
‘COLA NA COOP’ 
JÁ COMEÇOU 
E MOSTROU 
QUE 2019 SERÁ 
UMA CHUVA DE 
PRÊMIOS!

VAI TER VIAGEM 
NO CARNAVAL, SIM!

Com nove premiados em 
janeiro, a campanha voltou 
com força total

‘Trancado em casa no feriado’ se tornou um status desnecessário. 
Com a linha Smart, aproveite como quiser os dias de folga

Nos feeds da coop tem tudo 
para você ter uma vida 
mais equilibrada

CAMPANHA

LINHA SMART

O feriado de Carnaval ainda nem chegou e 
você já está preocupado com a falta de di-
nheiro para viajar? Ainda bem que a Linha 
Smart está aqui para isso: te ajudar a sair de 
casa e aproveitar os cinco dias de folga. O 
que acha?
Com juros de apenas 1,30% e pagamento em 
até dez vezes, a Smart te ajuda a aproveitar 
o feriado sem medo de se perder nas contas. 
“É uma linha de crédito descomplicada e com 
prazo de pagamento satisfatório, ideal para 
desafogar o orçamento em um curto espa-
ço de tempo”, conta Anderson Oliveira, Price 

Manager da Ericsson São José dos Campos 
que realizou recentemente empréstimo com 
a Linha Smart. “Diferencia-se muito dos ban-
cos tradicionais, pois além das taxas serem 
bem menores, parte dos juros que pagamos 
durante o fi nanciamento volta para nossa 
conta da coop”, completa.
Agora você não tem mais desculpas para 
curtir os dias de festa em casa. Com a Smart 
dá pra meter o pé na estrada, seja correndo 
atrás dos bloquinhos de rua ou descansando 
em um quarto de hotel. Então faça sua festa 
sem precisar desorganizar suas despesas!

O ano mal começou e a ‘Cola na 
Coop’ já mostrou que é sucesso 
garantido! O primeiro mês de 2019 
premiou nove cooperados, que 
receberam vale-livros e caixinhas 
de som JBL. 

“Brinco que a cooperativa é 
como uma mãe, pois sempre 
me socorre em meus apu-
ros fi nanceiros, me atende 
muito bem e ainda me sur-
preende”, conta Renata Carpio, 
da Ericsson São Paulo, que ganhou 
uma caixinha de som JBL.
Felipe de Carvalho, também da 
Ericsson São Paulo, foi um dos 
ganhadores do vale-livro e elogia a 
iniciativa. “Gostei muito do prêmio. 
Fiquei surpreso de maneira muito 
positiva. Acho que a campanha é 
uma ótima iniciativa da CoopErics-
son”, comenta.

COMO POSSO PARTICIPAR?
Quer ser um dos próximos sortea-
dos em fevereiro? Então não perde 
tempo, não. Os sorteios ocorrem 
duas vezes por mês. Dia 15, são 
premiados novos cooperados e 
quem os indicou. E dia 30 é a vez 
de quem fez empréstimos com a 
coop. Fácil, não é?
Desfrute de todas as vantagens de 
ser parte da coop. Se tiver alguma 
dúvida, venha conversar com a 
gente! Tem prêmios esperando por 
você!

A CoopEricsson quer estar mais perto de 
você. E se você está nas mídias sociais, é pra 
lá que ela vai!
Pode reparar: de um tempo para cá a coop 
tem usado e abusado das mídias sociais para 
que as informações cheguem cada vez mais 
rápido até você. É que tempo é dinheiro, né, 
melhor não desperdiçar!
No WhatsApp, Facebook e Instagram da Co-
opEricsson tem post quase todo dia.  Lá você 
fi ca sabendo resultado de campanhas, con-
dições de linhas de crédito - e alguns memes 
para se divertir, porque ninguém é de ferro, 
né? E aí você pode curtir, compartilhar e co-
mentar à vontade.

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

•  N EWSLETTER DA  COOP ERICSSON    /    F E V E RE IRO  20 19   # EDIÇÃO 24  •

Muito maisprêmios pra você!

SEGURA AÍ ALGUMAS DICAS 
PRA CURTIR ESSE CARNAVAL 
SEM NEURA:

• Use camisinha! Nada de surpre-
sas, hein?!
• Já separa o kit ressaca.
• Ah, e nem pensar em beber em 
copo de desconhecido!
• E por último: arrasa no brilho, 
mas sem glitter, ok? O meio am-
biente agradece!

Bom feriado e bora dançar!

A COOP TÁ 
BOMBANDO 
NA REDE!

NO CARNAVAL, SIM!

1,30%a.m.
PARCELAMENTO EM ATÉ 10X

CHAMA NO ZAP!

Fala a verdade: dá para contar nos dedos 
quantas vezes você checou seu whats hoje? 
Provavelmente não. Isso porque ele se tornou 
uma importante ferramenta para quem quer 
se comunicar de forma rápida. E claro que a 
coop não ia perder essa oportunidade.
Pelo WhatsApp da coop você pode tirar suas 
dúvidas, mandar sugestões e até contar seus 
problemas, quem sabe a gente não pode te 
ajudar a resolver?
Se você ainda não segue a coop, chegou a 
hora! Está esperando o que pra stalkear a 
coop em todos os cantos?

ço de tempo”, conta Anderson Oliveira, Price sem precisar desorganizar suas despesas!
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