Siga a COOPEREMB nas redes sociais

Uma cooperativa
para toda vida!

cooperemb

INFORMATIVO

ANO 1 • Nº 01 • ABRIL E MAIO DE 2020

RÁPIDO, PRÁTICO E VOCÊ BEM INFORMADO!

COOPERADO, SEGUIMOS JUNTOS!

COOPERADOS
EM PERÍODO
DE LAYOFF E
HOME OFFICE
Saiba mais sobre o
adiamento das parcelas dos
empréstimos consignados
GOOD NEWS | Boas ações podem mudar o mundo
PRÊMIOS | 5 mil pontos podem valer R$ 150 de desconto na fatura!
COVID-19 | Como se prevenir do Coronavírus

A COOPEREMB MANTÉM
ATENDIMENTO AO

COOPERADO!
QUE TAL UMA AJUDA NAS
FINANÇAS?

VOCÊ PODE CONTAR COM O
ATENDIMENTO ON-LINE DA

CLÍNICA FINANCEIRA.
46 ANOS DE COOPEREMB!

QUE FELICIDADE COMEMORAR COM OS COOPERADOS
A NOVA IDADE! VIVA A

COOPEREMB!
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RÁPIDO, PRÁTICO E VOCÊ BEM INFORMADO!

INFORMATIVO COOPEREMB
DISTRIBUIÇÃO: COOPEREMB e setores internos
TIRAGEM: 15 mil
O Informativo COOPEREMB - Rápido, prático e você bem informado!
- edição 01, é uma publicação bimestral da Cooperativa de Crédito dos
Funcionários da Embraer, distribuído para seus cooperados e parceiros.

MISSÃO
Ofertar, por meio do cooperativismo,
as melhores e mais completas
soluções financeiras aos associados e
comunidades.

VISÃO
Ser reconhecida como a melhor
cooperativa financeira na região onde
atua e a principal instituição financeira
de nossos associados e comunidades.

NOSSOS VALORES
Transparência, Comprometimento,
Respeito Mútuo, Ética, Solidariedade,
Responsabilidade, Intercooperação.

PALAVRA DO

Presidente
Começamos 2020 orgulhosos do trabalho realizado
até aqui! Isso porque a cada ano que passa a Cooperemb
tem se tornado um local onde as pessoas são acolhidas
em meio às adversidades financeiras, mas também para
quem quer crescer, empreender ou realizar um sonho! E
este é o nosso negócio. Cuidar das pessoas para que elas
realizem mais! E se você ficou de fora, mas também quer
participar dessa emoção, vá neste informativo até o final!
Você vai conhecer algumas dessas nossas realizações e
como nosso compromisso com o cooperativismo tem
se fortalecido na vida do cooperado que confia nos
produtos e ações da cooperativa. Teve muita emoção
na entrega dos materiais escolares, na trajetória do
cooperado Daniel - a cooperativa foi muito importante
para uma grande realização para ele e sua família. Confira!
Também tem um pouco de como nossa equipe trabalha e
além disso: números! Que mostram como a cooperativa é
sólida! E as sobras líquidas? Ah, sobre esse assunto temos
matéria inteira! Porque o pagamento do Sobras é um
assunto que interessa a todos. Em março, conseguimos
colocar em prática o projeto da migração do sistema SISBR,
concluindo assim todas as metas estabelecidas em 2012 pela
nossa gestão. O novo sistema possibilitará a implantação
da conta corrente e acreditamos que nos próximos meses,
esse serviço estará disponível para todos os cooperados.
O mundo todo está passando por um momento difícil,
devido a pandemia do COVID-19, nós da Cooperemb
acreditamos que com cooperação vamos enfrentar mais
esse momento. Para isso, adaptamos nossa equipe de
atendimento, para segurança e bem-estar dos nossos
cooperados e colaboradores, o atendimento presencial está
acontecendo em algumas unidades com horário reduzido.
Disponibilizamos diversos canais de atendimento on-line
para atender os cooperados da melhor maneira possível.

Conte com a gente sempre e boa leitura !

