
 

 

 

O  Festival de Arte da Assembléia Legislativa do Estado do Pará - FEART, tem sido ao longo de quase duas décadas um 

instrumento importantíssimo de congregação, aprendizado e harmonia entre os servidores do Poder Legislativo.  

   Realizado sob a Coordenação Geral do Secretário Legislativo - atualmente o As-

sessor Técnico e cooperado Arthur Carepa - o Festival envolve as categorias de 

conto e poesia, artes plásticas e música, e é destinado aos servidores do quadro 

de pessoal e familiares. 

   Durante todo o ano, o FEART promove a realização de oficinas de artes, onde os 

servidores aprendem técnicas que envolvem diferentes materiais, com a orienta-

ção de profissionais especializados. Muitas dessas 

oficinas proporcionam aos servidores que dela parti-

cipam, inclusive, uma alternativa de renda, tendo 

em vista que o resultado dos trabalhos produzidos 

são expostos para venda. 

   Consciente da importância do FEART para os Servi-

dores do Legislativo  - a maioria nossos cooperados - 

a Sicoob Cooesa tem patrocinado algumas dessas 

oficinas, como a que se encerrou na última sexta-

feira. A oficina de “Reciclagem em Lata e de Fuxico em Tela” foi ministrada pela 

Professora Telma Oliveira e realizou-se no período de 07 a 11 de junho, na sala da 

Comissão do FEART, que tem a servidora Davina Moreira à frente de um grupo de 

abnegados servidores envolvidos com a arte, nas horas de folga.  

A administração da Cooperativa irá patrocinar, em setembro, uma oficina de arte 

cujo tema será o  Círio de Nazaré.  
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A  Selic é a taxa mais baixa da economia e por isso 

funciona como um piso para a formação dos demais 

juros cobrados no mercado, que são influenciados tam-

bém por outros fatores, entre os quais o risco de quem 

pegou o dinheiro emprestado não pagar a dívida. 

    A Selic é usada nos empréstimos interbancários e nas 

aplicações que os bancos fazem em títulos públicos fede-

rais. É a partir da Selic que as instituições financeiras 

definem também quanto vão pagar de juros nas aplica-

ções dos seus clientes. Ou seja, a taxa básica é o que os 

bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repas-

sá-lo para os consumidores em forma de empréstimos ou 

financiamentos, a um custo mais alto. Por isso os juros 

que os bancos cobram dos clientes é superior à Selic. 

   Para o mês de junho, o Banco Central, através do Co-

mitê de Política Monetária anunciou o aumento da taxa 

Selic em 0,75%, que chega à marca de 10,25% aa. Ou-

tras variáveis estão envolvidas na formação das taxas de 

empréstimos, como a inadimplência, a margem de lucro 

dos bancos, a carga de impostos sobre operações finan-

ceiras e o custo administrativo.  

   Melhor redobrar a atenção na hora de contratar uma 

operação financeira. Faça contas! 
Fonte: http://noticias.r7.com/economia/ 

ERRATAERRATA  
   Na última edição deste Boletim, foram trocados os nomes dos 

Conselheiros Fiscais Suplentes. Corrigindo, o novo Conselho Fiscal 

está composto pelos titulares já anunciados (Márcia Leite,  Concei-

ção Campos e  Vera Reale), e pelos Membros Suplentes: ANTONIO 

MAX COUTINHO GOMES, HOMERO FORTUNATO DA SILVA (do 

IDESP) e RUBERVAL  GONÇALVES ANDRADE (o Rubão).  
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