
LINHA SMART ADIANTA SEU 13º – E UM 
POUCO MAIS! – COM ATÉ 10 MESES 
PRA PAGAR

A Smart 13º está de volta! Sim! Se você é coope-
rado e está precisando de uma grana extra para 
aproveitar as férias ou pagar contas, conte com a 
linha de crédito Smart para adiantar seu 13º salário! 

Diferente dos bancos, aqui as taxas são baixas, 
você tem até 10 meses para pagar e mais: a primei-
ra parcela é só para novembro. Ah! E, sujeito ao li-
mite de crédito disponível, você pode adiantar não 
só seu 13º salário, como um pouco mais. Demais, 
não é?

Dá uma olhada nessas condições:

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 95309 3463

> OUVIDORIA: 0800 940 9360

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

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

COOPCULT LEVA 
COOPERADO PARA 
ESPETÁCULO MUSICAL, 
NA FAIXA!

AQUI! CONSULTORIA 
FINANCEIRA PARA 
VOCÊ SER “BOM DE 
BOLSO”!

EVENTO EM SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS ENCANTOU A 
COOPERADOS E FAMILIARES

COM CONSULTORIA FINANCEIRA 
GRATUITA, VOCÊ VAI COLOCAR 
SUA VIDA FINANCEIRA NOS EIXOS

No último dia 30 de junho a CoopEricsson le-
vou uma galera para assistir, de graça, ao En-
treato:  mostra musical da Academia de Teatro 
Musical Poema. 

O espetáculo foi organizado e interpretado 
por alunos da academia e contou com apresen-
tação da Palhaça Rubra, da TV Rá-Tim-Bum, que 
arrancou boas risadas dos presentes. 

A cooperada Juliana Santos garante que se 
divertiu com sua família! “Gostamos muito da 
peça. Os artistas eram muito talentosos e o 
conteúdo bem atualizado ao que as crianças 
curtem. Minhas meninas adoraram. É sempre 
muito bom viver a cultura, com conteúdo que 
adiciona valor à família, como o que vimos nas 
apresentações. Parabéns aos artistas, à organi-
zação e à CoopEricsson por nos proporcionar 
momentos tão agradáveis”.

Kelly Ferreira levou seu fi lho Kauã e disse que 
curtiram tanto que o garoto até se animou a 
começar aulas de teatro! “Achei a iniciativa ma-
ravilhosa! Foi a primeira vez que fomos assistir 
uma peça. Meu fi lho amou e agora até quer se 
matricular em escola de teatro. Depois da peça, 
combinamos de irmos todo mês ao teatro. Ado-
rei a iniciativa da Coop, pois incentiva a cultura. 
Espero que tenham mais ações assim para que 
mais pessoas possam ter esta experiência! ”.

Aos que não participaram dessa vez, fi quem 
atentos que novas ações da CoopCult virão. Es-
peramos todos vocês na próxima!

Tá difícil organizar os boletos aí? Ou seu di-
nheiro não rende da maneira como você gosta-
ria? Calma, a campanha “Bom de Bolso”, vai te 
ajudar a descomplicar sua vida fi nanceira.

E funciona assim: você acessa o link 
www.agendaai.com.br/page/coopericsson
e agenda sua consultoria gratuita. Um consul-
tor vai fazer contato com você e a partir daí 
você inicia um estudo detalhado das suas fi nan-
ças rumo aos seus objetivos. 

O atendimento é individual, confi dencial e 
totalmente gratuito!

Não vai perder uma chance dessas, né?! Esta-
mos esperando por você!
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FÉRIAS SEM DINHEIRO, 
AQUI NÃO! 
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B M BOLSO DE

MAIS DE 70 
COOPERADOS 
PREMIADOS!
ASSIM FOI O PRIMEIRO 
SEMESTRE DA COLA NA COOP: 
RECHEADO DE PRÊMIOS

cola na coop

Muito mais
prêmios pra você!

O ano 2019 na CoopEricsson começou com 
mudanças na Cola na Coop – para melhor!  E 
deu certo! Nesse primeiro semestre a campa-
nha mais amada da coop premiou muito mais e 
comprovou o que a gente está cansado de sa-
ber: “seu banco não dá futuro”. 

Ao todo, foram 76 cooperados premiados 
no primeiro semestre do ano. Rolou caixinha 
de som, fone de ouvido, livros, ingressos para o 
cinema, carregador portátil e várias outras uti-
lidades – mas só para quem “cola na coop” pra 
valer!

Vem dar uma olhada na nossa retrospectiva 
com todos os prêmios que já rolaram por aqui 
só esse ano!

5 VALE-LIVROS
4 CAIXAS DE SOM

JANEIRO

6 PARES DE INGRESSO 
CINEMARK

8 KITS DE ALMOFADAS 
PORTA-PIPOCA

5 LIVROS “O MILAGRE 
DO AMANHÃ”

6 KITS DE CAFETEIRA ITALIANA

10 GARRAFAS PORTA-CELULAR
5 CARREGADORES PORTÁTEIS

ABRIL

MAIO

JUNHO

6 PARES DE INGRESSO 
CINEMARK

6 PIPOQUEIRAS ELÉTRICAS

FEVEREIRO

9 MOCHILAS ANTIFURTO
6 FONES BLUETOOTH

MARÇO

Pagamento da primeira parcela 
só em NOVEMBRO!

1,30% a.m.

Quem pode participar? 
Novos cooperados e cooperados que contratarem linha de 
crédito concorrem automaticamente. 

Quando os sorteios acontecerão? 
No dia 15 de cada mês o sorteio será entre novos 
cooperados e, no dia 30, entre os cooperados que 
contrataram empréstimo.


