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Cooperativas de Crédito

AGOSTO •  Nº 14 - 2020

ESPECIAL COVID-19

NA COOPERFEMSA COOPERADO 
FAZ PORTABILIDADE DE 
DÍVIDAS COM JUROS REDUZIDOS 

Cooperfemsa

PORTABILIDADE TRAZ ESSA E OUTRAS VANTAGENS

Fazer o cooperado entender as 
vantagens da portabilidade, este é o 
mais novo desafio da CooperFemsa! 
As investidas dos bancos tradicio-
nais são fortes, competir com seu 
discurso não é tarefa fácil, por isso, 
nessa hora informar e conscientizar 
o cooperado é a melhor saída!

Para esta ação a CooperFemsa 

tem feito envio de email mkt, in-
vestido em mídias sociais, banner, 
envio de folder nas unidades para 
contemplar os cooperados que tra-
balham na operação, e lives tirando 
dúvidas. Tudo para que o coopera-
do entenda que ao trazer sua dívida 
para a Coop, além de reduzir seu es-
tresse e desgaste, ele vai pagar juros 

muito menores!
Como em todas as cooperativas, 

o empréstimo é com desconto em 
folha! Mas os juros são bem meno-
res do que se vê por aí e parte do que 
é pago volta para o cooperado, por 
meio das sobras! E este é o discur-
so! “ Traga sua dívida para a coop e 
tenha muitas vantagens!

COOPERJOHNSON IMPLEMENTOU CESTA BÁSICA, 
JUROS BAIXOS E PRAZO ESTENDIDO PARA 
AUXÍLIO A COOPERADOS E SEUS FAMILIARES! 

Cooperjohnson

Uma delas é a Cesta Básica: um 
benefício social, com recurso do FA-
TES (Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social). Esta ação 
previu o auxílio por 3 meses à coo-
perados que comprovassem perda 
significativa de renda familiar.

As linhas de crédito também ga-

nham destaque nessas ações: A li-
nha Cooperando com pagamento 
até 18 meses e taxas a 0,70% a.m. 
Além disso, a Linha Reecopera ofe-
recia renegociações aos coopera-
dos com pagamento até 70 meses e 
juros que variavam de 1,06% a 1,78% 
a.m. Ambas com o primeiro paga-

mento em até 90 dias.
Esta solução foi desenvolvida 

para que os cooperados tenham 
mais facilidade para pagamentos e 
organização na vida financeira.

Alguns dos benefícios disponibi-
lizados aos cooperados finalizaram 
em 3 de julho de 2020.

SOLIDÁRIA A ESTE MOMENTO DE PANDEMIA, A COOPERJOHNSON, IMPLEMENTOU AÇÕES QUE FIZERAM A DIFERENÇA!

COOPERCRED CBA OFERECE PRIMEIRO 
CURSO ON-LINE PARA GESTANTE

Curso Online de Gestante Coopercred CBA

CURSO EM PARCERIA COM ESPECIALISTAS TROUXE ASPECTOS 
RELACIONADOS À GRAVIDEZ

A federada Coopercred CBA 
realizou seu 1º curso on-line de 
gestante. Sob orientação da psi-
cóloga Claudia Rodrigues e da te-
rapeuta ocupacional e doula, Carla 
Arruda, o curso aborda aspectos 
relacionados ao desenvolvimen-
to da gravidez, parto, pós-parto, 
amamentação, cuidados com a 
gestante e os primeiros cuidados 
com o recém-nascido. 

O 1º curso on-line de gestan-
te oferece também certificado de 
participação, que dá direito ao co-
operado de requerer a licença pa-
ternidade de 5 para 20 dias. Esse 
benefício é para as empresas que 
são cadastradas no programa 
Empresa Cidadã.

“Nosso objetivo é orientar os 
futuros papais sobre os cuidados 
com o bebê - do comportamen-

to durante o parto, às dificulda-
des que enfrentarão no pós-parto 
e como resolvê-las. Além disso, 
ressaltar a importância da união 
do casal depois do nascimento e 
do vínculo com o bebê”, conta a 
palestrante, Carla Arruda.

E o feedback não poderia ser 
melhor! O curso já é sucesso en-
tre os cooperados. Confira as fo-
tos da primeira turma.

NOVIDADES COOPERABB

Cooperabb

AGORA A CONTRATAÇÃO DE TODAS AS LINHAS DE CRÉDITO PODEM 
SER FEITAS POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA

A partir de agora associados da 
CooperABB têm à sua disposição, 
a linha de crédito Cooper Estética. 
Uma linha de crédito que vai facili-
tar o acesso à realização de proce-
dimentos estéticos ou reparadores. 

O Cooper Estética atende aos 
associados que necessitarem re-
alizar procedimentos atípicos de 

saúde e que não são cobertos pelo 
plano de saúde da empresa, ou são 
cobertos parcialmente. E cônjuge, 
companheiro(a), filhos e pais tam-
bém têm direito ao benefício. Não é 
o máximo?

Outra novidade, implementa-
da no início de junho, diz respeito 
à assinatura eletrônica. A partir de 

agora, todos os contratos de em-
préstimos serão assinados pelos 
associados e, quando exigido, de-
vedores solidários, via assinatura 
eletrônica.

Para o oferecimento desta pra-
ticidade, muito elogiada por todos 
os usuários até então, a CooperABB 
contratou a empresa Clicksign.

Muitas famílias de cooperados 
foram afetadas financeiramente 
pela pandemia do Coronavírus. 
Familiares desempregados, ou 
com salários reduzidos são hoje 
a realidade de muitas famílias, 
infelizmente. Mas, diante desse 
cenário tão devastador, surgem 
as cooperativas, que sempre têm 
soluções para melhorar a vida das 
pessoas.

Por isso, a partir desta edição, 
vamos trazer uma editoria espe-
cial COVID 19, para que as coo-
perativas deixem registradas aqui 
todas as ações que realizaram 
para diminuir os efeitos da pande-
mia na vida dos seus cooperados 
e familiares.

FALE COM 

A GENTE!

Especial Covid-19Especial Covid-19

Conte a experiência da sua coop!

COOPERBOMBRIL OFERECE 
CARTÃO SODEXO COM SALDO DE 
R$100 A TODOS OS COOPERADOS 
E TAXA DE 0,75 PARA QUEM 
PRECISAR DE EMPRÉSTIMO

Cooperbombril

O mais legal dessa ação é que 
a ajuda chega a todos os coope-
rados! O argumento é que um be-
nefício que alcance a todos, inde-
pendente da sua situação, era o 
melhor que podiam fazer, consi-
derando todos os princípios coo-
perativistas,

A distribuição do Cartão Sode-
xo Gift Pass, com crédito de R$100 
foi possível por meio da utilização 
do FATES (Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social).

Já para os cooperados que ti-
veram redução salarial por fa-
zerem parte do grupo de risco e 
são inseridos no Programa BEM, 

benefício concedido pelo Gover-
no Federal, é disponibilizado para 
esses cooperados uma linha de 
empréstimo, exclusiva e adicional, 
com taxa de 0,75% a.m. , carência 
inicial de até 90 dias e 36 vezes 
para pagar.

Vale destacar que a Cooper-
Bombril não fechou e nem parou 
as atividades. Há colaboradores 
em home office e colaboradores 
fazendo revezamento de horário. 
O atendimento está acontecendo 
normalmente, presencialmente, 
obedecendo as regras de distan-
ciamento e cuidados em geral es-
tipulados pela empresa.


