
Termina no próximo dia 31 de 
janeiro o prazo para o paga-
mento da Contribuição Sindi-

cal Cooperativista de 2016. A Con-
tribuição é compulsória e recolhida 
anualmente pelas cooperativas à 
entidade sindical de sua respectiva 
representação, independente de ser 
ou não associada. 

A Confederação Nacional das 
Cooperativas (CNCoop) divulgou, 
no Diário Oficial da União (DOU), a 
tabela da Contribuição Sindical 
deste ano e ela pode ser acessada 
no site www.brasilcooperativo.coop.
br. Para fazer o download basta cli-
car no link: “Contribuição sindical 
anual 2016”. De acordo com a legis-
lação, o recolhimento deverá ser 
feito em uma única vez até o último 
dia de janeiro deste ano. Para facili-
tar o pagamento para as cooperati-
vas potiguares, o Sindcoop/RN en-
viou (pelos Correios), o boleto para 

recolhimento da contribuição. 
“É necesário que a gestão da 
cooperativa efetue o paga-
mento dentro do prazo, para 
que não insira juros ou multa”, 
explica o Gerente Técnico do 
SESCOOP/RN, Rubens Lopes. 
“Caso alguma cooperativa não 

tenha recebido ainda a corres-
pondência com o boleto, deve 
entrar em contato com o  
Sindcoop pelo telefone (84) 
3605-2531 e procurar os co-
laboradores Francisca Ericarla 
ou Assis Silva”, informa o Ger-
ente Técnico. 

Contribuição sindical 2016 deve ser recolhida por 
cooperativas até 31 de janeiro

Crédito
 
A Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) da Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 100/2011, que  possi-
bilita que os municípios que tenham  
disponibilidade de caixa depositem os 
recursos nas cooperativas de crédito. 
O projeto visa fortalecer a economia 
local, com o uso dos recursos munici-
pais na própria comunidade, de forma 
a evitar distorções, capilalizar o crédito 
cooperativo e aprimorar o desenvolvi-
mento regional. O relator do do pro-
jeto foi o deputado Luiz Carlos Hauly 
(PR), que afirmou que a possibilidade 
de as cooperativas de crédito poderem 
gerir as disponibilidades de caixa dos 
entes públicos municipais consiste em 
uma das mais democráticas, inovado-
ras e eficazes ações para potencializar 
inclusão financeira e desenvolvimento 
regional.

Transporte

A Prefeitura de Natal autorizou rea-
juste médio de 7,2% nos valores das 
“bandeiradas” de Táxis e a expectativa 
é que até o início da segunda quinze-
na de janeiro todos os veículos este-
jam cobrando os novos preços. Pela  
portaria, a bandeirada passa de R$ 4,55 
para R$ 4,85, com a bandeira I saltando 
de R$ 2,35 para R$ 2,56 e a bandeira II 
passando de R$ 3,30 para R$ 3,56. O va-
lor cobrado pela hora parada também 
subiu para R$ 26 - R$ 2 a mais que a tar-
ifa anterior. De acordo com a secretária 
de Mobilidade Urbana, Elequicina 
dos Santos, o novo valor só pode ser 
praticado após a nova aferição dos  
taxímetros em oficinas cadastradas ao 
Inmetro. Caberá aos próprios profissio-
nais e às entidades que representam a 
categoria a realização da mudança. Em 
reportagem publicada na Tribuna do 
Norte, o Presidente da Cooperativa dos 
Proprietários de Táxis de Natal, Genário 
Torres, explicou que a solicitação para 
a nova aferição dos taxímetros foi en-
caminhada ao Inmetro e a expectativa 
é que o órgão indique na próxima se-
mana as oficinas que farão a mudança 

Nova programação em breve!
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Cooperativismo brasileiro manteve o ritmo de 
crescimento em 2015

De acordo com o Anuário 2015, ano 
base 2014, o Brasil fechou o ano com 
7.143 cooperativas presentes em todos 
os Estados, liderado por São Paulo, com 
15,5%, seguido por Minas Gerais 
(11,1%), Bahia (10,4%) e Pará (7,3%). De 
acordo com dados da OCB Nacional, o 
cooperativismo brasileiro registrou 
crescimento de 4,6% no número de 
cooperativas, 10,3% no quesito associa-
dos e de 7,4% no quadro de emprega-
dos em relação ao ano anterior. 

Após dois anos, o ramo agropecuário 
voltou a liderar a participação na movi-
mentação econômica do cooperati-
vismo e, juntamente aos ramos Crédito 
e Saúde, representa 96,45% do total. No 
ranking geral, o ramo Agropecuário 

O Gerente Técnico e de Monitoramento do SESCOOP/RN, Rubens Lopes, 
e o Consultor da OCB/RN, Assis Silva, realizaram atendimento a sócios 
da VipCooptaxi. A cooperativa de São Gonçalo do Amarante procurou 
os técnicos para tratar do registro na OCB. Presentes, o Presidente da 
cooperativa, Alexandre Bakker, e o Diretor Comercial José Carlos Lima.

ocupa o primeiro lugar como o 
setor que possui mais coopera-
tivas e empregados (1.677 e 
180.955, respectivamente), já o 
Consumo se destaca no núme-

ro de cooperados (quase três 
milhões). Os Estados com maior 
número de associados foram 
São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Minas Gerais.
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Ramo agropecuário ocupou o primeiro lugar como o setor com mais 
cooperativas e empregados


