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Em Ação! Ajude 
cooperativas de reciclagem

Ação Social

COM UNIÃO DE RECURSOS, É POSSÍVEL AJUDAR 
FAMÍLIAS COOPERADAS EM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE 

A FNCC em parceria com a OCESP convo-
ca cooperativas � liadas a contribuírem para o 
auxílio de cooperativas de reciclagem da cida-
de de São Paulo.

Devido a pandemia do Covid-19 e pelo ofí-
cio de manipular resíduos - que incide em alto 
risco de contaminação - as cooperativas de 
reciclagem e cerca de 664 cooperados, estão 
com suas atividades suspensas. Uma situação 
que impactou imediatamente em falta de re-
cursos para subsídios essenciais como alime-
antação e higiene.

A sugestão é que as cooperativas dispo-
nibilizem dos seus recursos para a doação 
de cestas básicas, que deverão ser entregas 

à famílias, nesse momento de di� culdades e 
incertezas.

Doe! Cada cooperativa pode escolher uma 
cota, que corresponde a quantidade de cestas 
que vai doar. Para nomear as cotas, escolhe-
mos palavras que correspondem ao desejo de 
todos a essas famílias, nesse momento: saú-
de, bem-estar, recomeço e esperança.

Para esta ação a FNCC já estabeleceu par-
ceria com empresa que fará a montagem das 
cestas e a Cooperativa Capela do Socorro (Co-
opercaps), juntamente com a Federação Pau-
lista de Cooperativas de Reciclagem e Rede 
Sul de Cooperativas de Reciclagem, � carão 
responsáveis pela coleta e distribuição dos kits 

para todos os associados que estão afastados 
das suas atividades.

Recompensa: E para marcar este momen-
to de intercooperação, união e solidariedade, 
todas as cooperativas participantes receberão 
um selo digital personalizado como “Coopera-
tiva Em Ação” - Covid-19. Selo número 1 de 
uma coleção de 5 selos, parte do novo projeto 
de ações sociais da Federação.

Para con� rmar sua participação e cota es-
colhida, basta enviar e-mail com a cota esco-
lhida e a FNCC vai gerar o boleto de pagamen-
to na data combinada.

Doe! Participe!
Seja uma cooperativa em ação!

Saúde: R$ 1.300
25 cestas básicas

Bem-estar: R$  2.600
50 cestas básicas

Recomeço: R$  5.200
100 cestas básicas

Esperança: R$ 7.800
150 cestas básicas

Faça contato e participe!
(11) 5242-0243 |  (11) 4210-1894 | (11) 95304-2698
(11) 97270-3070 | (11) 98397-9850

Descrição dos produtos:
Açúcar ref (1kg)  •  Arroz Agulinha tp 01 (5kg) •   Biscoito C. Cracker (200g)
Extrato de tomate (140g)  •  Farinha de Trigo (1kg)  •  Feijão Carioca (1kg)
Fuba Mimoso (500g)  •  Macarrão Parafuso (500g)  •  Óleo de soja (900ml)
Sal re� nado (1kg)  •  Tempero pronto completo  •  Embalagem

Workshop de Gestão de Crise: 
FNCC organiza evento estratégico 
em tempos de pandemia

Matéria

FORTALECENDO O COOPERATIVISMO E FEDERADAS EM MEIO À CRISE

A Federação tem promovido ações que 
ofereçam soluções estratégicas para as coo-
perativas. Passar por esse momento de crise, 
causado pelo COVID-19, requer estratégia, 
atenção e muita calma.

Foi isso que discutiram os ministrantes do 
Workshop de Gestão de Crise, que aconteceu 
no dia 3 de abril, de forma on-line. 

Com participações do Presidente da FNCC, 
Wanderson Oliveira e dos Diretores André 
Brone e Ivo Lara, o Workshop tratou das áreas 
jurídicas, � scais e processos, com convidados 

conhecidos de todos pelas informações va-
liosas que oferecem às coops:  Dr. Reginaldo 
Filho, Fabricio Koeke e Davi Bruske

Cerca de 64 pessoas acompanharam 
evento, o público, em sua maioria, era com-
posto por representantes das federadas. Foi 
momento de sanar dúvidas e para aprender 
um pouco mais sobre cada uma das áreas 
mencionadas, tão fundamentais neste mo-
mento.

E � quem atentos, promoveremos novos 
encontros neste formato.

LIVES FNCC

14/05 - 15H
SOLUÇÕES PARA 
REALIZAR ASSEMBLEIA 
GERAL VIRTUAL NAS 
COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO, SOB OS 
ASPECTOS JURÍDICOS.
Wanderson (Diretor FNCC)
Dr. Reginaldo (Consultor Jurídico)

27/05 - 15H
CLASSIFICAÇAÇÃO DE 
RISCO NAS OPERAÇÕES 
DAS COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO.
Ivo Lara (Diretor FNCC)
Fabrício Koeke (Consultor e Auditor)

Instagram: @fnccofi cial

Cooperativas: Sistema Benchmarking está liberado! 

Federadas, atenção!

Lançamento

Save the Date

MAIS UMA FERRAMENTA DA FNCC PARA GESTÃO DAS FEDERADAS

O Benchmarking é uma análise estra-
tégica das melhores práticas utilizadas por 
empresas do mesmo setor, é uma ferramen-
ta essencial para aprimorar processos, pro-
dutos e serviços. 

Para as cooperativas, que não concorrem 
entre si, uma ferramenta que pode auxiliar e 
muito a disseminação de boas práticas, para 

o bem de todos!
A partir de agora todas as cooperativas 

federadas podem acessar e preencher o for-
mulário no site e contar as boas práticas de 
suas cooperativas! Ah, claro, também pes-
quisar ações que deram certo para, talvez, 
iniciar a prática em sua cooperativa também!

O feedback gerado pelo Benchmarking 

serve para que as cooperativas possam 
analisar o que está funcionando ou não. As-
sim, é possível tomar as melhores decisões 
e aprimorar os resultados, desenvolvendo os 
produtos e serviços ofertados pelas Federa-
das. 

Em caso de dúvidas sobre o processo, 
entre em contato com a Federação.

A FNCC, seguindo as diretrizes dos órgãos governamentais e orien-
tações sobre o COVID -19, postergou a realização da Assembleia Geral 
Ordinária. 

A nova data do evento será no dia 22 de maio de 2020. Fiquem 
atentos as redes sociais da FNCC para mais informações.

ASSEMBLEIA
GERAL 
ORDINÁRIA
FNCC • 2020

REUNIÃO ON-LINE PELO 
MICROSOFT TEAMS

  8H: 1ª CONVOCAÇÃO
  9H: 2ª CONVOCAÇÃO
10H: 3ª CONVOCAÇÃO


