
Na plataforma você tem acesso a e-books 
para você e seus filhos, com temas relacio-
nados a saúde financeira, desenvolvimento 
consciente, liderança, sucesso e planilhas de 
organização financeira! Os conteúdos que são 
pagos a Coop irá analisar e liberar caso a caso. 
Faça a sua solicitação pelo site e aproveite!!!

Na Trilha do Conhecimento, você encontra 
lives realizadas pela Coop e pela Ponto C Con-
sultoria, séries relacionadas a finanças, vídeos 
sobre o mundo cooperativista e muito mais.

Você pode realizar consultorias sobre fi-
nanças, tudo de forma sigilosa e online e ain-
da pode escolher o consultor com quem dese-
ja realizar sua consultoria. Além de testar sua 
saúde financeira e uma análise estratégica.  

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 

MÃO NA RODA REDUZIU 
SUAS TAXAS DE JUROS!
SÓ NA COOPERICSSON VOCÊ 
VAI ENCONTRAR CONDIÇÕES E 
VANTAGENS COMO ESSAS

linha de crédito

Sabe aquele carro que vive habitando os seus 
sonhos de consumo? Você não precisa mais 
ficar só sonhando! Com a Linha de Crédito 
Mão na Roda você vai tornar esse sonho 
em realidade. Afinal, a CoopEricsson adora 
dar uma força quando se trata de realizações 
pessoais. 

Com a Linha Mão na Roda, você compra o 
seu automóvel com toda facilidade que preci-
sa. Quer ver? 

Taxa de: 0,99% a.m. com parcelamento de 
até 60x.

Com a Mão na Roda, você pode comprar veí-
culos 0 km ou com até 10 anos a partir do uso 
vigente e realizar a portabilidade de dívidas 
de veículos antigos. Incrível não é? Faça uma 
simulação!
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Comprar veículo 0KM

Trocar sua dívida do banco por uma mais 
barata

Comprar seu veículo usado com até 10 
anos de uso

Refinancie seu veículo usado com taxas 
mais atrativas que as praticadas pelo 
mercado

Com a Linha Mão na Roda você pode:

em 36x 1.045,00
com valor da documentação incluso!!
* simulação com base na isenção de IOF conforme decreto 10.414

Simulação* como exemplo:

R$ 30.000,00

LINHAS DE CRÉDITO 
MAIS ATRATIVAS! 

NA COOP VOCÊ ENCONTRA TAXAS JUSTAS E 
PRAZO DE PAGAMENTO ESTENDIDO!

linha de crédito

Esse é o melhor momento para contar com 
as linhas de crédito da Coop, sabe o porquê? 
As taxas de juros foram reduzidas, o crédi-
to está mais barato, o primeiro pagamento 
de algumas linhas fica só para dezembro!

E já sabe: ao usar as linhas da sua coopera-
tiva, os juros pagos retornam para você no 
ano seguinte, em forma sobras. Aproveite!
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Saiba mais: 
https://www.coopericsson.com.br/emprestimos/

Entre no site e encontre a linha que mais com-
bina com o seu momento e faça a simulação. 
Depois é só falar com a gente!

PROGRAMA BOM DE BOLSO 
GANHA NOVA PLATAFORMA! 
TUDO PARA INFORMAR E DAR UMA 
FORCINHA QUANDO O ASSUNTO É 
FINANÇAS

Isso mesmo! O programa de Bom de Bolso 
voltou com tudo. Agora, mais do que nunca, 
é necessário administrar o seu dinheiro e cui-
dar da sua saúde financeira.

E aqui na CoopEricsson você tem todo o 
apoio que precisa! Além das Linhas e Crédito, 
são oferecidas lives mensais sobre consulto-
ria financeira e, a partir de agora, conteúdos 
exclusivos em uma nova plataforma, mais 
moderna e prática, dentro da nossa pro-
posta do Bom de Bolso! E você sabe, tudo de 
forma gratuita e com todo o sigilo necessário. 

Para utilizar: 

Acesse o site da plataforma 
https://safe.consultoriapontoc.com.br/bomdebolso/

se cadastre colocando o seu nome completo, 
e-mail, WhatsApp e senha que deseja cadastrar 
e é só começar a usar.

