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SESCOOP/RN proporciona curso de Legislação
Previdenciária com foco no eSocial
PARABÉNS
15.08 – Federação das Cooperativas
de Energia e Desenvolvimento Rural do
Rio Grande do Norte (Fecoern);
18.08 - Cooperativa Cultural dos
Profissionais da Musica Potiguar
(Compor).
*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Restituição
A Receita Federal liberou, para saque
no banco, o terceiro lote de restituição
do Imposto Renda Pessoa Física (IRPF)
de 2016. Foram liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015.
Os valores estão corrigidos pela taxa
básica de juros, em 4,38% para o lote
de 2016 e em 85,95% para os demais
lotes.

CURSOS
Gestão de Cooperativas de Crédito
Intermediário
19 e 20 de agosto de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN
Rotinas de Operações de Caixa e
Tesouraria
26 e 27 de agosto de 2016
Horário: 18h às 22h (sexta-feira) e 08h
às 12h às 13h às 17h (sábado)
Local: Sede do SESCOOP/RN
Carga Horária: 12h
Gestão de Cooperativas de Crédito
Módulo II
26 e 27 de agosto de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede da Unicred Mossoró/RN
Gestão de Cooperativas de Crédito
Avançado
02 e 03 de setembro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN

C

om o objetivo de capacitar
dirigentes,
profissionais
das áreas de Contabilidade,
Jurídico e Recursos Humanos das
cooperativas potiguares, o SESCOOP/RN ofereceu, durante os
dias 15 e 16 deste mês, um curso
de orientações sobre a Legislação
Previdenciária com foco no eSocial, ferramenta lançada pelo Governo Federal que veio para unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus
empregados.
A iniciativa é necessária porque
cooperativas deverão aderir à
nova obrigação, promovendo o
cadastramento inicial (tabelas e
trabalhadores). O treinamento
tem por objetivo capacitar os
profissionais sobre os pontos críticos da nova obrigação eletrônica,
trazida por este Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, além de orientar para a a-

Cooperativas deverão aderir à nova obrigação eletrônica de unificação de informações.

dequação correta dos processos nas cooperativas para
atender as diversas exigências do sistema. O curso foi
ministrado pelo consultor
Evarley do Santos Pereira.
“Para atender ao eSocial é
preciso que os profissionais
das cooperativas entendam

a mudança, a aplicação
correta e o exato conhecimento da CLT, da Medicina
e Segurança do Trabalho e
da Previdência Social”, explicou o consultor. O trabalho
está sendo realizado em todas as Unidades Estaduais
do SESCOOP.

A comissão mista da Medida Provisória (MPV) 725/2016 aprovou o
Relatório do senador Ronaldo Caiado (GO) da proposta que protege e
atrai investidores em títulos do agronegócio, dando destaque para a
atuação do cooperativismo de crédito como fonte de financiamento do
setor rural.

Cooperativas do Ramo Agropecuário conhecem
proposta de intercâmbio técnico internacional
Representantes de cooperativas da
Agropecuária estiveram reunidos na
Casa do Cooperativismo Potiguar
(Sede da OCB/RN e SESCOOP/RN)
para mais um encontro do Ramo. Em
pauta, a proposta sobre a possibilidade de produção, comercialização e
intercâmbio com cooperativas de
Portugal.
A atividade foi conduzida pelo
Presidente da OCB/RN e do SESCOOP/RN, Roberto Coelho, com
apoio do Consultor Assis Silva. O
projeto de intercâmbio (iniciativa
da OCB/RN) tem como objetivo
fechar parceria com cooperativas
agropecuárias de Portugal e outros
países da Europa, com fins de ampliar o mercado (importação e ex-

O Presidente da OCB/RN e do SESCOOP/RN apresentou a proposta
de intercâmbio técnico aos representantes de cooperativas

portação), fazendo a integração do agronegócio
entre as partes. “O Ramo,
em parceria com a OCB/RN,
enviará um representante

para Portugal no mês de setembro, para conhecer as
cooperativas locais e buscar
viabilizar a parceria”, informou Roberto Coelho.

