
OSicoob Cecres resolveu presen-
tear os associados, no 33º aniver-
sário da cooperativa, com a Pou-

pança Kids, um benefício que contempla 
os bebês dos cooperados, em R$ 200, 

antes mesmo dos primeiros passos. 
Esse valor fi cará reservado em fundo 
criado e gerido pela cooperativa, para 
a faculdade, o primeiro carro ou para o 
que a família decidir como prioridade!

Sicoob Cecres investe no 
futuro fi nanceiro dos bebês

CooperABB fi rma parceria 
com empresa de intercâmbio

COOPERFEMSA oferece 
bolsa de estudo a cooperados

CooperJohnson recebe 
Glória Maria em palestra

A CooperABB agora oferece opor-
tunidade de intercâmbio aos co-
operados. Por meio de parceria 

fi rmada com a Conte Intercâmbio e Tu-
rismo, os associados terão direito a des-
conto. São diversas opções de destinos 
e cursos, com assessoria em tempo real, 
auxiliando o cooperado na escolha dos 

estudos, no melhor período para viagem 
e na acomodação.
Essa novidade reforça o pensamento da 
CooperABB sobre o crescimento profi s-
sional do associado. Com taxa de ape-
nas 0,65% ao mês, e parcelamento em 
até 48 vezes, a linha de crédito Educ já 
é sucesso! 

ACOOPERFEMSA fechou parceria 
com duas instituições de ensino 
para benefi ciar cooperados com 

cursos de graduação e idiomas.  O coope-
rado poderá receber até 60% de descon-
to em cursos de graduação na Faculdade 
Anhanguera ou bolsas integrais na escola 
de idiomas Wizard, por meio de sorteio. 

A  jornalista Gló-
ria Maria foi 
a palestran-

te convidada para 
falar a cooperados 

e familiares, no dia 04 
de agosto, em São José 

dos Campos (SP). Com o tema “É Pre-
ciso Reinventar”, ela propôs discus-

são sobre saúde mental, qualidade de 
vida, cooperação e trabalho em equi-
pe. O esforço em conjunto começou 
antes mesmo do evento, por meio de 
ingresso solidário, foram doados leite, 
café, açúcar, óleo e farinha de trigo. 
Os itens serão destinados ao Institui-
ção Ágape –  projeto de arte e educa-
ção para crianças especiais na cidade.

Ações sociais a crianças
Em julho, duas ações sociais movimen-
taram a CooperJohnson. Na primeira, 
associados doaram ingressos de ci-
nema, pipocas e doces a 922 crianças 
assistidas por instituições parceiras. A 
segunda ação envolveu fi lhos de coo-
perados em uma divertida e educativa 
Colônia de Férias, no Johnson Clube.

POUPANÇA

POUPANÇA KIDS É PRESENTE DA COOPERATIVA 
A RECÉM-NASCIDOS

COOPERADOS PODEM VIAJAR MUNDO AFORA PARA CRESCIMENTO PROFISSIONAL

POR MEIO DE SORTEIO, COOPERADO PODERÁ RECEBER 60% DE DESCONTO

JORNALISTA FALA SOBRE COOPERAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE

EDUCAÇÃO

AÇÃO SOCIAL

EVENTOS

Outras ações sociais

Além desse benefício, a Cooperfemsa 
promoveu, no mês de agosto, o Dowlicia 
– evento para venda de brigadeiros arte-
sanais produzidos por Gabriel, um jovem 
com Síndrome de Down – e também 
apoiou o McDia Feliz.

Newsletter da 
Federação Nacional das 
Cooperativas de Crédito

Setembro - 2018
Edição 4


