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OCB/RN e SESCOOP/RN promovem o Encontro
Estadual de Contadores Cooperativistas
PARABÉNS

N

esta quinta-feira (8), a
OCB/RN e o SESCOOP/RN
01.12 - Cooperativa de Enfermagem
oferecem o Encontro Estado Rio Grande do Norte (Coopern);
dual de Contadores Cooperativistas. O evento é gratuito e será rea02.12 - Cooperativa de Costureiras e
Artesãos de Parnamirim (CCAPAR);
lizado na sede do Conselho
Regional de Engenharia e Agrono08.12 - Cooperativa Agropecuária de
mia (CREA/RN), a partir das 8h.
Florânia (Cooperflores);
De acordo com o Gerente Técni08.12 - Cooperativa de Eenergia
co e de Monitoramento do SESTelefonia e Desenvolvimento Rural do COOP/RN, o encontro tem como
Médio Oeste (Cermol);
objetivo estabelecer um nivela10.12 - Cooperativa de Materiais Reci- mento entre os Contadores que
cláveis da Cidade de Natal (Coopcicla). prestam serviços às cooperativas.
“Serão trabalhadas com os profissionais da Contabilidade
as
*Fonte: OCB/RN
questões da legislação específica
aplicável às sociedades cooperativas e as normas fiscais das legisNOTAS
lações vigentes”, explicou Rubens
Lopes.
A programação conta com a paCAR
lestras sobre Tributos Municipais e
Estaduais nas Cooperativas (que
O módulo de Consulta Pública do serão ministradas por Auditores
Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi
lançado pelo Ministério do Meio
Ambiente. A ferramenta permitirá
a qualquer empresa, organização
da sociedade civil, instituição financeira ou cidadão interessado fazer
consultas e verificar a situação dos
imóveis rurais do país em relação
aos remanescentes de vegetação
nativa, áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL).
Os dados estão disponíveis no site:
www.florestal.gov.br.
Cultura
A Cooperativa Cultural, a Editora do
IFRN e o GRECOM realizam, nesta
quinta-feira (8) o lançamento do livro
“Francisco Lucas da Silva: Um Sábio na
Natureza”. O lançamento acontece a
partir das 17h no Centro de Convivência Djalma Marinho, Campus Central
da UFRN.

CURSOS
Encontro de Contadores Cooperativistas
08 de dezembro de 2016
Horário: 08h às 16h
Carga horária: 08h
Local: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do
Norte - CREA/RN

Inscreva-se no wwww.sescooprn.coop.br e garanta sua vaga para o
Encontro Estadual de Contadores Cooperativistas

Fiscais das Secretarias Estadual e Municipal de Tributação, além da palestra sobre
Tributos Federais (que será
proferida por um Auditor
Fiscal da Receita Federal).
Após o almoço, que será
oferecido no local, haverá a

palestra: “Contabilidade: instrumento de fortalecimento
da Gestão Cooperativista”,
proferida por Wagner Fonseca, Consultor e Assessor
de Cooperativas. Inscreva-se
gratuitamente no site: www.
sescooprn.coop.br

A OCB/RN e o SESCOOP/RN realizaram a doação de 104 unidades de extrato
de tomate à Legião da Boa Vontade (LBV – Natal). O material foi arrecadado
entre os funcionários e colaboradores e fará parte das cestas natalinas que
a Legião distribuirá entre famílias carentes pelo Rio Grande do Norte neste
final de ano.

Alunos de cooperativas e escolas parceiras do
Cooperjovem são premiados
O SESCOOP/RN deu início à
programação de premiação dos
estudantes de cooperativas e escolas parceiras classificados na
Etapa Estadual do Prêmio de
Redação Cooperjovem. A primeira cerimônia foi realizada na Cooperativa Educacional de Parelhas, onde foram premiadas
Lavínia Batista de Araújo (categoria 1) e Camilly Dantas dos Santos
(categoria 2).
Outra celebração aconteceu na
Escola Estadual Jean Mermoz,
onde foi premiado o aluno Paulo
Sérgio Teixeira da Silva (categoria
1). Na Cooperativa educacional
de Natal (Coopen) foi premiada
Maria Eduarda Fontenele do Nascimento (categoria 2). Haverá ain-

O estudante Paulo Sérgio Teixeira da Silva, do Jean Mermoz, recebeu
a premiação pela Superintendente do SESCOOP/RN

da as premiações dos
alunos classificados da Escola Municipal Professor
Zuza ( que será realizada
no próximo dia 15 de
dezembro e da Escola Esta-

dual Judith Bezerra que
será realizada em janeiro
de 2018. Os estudantes
com as redações selecionadas foram premiados com
um tablet.