Good News
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E SE VOCÊ
USASSE SEUS
CONHECIMENTOS
PARA AJUDAR AS
PESSOAS?

Cooperativismo

O MUNDO É DO
COOPERATIVISMO!
A contribuição das cooperativas vai
muito além de seus cooperados

A cooperação pode
mudar o mundo
para melhor
Uma pequena vila formada por 15
minicasas será o lar de mulheres em
situação de rua em Seattle, nos Estados
Unidos. A ideia é de mulheres como a
carpinteira Melinda Nichols, que ensina
as pessoas a construir casas há 45 anos
e decidiu se unir a outras mulheres
para produzir este grande exemplo de
cooperação. No total, a vila abrigará até
20 mulheres sem-teto. Não é demais?
Qual o seu talento que poderia ajudar
alguém? Fale com a gente! Talvez a
gente posso te ajudar a colocar sua
ideia em prática!

Entre as maiores cooperativas do mundo, 100 estão localizadas na América Latina, 159 na Europa, 28 na Ásia e 13 na Oceania. E esse já é um setor responsável por empregar cerca de 280 milhões
de pessoas.
De acordo com os dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) esse segmento possui mais
de 1,2 bilhão de cooperados no mundo reunindo cerca de 3 milhões de cooperativas.
Em todo mundo 1 em cada 7 pessoas está associada a uma cooperativa.
Já no Brasil, segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, 25% do número de cooperados,
empregados de cooperativas, seus fornecedores e familiares estão relacionados com o cooperativismo no país.
São 14,6 milhões de cooperados, 6.828 cooperativas com 425,3 mil empregados em todo Brasil.

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA
Faça leitura do QR Code ou acesse
o link: https://bit.ly/2Sjb5Pi
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POR QUE UTILIZAR
MÁSCARA DE PROTEÇÃO?
Entenda importância desta ação!
A máscara de proteção se tornou uma aliada
no combate ao Coronavírus. É possível que
você tenha notado um grande número de
pessoas utilizando esse acessório nas ruas.
E conforme o Decreto Estadual nº 64.959, de
4 de maio de 2020, o uso de máscara se tornou obrigatório em todo estado de São Paulo.
Com a correta utilização há uma diminuição
da chance de contágio, por isso, as máscaras
se tornaram tão essenciais.
Vale lembrar que as máscaras não substituem
o isolamento social, a correta higienização das
mãos ou uso de álcool em gel, ela apenas é
uma ação que colabora para prevenção.
A máscara de pano que tem sido usada pela
população, filtra menos, mas ainda assim segundo estudos e especialistas, faz muita diferença na redução da incidência das doenças
respiratórias.
CONFIRA ALGUMAS DICAS:
• A máscara deve ter duas camadas de pano,
além de elásticos ou tiras para amarrar aci-

Comunicado

COOPERADO,
Confira como a Coop
está funcionando

ma das orelhas e abaixo da nuca, protegendo
boca e nariz.
• O uso da máscara deve ser individual.
• Cada máscara de pano pode ser usada apenas por 2 horas
• Ao sair de casa, leve máscara reserva e uma
sacola para guardar a usada
• Coloque a máscara, com as mãos limpas,
ainda em casa, antes de sair. Não toque mais
na máscara.
• Na hora de lavar, lave com água sanitária e
deixe de molho por 10 minutos ou com água
e sabão, passe com ferro. Ela deve estar seca
para ser usada novamente

Devido as orientações das órgãos reguladores, estamos com atendimento presencial em horário reduzido, das 12h às 16h
na Sede Social SJC, Yaborã F91 e Embraer
EGM. Nossas unidades de atendimento
estão tomando todas as medidas necessárias em relação aos cuidados para a
prevenção do Coronavírus, nossos colaboradores estão utilizando máscaras e todos os postos de atendimento possuem
álcool em gel para utilização.
Cooperados que estão em período de
layoff ou home office, e desejam saber
quais canais estão disponíveis
acessem www.coperemb.com.br

