do Cooperativismo de Crédito, o
Sicoob remunerou em R$ 562 milhões o capital social dos associados.
Deste total, R$ 60,9 milhões foram creditados direto na conta corrente,
gerando recursos imediatos para os cooperados. O valor repassado é
calculado com base na taxa Selic.

Escola Freinet dá início à Semana de Planejamento
Pedagógico 2016
A Escola Freinet, instituição de ensino
administrada pela Cooperativa os Professores do Rio Grande do Norte
(Coopern) realiza, até a próxima sexta-feira (28), a Semana de Planejamento
Pedagógico. O Tema geral da atividade
é “Cultura e Paz”. A programação teve
início ontem com a fala do professor da
UFRN, Flávio Boleiz, que participa do
Programa “A União Faz a Vida”, desenvolvido pelo Sicred (Sistema de Cooperativas de Crédito).
O SESCOOP/RN foi convidado a participar da Semana Pedagógica, apresentando o Programa Cooperjovem
aos novos integrantes do corpo docente da Freinet. Nesta terça-feira (26), a
Superintendente Sônia Rocha, minis-

Equipe do SESCOOP/RN fará apresentação do Programa Cooperjovem nesta terça-feira

trou palestra para os educadores sobre os objetivos e metas do Cooperjovem. A
programação segue durante a
semana com assuntos como

Planejamento Pluridisciplinar,
Oficinas de Português e
Matemática, Reunião Cooperativa, Oficina de Trabalho por
Projeto, entre outros.