Navegando pelo Bom de Bolso:

COOPERICSSON TEM NOVOS 
DELEGADOS!
FORAM ELEITOS OS DELEGADOS PARA O 
PRÓXIMO MANDATO COM DURAÇÃO COM 
DE 4 ANOS

eleição

No mês de agosto a CoopEricsson reali-
zou a eleição para os delegados 2020, um 
dos momentos mais importantes do ano da 
cooperativa. Os delegados são os represen-
tantes dos cooperados e têm papel essencial 
para o bom desenvolvimento da Coop.

Os delegados podem ser entendidos 
como a voz direta dos cooperados e a co-
operativa. Eles são responsáveis por levar 
sugestões, críticas e as necessidades dos as-
sociados em reuniões e principalmente na 
assembleia geral, onde são discutidos ações 
a longo e curto prazo para cooperativa.

ME CHAME DE DELEGADO!

A eleição que aconteceu do dia 28 de agosto 
a 1º de setembro. Os cooperados participa-
ram ativamente da votação, mostrando que 
se importam e estão atentos as questões que 
envolvem a administração da CoopEricsson.

Os delegados eleitos para o próximo man-
dato da CoopEricsson são: 

A CoopEricsson deseja boas-vindas aos 
novos delegados! E que a jornada de vocês 
junto à Coop seja repleta de conquistas e re-
alizações, em nome do cooperativismo.

Adriana Souza
Carlos Henrique de Melo
Celia Buso
Celina de Campos Horvat
Charles Pereira dos Santos
Emerson Barreiros
Ernani De Freitas
Fabio Leandro Lopes
Julio Chefaly da Costa
Kelly Ferreira 
Kleber Augusto de Lima Almeida
Lilian Maria Carvalho
Moises de Lima Santos
Rafael Siqueira Tamaributi
Raul Sendreto de Paula
Renata Carpio Pereira
Renivaldo Ferreira Malaquias
Robson Tomio Yokoo
Rubens de Mello Nogueira
Thais Alves de Souza Peratelli 
Vinicius Fernandes de Lemos
Webster Mininel

CHEGOU A ESTAÇÃO DAS 
FLORES!
CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA CUIDAR 
DA SUA SAÚDE NESTE PERÍODO

A primavera chegou há alguns dias, e já tem 
muita gente comemorando essa nova esta-
ção, até porque os dias ficam mais ensolara-
dos, quentinhos e floridos.

Com a mudança de estação é necessário man-
ter alguns cuidados em relação à saúde. Esse 
é um período de clima úmido e quente, que 
podem trazer alguns problemas respiratórios, 
por isso, a CoopEricsson separou algumas 
dicas, confira:

Mantenha os ambientes 
arejados
Ainda mais agora em período de 
isolamento social onde estamos 
passando mais tempo em casa, é 
necessário deixar o ar circular, deixe 
as janelas abertas deixe o sol entrar! 
Com a circulação de ar você evita 
o acúmulo de grãos de pólen e de 
ácaros. 

Se hidrate!
Com a primavera é natural que ocorra 
um ressecamento da pele, com 
ele, muitos outros fatores podem 
surgir, como a perda de elasticidade, 
descamação, coceira e até fissuras, 
para evitar esses males hidrate sua 
pele, beba muita água e se alimente 
bem. 

Cuide da saúde dos seus olhos 
Esse é um período onde ocorre um 
aumento dos grãos de pólen, por isso, 
evite o contato direto das mãos na 
mucosa ocular, utilize colírios para 
hidratar os olhos e se necessário 
utilize soro fisiológico para lavar os 
olhos antes de dormir.
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3.

Oportunidades

• Cursos exclusivos
• Mentorias
• E-books

Trilha do Conhecimento

• Lives
• Palestras exclusivas
• Séries
• Vídeos objetivos

Sua sessão com profissionais

• Consultores especialistas
• Flexibilidade de horários e temas
• Ferramentas práticas

LEGAL NÃO É?! ACESSE E MUDE A SUA 
RELAÇÃO COM AS FINANÇAS!

Grande parte da população 
brasileira não sabe lidar 
com dinheiro e, para muitos, 
a educação financeira 
chega até ser um tabu. Por 
isso a Coop decidiu criar 
ferramentas ainda mais 
práticas para auxiliar o 
cooperado nessa missão. 
Venha para o Bom de Bolso 
e coloque suas finanças em 
dia!”

João Pedro de Sousa Santos
Aprendiz da CoopEricsson que esteve 
à frente da criação do projeto


