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COMPARTILHE ESTA NEWS!

NOVA GESTÃO TEM COMO FOCO A MODERNIDADE, 
REPRESENTATIVIDADE E INTERCOOPERAÇÃO

No dia 6 de agosto aconteceu a pos-
se da nova chapa da Diretoria da FNCC. 
Eleita por maioria de votos, a nova Dire-
toria é composta por André Luiz Brone 
como Diretor Financeiro, Clodoaldo Palú 
no cargo de Diretor Administrativo e Ivo 
Lara Rodrigues como Diretor Presidente.

Os membros do Conselho Fiscal, tam-
bém eleitos por maioria de votos, dessa 
nova gestão são: Angela Barbara Urbano, 

Claudio Nolasco, André Luís Silva, Delvo 
Martinelli, Fabiana Francischini e Silva-
na Breda. A Diretoria possui três anos de 
mandato e o Conselho Fiscal conta com 
um ano de mandato.

Vale destacar que para a nova gestão 
da diretoria o novo ciclo vem com planos 
ousados de desenvolvimento, focando 
na modernidade, representatividade e 
intercooperação.

TEMOS UM PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO ANUAL QUE 
REFORMA A ESTRUTURA 
INTERNA DA FNCC PARA 
DAR SUBSÍDIOS AOS 
PROJETOS QUE VISAM 
GERAR DESENVOLVIMENTO 
E MODERNIDADE PARA AS 
COOPERATIVAS FEDERADAS – 45 
NO TOTAL. UM NÚMERO QUE JÁ 
ALCANÇOU SUA META E QUE TEM 
POTENCIAL PARA MUITO MAIS, 
ANTES DO PRAZO DEFINIDO”
IVO LARA
DIRETOR PRESIDENTE DA FNCC

Nova gestão FNCC

FNCC CONTA COM NOVA 
DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

IVO LARA RODRIGUES
DIRETOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ BRONE
DIRETOR FINANCEIRO

CLODOALDO PALÚ
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Uma das metas a longo prazo é que a FNCC foque na representatividade. Seja 
referência das coops dentro do seu próprio cenário, respeitando suas peculiarida-
des e necessidades, individualizando o atendimento e suprindo suas demandas 
específicas.
A intenção é que a Federação seja o suporte principal das cooperativas indepen-
dentes, uma vez que a FNCC é a instituição que fala a língua delas e se adequa a 
cada realidade.

“Em momentos de Selic muito baixa, crise financeira e pandemia, precisamos ava-
liar a oportunidade de oferecer alternativas de investimentos para nossos coope-
rados” pontua Ivo sobre projetos a curto prazo para as federadas da FNCC.
Além disso, há planos de adicionar um projeto onde as cooperativas receberão 
indicadores para gestão integrada de seus riscos, tema exigido pelo Bacen.

PILAR DA REPRESENTATIVIDADE
CONSELHO FISCAL

PLANOS PARA AGORA

“Uma cooperativa impacta o local, ao potencializar isso, podemos levar oportu-
nidades para outras. E para isso temos um projeto em estudo de viabilidade e 
transformação para uma central, mas precisará de desenvolvimento e apoio de 
todo grupo de federadas, o futuro é de todos, não somente da diretoria”, declara 
Ivo Lara Rodrigues sobre esse projeto que visa ser de médio a longo prazo.

INTERCOOPERAÇÃO

“Nossa diretoria pretende dar continuidade aos trabalhos já planejados e acres-
centar outras entregas. É um trabalho de sucessão no qual seguimos eu e os ou-
tros dois diretores. A chegada do Clodoaldo Palú e do novo Conselho Fiscal nos 
trazem ótimas expectativas”, afirma o Novo Diretor Presidente.

PARA O FUTURO

ANDRÉ LUÍS 
SILVA

FABIANA 
FRANCISCHINI

ANGELA BARBARA 
URBANO

SILVANA 
BREDA

CLAUDIO 
NOLASCO

DELVO 
MARTINELLI

COM ESSE CURSO A FNCC SAI NA FRENTE NA 
CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS

Agosto foi um mês recheado de cursos e novidades para as federadas, e o trei-
namento “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Ter-
rorismo” (PLDFT) foi uma delas. Aconteceu no dia 20 de agosto e contou com 55 
participantes online.

O segundo dia de treinamento PLDFT aconteceu no dia 26 de agosto e contou com 
44 participantes. Com isso, a FNCC bateu o recorde em capacitação de aproximada-
mente 100 pessoas, entre eles funcionários, diretores e conselheiros das federadas.

