Edição 51

Abertas as inscrições para a 10ª edição do Prêmio
Redação Cooperjovem

NOTAS
Energias Renováveis
O Banco do Nordeste (BNB) lançou
uma linha de financiamento para sistemas de energia fotovoltaica para
as empresas Nordestinas. O FNE Sol
é destinado a empresas de todos os
portes e setores, produtores e empresas rurais, cooperativas e associações.
Podem ser financiados sistemas fotovoltaicos completos, incluindo instalação. Até 100% do valor do sistema
fotovoltaico pode ser financiado, dependendo do porte do cliente, localização e garantias. O prazo do financiamento oferecido pelo Banco do
Nordeste (BNB) é de até 12 anos; a
carência varia entre seis meses e um
ano. Os juros ficam entre 6,5% e 11%
ao ano, de acordo com o porte do cliente. Outras informações no www.
bnb.gov.br.
Crédito
Mesmo com a retração da economia
brasileira, as instituições financeiras
cooperativas vivem um bom momento, aponta artigo da Agência de Investimentos e Notícias (AIN). Depois
de o setor registrar um crescimento
de 16,2% no volume de depósitos,
11% na carteira de crédito, 16,7% em
relação ao patrimônio líquido e 18,4%
no volume de ativos líquidos em 2015,
algumas empresas estão apostando em novos investimentos. O artigo
mostra que o mercado brasileiro é favorável ao crescimento de cooperativas de crédito.

CURSOS
Matemática Financeira HP - 12C
Data: 03 e 04 de junho de 2016
Horário: 18h às 22h/08h às 17h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Palestra de Sensibilização:
Cooperativismo ao alcance de todos
Data: 10 de junho de 2016
Horário: 15h às 17h
Local: Sede do SINPORN
Orçamento Doméstico
Data: 22 de junho de 2016
Horário: 14h às 18h
Local: SESCOOP/RN

E

stão abertas as inscrições
para o Prêmio Nacional de
Redação Cooperjovem. Podem participar alunos do
4º ao 9º ano que estudam em escolas onde o programa de incentivo à cultura da cooperação é aplicado. Em sua 10ª edição, a
premiação deste ano traz o tema
“Atitudes sustentáveis: promover
ações e agir coletivamente”.
As escolas têm até o dia 02 de
setembro para incentivar a produção dos textos com os alunos,
selecionar os três melhores e enviar para o SESCOOP/RN. Os trabalhos passam por uma comissão
julgadora estadual e, por fim, pela
nacional. Os prêmios estimulam o
empenho acadêmico, com um
notebook para cada aluno, escola
e professor vencedores, um troféu
de reconhecimento às unidades
estaduais e cooperativas, além de
uma viagem cultural para todos os

Escolas têm até o dia 02.09 para incentivar a produção dos textos com
os alunos, selecionar os três melhores e enviar para o SESCOOP/RN

premiados nacionais, em um
destino dentro do Brasil
(ainda a ser definido). São
duas categorias: a primeira
para alunos do 4º e 5º anos,
e a outra para os estudantes
do 6º ao 9º ano, com três
vencedores em cada uma. O
tema, no entanto, é único.

“Esse é um assunto que foi
escolhido como forma de
promover o debate e a reflexão sobre as contribuições
que podemos dar", explica a
gerente de Desenvolvimento Social de Cooperativas do
SESCOOP Nacional, Geâne
Ferreira.

Superintendentes da Unidade Nacional e Unidades Estaduais do Sistema
OCB/SESCOOP participaram de visitas técnicas por Minas Gerais e Bahia.
A inicitaiva faz parte do Programa Nacional de Desenvolvimento de Líderes e Executivos, que tem por objetivo o intercâmbio das boas práticas do cooperativismo que possam ser replicadas localmente.

Coopercacho realiza celebração do Dia C 2016 nesta sexta-feira (10) em Jaçanã
A Cooperativa Cacho de Ouro
(Coopercacho), formada por agricultores familiares de Jaçanã (distante 130km de Natal), irá realizar,
nesta sexta-feira (10), a celebração
da campanha do Dia de Cooperar
2016. O evento será aberto à comunidade e contará com diversas
atividades educativas, serviço sociais e atrações culturais.
As atividades terão início a partir
das 8h da manhã com abertura oficial em frente à Câmara Municipal,
com participação da Banda Bancordes. A programação conta com
palestras, corte de cabelo, higiene
pessoal, aplicação de flúor, consultas médicas, recolhimento de materiais recicláveis, recolhimento de

Inscreva sua cooperativa na maior camapanha de voluntariado cooperativista do Brasil no site: diac.brasilcooperativo.coop.br

alimentos não perecíveis e
roupas para doação. Além
disso, os cooperados organizaram um sopão comunitário, a partir de doações

dos produtores familiares. A
iniciativa tem apoio da Prefeitura Municipal, Igrejas
Católica e Assembleia de
Deus e SESCOOP/RN.

