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PARABÉNS
31.12 – Cooperativa dos Mineradores
Potiguares (Unimina).

*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Artesanato
Entre os dias 22 e 31 de janeiro de
2016 acontece a 21ª edição da Feira
Internacional de Artesanato. A programação da Feira conta com muito
artesanato, shows, gastronomia e cultura, no Pavilhão das Dunas do Centro
de Convenções. Artesãos irão vender
produtos diversificados numa área de
7.500m², em 385 estandes, com a expectativa de 58 mil visitantes.
Imposto de Renda
Nesta quinta-feira (31) encerra-se o
prazo para gastos com despesas dedutíveis do imposto de renda que será
declarado no próximo ano. Todos os
anos cerca de 30% dos declarantes
caem na temida malha fina da Receita Federal por erros no preenchimento
do formulário das despesas dedutíveis
admitidas e muitos dos casos são por
erros na digitação dos valores. Para
2016, apesar da Receita Federal ainda
não ter definido o prazo limite para
entrega da declaração, estima-se uma
recepção de cerca de 28 milhões de
contribuintes declarantes.
EAJ
A Escola Agrícola de Jundiaí promoveu
aulas inaugurais dos cursos técnicos
semipresenciais ofertados pela Rede
e-Tec Brasil nos municípios de Macaíba, Natal, Assú, Vera Cruz, São Paulo do
Potengi, Areia Branca, Apodi e CearáMirim. Mais de 1000 alunos compareceram aos locais de apoio do e-Tec/
EAJ/UFRN. Durante a cerimônia, os
alunos foram apresentados às equipes
locais do e-Tec/EAJ/UFRN, assinaram o
Termo de Ciência do Regimento Interno e aprenderam a utilizar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem Moodle.

CURSOS
Cobrança e Recuperação de Crédito
Período: 15 e 16 de janeiro de 2015
Horário: 18h às 22h (na sexta)
e 08h às 17h (sábado)
Sede do SESCOOP/RN
Carga horária: 12h

Educação para formar cidadãos: em 2016, matricule
seu filho em uma Escola Cooperativista

A

educação cooperativista
é um instrumento eficaz
na construção da convivência social. Uma boa iniciativa
para formar cidadãos mais
conscientes.
As cooperativas educacionais funcionam de acordo com as diretrizes
do MEC e com a Lei 5.764, que rege
o cooperativismo no país. Elas buscam mais que a melhoria da
qualidade do ensino, pois preparam
seus alunos não somente para seleções como o vestibular, mas para
a vida e para a cidadania. Por não
visarem somente ao lucro, as escolas cooperativas podem apresentar
o custo da mensalidade inferior ao
das escolas particulares tradicionais.
Outra vantagem é a possibilidade
da compra coletiva do material
didático, que proporciona uma redução de até 25% em relação ao
preço de mercado. Pais cooperados

A educação cooperativista é uma proposta diferenciada
na formação de crianças e adolescentes.

participam ativamente da
composição dos custos e decidem questões importantes
para o ensino. O RN conta com
escolas cooperativas que estão
com matrículas abertas: a
Cooperativa Educacional de
Natal (Coopen (84) 3214-0496

e 98729-6540), a Cooperativa
Educacional
de
Parelhas
(Cooepar (84) 3471-3312 e
9925-1629) e Escola Freinet,
administrada pela Cooperativa
dos Educadores do RN
(Coopern (84) 3221-2594,
98784-1907 e 99696-6629).

Até 31 de de dezembro, os táxis de Natal circulam com bandeira 2. A
portaria que estabelece a medida foi publicada no Diário Oficial do Município, assinada pela Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, Elequicina Santos. O objetivo é garantir o 13º dos motoristas de táxis que,
assim como outros profissionais autônomos, não recebem o pagamento.

CNCOOP divulga tabela de valores da contribuição
sindical 2016 das cooperativas
A Confederação Nacional das
Cooperativas (CNCoop) divulgou,
no Diário Oficial da União (DOU), a
tabela da Contribuição Sindical de
2016. O tributo é compulsório e
recolhido anualmente pelas cooperativas à entidade sindical de sua
respectiva representação, independentemente de ser ou não associada.
O recolhimento deverá ser feito
em parcela única, até 31 de janeiro
de 2016. A tabela com os valores
pode ser acessada no site www.
brasilcooperativo.coop.br. Para
fazer o download da tabela, basta
clicandar no link: “Contribuição
sindical anual 2016”. Para obter

Contribuição deve ser recolhida até 31 de janeiro

mais informações, as cooperativas devem entrar em
contato com sua entidade
sindical representante. Aqui
no Estado, a entidade de re-

presentação é o Sindicato
das Cooperativas do RN
(Sindcoop/RN). Mais informações no telefone: (84)
3605-2531.

