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Webinar aborda efeitos da pandemia 
e Sistema Financeiro Nacional

Webinar

ENCONTRO ACONTECEU NO INÍCIO DE JUNHO, PARA ESCLARECER RESOLUÇÃO CMN BCB 4.820

No dia 05 de junho, a primeira sexta-feira 
do mês, aconteceu o Webinar sobre a Resolu-
ção CMN BCB 4.820 de 29 de maio deste ano. 
A resolução estabelece requisitos aplicáveis às 
instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, com o objetivo de assegurar a solidez, 
a estabilidade e regular o funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional, em especial du-
rante o período de calamidade pública decre-
tada em função da pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A reunião on-line foi realizada pelo Micro-
soft Teams, e contou com 27 participantes, 
com conteúdo exclusivo para federadas.

Quem ministrou o Webinar foi o Dr. Re-
ginaldo Fillho, especialista no assunto, que 
transmitiu, aos participantes, todas as diver-
sas questões e posturas que a nova Resolução 
apresenta. Entre essas questões estão: o pra-
zo determinado, vedações à remuneração do 
capital próprio, aumento da remuneração de 
administradores, recompra de ações e redu-
ção de capital social: assuntos que precisam 

ser avaliados com cuidado por instituições fi-
nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

O tema denso e complexo fez com que os 
participantes do Webinar se engajassem na 
discussão. “O papel da FNCC é essencial nesta 
discussão e interpretação dos impactos, junto 
com suas consultorias e visão das auditorias 
especializadas. Tivemos também uma boa 
participação das federadas, o que demonstra 
um importante engajamento de todos”, afirma 
Ivo Lara, Diretor Financeiro da FNCC.

DR. REGINALDO FILHO

“O PAPEL DA FNCC É ESSENCIAL NESTA DISCUSSÃO 
E INTERPRETAÇÃO DOS IMPACTOS, JUNTO COM 
SUAS CONSULTORIAS E VISÃO DAS AUDITORIAS 
ESPECIALIZADAS. TIVEMOS TAMBÉM UMA BOA 
PARTICIPAÇÃO DAS FEDERADAS, O QUE DEMONSTRA 
UM IMPORTANTE ENGAJAMENTO DE TODOS.”

IVO LARA
DIRETOR DA FNCC

FNCC realiza primeira doação de cestas 
da Campanha Cooperativas Em Ação!

Intercooperação

FNCC E FEDERADAS COOPRB, COGEM, COOPERJOHNSON E COOPERNITRO DOARAM MAIS DE 
100 CESTAS BÁSICAS. NO FINAL DE JUNHO MAIS 150 SERÃO DOADAS PELA COOPERFEMSA

A Federação Nacional das Cooperativas 
de Crédito tem convocado cooperativas filia-
das a contribuírem para auxílio a cooperativas 
de reciclagem da cidade de São Paulo.

E esse primeiro mês de campanha foi um 
sucesso! A ação tem sido muito bem aceita 
entre as Federadas e cerca de 100 cestas 
básicas já foram doadas! As Federadas res-
ponsáveis pela primeira parte da doação da 
FNCC foram CoopRB, Cogem, CooperJohn-
son e CooperNitro.

André Brone, Diretor Administrativo da 
FNCC também falou sobre a campanha: “para 
a Federação representa muito o fato de aju-
dar a comunidade e oferecer apoio às pesso-
as que precisam neste período de instabili-
dade financeira e social. Assim, seguimos os 
pilares do cooperativismo, como a intercoo-
peração e ajuda a sociedade.”

As 100 cestas doadas foram só o come-
ço, a CooperFemsa realizou uma doação de 
150 cestas básicas. Essas cestas serão en-
tregues no início de julho às cooperativas de 
reciclagem da cidade de São Paulo.

E a campanha não para! As cotas agora 
serão alteradas, e a doação será de termô-
metros e equipamentos de proteção (más-
caras, luvas, óculos e capas). Tudo isso para 
que os associados das cooperativas de reci-
clagem possam voltar aos seus trabalhos em 
segurança.

RECOMPENSA: As cooperativas partici-
pantes receberão um selo digital personaliza-
do como “Cooperativa Em Ação” - Covid-19. 
O primeiro selo parte do novo projeto de 
ações sociais da Federação. As Coops que 
receberam o selo até agora foram:

“NESSE MOMENTO EM QUE 
A PANDEMIA NOS LEVOU 
A INTERROMPER NOSSAS 
ATIVIDADES, O APOIO DA FNCC E 
DAS FEDERADAS, COM A DOAÇÃO 
DE CESTAS É PROVIDENCIAL E 
BEM-VINDA! OS ASSOCIADOS DAS 
NOSSAS COOPERATIVAS ESTÃO COM 
A FAMÍLIA TODA EM CASA”

JAIR DO AMARAL (COOPERATIVA DE
RECICLAGEM CRESCER)
DIRETOR PRESIDENTE DA FEPACORE

FNCC realiza live sobre importância 
da comunicação nas cooperativas

Live

CASES DE SUCESSO DA FEDERAÇÃO E DA COOPERICSSON FORAM 
APRESENTADOS PELO DIRETOR DA FNCC, ANDRÉ BRONE

A terceira live da série de bate-papos, que 
a FNCC tem promovido, aconteceu no último 
dia 10 de junho, no Instagram da Federação. 
A live foi comandada pelo diretor administrati-
vo da FNCC, André Brone e a convidada para a 
live foi a jornalista Michelle Ramos, diretora da 
Zaia Comunicação, agência parceira da FNCC.

Eles iniciaram a live discutindo estraté-
gias de comunicação para aproximar e fideli-
zar cooperados mas, por problemas técnicos, 
a jornalista Michelle Ramos não conseguiu 
continuar on-line e André Brone deu continui-
dade na live.

Ele apresentou as ações adotadas na 

CoopEricsson neste momento de pandemia, 
como linhas de créditos reformuladas com 
maior prazo para pagamento e melhores 
taxas, as ações de bem-estar que têm sido 
adotadas para que os cooperados passem por 
esse período de forma mais leve e saudável.

Além disso, o diretor administrativo da 
FNCC falou das ações adotadas pela Federa-
ção, como as doações de cestas às coopera-
tivas de reciclagem da cidade de São Paulo.

André Brone, aproveitou para frisar a 
importância de uma comunicação simples 
e efetiva, que chegue ao cooperado, onde 
ele estiver, seja por meio das redes sociais, 

e-mail ou comunicados. 
Para finalizar a live o diretor administrativo 

da FNCC, falou da importância da intercoope-
ração entre as Federadas, para que as coope-
rativas comentem entre si as ações positivas 
que têm sido realizadas, pois ele acredita que 
essa troca de experiência é muito positiva “as 
Federadas são parceiras e devem trabalhar 
em conjunto pelo bem do cooperativismo.”

INSTAGRAM
@FNCCOFICIAL“COMO COOPERATIVAS DEVEMOS 

NOS ANTECIPAR, COM AÇÕES QUE 
AGREGAM A VIDA DOS COOPERADOS, 
ANTES QUE O MERCADO NOS PAUTE.”

ANDRÉ BRONE
DIRETOR FINANCEIRO DA FNCC


