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Federadas participam do treinamento realizado pela FNCC

A 
FNCC, em parceria com a 
Bruske e Verdan Contabilida-
de, ofereceu, no último dia 23 
de fevereiro, capacitação em 

ferramentas para a realização de as-
sembleias.  Durante o curso, os vinte 
inscritos viram conteúdos como: Rito 
Assembleia, Instrução do Processo, 
Exame do processo, Comunicação 
Bacen x Cooperativa, Encerramento 
do Processo, Procedimento e Informa-
ções após aprovação.

Ao final do evento, as cooperativas 
participantes receberam um exemplar 
do livro Assembleia Geral de Coopera-
tivas - Manual Prático de Orientações, 
oferecido pelo Sescoop.

Os palestrantes, Davi Bruske e Fla-
via de Souza Verdan Bruske, sócios da 
Bruske & Verdan e parceiros da FNCC, 
têm experiência de mais de 30 anos no 
setor cooperativista e ampla vivência 
em Contabilidade, Gestão de Finan-
ças, Controladoria e Auditoria.

N
o dia 7 de dezembro, o presi-
dente da FNCC, Wanderson 
de Oliveira e o Diretor Financei-
ro Ivo Lara estiveram na Sede 

do Bancoob. Eles foram recebidos 
pelo diretor-presidente Marco Auré-
lio Borges de Almada e o Diretor de 
Operações Ênio Meinen. Entre todos 
os produtos apresentados pelos di-
retores do Bancoob, a novidade foi a 
possibilidade de se criar um Fundo de 
Investimento Exclusivo para as filiadas 
da Federação, produtos e serviços 
como consórcio, cartão de crédito, 
seguros, previdência e poupança, que 
está sendo estruturado para ser im-
plantado no segundo semestre.

De acordo com o presidente Wan-
derson, o encontro foi produtivo e de-
safiador. “Nos deparamos com alguns 
produtos que vão demandar um pouco 
mais de estudo para entender a viabi-
lidade de cada um, de acordo com a 
realidade de cada filiada”, explicou.

Esses assuntos serão pauta dos 
próximos encontros da FNCC com as 
filiadas.

OCB
No dia 8 de dezembro, os Diretores 

da FNCC estiveram na sede da OCB 
para apresentar a Federação e o co-
operativismo de capital e empréstimo 

ao Coordenador do Ramo Crédito da 
Getec, Dr. Thiago Abrantes e a Geren-
te Geral, Tânia Zanella.

De acordo com o Wanderson, dian-
te de todos os assuntos e das pers-
pectivas da FNCC para o futuro, os 
diretores da OCB manifestaram en-
tusiasmo com o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela Federação. 
“Os diretores enfatizaram que a FNCC 
hoje é um expoente no cooperativis-
mo financeiro. Por isso entendem que 
devemos avançar e fortalecer nosso 
trabalho, acolhendo também as co-
operativas independentes, espalha-
das pelo país”. Ao final do encontro, 
Wanderson e Ivo foram convidados 
para reunião semestral da OCB com 
cooperativas independentes, encon-
tro que deve acontecer no próximo 
semestre.

Processos de Assembleias Gerais 
foi tema de treinamento da FNCC

FNCC vai a Brasília para 
encontro no Bancoob e OCB

••••
Procedimento é importante para manutenção da 
democracia nas decisões que afetam as cooperativas

••••
Visão geral dos produtos e serviços e papel das 
cooperativas, foram pauta desses encontros

TREINAMENTO

ENCONTRO

Presidente da FNCC Wanderson de 
Oliveira, esteve recentemente em 
reunião na Fiesp - Federação da 
Indústria do Estado de São Paulo, 
na região da Avenida Paulista, em 
São Paulo.
O encontro tinha o objetivo de 
reunir lideranças do cooperativismo 
e sistemas cooperativistas, para 
apresentar, a Paulo Skaf, presidente 
da entidade, o cenário atual do 
cooperativismo de crédito no Brasil. 
Cerca de 25 pessoas estiveram 
presentes entre representantes de 
cooperativas, centrais e bancos.

