
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 

REFIN E PESSOAL! JUROS 
MENORES E  IOF ZERO! 
CONTRATE AGORA E COMECE 
A PAGAR EM JUNHO!

IMPOSTO DE
RENDA 2020

COOPERATIVA CRIA AÇÃO
PARA FILHOS DE COOPERADOS

EM 2019, A COOP EMPRESTOU 
CERCA DE 13.900 MILHÕES

MUDANÇA É POR TEMPO 
LIMITADO. APROVEITE! 

NÃO DEIXE PARA 
ÚLTIMA HORA!

A COOPERICSSON DÁ BOAS-VINDAS 
AO NOVO MEMBRO DA FAMÍLIA

A COOPERICSSON SE MANTEM SÓLIDA 
VALORIZANDO O COOPERADO

Linha  de crédito

Preparação para o IR

Kit Maternidade

Números da Coop

É momento de adaptação! E para atender 
nossos cooperados nesse período de instabi-
lidade, as Linhas Refin e Pessoal foram mo-
dificadas temporariamente. Os juros caíram e 
a primeira parcela fica para dois meses após 
a contratação! Além disso, cooperado com 1 
mês de casa já pode contratar e usar o prazo 
máximo, que é de 36 meses. E na Refin Nos-
soBem, mais um diferencial: você pode rene-
gociar contratos antigos!

E aproveite! A decisão do governo para IOF 
zero nas operações financeiras dura apenas 
90 dias – só até 03 de julho. 

VEJA:

Mês de contratação: Abril 2020
Primeiro desconto em Junho 2020

Mês de contratação: Maio 2020
Primeiro desconto em Julho 2020

Mês de contratação: Junho 2020
Primeiro desconto em Agosto 2020

As linhas de crédito poderão ser 
utilizadas para qualquer finalidade, 
sem comprovação. 

O prazo para o envio da declaração de Impos-
to de Renda de 2020 segue até 30 de junho. 
Mas para não ser pego na malha fina, mesmo 
com mais prazo, é melhor se adiantar. 

Em 2020, não há muitas mudanças. Quem 
realiza a entrega dos documentos a Receita 
Federal com antecedência, recebe mais cedo 
a restituição.

Para facilitar o processo, é importante sepa-
rar os documentos necessários, preencher o 
formulário com muita atenção. 

Uma sugestão dada por alguns especialistas, 
é reunir os documentos ao longo do ano ante-
rior, seja comprovantes relacionados à saúde, 
educação, aluguel e entre outros. 

No site da Receita Federal há uma lista com 
perguntas e respostas frequentes a respeito 
da Declaração.

A chegada de um bebê na família é um mo-
mento emocionante e repleto de felicidade! 
E desde janeiro, nós da CoopEricsson, pedi-
mos licença para fazer parte desse momento 
também, presenteando o novo membro da fa-
mília, com um kit baby com itens fofos para 
celebrar esse período junto aos nossos coope-
rados. 

Um carinho nosso para que vocês se sintam 
ainda mais especiais! Para solicitar é muito fá-
cil, basta enviar um pedido no nosso WhatsApp 
comprovando a data de nascimento do bebê. 
O kit baby vale também para quem aumentar 
a família por meio da adoção. 

Denis Anselmo, coope-
rado há 10 anos, foi um dos 
presenteados com o kit 
baby. Sua filha Luiza nasceu 
no início de fevereiro, e ele 
fala com entusiasmo so-
bre o presente “nós ado-
ramos! Até postamos no 
Instagram”.

Só em 2019, foram mais de 1.677 novos con-
tratos de empréstimos assinados, totalizando 
cerca de 13.900 milhões de operações de cré-
dito, um número expressivo para nós!

E o crescimento não para! A nossa família 
também cresceu que felicidade! Em 2019, to-
talizamos cerca de 1.952 cooperados. 

O Patrimônio da Coop é de 25 milhões, o que 
representa a solidez e crescimento expressivo, 
valorizando o cooperado o dinheiro dele.
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CARÁTER 
TEMPORÁRIO

CARÁTER 
TEMPORÁRIO

JUROS

JUROS

PRAZO

PRAZO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

QUEM PODE

QUEM PODE

1,20% ao mês!

1,50% ao mês!

36 meses

36 meses

2 meses após a 
contratação em 
folha de pagamento

2 meses após a 
contratação em 
folha de pagamento

Associados há 
mais de 1 mês

Associados há 
mais de 1 mês

# N O S S O B E M

LIMITE DE CRÉDITO
O limite de crédito será calculado conforme 
tabela abaixo.