• A máscara deve ser descartada quando
apresentar sinais de desgaste

Institucional

QUANTO MAIS GENTE, MAIS
FORTE A NOSSA COOPERATIVA!
COOPEREMB realiza incorporação da cooperativa
Crediaços de Pindamonhangaba
A incorporação da Cooperativa Crediaços é
um ótimo exemplo dessa força, 800 novos
cooperados integraram a Cooperemb. Essa
incorporação traz mais possibilidades de
crescimento para cooperativa e mais benefícios para todo mundo.
Claudia Alcântara, gerente de relacionamento da Unidade de Pinda, dá sua impressão
sobre a incorporação “a ação fortalece a cooperativa, amplia o volume de negócios para
os cooperados. Além de proporcionar esperança e uma possibilidade de crédito mais
justa.”
Como a Claudia está acostumada a receber
todo mundo e fazer muitas perguntas, é a
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nossa vez de saber quem é a Claudia.
Qual é o seu trabalho na cooperativa?
Conheci o cooperativismo em fevereiro de
1993, trabalhando na área de atendimento.
De lá para cá, foram muitos anos de conhecimento e de dedicação até chegar a função
de gerente.
O que você acha mais legal de trabalhar na
cooperativa?
Acredito que o mais gratificante de realizar
esse trabalho é a satisfação no olhar do cooperado. Seja por ter realizado o sonho da
casa própria ou por oferecer estudo aos filhos com o auxílio da cooperativa. Pra mim,
isso não tem preço!

O que é cooperativismo para você?
Eu vejo o cooperativismo como uma forma
de solidariedade constante e permanente.
Onde cada cooperado contribui, sempre procurando melhorar as condições econômicas
ou sociais das pessoas que fazem parte desta
sociedade, sem visar lucro.
Na cooperativa o importante é o cooperado que também é o dono da Instituição.
Qual o sentimento de fazer parte da Cooperemb?
É um prazer fazer parte da equipe Cooperemb. É um novo desafio na minha carreira
e espero poder contribuir ao lado de toda
equipe das conquistas que ainda virão.
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VEJA TODOS OS
BENEFÍCIOS DE
FAZER PARTE
DA FAMÍLIA
COOPEREMB.
Na COOPEREMB você
não é apenas um
cliente, mas o dono da
instituição

Institucional

COOPEREMB ATINGI A
MARCA DE 18.700 MIL
COOPERADOS
Pessoas associadas usufruem
dos benefícios de ser cooperado e
fazem o cooperativismo crescer
Você sabe! Quanto mais gente, mais vantagens para todos!
É que cooperativa de crédito até pode parecer um banco, mas se destaca das instituições
financeiras comuns, pois oferece diversidade de produtos e serviços, com o diferencial do
cooperado ser dono e usuário ao mesmo tempo, se beneficiando com juros competitivos, bons
rendimentos em seus investimentos.

QUEM PODE SE ASSOCIAR?
• Funcionários das empresas integrantes do Grupo Embraer S/A – controladas,
coligadas e parceiras
• Empregados de associações e entidades sem fins lucrativos vinculadas à Embraer S/A
• Os associados que se aposentarem na Embraer S/A ou em suas filiais controladas e
subsidiarias poderão optar em permanecer como associados

Você participa das
decisões e recebe de
volta parte dos juros
pagos em
empréstimos e
financiamentos
Produtos e serviços
desenvolvidos
especialmente para
você
Solicita adiamento
das parcelas dos
empréstimos em folha
de pagamento, no
mês em que estiver de
férias
Dependentes em
idade escolar recebem
um kit de material
escolar
Atendimento on-line
para investimentos,
financiamentos,
boletos, extratos e
muito mais!

