
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 

LINHA FÁCIL DA 
COOPERICSSON FICOU 
AINDA MELHOR!
CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMO 
ESTÃO COM IOF ZERO ATÉ OUTUBRO! 

linha de crédito

Você já conhece a linha Fácil Selic? Com ela 
não tem complicação, ela é fácil extremamen-
te fácil, como o nome já diz. 

A linha Fácil tem a taxa mais baixa da Coop 
0,51% a.m. e você tem até 60 meses para pa-
gar. Incrível não é?

A CoopEricsson sabe que nem sempre é fá-
cil manter as fi nanças em ordem. Sem contar 
que, às vezes, realizar sonhos parece tão dis-
tante, que você acaba desanimando. 

Mas fi que tranquilo! Com a ajuda da Coop 
você pode sair do vermelho ou alcançar me-
tas desejadas. Com a Linha Fácil Selic, afi nal 
os sonhos não tiram férias. 

Para dar aquela forcinha, a Coop está com 
IOF zero nas contratações de empréstimo até 
outubro. Não espere mais! Faça uma simula-
ção!

Quer saber o melhor?
O primeiro pagamento é para outubro!
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Fabio Viana
Palestrante

PROGRAMA BOM 
DE BOLSO EM LIVE! 

TEMPO DE QUALIDADE 
NA QUARENTENA!

AÇÃO PARA COOPERADOS E 
FAMILIARES ABORDOU A IMPORTÂNCIA 
DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

CONFIRA ALGUMAS DICAS DA COOP PARA 
VOCÊ APROVEITAR O SEU TEMPO!

educação fi nanceira

lazer

Cuidar da educação fi nanceira dos coope-
rados é um dos objetivos da CoopEricsson.  
Diante disso, mais do que nunca, a Coop tem 
oferecido alternativas para que os associados 
possam adquirir ferramentas para enfrentar 
da melhor maneira por este momento de cri-
se. 

Uma dessas ações foi uma Live do Programa 
Bom de Bolso, já tradicional da cooperativa, 
tratando sobre organização fi nanceira, no Ins-
tagram da CoopEricsson. 

Durante o bate-papo comandado pelo coach 
fi nanceiro, educador executivo, escritor e pa-
lestrante Fábio Viana, foram tratados temas 
que envolvem toda família neste momento de 
pandemia, como: tipos de despesa, economia 
doméstica, oportunidades de empreender, 
economia consciente, organização fi nanceira 
e investimentos. Imperdível, não é mesmo?

Uma outra novidade é que a CoopEricsson 
vai realizar lives todos os meses, de temas va-
riados, então já sabe não é mesmo? Bora par-
ticipar e mandar perguntas! 

Nem sempre fi car mais em casa é sinônimo 
de ter mais tempo, certo? Muitas vezes com 
a correria do dia a dia acabamos não aprovei-
tando o tempo extra que estamos passando 
em casa. Por conta disso, a CoopEricsson se-
parou algumas dicas culturais para esse mo-
mento de isolamento.

Vamos lá?
Sabe aquela vontade de visitar museus e co-

nhecer de pertinho grandes obras de arte? 
Você achou que teria que deixar para uma 
próxima, não é? Que nada! Com a pandemia 
diversos museus estão com exposições online 
para que o público possa conhecer um pouco 
das suas principais obras, confi ra:

O Museu do Vaticano possui mais de sete 
quilômetros de extensão e possui obras im-
portantíssimas, o espaço também abriga ar-
tefatos históricos e um corredor dedicado so-
mente a mapas antigos. 

O museu mais famoso do mundo, o Louvre, 
permite que os internautas façam visitas onli-
ne por suas salas de exibição e galerias, além 
de contemplar a arquitetura do espaço.

O podcast do Me Poupe é considerado um 
dos melhores podcasts de investimentos e as-
suntos fi nanceiros. Apresentado pela jornalis-
ta Nathalia Arcuri, o podcast traz dicas sobre 
fi nanças e investimento para quem quer or-
ganizar sua vida fi nanceira e enriquecer. 