Não é possível solicitar refinanciamento 
ou renegociação do saldo devedor na 
PESSOAL NOSSO BEM. 

Cada cooperado poderá ter apenas 
uma linha de crédito PESSOAL 
NOSSO BEM.  

As solicitações de linhas de crédito 
serão submetidas a análise da 
cooperativa levando em consideração 
o endividamento do cooperado 
interno e externo.

Em até 02 dias úteis! Basta solicitar, 
digitalizar documentos e enviar. Mas 
devem encaminhar o contrato físico 
dentro de um mês após as medidas de 
isolamento da pandemia.

É possível pela REFIN NOSSO BEM! 
Contratos antigos podem ser 
renegociados, adicionando novos 
valores ou apenas refinanciando, no 
caso de uma readequação de parcelas, 
após a análise de crédito.

A cada novo contrato (independente da linha 
de crédito) a CoopEricsson vai doar uma ces-
ta básica à Associação Fênix e Casa Dom 
Macário, entidades que têm assistido famílias 
com graves limitações financeiras, por ocasião 
da Pandemia do Covid-19.

Conheça as entidades

Associação Fênix - Jacareí, SP
www.associacaofenix.org.br
 
Casa Dom Macário – São Paulo, SP
www.casadommacario.org.br

Tempo de 
participação Limite de crédito Prazo  máximo

de pagamento

01 a 06 meses 1 salário Até 36 parcelas

07 a 12 meses 1,5 salário Até 36 parcelas

13 a 30 meses 2x salário Até 36 parcelas

31 a 48 meses 2,5x salário Até 36 parcelas

49 a 60 meses 2,5x salário + Capital Até 36 parcelas

Acima de 60 meses 3,5x salário + Capital Até 36 parcelas

www.coopericsson.com.br

Regulamento disponível:
Fale com a gente!
(11) 95309-3463

A data final para Declaração do Imposto 
de Renda é 30 de junho de 2020.

TABELA PRAZO 
DE PAGAMENTO 

UTILIZAÇÃO

REGRAS GERAIS

RENEGOCIAÇÃO

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO

Achamos uma iniciativa muito 
bacana da CoopEricsson”

Baby 
Bem-vindo, bebe!

Ficha de declaração: BENS DE DIREITOS
Código: 32 - Quotas ou quinhões de capital. 
Na discriminação deve colocar que os saldos 
são do capital investido na Cooperativa e os 
valores são os saldos de capital nas datas 
findo, os valores estão no extrato de capital.
Localização: 105- Brasil
Discriminação: Cotas de saldo capital na 
cooperativa 
CNPJ: 48.718.183.0001-01
Valor: Conforme informe de rendimento

CAPITAL SOCIAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS
Saldo devedor de empréstimo: Informar 
o saldo devedor conforme informe de 
rendimento.
Código: 12
Sociedade de Crédito, financiamento e 
investimento

EMPRÉSTIMOS

Ficha de declaração: Rendimentos 
tributáveis, deduções e imposto sobre a 
renda. Adicionar o valor e imposto sobre 
renda retido na fonte. 
Rendimentos recebidos de pessoa 
jurídica.
Lançar o valor de Rendimento Bruto de 
Juros ao Capital 
Deve ser informado nesta ficha o número 
do CNPJ da Cooperativa, Nome da 
Cooperativa, o valor dos juros ao capital e o 
valor de IRRF (se houver), todos esses dados 
estão no Informe de Rendimento.
Valor: Conforme informe de rendimento.

JUROS AO CAPITAL

LANÇAR SALDO DE JUROS AO CAPITAL
DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
Código: 9
Outros bens e direitos e no quadro de 
discriminação informar: Saldo de juros ao 
capital recebido da Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Funcionários da CoopEricsson. 
O valor a ser informado é o líquido de 
imposto, conforme ficha de Rendimento 
Tributáveis Recebido de Juros ao Capital.
Ex.: Declaração de imposto de renda 
referente ao exercício de 2019, considerar 
saldo de juros ao capital do exercício de 
2018 pagos em 2019.

BENS E DIREITOS

Ficha de declaração: Rendimentos
Isentos e não tributáveis
Código: 26 outros

SOBRAS

Acesse o site e crie uma para 
todas as operações!

NÃO POSSUI SENHA?

Cola na Coop e o Kit  Baby serão suspensos, tem-
porariamente, por impossibilidades de manter a lo-
gística de entrega. Assim que tudo se normalizar, 
voltaremos com tudo! Aguarde.


