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Federadas e parceiros reúnem-se 
para confraternização da FNCC

Confraternização

No dia 13 de dezembro, a FNCC reuniu 
seus parceiros e cooperativas federadas para 
celebrar todas as conquistas de 2019. A con-
fraternização aconteceu no Braston Hotel, em 
São Paulo, e contou com 51 participantes.

Wanderson de Oliveira, Diretor Presidente 
da FNCC, foi o responsável pela abertura do 
evento. Na ocasião, Wanderson apresentou as 
principais ações da instituição durante o ano, 
como campanhas, participação em reuniões, 

materiais de comunicação e assembleias ge-
rais.

Os diretores André Brone e Ivo Lara tam-
bém usaram o momento para agradecer aos 
presentes pelo ano de parceria e ressaltar o 
bom trabalho feito pelas cooperativas que se 
desfiliaram recentemente de suas antigas cen-
trais. “Precisamos parabenizar as cooperativas 
que realizaram a transição para se tornarem 
cooperativas independentes. Vocês estão fa-

EVENTO CELEBROU ANO DE 2019 E ACONTECEU EM SÃO PAULO
zendo um excelente trabalho e a FNCC está 
sempre à disposição para o que precisarem”, 
parabenizou Ivo.

A FNCC também sorteou brindes entre as 
cooperativas e parceiros presentes. Os brindes 
foram patrocinados pelos parceiros Bruske & 
Verdan – Contabilidade e Assessoria, Consul-
toria Ponto C, Fácil Informática, Horus Auditoria 
e Consultoria, Mongeral Aegon, Nara-Koiseki, 
Prodaf Informática, Zaia Comunicação, Persí 
Apoio Empresarial e Padrão Auditoria.

Os participantes ainda puderam prestigiar 
show de stand-up do comediante Thiago Car-
mona, seguido por jantar de confraternização 
no restaurante do hotel.



“PRECISAMOS PARABENIZAR AS COOPERATIVAS QUE REALIZARAM A 
TRANSIÇÃO PARA SE TORNAREM COOPERATIVAS INDEPENDENTES. 
VOCÊS ESTÃO FAZENDO UM EXCELENTE TRABALHO E A FNCC ESTÁ 
SEMPRE À DISPOSIÇÃO PARA O QUE PRECISAREM”

IVO LARA, DIRETOR FINANCEIRO DA FNCC



Mongeral Aegon é nova parceira da FNCC
Parcerias

EMPRESA TEM MAIS DE 185 ANOS DE ATUAÇÃO EM SEGUROS E PREVIDÊNCIA

“PARA A MONGERAL, É GRATIFICANTE 
FIRMAR PARCERIA COM UMA 
INSTITUIÇÃO COMO A FNCC, FOCADA 
EM FORTALECER O COOPERATIVISMO 
E FORMADA POR TANTAS OUTRAS 
COOPERATIVAS QUE ACREDITAM EM UM 
MESMO PROPÓSITO”

RICARDO BALBINOT
DIRETOR DE COOPERATIVISMO DA MONGERAL

A FNCC fi rmou, em novembro, nova par-
ceria para benefícios às suas federadas. A 
empresa Mongeral Aegon, especializada em 
seguros de vida e previdência privada para co-
operativas, agora tem preços e condições es-
peciais para cooperativas fi liadas à Federação.

A empresa conta com mais de 185 anos 
de atuação no ramo, oferecendo serviços para 
proteção fi nanceira tanto da carteira de crédito 
da cooperativa, quanto para a saúde fi nanceira 
dos cooperados.

“Para a Mongeral, é gratifi cante fi rmar par-
ceria com uma instituição como a FNCC, foca-
da em fortalecer o cooperativismo e formada 

por tantas outras cooperativas que acreditam 
em um mesmo propósito. Para as federadas, 
a parceria com a FNCC trará inúmeras van-
tagens. Elas terão acesso a serviços de alta 
qualidade, personalizados e com preço e con-
dições especiais. Trabalhamos para oferecer 
sempre as melhores soluções em seguros 
para cooperativas e cooperados”, comemora 
Ricardo Balbinot, diretor de cooperativismo da 
Mongeral.

Para saber mais sobre todas as vantagens 
da nova parceria para sua cooperativa, entre 
em contato com Gilvan Lima pelo telefone (11) 
99620-4642.



Obrigado por fazer parte desta jornada!
Que 2020 seja ainda mais próspero e enriquecedor.

FNCC em 2019

Sem dúvidas o ano de 2019 foi de grande 
importância para a história da FNCC. Com re-
levantes conquistas e crescimento signifi ca-
tivo, a Federação consolidou-se como aliada 
fundamental no fortalecimento do cooperati-
vismo fi nanceiro.

Além do aumento no número de fi liadas, 
novas parcerias foram fi rmadas e vários pro-
jetos de desenvolvimento pessoal e profi ssio-
nal foram realizados, oferecendo às singula-
res constante inovação e melhoria em seus 
serviços.
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União e prosperidade: o ano da Federação
CONFIRA OS PRINCIPAIS NÚMEROS E CONQUISTAS DA FNCC DURANTE 2019