Esse é para quem quer aprender fi nanças 
de uma forma descontraída, o podcast sobre 
fi nanças e investimento NerdCash é o mais 
indicado. Ele integra a programação do Ner-
dCast, podcasts do blog Jovem Nerd, que 
produz conteúdo geek para adolescentes e 
jovens adultos, mas totalmente voltado para 
o universo de fi nanças.

Para os cooperados que não puderam 
assistir a Live, não se preocupem! Vocês 
podem acessar o bate-papo completo 
no Instagram da Coop. 

IOF ZEROIOF ZERO

em 24x  R$ 225,00

em 36x  R$ 312,00

Confi ra as simulações:

em 48x R$ 359,00 

em 60x R$ 394,00 

R$ 5 mil

R$ 10 mil

R$ 15 mil

R$ 20 mil

Saiba mais sobre esta linha: 
www.coopericsson.com.br/facil/

LIVE

A ideia de uma boa 
educação fi nanceira não 
é cortar benefícios, é 
oferecer mais qualidade 
de vida e segurança 
para o seu futuro.”

CoopEricsson

PROGRAMA TREINE 
COMIGO DA COOPERICSSON 
É SUCESSO!
AÇÃO DE BEM-ESTAR FÍSICO E 
MENTAL DURANTE A QUARENTENA 
TEM MOVIMENTADO OS 
COOPERADOS E FAMILIARES

bem-estar

Durante os últimos três meses o Instagram 
da CoopEricsson tem sido palco de Lives se-
manais de movimentos conscientes, para 
os cooperados e familiares, tudo comandado 
pela professora de educação física Milene Tei-
xeira, que não deixa ninguém parado! 

Em maio cerca de 160 cooperados prestigia-
ram as aulas e em junho o número só cresceu: 
189 cooperados. As Lives acontecem sempre 
às terças e quintas-feiras das 11h às 12h.

A ação de bem-estar físico e mental faz par-
te da Campanha #NossoBem idealizada para 
atender diferentes necessidades dos coope-
rados neste período de isolamento. 

TREINE
comigo

# N O S S O B E M

Milene Teixeira
Professora

O pessoal que participa 
das aulas evoluiu muito. 
Começamos fazendo 25 minutos 
agora já se dispõem a fazer 45 
minutos. Vale ressaltar que é 
uma turma bem diversa, então 
os exercícios são pensados para 
que todos possam fazer!”

MUSEI VATICANI, ROMA

LOUVRE, PARIS

POUPECAST

NERDCASH

COOPERICSSON 
DOOU 420 
CESTAS BÁSICAS!

PARA CADA CONTRATAÇÃO DE 
LINHA DE EMPRÉSTIMO A COOP 
DOA UMA CESTA BÁSICA

box:
cestas #NossoBem

As cestas #NossoBem são o braço solidário 
da Coop. A ação tem benefi ciado famílias em 
situação de vulnerabilidade atendidas pelas 
entidades Associação Fênix e Casa Dom Ma-
cário, que são as responsáveis por distribuir 
as cestas básicas. 

Conheça um pouco do trabalho realizado 
pelas entidades:

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

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

# N O S S O B E M

cestas

Aproveite as dicas e tire um dia na semana para 
viajar mesmo que seja de forma online, conhe-
cendo museus, ouvindo podcast, cozinhando 
algo novo, estudando alguma área que você 
tenha interesse as opções são infi nitas.

SELIC

Quando o assunto é podcast, você já faz 
parte do mundo da podosfera? Nessa área 
você pode encontrar podcast dos mais di-
versos assuntos e temas. Pensando nisso, a 
CoopEricsson, separou dois podcast sobre 
fi nanças e economia, assim enquanto você 
prática exercício ou prepara o almoço você 
se atualiza e se informa.


