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FNCC celebra 6 anos!
Aniversário FNCC

E DESPONTA COMO GRANDE ALIADA NO CRESCIMENTO DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO 

Em 2020, a Federação Nacional das Coo-
perativas de Crédito completa seis anos! Uma 
trajetória marcada por muitos desafios, mas 
também de muita superação, sempre em bus-
ca de fortalecer as cooperativas e o sistema, 
para o bem de todos.

Nesses 6 anos, a FNCC tem se empenha-
do na missão de oferecer suporte técnico, es-
tratégico e político para cooperativas!  Grande 
e pequenas, todas recebem atenção e auxílio 

necessário para um crescimento saudável 
que reflita também na prosperidade dos co-
operados.

E, no último ano, a Federação teve con-
quistas expressivas! Aumentou o número de 
filiadas, firmou parcerias de peso e realizou 
projetos de desenvolvimento pessoal e profis-
sional que firmam a FNCC como grande aliada 
no crescimento do cooperativismo financeiro.

Para o Presidente da FNCC, Wanderson 

Oliveira, as conquistas só são possíveis por-
que há a colaboração de todos! “Por meio da 
Federação, da nossa intercooperação, pode-
mos unir esforços, buscar soluções conjuntas. 
E assim conquistarmos a perenidade do ne-
gócio cooperativo, que ajuda tanta gente a ter 
uma vida melhor!”

A expectativa é que os próximos anos se-
jam ainda mais expressivos e de crescimento 
para a Federação e para suas filiadas.

6 ANOS

“POR MEIO DA FEDERAÇÃO, DA NOSSA 
INTERCOOPERAÇÃO, PODEMOS UNIR 
ESFORÇOS, BUSCAR SOLUÇÕES CONJUNTAS. 
E ASSIM CONQUISTARMOS A PERENIDADE 
DO NEGÓCIO COOPERATIVO, QUE AJUDA 
TANTA GENTE A TER UMA VIDA MELHOR!”.

WANDERSON OLIVEIRA,
DIRETOR PRESIDENTE DA FNCC

Federação participa de reunião com o SESCOOP

ATENÇÃO FEDERADAS!

Compromisso

AGO 2020

ENCONTRO DEBATE COMPROMISSO DAS INSTITUIÇÕES COM FEDERADAS

O presidente da FNCC, Wanderson Olivei-
ra, participou no último dia 16, de uma reunião 
com representantes do SESCOOP, Daniela Mo-
rais e Rodrigo Dias, na Cogem - Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das 
Siderúrgicas São Caetano, filiada da Federação. 

Foram tratados de assuntos, como o 
Workshop para preenchimento do questioná-

rio PDGC parceria da FNCC com o Sescoop, 
apresentação dos indicadores GDA das Coo-
perativas Federadas no próximo Conecta, além 
da estruturação do Formacoop paras Coopera-
tivas associadas.

Um encontro considerado enriquecedor, 
para os serviços e para crescimento da FNCC 
assim como o e de todas federadas. 

A FNCC, seguindo as diretrizes dos órgãos governamentais e orien-
tações sobre o COVID -19, informa que a AGO que aconteceria no dia 
(27 de março) foi adiada para uma data futura. 

ASSEMBLEIA
GERAL 
ORDINÁRIA
FNCC • 2020

“COMUNICAREMOS A TODOS TÃO LOGO O CENÁRIO SE 
MODIFIQUE E NOVAS DIRETRIZES SEJAM DETERMINADAS”

WANDERSON DE OLIVEIRA,
DIRETOR PRESIDENTE DA FNCC

FNCC amplia grade de serviços às Federadas
Inovação

EM PARCERIA COM A BRUSKE & VERDAN, A FEDERAÇÃO PASSA A OFERECER SERVIÇO DE REFORMA NOS ESTATUTOS SOCIAIS 

O objetivo da proposta feita pela FNCC às 
federadas, é atualizar ou até mesmo reformu-
lar os Estatutos Sociais das cooperativas, vis-
to que em alguns casos, necessitam de atu-
alização de acordo com as normas vigentes. 

Entre as atualizações estaria prevista a 
adequação do Estatuto nos padrões míni-
mos solicitados pelo Banco Central, além 
de enquadramento nas normas legais es-

pecíficas em vigência. 
A inclusão de novas regras que fazem 

parte dos processos administrativos, ope-
racionais e da gestão das cooperativas, 
identificação e orientação das políticas 
dos regimes, também fariam parte dessa 
atualização.

Na proposta apresentada pela FNCC, foi 
retratado como seria realizado e também 

os valores desse serviço, de acordo com 
adesão das federadas. 

A parceria visa beneficiar a todos. O 
serviço é necessário e oferece transpa-
rência às operações das cooperativas. E 
mostra, também, que a FNCC está sem-
pre atenta às necessidades de suas fe-
deradas, cumprindo o seu papel como 
sua representante.

ABBC oferece cursos EAD com desconto

Capacitação

PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO COM 25% DE DESCONTO PARA FEDERADAS 

Que a FNCC está sempre à frente, ofere-
cendo capacitação a associadas não é novida-
de. Ao longo dos últimos anos, muitos cursos 
foram ofertados, sempre levando informação 
e atualização nas mais diversas áreas. 

Reforçando esse compromisso a FNCC 
em parceria com a ABBC - Associação Bra-
sileira de Bancos, oferece o treinamento 
EAD de Prevenção de Lavagem de Dinheiro 

(PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT), 
para federadas, o curso está com 25% de 
desconto.

Nos cursos serão expostos o histórico 
das leis, o contexto internacional e o escopo 
da mesma, a aplicabilidade, a responsabi-
lidade Objetiva da Lei a repercussão e as 
sanções aplicadas quando essa não é res-
peitada entre outros assuntos. 

ABBC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES
(11) 3288-1688


