
O  Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coopera-
tivismo no Estado do Rio 

Grande do Norte (SESCOOP/RN), 
lançou edital para o processo de  
seleção de participantes para o  
LíderCoop, um programa de for-
mação de novas lideranças para o 
cooperativismo potiguar.

O LíderCoop tem como objetivo 
oportunizar aos participantes conhe-
cimentos necessários para adquirir 
habilidades e competências com vis-
tas à atuação como novas lideranças 
do cooperativismo do nosso Estado. 
A turma piloto será implantada no 
município de São João do Sabugi (a 
313 km de Natal). Serão oferecidas 25 
(vinte e cinco) vagas efetivas, destina-
das a jovens residentes no município 
ou na região Seridó, que possuam 
entre 15 e 29 anos e que tenham, no 
mínimo, concluído o 9º ano do Ensi-
no Fundamental. Os candidatos clas-

sificados fora das vagas efetivas 
formarão cadastro de suplentes, 
os quais poderão ser convoca-
dos posteriormente, na hipó-
tese de desistência ou desliga-
mento de algum dos candidatos 
classificados dentro das vagas 
efetivas. As inscrições serão  

realizadas presencialmente, no 
período de 19 e 20 de agosto 
de 2015, na sede da Cooperati-
va Mista dos Agricultores  
Familiares de São João do Sa-
bugi (COAFS), das 8h às 17h.  O 
edital pode ser acessado no 
site: www.sescooprn.coop.br.

SESCOOP/RN lança edital para o Programa 
LíderCoop - Novas Lideranças Cooperativistas

Sicoob 

O Sicoob, maior sistema de cooperati-
vas de crédito do País, registrou sobras 
de R$ 1,047 bilhão nos primeiros seis 
meses de 2015, maior lucro semestral 
da história do Sistema, com cresci-
mento de 48,5% em relação a igual 
período do ano anterior. O resultado 
pode ser atribuído, em grande parte, 
ao crescimento das operações finan-
ceiras, principalmente operações de 
crédito. No período de junho de 2011 
a junho de 2015 (últimos cinco anos), 
os ativos totais do Sicoob cresceram 
109%, passando de R$ 26,7 bilhões 
para R$ 55,6 bilhões. Em igual interva-
lo, as operações de crédito evoluíram 
121% e os depósitos 119%.

Orçamento Doméstico 
Data: 18 de agosto 
Horário: 14h às 18h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 4h

Contabilidade Básica para 
não Contadores 
Data: 22 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h 

Cooperativismo Básico 
Data: 29 de agosto 
Horário: 08h às 17h 
Sede do SESCOOP/RN 
Carga horária: 8h

NOTAS

CURSOS

IV Etapa da Formação dos Educadores do Cooper-
jovem acontece neste final de semana em Parelhas

Com o objetivo de desenvolver e 
qualificar ainda mais as ações do 
Cooperjovem no Rio Grande do 
Norte, o SESCOOP/RN irá promo-
ver a quarta etapa da Formação 
Continuada dos Educadores do 
Programa. A formação vai aconte-
cer de 14 a 16 de agosto na Sede 
da Cooperativa Educacional de 
Parelhas e o conteúdo programáti-
co inclui oficinas e debate sobre a 
construção do Projeto Educacional 
Cooperativo. Como o evento acon-
tece no município de Parelhas, o 
SESCOOP/RN vai proporcionar um 
intercâmbio entre os educadores 
da rede cooperativa de educação 
que integram o programa para a 
Cooepar. O intercâmbio será ofere-

A Aliança Cooperativa Internacional está com consul-
ta aberta sobre o guia de interpretação dos Princípios  
Cooperativistas. A ACI tem debate a aplicabilidade dos princípios, que são o 
cerne do cooperativismo. As colaborações podem ser enviadas até 17/8. O 
guia está disponível em inglês, francês e espanhol no site http://ica.coop/.

10.08 - Cooperativa Dos Taxistas 
e Mototaxistas Curraisnovenses 
(CTMC); 
 
10.08 – Cooperativa de Trabalho dos 
Profissionais Liberais e Autônomos do 
Brasil (Qualicoop); 

13.08 - Cooperativa Norteriograndense 
de Habitação (CNH);
 
15.08 - Federação das Cooperativas de 
Energia Rural do RN (Fecoern).

PARABÉNS

cido também aos profes-
sores das escolas da rede 
pública de ensino que  
participam do Cooperjovem 
através das cooperativas 

madrinhas. A intenção pro-
mover uma troca de  
experiências e conhecer o 
trabalho da Cooperativa  
Educacional de Parelhas.
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