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COOPERJOHNSON 

PROMOVE ACESSIBILIDADE 

AOS COOPERADOS SURDOS

CooperJohnson

NOVAS FERRAMENTAS SÃO IMPLEMENTADAS PARA 
AUXILIAR O ATENDIMENTO DESSE PÚBLICO

Não é de hoje que a CooperJohnson se preocupa com a questão da inclu-
são e da acessibilidade. A coop acredita em promover a inclusão de forma 
prática, oferecendo ferramentas que permitem o acesso dos surdos à insti-
tuição.

Por isso, aproveitaram o Dia Nacional do Surdo (26 de setembro) para lan-
çar dois novos canais disponíveis aos cooperados surdos: ICOM e VLibras.
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Para saber mais sobre o 
funcionamento e instalação 
dessas ferramentas acesse o 
vídeo da CooperJohnson pelo link

Pensando sempre na busca pela excelência e inclusão em 
nosso atendimento direto e comunicação com os cooperados, 
enxergamos a importância e necessidade de trazer e implementar 
as ferramentas (ICOM e VLIBRAS) de acessibilidade aos surdos. 
As ferramentas demonstram na prática o fortalecimento desse 
comprometimento com o cooperado, que carregamos em nossos 
valores como empresa, e também de crescimento contínuo do 
negócio, nos tornando uma empresa mais inclusiva, tanto aos 
cooperados quanto aos colaboradores”

Uma plataforma de atendimento na qual cooperados surdos podem falar 
com a CooperJohnson de forma mais rápida e prática com o auxílio de 
um intérprete de libras. No ICOM há um QR Code, ou um link direto, exclu-
sivo para cooperados entrar em contato a coop.

Uma extensão na internet que, ao instalar, traduz o texto para Libras. É 
um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto que tra-
duz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para Libras.

ICOM Acessibilidade 
em libras!

VLIBRAS

RAFAELA ELEN

Coordenadora da Área de 
Relacionamento com o Cooperado

www.bit.ly/acessibilidadecooper

VIVA OS 46 ANOS 

DA COGEM!

Aniversário Cogem

Em 2020 a Cogem completou 46 anos de uma trajetória de muitos 
desafios, conquistas e parceria que beneficiam cada vez mais os seus 
associados. Mesmo em um cenário pandêmico, com o distanciamen-
to social e sem a possibilidade de aglomeração, a Coop comemorou 
seu aniversário!

Neste ano a Cooperativa presenteou seus associados com um 
show de stand up voltado para a família, com Rodrigo Cáceres. Foram 
mais de 770 visualizações do show nas redes sociais.

COMEMORAÇÕES CONTARAM COM LIVE DE 
HUMOR E SORTEIO PARA OS ASSOCIADOS

NESSA JORNADA TRILHAMOS 
INÚMEROS CAMINHOS DE 
PROSPERIDADE E DESAFIOS. 
MUITAS CONQUISTAS E CENÁRIOS 
INESPERADOS FIZERAM PARTE 
DE NOSSO DIA A DIA. NINGUÉM 
ESTAVA PREPARADO PARA UMA 
PANDEMIA NO MEIO DO CAMINHO, 
MAS O IMPORTANTE É QUE 
PUDEMOS CONTAR UM COM OS 
OUTROS E ESTAMOS, MAIS UMA 
VEZ, PASSANDO POR MAIS ESTE 
MOMENTO TURBULENTO”

PRISCILA OLIVEIRA 

HERNANDEZ

RH e Marketing da Cogem
Além disso, a Cogem ainda sorteou 20 kits Churrasco para os as-

sociados que assistiram a live e interagiram durante a transmissão.

Como sabemos que nesses tempos, o que mais precisamos é prezar 
pela saúde, celebramos esta data tão importante, com um dos 
remédios que tem sido considerado pelos especialistas como um 
dos mais eficientes para mantermos a mente, as emoções e o físico 
saudáveis: rir!”, completa Priscila.

COOPERFEMSA SORTEIA 

BOLSAS DE ESTUDOS 

ENTRE SEUS COOPERADOS

Sorteio CooperFemsa

BOLSAS INCLUEM CURSOS DE GRADUAÇÃO, 
PÓS E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Visando à formação profis-
sional de seus cooperados, a 
COOPERFEMSA apoia e incen-
tiva programas e projetos que 
agreguem novos conhecimen-
tos, habilidades e aptidões que 
refletem diretamente na sua ca-
pacitação e evolução.

Por isso, em parceria com a 
Universidade Positivo, UniCesu-
mar e a Aluunoa+, a coop sorteou 
bolsas de 50% e 100% de descon-
to para seus cooperados.

Universidade Positivo

Bolsa de 50% no curso todo + 
isenção da primeira mensalidade, 
em graduação e pós-graduação.

UniCesumar

Oferta de 60 bolsas de estudo 
com 50% de desconto para os cur-
sos de graduação.

Aluunoa+

Oferta de 10 bolsas em cursos 
EAD 100% gratuitas nas áreas de 
excel avançado, word avançado, 
design gráfico, liderança e gestão 
de pessoas para aprimoramento 
profissional.

Uma das colaboradoras, Maria 
Isabel Silva dos Reis, Analista de 
desenvolvimento comercial, com-
templada com uma bolsa fala so-
bre a importância de ações como 
essa:

A PRETENSÃO NO 
SORTEIO ERA GANHAR A 
BOLSA DE ESTUDOS PARA 
O MEU FILHO. ELE ESTÁ 
COMEÇANDO A CARREIRA 
EM TI, COM PROJETOS 
DE INFRAESTRUTURA, 
E A OPORTUNIDADE DE 
COMEÇAR O ESTUDO NA 
ÁREA ESTÁ SENDO MUITO 
BOA PRA ELE. O CURSO 
EAD VEM AO ENCONTRO 
DESSE MOMENTO DE 
PANDEMIA, EM QUE 
TEMOS QUE NOS CUIDAR 
E AO MESMO TEMPO NOS 
ADAPTAR”.


