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A COOPERICSSON É FORMADA POR CERCA DE 1.952 SÓCIOS COOPERADOS QUE PARTICIPAM DE TODAS AS DECISÕES, SE BENEFICIAM 
DO CAPITAL ACUMULADO E ATUAM COMO AGENTES TRANSFORMADORES DA SOCIEDADE MEDIANTE O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE E 

DA BUSCA PELO BEM COMUM – UM DOS PILARES DO COOPERATIVISMO.

FALE COM A COOPERATIVA!
CONTATO@COOPERICSSON.COM.BR
WHATSAPP: (11) 95309 3463 
(11) 3192 6858 | 6859 | 6860 | 6861

> OUVIDORIA: 0800 940 9360

ATENDIMENTO
> DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
> DAS 8H30 ÀS 17H 

AVENIDA NICOLAS BOER, 399 - JARDIM DAS PERDIZES
11º ANDAR 01140-060 - SÃO PAULO SP 

#NOSSOBEM! NOVAS LINHAS 
DE CRÉDITO DA COOP!

UMA CESTA 
BÁSICA A 
CADA NOVO 
CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO!

O IR 2020 FOI PRORROGADO!

TRABALHANDO EM CASA?

UMA AJUDA NESTE PERÍODO DE 
INSTABILIDADE E INCERTEZAS

EM UMA SEMANA, MAIS DE 100 
FAMÍLIAS JÁ FORAM BENEFICIADAS

QUE TAL APROVEITAR O TEMPO EXTRA?!

NÓS TEMOS ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ

Linha  de crédito

cestas do bem

IR

home office

Vivemos tempos de incerteza financeira! 
Com a pandemia, as relações de trabalho mu-
daram e é preciso adaptação.

 Pensando nisso, e para ajudar o coopera-
do que precisa de uma força, a Coopericsson 
criou duas novas linhas de crédito com taxas 
reduzidas e condições especiais!

As linhas Pessoal e a Refin ganharam taxas 
menores e mais prazo para pagar! Com paga-
mento a perder de vista - de 12 a 36 meses 
para quitar. 

Novos cooperados também têm direito a 
contratar! E o primeiro pagamento pode ser 
em até 2 meses!

Mas atenção! As Linhas de Crédito têm pra-
zo para terminar. Então aproveite e oportuni-
dade de colocar suas finanças em dia.

Esta foi a maneira que a CoopEricsson en-
controu de servir ainda mais o cooperado nes-
se momento dificuldade. Conte com a gente! 
Para o nosso bem!

As cestas #Nossobem, são o braço solidário 
da campanha Linhas de Crédito Nosso Bem 
- que oferece opções de crédito a partir de 
1,20% a seus cooperados. Essa ação solidária 
consiste na doação de cestas básicas a cada 
novo contrato de empréstimo dessas e de ou-
tras linhas de crédito.

O objetivo é ajudar cooperados com Linhas 
de Crédito com taxas mínimas e também a co-
munidade do entorno e instituições que assis-
tem pessoas em situação de vulnerabilidade.

 
Entrega das cestas

Em uma semana de campanha, mais de 100 
famílias já foram beneficiadas! E muitas ou-
tras receberão ajuda nos próximos dias. 

O prazo para o envio da declaração de Im-
posto de Renda de 2020 foi prorrogado! Ago-
ra a data final é 30 de junho. Mas se adiante! 
Quanto antes você entregar, mais rápido rece-
be a restituição.

DICAS:

O home office se tornou uma realidade para 
muitas pessoas.  Já se configura como o princi-
pal modelo de trabalho para 43% das empre-
sas brasileiras durante a pandemia. 

Manter a produtividade em um ambiente 
diferente pode ser um desafio, ou pra quem 
tem criança em casa...pode ser ainda mais de-
safiador.

Por isso a Coop separou algumas dicas que 
podem ajudá-lo! Dá só uma olhada. 

E lembre-se, se possível fique em casa, assim 
você cuida de você e de quem é importante!
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www.coopericsson.com.br

Para saber mais, acesse:
Fale com a gente!
(11) 95309-3463
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cestas

Nesse momento a maior 
vulnerabilidade das pessoas 
é fome, o trabalho que 
realizamos como entidade, 
com o auxílio da CoopEricsson, 
se tornou ainda mais essencial 
a essas famílias.”

Separe os documentos 
necessários e preencha o 
formulário com atenção

Consulte seu extrato 
de rendimentos no 
nosso site.

O site da Receita também 
esclarece muitas dúvidas. 
Aproveite!

1.

2.

3.

IR IR

pessoalpessoal
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#NO S S O B E M

Se alimente de forma 
saudável, durma 
bem, se exercite

Tenha um 
ambiente próprio 
para o trabalho

Não deixe para 
depois atividades 

que podem ser 
feitas rapidamente

Se precisar realizar 
reuniões abuse das 
ferramentas on-line

Respeite sua 
jornada de trabalho

Faça pausas 
ao longo do dia 
para se alongar

Anote os afazeres 
do dia, assim você 

otimiza o seu tempo

Cuide da sua saúde 
física e mental

UM POUCO DE DIVERSÃO 
PARA O #NOSSOBEM
É A COOP CONTRIBUINDO PARA DIAS MAIS 
LEVES NA SUA QUARENTENA!

diversão

Os dias de quarentena infelizmente ainda 
não tem prazo para acabar. Mas a vida conti-
nua, e é preciso manter a esperança. E para 
contribuir para dias mais leves e divertidos, 
a CoopEricsson realizou parceria com o ator 
Eduardo Martini para levar boas risadas e 
muita diversão para você e sua família!

Fique ligado nas nossas mídias sociais. Você 
será surpreendido com boas gargalhadas, 
tudo para o #NossoBem!
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HA-
HA!

André Brone
Representante da CoopEricsson

Juliana Dualibi
Coordenadora da Associação Fênix, 
uma das entidades beneficiadas, 
explica a necessidade das famílias 
assistidas pela entidade. 

“Temos uma grande oportunidade nesse 
momento como cooperativa: que é ajudar 
e acolher! Muitas pessoas estão sem o míni-
mo aceitável para a sobrevivência e nós po-
demos ajudar. O pouco que fazemos já é, de 
fato, vital para muita gente. Em nome da Co-
opEricsson, agradeço muito a oportunidade. 
Praticar solidariedade com o 
abraço solidário de nossos co-
operados, enchem minha alma 
e meu coração. Vamos juntos!”

Já receberam doações: a Associação Fênix 
e Comunidade do Rio Comprido. As próximas 
doações serão encaminhadas à Casa Dom Ma-
cário.

Conheça as entidades:

Associação Fênix - Jacareí, SP
www.associacaofenix.org.br

Casa Dom Macário – São Paulo, SP
www.casadommacario.org.br


