
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 

DICC 2020 É MARCADO 
PELA INTERCOOPERAÇÃO
COOPERICSSON CELEBROU DATA 
COM AÇÕES EM PARCERIA COM 
COOPERJOHNSON

cooperativismo

Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, 
comemorado neste ano no dia 15 de outubro teve como 
tema “Inspirando esperança para uma comunidade 
global”. O tema reflete o momento atual, em que o 
cooperativismo de crédito tem sido uma das áreas da 
sociedade que mais tem auxiliado a comunidade, no 
enfrentamento da crise causada pela pandemia.

O DICC é especial para as cooperativas que fazem 
parte do segmento. É um dia em que o cooperativismo 
ganha mais visibilidade, uma oportunidade de mostrar 
seu potencial humanitário e ações no Brasil e no mundo. 

Nesse mesmo espírito e para fortalecer a 
intercooperação, a CoopEricsson em parceria com a 
CooperJohnson, planejou uma palestra comemorativa 
com o Dado Schneider, consultor de comunicação de 
grandes empresas nacionais e multinacionais, um dos 
palestrantes mais procurados do Brasil.

O evento aberto a familiares e colaboradores tratou 
do tema que dá nome ao livro de Dado Schneider “O 
mundo mudou bem na minha vez” que fala sobre as 
mudanças geracionais, em um tom descontraído e, ao 
mesmo tempo, informativo. 

O palestrante falou sobre os grandes acontecimentos 
e avanços tecnológicos do século XX e XXI, e como esses 
impactaram a vida de tantas pessoas.  Ao se referir ao 
momento atual, de pandemia e crise, ele afirma que 
podemos aprender muito com a intercooperação e o 
cooperativismo “o cooperativismo tem muito a nos 
ensinar nesse momento.”

A palestra contou com mais de 300 espectadores, 
entre esses colaboradores, cooperados das instituições 
e seus familiares. 

Caso tenha perdido ou deseje assistir novamente, o 
evento está disponível no site da CoopEricsson.

O PIX já uma realidade e logo mais vai fazer parte da 
vida de milhares de brasileiros, mas afinal o que é o PIX? 
E para que ele serve?

Pode se acostumar, pois essa é uma nova funcionalida-
de que promete ajudar pessoas físicas e empresas, o PIX 
é a mais nova forma de realizar pagamentos e receber 
dinheiro em segundos, essa nova alternativa foi criada 
pelo Banco Central.

Cada transferência ou recebimento leva cerca de 10 
segundos, e o melhor você pode realizá-la a qualquer 
hora e dia incluindo feriados finais de semana, agora 
você não precisa esperar o DOC ou TED ou boleto. 

Vale lembrar que essa alternativa é segura e todo o 
seu processo é digital e criptografado pelo BC.

APROVEITE O IOF ZERO!
Operações de empréstimo, crédito, financiamento e 
cheque especial se mantém isentas até 31 de dezembro

No início de abril, o IOF foi zerado para todas as ope-
rações de crédito do país, essa medida foi prorrogada 
mais uma vez em outubro, desta vez com data final para 

31 de dezembro.

O que é IOF?

Ele é um imposto federal pago tanto por pessoas físi-
cas como jurídicas, em diferentes operações financeiras 
- como as de empréstimo, câmbio, seguro, operações 
de títulos e também as de valores mobiliários. O IOF é 
uma das fontes de arrecadação do governo Federal e 
também é usado para controlar a economia do Brasil.

IOF ZERO em empréstimos

Como ele é um imposto geralmente cobrado em todas 
as operações de empréstimo. Caso o cliente atrase 
as parcelas, o imposto também incide nesse atraso, 
considerando o período de não pagamento da dívida. 

Quando o cliente realiza uma negociação, o IOF é 
cobrado de acordo com a negociação. 

Com essa medida as contrações de empréstimo ficam 
zeradas até 31 de dezembro. Clientes que negociaram 
contratos neste período, também não pagarão o IOF 
adicional.

Com a redução ficou ainda mais vantajoso contratar 
empréstimos na CoopEricsson, afinal na sua cooperativa 
você encontra vantagens e condições, além da isenção 
do IOF.

•  N E W S L E T T E R  D A  C O O P E R I C S S O N    /    O U T U B R O  2 0 2 0   # E D I Ç Ã O  4 2  •

cultura

Diversão sem sair de casa
Confira uma lista de atividades culturais para 
os próximos dias

A Coop sabe que muitas cidades já flexibilizaram o 
isolamento social e algumas pessoas já têm retornado 
a algumas atividades - seguindo todas as regras neces-
sárias.

Por isso vamos trazer aqui algumas dicas culturais para 
quem deseja curtir exposições, filmes, músicas de casa. 
Vamos lá?

Para os fãs de cinema, a 44º Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo.

Esse ano além de ter a exibição de alguns filmes 
presencias, evento vai disponibilizar parte da sua 
programação online. Essa é a sua chance de conferir 
filmes de mais de 71 países! Os cinéfilos poderão de 
maratonar 189 filmes do dia 22 a 4 de novembro. 

As obras online podem ser conferidas na plataforma 
Mostra Play. Cada filme custa R$ 6. Não se preocupe, 
pois tem conteúdo gratuito também, nas plataformas 
Spcine Play  e  Sesc Digital, você pode acessar até 30 
títulos de forma gratuita. Confira a programação em 
https://44.mostra.org/

Que tal um tour virtual pela casa da grande artista 
Frida Kahlo? Isso mesmo, você pode fazer um uma visita 
a La Casa Azul. No site do Museu Frida Khalo, você pode 
caminhar pela casa da artista e conhecer um pouco do seu 
universo. Conferir seus auto retratos, objetos pessoais 
e salas de exposições, tudo de forma virtual e gratuita. 
Para fazer o tour acesse https://www.museofridakahlo.
org.mx/es/el-museo/multimedia

Festival ‘Musicar’, no mês das crianças não iria faltar 
atração para elas, não mesmo? O conteúdo da mostra 
de música infantil é todo online com shows, oficinas, 
podcast e webinars, são mais de 50 atrações, até o dia 
15 de novembro. O conteúdo pode ser acessado em 
https://www.youtube.com/musicarfestival

empréstimo

Pensou em empréstimo?
Conte com a CoopEricsson

Na CoopEricsson você encontra linhas de créditos 
com vantagens e facilidades que nenhum banco 
poderia oferecer.

Um exemplo são as taxas praticadas pela Coop! 
Outro diferencial é que aqui você encontra uma 
equipe sempre pronta para te responder e ajudar 
a conquistar os seus objetivos, seja pagar uma 
dívida, conquistar o carro novo próprio ou fazer a 
viagem dos sonhos.

Confira as nossas linhas e escolha a que mais 
combina com o seu momento:

pessoalpessoal
# N O S S O B E M

# N O S S O B E M

Fácil Selic 0,34% a.m. 

Mão na Roda 0,99% a.m.

Smart 1% a.m.

Pessoal #NossoBem 
1,20% a.m.

Refin #NossoBem 
1,50% a.m.

Entre no site e faça uma simulação. 

PIX a mais nova
revolução do 
sistema financeiro
Entenda esse mais novo meio 
de pagamento

“Inspirando esperança para
uma comunidade global”

https://44.mostra.org/
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia
https://www.youtube.com/musicarfestival