O curso foi ministrado por Manoel Cruz e Mario Morishita, da Morishita Consultoria, 
e abordou os temas:

Curso PLDFT

TREINAMENTO PLDFT É UM SUCESSO 
E BATE RECORDE DE PARTICIPAÇÃO 
DE DIRETORES E CONSELHEIROS

O que é lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais
Legislação brasileira
Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de 
lavagem de dinheiro
Setores mais visados
Etapas da lavagem de dinheiro
Indícios de lavagem de dinheiro – análise
Dicas de prevenção
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ADIANTADOS NA CAPACITAÇÃO
Vale destacar que com esse treinamento PLDFT, a FNCC se adianta na capacita-

ção das cooperativas com relação a resolução 3798 de 23/01/ 2020. Essa resolução 
“prepara sobre a política, os procedimentos e os controles internos que deverão ser 
adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pre-
venindo sobre a prática dos crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e va-
lores” como consta no Diário Oficial da União.

GRATIFICANTE TER 
MINISTRADO O 
TREINAMENTO DE 
PLDFT NA FNCC. FORAM 
MUITOS PARTICIPANTES, 
O QUE DEMONSTRA O 
INTERESSE NO TEMA, E 
COMO TRATA-LO DENTRO 
DE SUAS RESPECTIVAS 
COOPERATIVAS, 
PRINCIPALMENTE À LUZ 
DAS NOVAS NORMATIVAS 
DE PLDFT DO ÓRGÃO 
REGULADOR A ENTRAREM 
EM EFEITO EM 1 DE 
OUTUBRO. AGRADEÇO A 
FNCC A OPORTUNIDADE”, 
MANOEL CRUZ
INSTRUTOR DO CURSO

REUNIÃO ONLINE APRESENTOU SOLUÇÕES COOPERATIVISTAS E ESTREITOU 
RELACIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

No dia 25 de agosto a FNCC se reu-
niu, de forma online, com membros dos 
Sistemas OCESP e OCB. O encontro teve 
como intuito dar as boas vindas à nova 
diretoria, debater e entender os princi-
pais desafios da Federação e, claro, apre-
sentar soluções do sistema cooperativis-
ta para que a relação entre as instituições 
se fortaleça.

Além disso, o encontro também discu-
tiu a disponibilização de profissionais e 
técnicos da OCESP, OCB, SESCOOP e FES-
COOP, para o desenvolvimento de pro-
jetos com a FNCC. Tais projetos são nas 
áreas de capacitação, treinamento, insti-
tucional, representação, aprimoramento 
do mercado cooperativo e financeiro.

TROCA MAIS DO QUE NECESSÁRIA
“É muito importante a sinergia e a tro-

ca de experiências que estes encontros 
proporcionam, a reunião da FNCC, OCB, 
OCESP, SECOOP e seus representantes 
trouxe a oportunidade de abrirmos ca-
minhos para as demandas de nossas 
federadas de forma organizada, ver o 
presidente Del Grande falar sobre a 
importância da diversidade no coope-

rativismo e da representatividade que 
a FNCC traz atualmente é algo muito 
gratificante para nós. Contamos muito 
com o apoio destas importantes enti-
dades para organização coletiva do co-
operativismo  e para sequência deste 
crescimento da FNCC”, declara o diretor 
presidente da FNCC, Ivo Lara Rodrigues.

QUEM PARTICIPOU DA REUNIÃO
Representando a FNCC participaram 

Ivo Lara Rodrigues, diretor presidente; 
o diretor financeiro, André Luiz Brone; o 
diretor administrativo, Clodoaldo Palú; 
e o cooredenador administrativo, Clau-
dio Pelissari Junior.

Representando o Sistema OCB es-
tava a gerente geral, Tania Zanella e o 
coordenador do ramo Crédito Thiago 
Abrantes.

Como porta-voz do Sistema OCESP 
esteve o presidente, Edivaldo Del Gran-
de; os superintendentes, Aramis Mou-
tinho Junior e Flavio Bersani; o gerente 
de Desenvolvimento Cooperativo, Luis 
Antônio Schmidt; a coordenadora e o 
consultor de Inteligência de Mercado, 
Lajyarea Barros e Rodrigo Dias.