Acesse:
www.cooperemb.com.br

INFORMATIVO COOPEREMB • 1º TRI • 5

Concessão de Benefícios

COOPERADOS
EM PERÍODO
DE LAYOFF E
HOME OFFICE
Saiba mais sobre o
adiamento integral
das parcelas dos
empréstimos consignados

A pandemia tem obrigado modificações
nas estruturas de trabalho de praticamente todas
as empresas do nosso país. E implicou em redução temporária de períodos de trabalho e, até
mesmo layoff. E para apoiar esse difícil momento
que estamos enfrentando, a Diretoria Executiva
da COOPEREMB informa o adiamento dos descontos das parcelas dos Empréstimos Consignados em folha de pagamento por 02 meses (Abril
e Maio/2020) para os cooperados das empresas
Embraer e Yaborã em período de Layoff e Home
Office. Confira abaixo as regras do benefício:
- Em decorrência deste benefício, os adendos de
férias e natal estão suspensos, e novos pedidos
para adendos de férias estarão disponíveis a partir de maio/2021;
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- Para obter benefício é necessário que o cooperado não tenha nenhuma inadimplência com a
cooperativa;
- Caso o associado já tenha utilizado o adendo de
férias no ano de 2020, ainda assim, poderá participar desse adiamento;
- Os associados selecionados para o programa,
ficarão com o crédito bloqueado, inclusive para a
linha Credijá.
- Serão descontados em folha de pagamento somente as integralizações e o seguro funeral dos
cooperados que possuem esse serviço;
- Casos excepcionais deverão ser previamente
analisados e aprovados pela Diretoria.

INDISPONIBILIDADE DA
LINHA CREDIJÁ
Visando o equilíbrio financeiro da
instituição para esse momento,
informamos que a linha Credijá
está suspensa por tempo
indeterminado.

ACERVO COOPEREMB

Material escolar 2020

COOPEREMB DISTRIBUI
10 MIL KITS ESCOLARES
Ação que acontece há 40 anos é alívio
no bolso das famílias, no início do ano

Em dezembro, os associados da COOPEREMB receberam o kit de material escolar
para os seus dependentes. A iniciativa, que
ajuda na redução de gastos essenciais de
início de ano, atende a todos os cooperados
com filhos em idade escolar, nascidos entre
janeiro de 2003 a dezembro de 2016.
Os kits começaram a ser entregues no
início de dezembro e puderam ser retirados
até o início do ano letivo, 31 de janeiro. E foram retirados cerca de 10 mil kits escolares!
A ação é feita por meio dos recursos do FATES (Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social).
Danilo Dantas é funcionário da Embraer
desde 2004. Ele é analista de qualidade e um

dos associados que recebeu o kit para seus
filhos. Ele vê a iniciativa como uma grande
ajuda e um carinho às crianças e adolescentes. “Janeiro é um mês de muitas contas. Receber o material escolar gratuitamente, pela
cooperativa, é muito bom alívio no orçamento”. E o analista de qualidade acrescenta: “o
material é ótimo, bonito e de boa qualidade.
Meus filhos sempre ficam ansiosos para receber os kits. ”
A pesquisa de satisfação sobre o Projeto Kits Escolares 2020 está disponível no site
da COOPEREMB durante todo o mês de abril.
Convidamos todos os cooperados que foram
beneficiado, que participem da pesquisa! Assim podemos melhorar a cada ano!

“ JANEIRO É UM MÊS DE
MUITAS CONTAS. RECEBER
O MATERIAL ESCOLAR
GRATUITAMENTE, PELA
COOPERATIVA, É UM ALÍVIO
NO ORÇAMENTO”.
DANILO DANTAS
COOPERADO COOPEREMB

Prêmios

BÔNUS DO CARTÃO
DESCONTADO NA FATURA?
5 mil pontos podem valer R$ 150 de
desconto na fatura!
Às vezes você vai juntando os pontos do
cartão e chega a data limite e você não usou,
agora com o Sicoobcard você pode utilizar os
pontos e aproveitar o bônus em troca de crédito na fatura, demais, não é?!
E de sobra você recebe uma ajuda para
o pagamento da fatura e libera o limite disponível no seu cartão.

Antes, 5.025 pontos valiam R$ 100,00.
Agora, valem R$150,00 em crédito da sua
fatura.
A promoção é válida de abril até 30 de
junho de 2020.
Acesse www.sicoobcard.com.br e saiba mais!
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Nosso cooperado

Nossa Gente

Nosso cooperado
O COOPERATIVISMO É
FUNDAMENTAL PARA
O DESENVOLVIMENTO
DE UMA SOCIEDADE
MAIS JUSTA.”.

