
A OCB e o SESCOOP lança-
ram os Manuais Técnicos 
do Cooperativismo dos 

Ramos Agropecuário e Transporte. 
O objetivo é orientar profissionais 
e prestadores de serviço de coope-
rativas, estabelecendo padrões nos 
processos contábil, tributário, fis-
cal e operacional.

O material é gratuito e foi de-
senvolvido com o apoio de um 
grupo técnico e participação de 
representantes de todas as regiões 
do país e visitas técnicas às coope-
rativas, para compreender como 
funcionam no atual cenário pro-
dutivo. O “Manual de contabili-
dade para cooperativas de trans-
porte de cargas e de passageiros” 
orienta o trabalho de contadores, 
seus auxiliares e de prestadores de 
serviços. O “Manual operacional 
para cooperativas de transporte 
de cargas e de passageiros” tem a 
intenção de organizar as infor-

mações de natureza opera-
cional, tendo em vista o 
grande número de pare-
ceres, resoluções, portarias e 
outros instrumentos regu-
latórios. O “Manual tributário 
para cooperativas de trans-
porte de cargas e passagei-
ros”, por sua vez, foi desen-

volvido para apoiar 
contadores e auxiliares das 
área fiscal e tributária das 
cooperativas. E o “Manual 
de contabilidade para as 
Cooperativas Agropecuári-
as”, que  estabelece um mo-
delo de contabilidade para o 
Ramo.

Acesse os Manuais Técnicos dos Ramos Transporte 
e Agropecuário

Análise e Concessão de Crédito para 
Pessoa Jurídica 
21 e 22 de outubro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 
12h/13h às 17h (sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede do SESCOOP/RN 

Formação Continuada dos Educa-
dores do Cooperjovem
21 de outubro de 2016
Carga Horária: 8h
Local: Sede do SESCOOP/RN

CURSOS

Resultado do 10° Prêmio Nacional de Redação do 
Programa Cooperjovem – Etapa Estadual 

Atenção cooperativas e escolas 
parceiras do Programa Coope-
jovem: O SESCOOP/RN divulga o 
resultado da etapa estadual da 
décima edição do Prêmio de 
Redação  

Na categoria 1 ( do 4° ao 5° ano), 
foram selecionadas as redações de: 
Davyd Lucas Morais Lopes  (aluno 
da Escola Municipal Professor 
Zuza), Lavínia Batista de Araújo 
(aluna da Cooepar) e  Paulo Sérgio 
Teixeira da Silva (da Escola Estadual 
Jean Mermoz). Na Categoria 2 (do 
6° ao 9° ano), os trabalhos selecio-
nados foram os de: Iara Camilly 
Dantas dos Santos (aluna da 
Cooepar), Luciana Ribeiro de Mace-
do (estudante da Escola Estadual 

Projeto da Unimed Natal, a ONG Atitude Cooperação completa dez anos. 
Fundada em setembro de 2006, o projeto tem como base a ética e os 
princípios cooperativistas. São ações que envolvem educação, lazer e 
cidadania, buscando viabilizar alternativas socioeconômicas e culturais 
para os bairros Bom Pastor, Felipe Camarão e Cidade Nova.

27.09 - Cooperativa dos Caprinovino-
cultores da Região Central Lajes Cabugi 
(Coopcec);

27.09 - Cooperativa dos Ovinocaprino-
cultores de Pedra Preta (Coopp);

27.09 – Cooperativa Agropecuária de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (Cooafa-PA)

*Fonte: OCB/RN

PARABÉNS

Judith Bezerra) e Maria Edu-
arda Fontenele do Nasci-
mento (aluna da Coopen). 
Os trabalhos classificados 
serão enviados para a Uni-

dade Nacional do SESCOOP 
e estarão, automaticamente, 
concorrendo ao Premio Na-
cional de Redação do Pro-
grama Cooperjovem 2016.
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Todos os manuais podem ser baixados gratuitamente no hotsite 
www.manuais.brasilcooperativo.coop.br.

Redações selecionadas na etapa estadual, estão classificados para a 
fase nacional do Prêmio

NOTAS

Aprendiz Cooperativo
 
A turma do Programa Aprendiz Coo-
perativo, desenvolvida pelo SESCOOP/
RN, participou de uma visita técnica 
a duas cooperativas da capital po-
tiguar. Os jovens foram recebidos na  
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores da UFRN (Cred-
super) pelo presidente Manoel Santa 
Rosa, que apresentou os setores, obje-
tivos e organograma da instituição. Em 
seguida, os Aprendizes seguiram para 
a Cooperativa Cultural Universitária, 
onde foram recebidos pelo Gerente 
Acácio Medeiros. O Objetivo das visitas 
é mostrar aos jovens, na prática, todo 
o funcionamento e logística de coope-
rativas diferentes das quais eles atuam 
como Aprendizes.  


