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DIRIGENTES DA FRUNE RECEBEM CERTIFICAÇÃO
DO ICCS

F

Curso habilita representantes para atuar nas questões
relacionadas a Previdência Complementar

oram meses de dedicação, mas ao final a certeza do dever cumprido e a satisfação
de quem está plenamente habilitado para representar ainda melhor os trabalhadores. A
aprovação garante certificação junto ao ICSS (Instituto de Certificação Institucional
e dos Profissionais de Seguridade Social). O processo de aprovação foi por prova,
através de capacitação, junto a UNIABRAPP em seu Programa Executivo - Conselhos de Alta
Performance nas EFPC (Entidade Fechada de Previdência Complementar). Todo processo será
finalizado, portanto, junto ao ICSS. Na prática, os dirigentes estão devidamente certificados e
habilitados para a atuação nas questões relacionadas a Previdência Complementar.
Todos os dirigentes eleitos, apoiados pela FRUNE, para o conselho fiscal e deliberativo
estão aprovados e seguirão atuando como agentes promotores da boa governança e do
desenvolvimento da Fachesf. Isso mostra a capacidade técnica dos nossos representantes e
carimba o compromisso que todos possuem com a categoria.

Julia Margarida

Para Fernando Neves, conselheiro eleito e diretor de Energia da Frune, a certificação é
mais um passo para qualificar a atuação dos dirigentes. “Ampliamos nossos conhecimentos,
o que permite representar ainda melhor a categoria, o que para todos nós é uma grande
honra”, frisou.
A FRUNE parabeniza todos os dirigentes pela certificação e pelo compromisso
demonstrado na defesa dos interesses dos participantes da Fachesf. Sabemos que os
representantes exercerão suas funções de maneira ativa e focada, em sintonia com o
que há de mais moderno em práticas de governança, preservando sempre os nossos
interesses. Parabéns, companheiros!!!
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