
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 SELIC ESTÁ COM 
JUROS AINDA MENORES!

RESPIRE! A GENTE 
TEM ALTERNATIVAS 
FINANCEIRAS PRA VOCÊ

LIVES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
OFERECEM LEVEZA NESSE 
PERÍODO DE QUARENTENA

COMO A COOPERICSSON ESTÁ 
AGINDO NESSE MOMENTO DE 
INSTABILIDADE?

COM QUEDA HISTÓRICA DA TAXA SELIC, 
LINHA FÁCIL DÁ SHOW A PARTIR DE JUNHO

ALTERAÇÃO NAS LINHAS REFIN E 
PESSOAL #NOSSOBEM TÊM AUXILIADO 
COOPERADOS NESSE MOMENTO DE CRISE 

PRÁTICAS ENSINADAS NAS LIVES 
SÃO GUIADAS PELA PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA MILENE TEIXEIRA

EM ENTREVISTA, ANDRÉ BRONE, 
COORDENADOR DA COOPERICSSON, 
CONTA O QUE A COOPERATIVA ESTÁ 
FAZENDO EM PROL DOS COOPERADOS

Linha  de crédito

linha de crédito

bem-estar e exercício físico

entrevista

Quem conhece e já aderiu à Fácil Selic, sabe 
que ela é uma ótima opção para quem quer di-
nheiro na mão sem complicação. Isso porque 
ela tem taxa de 0,51% ao mês e pode ser fi-
nanciada em até 60 meses! Além disso, o limi-
te de crédito é baseado no seu saldo capital.

Vale ressaltar que a taxa dessa linha corres-
ponde a 17% da taxa Selic anunciada pelo Co-
pom. E a novidade é que este mês a taxa Selic 
alcançou seu menor nível histórico.

Com isso, as taxas mais baixas para contra-
tação serão válidas a partir de 1º de junho!

em 60x  R$ 98,00
Total: R$ 5.880,00

Simulação (IOF zero)

em 60x  R$ 292,00
Total: R$ 17.520,00

Assim como tudo no mundo, neste momen-
to, a gente precisa se adpatar! E foi com esse 
pensamento que a CoopEricsson alterou 
provisoriamente as Linhas de Crédito Refin 
e Pessoal! Para que o cooperado se adapte, 
mas sem se complicar.

Após um mês com esse novo formato, as 
pessoas estão colocando suas contas em dia 
e até realizando coisas que antes não tinham 
dinheiro e nem tempo para fazer, como: em-
preender ou fazer pequenas reformas em 
casa!

A principal mudança foi a queda na taxa de 
juros! Somado a isso, o cooperado com um 
mês de casa pode usufruir do prazo máximo 
de 36 meses.

Ficar parado, com a cabeça vazia e sem se 
movimentar não é uma opção para quem se-
gue as redes sociais da CoopEricsson. Duran-
te este mês de maio, em parceria com a pro-
fessora de educação física, Milene Teixeira, 
acontecerão lives com o objetivo de promo-
ver a vivência de bem-estar.

Live #NossoBem | Treine com Milene Teixeira

A intenção é ajudar o cooperado a passar por 
este momento com leveza e saúde. Tudo isso 
por meio de exercícios físicos voltados para 
postura, condicionamento físico, relaxamen-
to, fortalecimento, flexibilidade aeróbico e 
mobilidade.

“Adorei a iniciativa da CoopEricsson. Poder 
me exercitar um pouco está me fazendo mui-
to bem, são 20 minutos de descontração in-
teragindo com os participantes, dando risa-
das dos exercícios quando ficam puxados e se 
movimentando muito com as 
atividades que a Milene passa”

Para não esquecer:

Não é possível solicitar refinanciamento ou re-
negociação do saldo devedor na Linha Pessoal 
#NossoBem.

Cada cooperado poderá ter apenas UMA linha 
de crédito Pessoal #NossoBem.

Toda solicitação será submetida a análise da 
cooperativa, levando em consideração o endi-
vidamento do cooperado interno e externo.

Renegociação de contratos antigos só é possí-
vel pela Refin #NossoBem.

 O crédito é liberado em até dois dias úteis! Bas-
ta solicitar, digitalizar os documentos e enviar

Como a cooperativa tem se mobilizado 
para ajudar os cooperados nesse período 
de pandemia e consequentemente crise fi-
nanceira?