FELIPE
NATANAEL
DA ROSA
Felipe é cooperado há pelo
menos 9 anos e trabalha na
Embraer há 10. Ele é do setor
de pré equipagem das Asas
dos Ejests E1/E2, legal, né?
Com a Cooperemb, ele se
diz seguro com as finanças,
preparado para oferecer
conforto a sua família, e
comenta;

TATIANE

COLABORADORA COOPEREMB

FALE COM TATIANE
COSTERMANI. ELA PODE TE
AJUDAR NA CONTRATAÇÃO
DO SEU CONSÓRCIO Investimento
A colaboradora sente orgulho de ser
parte da Cooperemb

A COOPERATIVA ESTÁ
SEMPRE DE BRAÇOS ABERTOS
PARA NOS ATENDER E
AJUDAR NO QUE FOR
POSSÍVEL, COM AS MELHORES
TAXAS DO MERCADO”.
Felipe contratou o
empréstimo consignado para
equipar a sua casa e levar
mais conforto à esposa e o
filho. Sempre que precisa,
também procura consultoria
financeira, para manter as
finanças em equilíbrio!
E, com tudo isso, ainda
consegue se dividir entre o
futebol com os amigos e o
comando das picapes como
DJ nos finais de semana!

Tatiane é mãe coruja de Sophia e Theo a
grande alegria da sua vida! Na Cooperemb, há
um ano ela é responsável pela área de consórcio e se dedica a entender as necessidades dos
cooperados que buscam pelo serviço.
Ela conta que, diariamente, lida com os
sonhos das pessoas e se sente feliz por poder
ajudá-los a encontrar a melhor solução, seja
para a aquisição de um automóvel, ou a casa
dos sonhos. Que responsabilidade, hein Tati!
Para Tatiane, seu trabalho cumpre fielmente um dos pilares mais importantes do

cooperativismo: a realização de sonhos e desejos dos cooperados, de forma justa.
“Tenho orgulho de fazer parte desse
time. O cooperativismo é fundamental para
o desenvolvimento de uma sociedade mais
justa. Sou privilegiada por fazer parte desse
sistema que hoje, é, sem dúvida, a melhor
maneira de obter crédito, controle das finanças e promoção do seu bem-estar e de sua
família.
Ah, e se precisar de consórcio, é só falar
comigo!

CONSÓRCIO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REDUZIDAS?
A Cooperemb sabe que os sonhos não tiram férias, e atenta em auxiliar os cooperados a
investir no que mais precisam neste momento, reduzimos em 10% a taxa de administração.
As modalidades disponíveis são: automóveis, motos, imóveis e serviços.
Assim você se organiza e olha tranquilo para futuro! Aproveite, a condição é válida até
19 de maio de 2020.
Entre em contato com a nossa especialista e solicite mais informações
consorcios@cooperemb.com.br - Cel/Whatsapp: (12) 99700-5474

Digital

DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS
GARANTE RENDIMENTOS
ACIMA DE 100% DO CDI
PARA O COOPERINVEST
Ótima opção de investimento com baixo risco e
você pode resgatar sempre que precisar!
Em fevereiro de 2020, a Cooperemb devolveu
aos cooperados que realizaram empréstimos
ou financiamentos, 31,92% dos juros pagos
em 2019. A cada R$ 100 de juros pagos o
cooperado recebeu o valor de R$ 31,92 em
sua conta corrente.
Isso acontece porque fazemos parte de uma
instituição financeira cooperativa sem fins
lucrativos, ou seja, o resultado da nossa instituição é devolvido aos cooperados, que são
os donos da cooperativa.
E para o investimento em renda fixa da
COOPERMB - O Cooperinvest, os cooperados tiveram acréscimo de 9,50% sobre o
rendimento obtido, o que representa que a
cada R$ 100,00 de rendimento, o cooperado
recebeu mais R$ 9,50. O Diretor de Negócios
da Cooperemb - Emerson Leite, destaca que

o COOPERINVEST é uma ótima opção de investimento com baixo risco e com o retorno
das sobras líquidas, todos os cooperados obtiveram mais de 100% de rendimento sobre
o CDI.
Veja o que representou as sobras para os
investidores no ano de 2019:
APLICAÇÕES
EM:

COM O RETORNO DAS
SOBRAS:

94% do CDI

102,93% do CDI

95% do CDI

104,03% do CDI

96% do CDI

105,12% do CDI

97% do CDI

106,22% do CDI

98% do CDI

107,31% do CDI

99% do CDI

108,41% do CDI

100% do CDI

109,50% do CDI

O APP
SICOOBCARD
É O CANAL
IDEAL PARA
VOCÊ
Tudo que você
precisa a um clique de distância
Nesse momento em que ficar em
casa é extremamente importante, use o
app Sicoobcard! Nosso canal de atendimento on-line para que você faça todas as
transações que precisar, na comodidade da
sua casa.
Você pode utilizar o app Sicoobcard
para consultar limite, verificar as compras
realizadas, gerar boletos, tudo o que você
precisa na palma da sua mão.

PESQUISA
COOPEREMB
FOI SUCESSO!
Mais de 6 mil
participantes e o feliz
ganhador do iphone 8
A ideia era, por meio do seu perfil social,
conhecer suas à cooperativa, descobrir se cooperados estão satisfeitos, bem informados. Se são
em sua maioria conservadores ou modernos, financeiramente equilibrados e interessado em finanças ou não. Também era nosso objetivo saber
quais os seus sonhos - para ajudar a realizá-lo, a
satisfação com o atendimento, taxas e tudo mais!
A campanha foi lançada em julho, e foi realizada em duas etapas, sendo concluída a segunda
fase em novembro. A participação? Foi maciça!
Mais de 6 mil dos cooperados concederam pelo
menos um minuto do seu tempo para se dedicar
à pesquisa.
Ok, valia um iphone 8, que foi sorteado entre todos os participantes! Mas o que ficou mesmo foi a contribuição de todos com suas opiniões
para que a gente melhore cada vez mais!
O vencedor foi Leandro de Oliveira Silva
Unidade Embraer Gavião Peixoto. Que claro, ficou feliz com o prêmio!

DEPOIMENTOS

Veja o que falaram
alguns participantes!
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RICARDO

Analista de suprimentos no subcontrato de Botucatu
# Na Embraer desde 2007, cooperado desde o primeiro dia de trabalho
“Utilizo a cooperativa para investimento de longo prazo.
Também uso o cartão de crédito. A opção de compra em
dólar utilizando a cotação do dia e no valor do dólar comercial
é uma opção fantástica, um diferencial com relação aos
outros cartões de crédito. Outro produto que tenho usado
é o COOOPERINVEST. O COOOPERINVEST eu estou testando
como uma reserva de projetos futuros. Eu defino um objetivo
como uma viagem, ou compra de algum bem e guardo no
COOOPERINVEST para receber o rendimento...melhor que
deixar na conta corrente né?”

GABRIEL

Estruturas Inteligentes do Desenvolvimento Tecnológico
# Na Embraer desde 2007, cooperado desde o primeiro dia de trabalho
“Gostei da pesquisa! Acho importante todos participarem.
Ainda não utilizei para empréstimos, mas vejo os feedbacks de
quem já fez e são sempre bons. E vou olhar com carinho para
a Cooperemb no momento que eu também precisar. Hoje em
dia tenho apenas investimentos e gosto bastante. Utilizo o
cartão também.”

BEATRIZ

Engenheira de Suporte ao Cliente
# Na Embraer desde 2017, cooperada desde o primeiro dia de trabalho
“Sou cooperada desde que entrei na Embraer, em 2017. Já
fiz cursos, incluindo o de corte e costura! Uma nova paixão.
Fechei o seguro do meu carro através da COOPEREMB e
também já utilizei o COOPERINVEST. Achei a pesquisa muito
legal. Acho que ela conseguiu englobar todos os produtos da
cooperativa. Então dá para avaliar bem e até conhecer novos
produtos.”

