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Presidente da FNCC discute momento do cooperativismo
Representatividade

“CRESCE PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NA ECONOMIA”

O Presidente da Federação, Wanderson 
Oliveira, participou no dia 05 de fevereiro, de 
reunião na OCESP, juntamente a Aramis Mouti-
nho Jr, superintendente da organização.

Durante encontro os presentes trataram de 
pautas como a contribuição e o impacto das 
cooperativas na economia nos últimos anos, 
sobre período favorável do cooperativismo, 

participando do aumento do PIB de municípios 
e alavancando a retomada da economia.

“Cresce participação das cooperativas de 
crédito na economia”, afirma o presidente da 
federação, que projeta um cenário ainda mais 
favorável em 2020.

A representação sindical e o evento dos 50 
anos da OCESP também foram pautas.

FNCC se reúne com federada
Intercooperação

CENÁRIO FUTURO DA FEDERAÇÃO FOI TEMA DO ENCONTRO

No início de fevereiro aconteceu reunião entre Presidente 
da FNCC, Wanderson Oliveira e representantes Coopertel. No 
encontro estiveram presentes o gerente administrativo Clo-
doaldo Palú, a diretora presidente Marial Aparecida e o diretor 
secretário Valdeci Pereira de Souza da cooperativa de crédito.

A Coopertel tem mais de 40 anos, atuando junto aos em-
pregados do Grupo Telefônica, promovendo o bem-estar dos 
filiados e de seus dependentes. 

Os presentes debateram sobre o cooperativismo de crédito 
nacional, seu crescimento no último ano e o futuro da Federação 
junto a Coopertel.

FNCC abre clico de treinamentos de 2020

Programa de Formação e Capacitação

TEMAS FAZEM PARTE DO DIA A DIA DAS COOPERATIVAS

Entre os dias 14 e 21 de fevereiro, acon-
teceu, na Sede da Federação, o primeiro trei-
namento do Programa de Formação e Capa-
citação do ano.

O curso de Processos Assembleares, mi-
nistrado pela instrutora Thays Magalhães, 
abordou rotinas organizacionais das assem-
bleias gerais e a influência do evento nos 
procedimentos das cooperativas. Além disso, 
foram esclarecidos procedimentos para obter 
melhores resultados nas atividades e como é 
realizada a posse dos eleitos.

Cerca de 22 pessoas participaram da for-
mação, entre o público havia cooperativas do 

ramo financeiro, sendo estas clássicas, plenas 
e de capital empréstimo.

O treinamento teve como tema, um dos 
eventos mais importantes do ano das coo-
perativas, as AGO’s. A instrutora Thays Ma-
galhães comenta a importância do evento “a 
assembleia é o órgão social, que oportuniza 
a participação e estreita a distância, entre o 
cooperado que está na ponta, e possui ne-
cessidades e os órgãos de representação que 
estão se empenhando para atender essas ne-
cessidades.” 

A AGO é um evento que demanda a aten-
ção de um grande número de pessoas para 

ser realizada e sua preparação é planejada 
durante todo ano pelas cooperativas.

“A ASSEMBLEIA É 
O ÓRGÃO SOCIAL, 
QUE OPORTUNIZA A 
PARTICIPAÇÃO E ESTREITA 
A DISTÂNCIA, ENTRE O 
COOPERADO QUE ESTÁ NA 
PONTA”.
THAYS MAGALHÃES ,
INSTRUTORA

Conecta apresenta aspectos 
da Portabilidade de Crédito

Conecta !

ENCONTRO DISCUTE TEMÁTICA QUE É POUCO DIFUNDIDA ENTRE AS COOPS

No último dia 19 de fevereiro, acon-
teceu o Conecta. O primeiro encontro de 
2020 reuniu cerca de 30 representan-
tes das cooperativas filiadas e empresas 
parceiras, para discussão de temas que 
envolvem a boa administração das coo-
perativas e o panorama futuro do coope-
rativismo. 

Ivo Lara Rodrigues, diretor financei-
ro da FNCC, abriu o evento falando do 
momento do cooperativismo e do reco-
nhecimento que a área tem recebido no 
mercado financeiro, “as cooperativas ne-

cessitam verificar os serviços oferecidos 
pelos bancos e trazer para os coopera-
dos, buscando sempre as melhores con-
dições e taxas”, afirma o diretor.

A pauta principal do Conecta foi a Por-
tabilidade de Crédito e os aspectos que en-
volvem esse tema nas cooperativas. O con-
sultor jurídico da FNCC, Reginaldo Ferreira 
Lima Filho, demonstrou os pontos legais e 
operacionais da portabilidade. 

Por outra perspectiva, Fabrício Koeke, 
Auditor Fiscal e parceiro da Federação, es-
clareceu dúvidas dos presentes e ofereceu 

orientações sobre medidas que as coope-
rativas devem implementar sobre o tema.

Os representantes das empresas do 
segmento da tecnologia Fácil Informática, 
Gustavo Gonçalves e Aparecido Scudeletti, 
da SaveMais trataram com o público sobre 
sistema que realiza a portabilidade. Seus 
sistemas estão aptos a atender a obrigato-
riedade da Portabilidade de Crédito. 

Ao final do evento foi oferecido um 
brunch, um momento de descontração en-
tre representantes das cooperativas filia-
das, diretoria e visitantes.

“AS COOPERATIVAS DEVEM ESTAR ATENTAS AOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
NO MERCADO E BUSCAR ALTERNATIVAS VIÁVEIS 
PARA DISPONIBILIZAR AOS COOPERADOS NUMA 
RELAÇÃO JUSTA ONDE TODOS GANHAM”.

IVO LARA RODRIGUES,
DIRETOR FINANCEIRO DA FNCC