André Brone - A CoopEricsson saiu na frente 
nesta pandemia, e o primeiro pensamento foi 
criar novas opções de crédito que tivessem 
juros justos e condições favoráveis aos coo-
perados. Então foram criados mecanismos 
e ferramentas para que os cooperados, que 
precisam da cooperativa, possam utilizar um 
serviço com a taxa reduzida e uma condição 
que, de fato, seria vantajosa para ele.

Se a quarentena se estender ainda mais, o 
cooperado pode esperar novidades?

André Brone - A cooperativa sempre está 
aberta para novas sugestões, novas ideias e 
inovação, então se a quarentena se estender, 
estamos estruturados financeiramente, para 
proteger o patrimônio do cooperado. Pensa-
mos em minimizar o impacto financeiro, mas 
também a questão do nervosismo de ficar 
isolado em casa. Então, nesse período preten-
demos sim estender e fortalecer várias ações 
que já são feitas e planejamos ações futuras.

Alguma ação realizada exclusivamente 
para o período de quarentena poderá se 
tornar permanente depois que ela passar?

André Brone - Com certeza, podemos, sim, 
continuar com algumas dessas ações. Porque 
a ideia dessas ações é atender as necessida-
des da quarentena, mas que não seja uma coi-
sa pontual. Se essas ações forem bem aceitas 
pelos cooperados, e de certa forma contribu-
írem com a sociedade, contribuírem com as 
pessoas que estão envolvidas na cooperativa, 
com certeza nós vamos continuar a fazer. Se 
isso for caracterizado como uma boa prática, 
vamos continuar, sim!
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Para saber mais sobre essa linha, e até 
mesmo fazer uma simulação, acesse: 
www.coopericsson.com.br/facil/

SELIC

0,51
de 0,72%
por

%

R$ 5 mil R$ 15 mil

pessoalpessoal
# N O S S O B E M #N O S S O B E M

Mais detalhes: essas linhas de crédito po-
derão ser utilizadas para qualquer finalidade, 
sem comprovação. E o limite de crédito será 
calculado de acordo com o limite de crédito 
disponível.

em 36x de R$ 69,00
Total: R$ 2.484,00

Esses e outros detalhes sobre as linhas Pessoal 
e Refin #NossoBem você pode conferir na ín-
tegra no site: www.coopericsson.com.br

Simulação (Pessoal)

em 36x  R$ 258,00
Total: R$ 9.288,00

R$ 2 mil R$ 7 mil

CoopEricsson

www.coopericsson.com.br

ENTENDA O PAPEL DE UM 
DELEGADO COOPERICSSON
ELES SÃO A VOZ DOS COOPERADOS

Eleições Delegados

Você sabe por que é tão importante escolher 
bem quem vai ser a pessoa que vai represen-
tar você, sua cooperativa e seus funcionários?

Os delegados são responsáveis por levar as 
sugestões, críticas e necessidades dos asso-
ciados para as autoridades da Cooperativa. 
Grande responsabilidade, não é mesmo? En-
tão é preciso saber escolher direitinho.

Caminho mais rápido entre cooperado e 
cooperativa

Um papel tão importante deve ser desem-
penhado por quem você, cooperado, confia e 
respeita. Os delegados são seus representan-
tes em Assembleias Gerais e prestam contas 
das suas demandas.

Além de tudo isso, os delegados devem 
sempre difundir os valores e princípios coo-
perativistas. Somado a isso, devem zelar pelo 
desenvolvimento da cooperativa e também 
zelar pelo interesse social.

Lilian Carvalho
Cooperada conta que está 
acompanhando essa ação desde 
seu início.

Milene Teixeira, educadora física que guia 
as aulas explica o diferencial da atividade: “O 
exercício físico pode ser um caminho para 
deixar a mente mais em paz, para diminuir 
os pensamentos pesados da cabeça das pes-
soas. Além dos cooperados estarem se exer-
citando, melhorando seu condicionamento 
físico, elas também estão melhorando seu 
foco e sua concentração. A atividade física é 
um caminho para que as pessoas encontrem 
equilíbrio. A proposta que ofereço para Coo-
pericsson é focada em mente, corpo e rela-
cionamento em aulas on-line ao vivo”.

Para quem deseja participar:
Aulas online, por meio do Google Meet às 
terças e quintas (os links estão disponíveis no 
site da CoopEricsson). Novos vídeos todas as 
segundas e quartas no YouTube.

Nas mídias sociais da Coopericsson e no site 
você pode encontrar os links para as lives. 