No próximo dia 23, a FNCC vai reunir 
representantes das cooperativas 
associadas para a Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária. O 
encontro vai acontecer a partir das 
10h, na sede da Ocesp.

INFORMAÇÕES

Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária

• Data: 23 de março
• Horário: 10h
• Local: Sede Ocesp:
Rua Treze de maio, 1.376 - Bela 
Vista - São Paulo/ SP

Representantes de 
diferentes cooperativas 
se encontram com Paulo 
Skaf, em São Paulo

Assembleia FNCC!

••••
Reunião mostrou cenário atual do 
cooperativismo de crédito brasileiro

Representantes de cooperativas puderam 
trocar experiências com Paulo Skaf

Pré-assembleia 
apresentou o 
bom desempenho 
de 2017

POR DENTRO

DO ASSUNTO!

NOTA!

No dia 1º de fevereiro, Wanderson 
de Oliveira, Diretor Presidente da 
FNCC, esteve presente na pré-
assembleia da região da Agência 
Diadema, no Teatro Clara Nunes, a 
convite da gerência da Sicredi Vale 
do Perqueri ABCD PR/SP.
Na reunião, Jaime Basso, 
presidente da Cooperativa, 
ressaltou o bom desempenho de 
2017, que encerrou o ano com mais 
de 102 mil associados e 5 novos 
pontos de atendimento, totalizando 
52 agências nos estados do Paraná 
e São Paulo. Ao final do encontro, 
o Diretor Wanderson de Oliveira 
aproveitou a oportunidade para 
discutir assuntos do segmento 
cooperativista com o Presidente, 
Diretores e Gerentes do Sicredi.

FNCC participa de pré-
assembleia Sicredi Vale do 
Piqueri ABCD PR/SP
••••
Momento era para prestação de 
contas 2017 e debate de novas ações

Wanderson e Ivo se reuniram, no dia 7 de dezembro, com diretores do Bancoob

NOS DEPARAMOS COM 
ALGUNS PRODUTOS QUE VÃO 
DEMANDAR UM POUCO MAIS 
DE ESTUDO PARA ENTENDER A 
VIABILIDADE DE CADA UM, DE 
ACORDO COM A REALIDADE 
DE CADA FILIADA.” 

WANDERSON DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DA FNCC

D
iante do crescimento da FNCC 
e dos bons resultados do últi-
mo ano, o capital das coope-
rativas filiadas foi remunerado 

em 2017, com base na taxa Selic de 
9,42%. 

VEJA SIMULAÇÃO 
As Filiadas tinham R$ 10 mil de ca-

pital na FNCC. Com a incorporação 
dos juros ao capital, agora cada filiada 
tem R$ 10.942.

Remuneração do capital 
••••
Bons resultados e crescimento da FNCC

CAPITAL FNCC

FEDERADAS EM ação
COGEM
A tradicional distribuição de 
material escolar aos cooperados, 
em janeiro deste ano chamou a 
atenção dos não cooperados. É que 
depois da ação que beneficiou a 
todos os cooperados, até mesmo 
os que não tinham filhos, a Cogem conquistou 450 
novos associados. Nossos parabéns pela visão de 
oportunidade, Cogem!

COOPCARGILL
CoopCargill oferece Clínica 
Financeira individual a cooperados 
e colaboradores Cargill. 
A novidade é um atendimento 
personalizado feito presencialmente 
ou via Skype, que tem como 
objetivo dar ferramentas para que o participante melhore 
a saúde do seu bolso. 

COOPERJOHNSON
Em comemoração aos seus 45 
anos, a CooperJohnson acaba de 
lançar dois novos benefícios a seus 
cooperados: o Gympass, benefício 
voltado para a prática de atividades 
esportivas com um plano mínimo 
de R$ 29,90 mensal e o Cooper Saudável, benefício em 
que o cooperado tem reembolso em provas de corridas e 
caminhadas. 

COOPERFEMSA
Em novembro de 2017, após 
aprovação em Assembleia conjunta, 
a CooperFemsa incorporou a 
CREDIVONPAR. Uma cooperativa 
que atendia colaboradores da 
VONPAR, na região Sul do país. 
Com isso a CooperFemsa passa de 8 mil para 12 mil 
cooperados! 