FOTO GANHADOR/ PESQUISA COOPEREMB

Números

Números

DEMONSTRATIVO
E PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Confira aqui o número de empréstimos,
refinanciamentos, adesões e resultados
da sua cooperativa, em 2019

NÚMERO DE NOVOS ASSOCIADOS:

2.614

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS:

25.054
VALOR:

R$
Em 2019, a cooperativa obteve resultado muito positivo! Foram muitas as liberações de crédito para ajudar cooperados a colocar as finanças em dia ou realizar algo
muito especial.
O número de novas adesões também foi muito expressivo e mais de 2.614 novos associados chegaram para fortalecer ainda mais nossa cooperativa, para o bem
de todos!

114.436,563,13

REFINANCIAMENTOS:
R$

125.510,301,90

CONFIRA TODOS OS NÚMEROS E CONTE COM A GENTE SEMPRE QUE PRECISAR!

Educação

PENSANDO EM ORGANIZAR
AS FINANÇAS? A
COOPEREMB PODE TE
AJUDAR!
Um programa completo de educação financeira,
feito para você!

O programa de educação financeira que
você conhece, agora on-line! Os atendimentos continuam sendo realizados pela consultora Daniela Godinho, agora você pode realiza-los na comodidade da sua casa.
A agenda está com datas e horários
disponíveis, aos cooperados que desejam tirar dúvidas ou para quem quer organizar as

finanças e precisa adquirir as ferramentas necessárias.
O Programa de Educação Financeira possui cursos on-line de finanças pessoais, planilhas para gastos, dívidas atrasadas, metas e
muitas outras.
Acesse: www.cooperemb.com.br/inscricoes-clinica-financeiro

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
PARA
PEQUENOS
Sabemos que nesse período, algumas
crianças estão em casa, devido as suspensão
das aulas, por isso, trouxemos como dica a
Coleção Financinha. Uma coletânea de três livros que tratam sobre necessidades, desejos,
poupança e outros temas de Educação Financeira para crianças.
As histórias são cotidianas, com personagens carismáticos que colaboram e trazem
o senso de responsabilidade aos pequenos,
para que saibam usar o próprio dinheiro e
consumo.
A coleção está disponível para download: www.institutosicoob.org.br/colecao-financinhas
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46 anos46 anos
Celebração

46 ANOS DE
COOPEREMB!
Uma trajetória
em serviço do
cooperativismo!
A cooperativa nasceu da união,
entre funcionários da EMBRAER de
diferentes áreas da empresa, e desde então nos mantivemos firmes e
ligados por essa união.
Neste mês de abril celebramos
46 anos de história junto aos nossos
cooperados! Mantendo no cerne da
cooperativa o desejo de oferecer as
melhores opções de investimento e
serviços aos nossos cooperados, impulsionando os sonhos e promovendo a melhoria na qualidade de vida.
O Diretor-Presidente da Cooperemb
Luiz Alberto Ladewig, comenta
“diferente de como gostaríamos,
neste ano iremos celebrar um
pouco distantes. Porém, mesmo
com todas essas dificuldades,
estamos prontos para atender aos
cooperados que precisarem da
Cooperemb.’’ E completa,

Nossa Praça

PEQUENAS
ATITUDES PODEM
MUDAR O MUNDO
EM QUE VIVEMOS!
Pensando nisso, a nossa cooperativa
adotou o Canteiro da Fonte, localizado na
Avenida dos Astronautas em São José dos
Campos. Essa ação faz parte do programa
"Nossa Praça", que visa tornar a cidade mais

bonita, limpa e atraente para seus moradores
e visitantes.
A COOPEREMB será a responsável pela
manutenção, limpeza e preservação desse espaço na nossa comunidade.

RELATÓRIO
ANUAL
COMPROMISSO COM
A TRANSPARÊNCIA.
Já estão disponíveis nossos conteúdos
e indicadores econômicos-financeiros
relacionados ao ano de 2019.
ACESSE O SITE NA SEÇÃO INFORMATIVOS

www.cooperemb.com.br

AGRADECEMOS AOS MAIS
DE 18 MIL ASSOCIADOS, QUE
JUNTOS COOPERAM PARA
UMA COOPERATIVA CADA VEZ
MAIS FORTE E SÓLIDA”.
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