Reunião OCESP, OCB e FNCC

FNCC SE REÚNE COM MEMBROS 
DA OCESP E OCB

A FNCC VEM CRESCENDO 
E PRESTANDO DIVERSOS 
SERVIÇOS PARA 
AS COOPERATIVAS 
INDEPENDENTES, ENTÃO, 
FALAMOS MUITO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA UNIÃO DOS 
SISTEMAS E DAS FEDERADAS. 
FOI UM ENCONTRO DE 
HARMONIZAÇÃO COM A NOVA 
DIRETORIA, UM MOMENTO DE 
APRESENTAR OS SERVIÇOS 
PRESTADOS E AS VITÓRIAS 
QUE JÁ TIVEMOS”

ARAMIS MOUTINHO JUNIOR
SUPERINTENDENTE DO SISTEMA OCESP

DESSA VEZ O TREINAMENTO FALOU SOBRE A PARTE DE GOVERNANÇA

No dia 14 de agosto aconteceu mais um workshop da FNCC, o PDGC – Governança. 
O encontro aconteceu via Microsoft Teams e contou com 44 participantes.

Nessa ocasião o SESCOOP orientou os representantes das federadas sobre o pre-
enchimento do instrumento dentro do PDGC, na parte de Governança. Foi mais um 
momento de partilha de conhecimento e um passo a mais no caminho de apren-
dizado da ferramenta.

Vale destacar que o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
– PDGC, é aplicado por meio de instrumento de avaliação, que permite um diag-
nóstico objetivo da governança e da gestão cooperativa.

O Programa é ensinado às nossas federadas em diversas etapas, ainda há ou-
tras por vir. Ele visa a melhoria contínua a cada ciclo de planejamento, execução, 
controle e aprendizado.

Workshop PDGC

FNCC PROMOVE 
WORKSHOP PDGC

GARANTA 
SUA VAGA NO 
WEBINAR GESTÃO 
& GOVERNANÇA
SERÁ DIA 9/09 ÀS 10H

O objetivo é apresentar os prin-
cipais critérios avaliados no Pro-
grama de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) 
e a importância dessas ferra-
mentas na busca pela melhoria 
contínua dos empreendimentos.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO!

Save the Date

FUTURO COOPERATIVISTA FOI 
FOCO DO EVENTO ONLINE

Aconteceu no dia 12 de agosto o se-
gundo Conecta de 2020. Evento da FNCC 
que reúne suas federadas e membros 
da diretoria para expor e debater temas 
do segmento cooperativista.

“Na Federação todos trabalham da 
mesma forma, todos se dedicam”, foi 
assim que o novo Diretor Presidente da 
FNCC, Ivo Lara Rodrigues, abriu o Conec-
ta e deu boas vindas aos 60 participan-
tes na ferramenta Microsoft Teams.

OLHAR PARA FRENTE
O Diretor Financeiro, André Brone, deu 

as boas vindas às novas Coops Afiliadas 
e apresentou os indicadores. Além de 
explicar os próximos passos da FNCC, 
André mostrou as ações da Federação 
até este mês.

“A Federação está em fase de me-

lhora, precisamos da comunicação das 
federadas e das pessoas para um cres-
cimento forte”, completou o Diretor Fi-
nanceiro.

PORTABILIDADE
No painel sobre Governanças, foi 

quando os participantes começaram a 
interagir, tirar dúvidas, levantar ques-
tões e oferecer sugestões para a FNCC. 
Da mesma forma foi quando Fabrício 
Koeke, auditor da Padrão Auditoria, fa-
lou sobre portabilidade.

“É bom tirar da cabeça que é só para 
cumprir norma, dessa forma a gente só 
enxerga os custos e deixa de lado os 
benefícios”, completou o auditor, e em 
seguida tirou diversas dúvidas e ofere-
ceu sugestões para coops de diferentes 
realidades.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
No intuito de oferecer mais troca entre 

as coops e mostrar resultados reais, três 
cooperativas exibiram sua experiência de 
Assembleia Geral Virtual. Representantes 
da Cogem, CrediBASF e Cooper-Sekurit 
citaram as ferramentas que utilizaram e 
o feedback positivo do novo formato de 
Assembleia.

Para finalizar, o Analista de Controles In-
ternos da FNCC, Elvis Cardoso, explicou so-
bre a ferramenta de Estrutura Centralizada 
para o Gerenciamento Contínuo de Riscos 
e de Capital. “Trata-se de uma ferramenta 
para apurar se as coops estão em confor-
midade com os níveis aceitáveis de risco, 
com um relatório que enviamos elas po-
dem avaliar oscilações, ajudar na tomada 
de decisões e tudo que pode ajudar ou pre-
judicar nossas federadas”, completa Elvis.

Conecta

SEGUNDO 
CONECTA DO ANO 
TRAZ NOVIDADES 
E PROMOVE 
TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS


