
A LINHA PESSOAL TIRA 
SEUS PLANOS DO PAPEL!
ELA JÁ ESTÁ TREINADA PARA 
REALIZAR SEUS SONHOS

crédito

Tá difícil sair aquela viagem com a família? 
Ou a televisão nova que você fi ca namorando 
na vitrine da loja?

Fala sério, se você faz parte da CoopErics-
son não tem porque sofrer! O que não falta 
por aqui são opções pra tornar seus sonhos 
realidade. Com a linha de crédito PESSOAL, 
tirar os planos do papel nunca foi tão fácil!

Com juros de 1,49% ao mês e parcelas que 
variam de 6 a 36 vezes, só não realiza quem 
não quer. Ah, e a possibilidade de adesão ao 
empréstimo vai depender do seu limite de 
crédito disponível, ok?

A COOPERICSSON É FORMADA POR MAIS DE 2.300 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 
(11) 2224 1335 | 2224 1615 | 2224 8347

> OUVIDORIA: 0800 940 9360

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

RUA MARIA PRESTES MAIA, 300 - VILA GUILHERME
1º ANDAR 02047 901 - SÃO PAULO SP - CAIXA POSTAL 1.11

PROFCOOP ENSINA: 
JUROS SIMPLES E 
COMPOSTOS

COOPERICSSON 
CAUSOU NA 
NIGHT RUN 2019

QUER APRENDER SOBRE 
ALGUNS CONCEITOS DE 
ECONOMIA? A COOP TE 
ENSINA!

COOPERADOS MANDARAM VER NA 
CORRIDA MAIS BADALADA DE SAMPA

Endinheirados

Night Run

Entender para onde vai o dinheiro é essen-
cial para o sucesso das suas fi nanças. Então, co-
nhecendo tudo, desde o conceito mais básico 
de economia, você administra bem melhor seu 
dinheiro e se coloca no controle. Interessante, 
não?

E a ProfCoop está aqui pra te ajudar nessa 
caminhada do conhecimento. Vamos começar 
com um tema fácil, mas importantíssimo: juros 
simples e juros compostos. Conhece a diferen-
ça? Confere aí!

A noite é feita pra... Correr! É claro!

E olha, se teve uma galera que provou isso 
com excelência, foi o time da CoopEricsson! No 
dia 4 de maio, a campanha ‘Me Patrocina, Coop’ 
levou todo mundo pra rua e eles mostraram 
que força de vontade é o que não falta.

A Night Run 2019 foi um sucesso! Os corre-
dores da Coop ainda contaram com uma tenda 
exclusiva, que tinha bastante fruta e água pra 
manter todo mundo muito bem alimentado e 
hidratado. E a galera aprovou, viu?

N O S S A

NOSSA GENTE É A 
NOSSA HISTÓRIA!

depoimento

CONHEÇA LUÍS FERNANDO, COOPERADO 
QUE CONQUISTOU O TÃO SONHADO 
CARRO NOVO DEPOIS DE REFORMAR A 
CASA TODINHA

Luís Fernando, cooperado há 16 anos, é o 
dono da editoria “Nossa Gente” desse mês. 
E ele chega pra motivar todo mundo que tá 
afi m de sentir o cheirinho de carro novo.

Quem é que não quer um carro grande e 
confortável pra colocar a família dentro e le-
var pra um passeio bacana? Era exatamente 
isso que o Luís tinha em foco. Com uma mão-
zinha da coop, deu certo!

“Eu tinha acabado de trocar um apartamen-
to por uma casa. Por quatro anos, modifi ca-
mos e fi zemos uma grande reforma na casa 
nova. Finalizada, estava na hora de dar o pró-
ximo passo: conseguir o carro novo”, conta o 
cooperado.

Mesmo depois de todo o gasto com a casa, 
Luís procurou pela CoopEricsson e viu que era 
possível realizar mais um sonho sem precisar 
se desesperar em dívidas. “Com 60% do valor 
em mãos, eu precisava inteirar pra comprar 
meu tão sonhado Civic seminovo. E deu certo! 
A coop me deu um excelente suporte e me 
apresentou a melhor solução. Usei a linha Fá-
cil e dei tchau para o meu Gol G4”.

E ele garante que tá todo mundo curtindo 
muito a nova aquisição. “Mil vezes mais con-
fortável e toda a família aprovou. Principal-
mente o Rafael, meu fi lho de 5 anos”, come-
mora.

Sua conquista é a nossa, Luís! Conte com a 
coop sempre que precisar. Ah, e estamos es-
perando o convite pra dar uma voltinha, hein?!

Também tem uma história legal com a Coop? 
Conta para a gente e inspire outras pessoas!

TABELA DAS CONDIÇÕES DA PESSOAL

PARCELAS TEMPO DE COOP LIMITE

6x 3 a 6 meses 1/2 Salário
+ Capital

12x 7 a 12 meses 1 Salário
+ Capital

18x 13 a 30 meses 2 Salários

24x 31 a 48 meses 2,5 x Salário

30x 49 a 60 meses 2,5 Salário

36x Acima de
60 meses

3 Salários
+ Capital

Dá ou não dá pra botar a galera de casa toda 
num carro e partir para o passeio em família?

Como sempre falamos: conte com a Coop!

E qualquer dúvida, pode procurar pela gente 
no  WhatsApp (11) 95309-3463 ou acessar 

www.coopericsson.com.br/pagina/pessoal

JUROS SIMPLES

JUROS COMPOSTOS

São o modelo mais comum de taxação. 
Frequentemente usado em cartões 

de crédito e contas de água ou luz. Ele 
incide apenas no valor principal de um 

empréstimo.

EXEMPLO:

Com um cálculo um pouquinho mais 
complicado, eles são os chamados juros sobre 
juros. Ele leva em conta a atualização do valor, 
tomando o original como base apenas para a 

primeira parcela.

EXEMPLO:

Foi uma superação pessoal. 
Fiz um tempo legal, a 
corrida foi muito boa!”

Conta Tiago Gonçalves, cooperado que cor-
reu 10km em 43 minutos. Show, né?!

Com provas de 5k e 10k, milhares de cor-
redores noturnos e apresentações de bandas 
durante todo o percurso, a corrida mais bada-
lada de São Paulo teve muita velocidade no 
pé e espírito do rock’n roll.

Renan Brito, analista da coop, garante que 
para os colaborados da coop a Night Run tam-
bém foi motivo de orgulho. “A ação nos motiva 
a participar também. Conseguimos preencher 
todas as inscrições, os cooperados curtiram, 
participaram e agradeceram pelo momento. 
Isso não tem preço!”
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COM A PESSOAL O PAGAMENTO PODE SER EM ATÉ 36 MESES - TAXA DE 1,49% A.M.

pessoalpessoalpessoalpessoal

A taxa do primeiro mês seria de R$ 1 mil, 
já atualizando o valor em R$ 11 mil. No 

último mês, o valor do empréstimo seria de 
R$ 13.310, pois o juro incide sobre o valor 

atualizado, numa progressão que aumenta 
na medida em que o pagamento acontece.

empréstimo

R$10mil
pago em

3 vezes
Taxa de

10% a.m.

empréstimo

R$10mil
pago em

3 vezes
Taxa de

10% a.m.

O valor da prestação, sem juros, seria de R$ 
3.333,30. Mas, com a taxa, a parcela é de R$ 

4.333,30. No fi nal, o valor do empréstimo 
seria de R$ 13 mil.

Mil vezes mais confortável 
e toda a família aprovou. 
Principalmente o Rafael, 
meu fi lho de 5 anos”

Luís Fernando
Cooperado

EQUIPE COOPERICSSON NA NIGHT RUN


