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Em São Paulo, o Congresso de Cooperati-
vas de Crédito, C3, reuniu importantes nomes 
do cooperativismo para troca de experiências. 
O Diretor Financeiro da FNCC, Ivo Lara, repre-
sentou a Federação, em palestra, no segundo 
dia do evento.

Com incentivo à refl exão, Ivo apresentou a 
Federação, seus serviços e como eles auxiliam 
as federadas. “Na FNCC, buscamos o compar-
tilhamento de serviços. Atender às necessi-
dades das nossas singulares e tratá-las com 
respeito às suas particularidades é o nosso 

objetivo”, explica.
A palestra teve intensa participação do pú-

blico, que levantou questionamentos sobre a 
importância de encarar o cooperativismo com 
abertura à diversidade. “Precisamos lembrar 
que por fora somos bem diferentes, cada qual 
com sua individualidade. Porém, por dentro, 
somos cooperativas. Independente das dife-
renças, dos objetivos e planos distintos, o foco 
é sempre o mesmo: fortalecer o cooperativis-
mo e oferecer o melhor aos nossos coopera-
dos”, conclui o Diretor Financeiro da FNCC.

C3 debate oportunidades de crescimento 
dentro do propósito cooperativista

Na FNCC, buscamos o 
compartilhamento de serviços. 
Atender às necessidades das 
nossas singulares e tratá-las com 
respeito às suas particularidades é 
o nosso objetivo.”

IVO LARA
DIRETOR FINANCEIRO DA FNCC

evento cooperativista

IVO LARA MINISTROU PALESTRA NO CONGRESSO 
E APRESENTOU BOAS PRÁTICAS DA FEDERAÇÃO

Aconteceu, no dia 7 de maio, o Workshop 
Técnico de Auditoria Cooperativa. O evento 
foi organizado pelo Banco Central do Brasil 
(BCB) e a Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB).

O workshop teve como objetivo debater as 
atribuições das cooperativas centrais de crédi-
to e das confederações de crédito no âmbito 
da Auditoria Cooperativa.

O auditor Fabrício Koeke esteve presente 
no evento, representando a FNCC. Ele conta 
que o momento foi de grande troca de experi-
ências e que vai proporcionar às cooperativas 
processos de melhoria de auditoria externa. 
“Eventos dessa dimensão possibilitam que a 

Federação possa contribuir e apoiar as Coo-
perativas, nas práticas que possibilitem seu 
desenvolvimento.”

Auditor da FNCC participa 
de Workshop Técnico

Eventos dessa dimensão 
possibilitam que a Federação 
esteja em contato com boas 
práticas e melhore, cada vez mais, 
seus processos.”

FABRÍCIO KOEKE 
DIRETOR DA PADRÃO AUDITORIA

auditoria cooperativa

FABRÍCIO KOEKE REPRESENTOU A 
FEDERAÇÃO EM EVENTO DO BCB E OCB

II Seminário 
Sicoob Cecres

O Conecta 
vem aí!

Aconteceu, entre os dias 3 e 5 de 
maio, o II Seminário Sicoob Ce-
cres, patrocinado pela FNCC. 
O evento teve como tema So-
luções Inovadoras e Negócios 
Compartilhados.

Com aproximadamente 180 pes-
soas, aconteceu em São Paulo, 
no Club Med Lake Paradise.

Participe desse momento para dis-
cutir assuntos essenciais para sua 
cooperativa. Esperamos por você!

 DATA: 13/06
 HORÁRIO: das 9h às 13h
 LOCAL: COGEM
Rua José Versolato, 111, Torre B, 
Salas 2607 e 2608 (Condomínio 
Domo Business Baeta Neves, São 
Bernardo do Campo - SP).

Confi rme presença:
fncc@fncc.com.br

AGE realiza alterações 
no estatuto da Federação

evento

No dia 23 de maio, na sede da FNCC, 
aconteceu a Assembleia Geral Extraordinária. 
O evento contou com a participação de 25 
pessoas, representantes de 13 cooperativas 
fi liadas.

A palestra sobre Inovação Estratégica no 
Cooperativismo, ministrada por Márcio Nami, 
foi a abertura do evento. “Foi uma excelente 
oportunidade de interagir diretamente com os 
sócios, falar sobre os novos desafi os e opor-
tunidades. Muito bom perceber que as pes-
soas estão prontas para as mudanças, estão 
buscando respostas, procurando solução e 
vivendo o verdadeiro sentido de cooperação”, 
enfatiza o palestrante.

A Assembleia também determinou as mu-
danças no estatuto da FNCC. A reforma geral 
incluiu a formalização da alteração de endere-
ço da sede e a possibilidade da Federação ofe-
recer serviço de monitoramento às federadas.

No evento, também foi realizada a eleição 
dos novos membros do Conselho Fiscal, deter-
minando a seguinte formação:

 Conselho Fiscal Efetivo:
1) Paulo Dias (Credi SG)
2) Anderson Murari (CoopOwens)
3) Francisco Sertori (CoopCargill)

 Conselho Fiscal Suplente:
1) Delvo Martinelli (Credivista)
2) Rosa Storoli (Coop RB)
3) Silvana Breda (CooperFEMSA).

EVENTO TAMBÉM ELEGEU NOVOS 
MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL

Adorei a reunião! Muito bom 
estar com este grupo que 
mais parece uma família. Foi 
momento de aprendizado, 
descontração e novas 
amizades. Parabéns pela 
organização do evento!”

NEIDE SANTI 
COOPERSKF

“Foi ótimo e será cada 
vez melhor! Sani e Karina, 
parabéns pela organização.”

LINA NICODEMOS 
COOPERBOMBRIL

no estatuto da Federação


