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Você poderá solicitar o pagamento dos 
rendimentos do capital - ano base 2018 
da seguinte forma: 

• 50% do valor será incorporado 
automaticamente ao seu capital; 

• E os outros 50% do valor, poderão 
ser incorporados ao seu capital OU 
resgatados em dinheiro através de 
crédito em conta corrente.

Faça a solicitação através dos canais 
digitais de 14/01 a 01/02/2019.

VEJA COMO FAZER:
Aplicativo Cogem
Baixe o APP Cogem pelo tablet ou celular 
nas lojas virtuais, App Store ou Google play. 

Pelo Computador
Acesse o site www.cogem.com.br e clique 
no botão Banking Cogem, localizado no 
canto superior direito da tela.

• Insira seu CPF;

• Outros Serviços;

• Agendamentos – Agendamento 
Juros sobre o Capital;

• Veja o valor disponível para resgate e 
clique em confirmar;

• Após conferir todas as informações 
do agendamento, digite a contras-
senha de segurança recebida por 
SMS e clique em Confirmar. 

O pagamento será creditado em conta 
corrente no dia 11/02/2019.

1 º  S E M E S T R E  D E  2 0 1 9e você

RENTABILIDADE

POUPAR É 
INVESTIR NO 
FUTURO E A 
COGEM TE 

AJUDA!

RENTABILIDADE LÍQUIDA  
NA COGEM EM 2018:  

5,58%
POUPANÇA:  

4,62%

Acompanhe a Cogem nas REDES SOCIAIS 
/cogemcooperativadecredito Atendimento Cogem cogem.com.br/company/cooperativa-de-credito-cogem

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS 

DO CAPITAL | ANO BASE 2018

ACESSE 
NOSSO SITE

NOVA LINHA DE CRÉDITO 
A linha de crédito Cogem EDUCAÇÃO é direcionada 
especificamente para formação e capacitação do 
associado e seus dependentes diretos, abrangendo o 
financiamento de matrículas, mensalidades, material 
didático, cursos em geral, programas de intercâmbio, 
graduação, pós-graduação, seminários e congressos.

CONDIÇÕES:

•	 1 a 36 parcelas (exceto cursos de longa duração)  
Taxa de 0,95% a.m. sobre o saldo devedor

•	 1 a 12 parcelas (cursos de longa duração)  
Taxa de 0,90% a.m. sobre o saldo devedor

A COGEM TEVE 
RENDIMENTO DE

20,78% 

ACIMA DA  
POUPANÇA!

AVISO  
IMPORTANTE: 
Se este for o seu 
primeiro acesso, 
clique em SOLICITAR 
NOVA SENHA. Para 
gerar a senha, é 
necessário que o 
seu cadastro esteja 
atualizado no sistema 
da Cooperativa.
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C omo a maioria de nós já sabe, a Cogem é uma instituição 
financeira controlada pelo Banco Central do Brasil, que 

tem como único objetivo multiplicar o dinheiro de seus 
associados, que nada mais são do que os “donos do negócio”.

Todo produto gerado pela Cooperativa é revertido para seus 
associados.

A Cogem vem crescendo ano a ano, agregando empresas 
de diferentes segmentos e   mostrando seu potencial. Esse 
crescimento confirma que estamos diante de uma entidade 
séria e transparente.

E como não poderia ser diferente, pensamos constantemente 
em maneiras de tornar a vida dos associados mais simples 
e conectada. Parte desse processo está impulsionado por 
tecnologia e tudo que ela nos proporciona.

As discussões do conselho tem sido muito enriquecedoras e 

estamos o tempo todo procurando alternativas na busca de 
inovação e mais qualidade em todos os processos e políticas 
da Cooperativa, sempre em prol de nós, associados.

As expectativas e demandas para 2019 são muitas. Esperamos 
ser um ano de grandes realizações e movimentos em vários 
aspectos.

Todo nosso foco está direcionado no que há de mais moderno 
para melhorar ainda mais sua experiência com a Cogem.

Você, é o principal membro dessa entidade, portanto, 
participe das ações, opine, discuta e fale da Cogem a seus 
colegas de trabalho.

Espero que nesse pequeno editorial eu tenha enaltecido as 
vantagens que a Cogem oferece!

E, como tudo que é bom deve ser compartilhado, em 2019 
#sejamaiscogem

EDITORIAL Ursula Bueno | Conselheira do Conselho de Administração

CONDIÇÕES: 
•   1 a 36 parcelas - taxa de 1% a.m. sobre o saldo devedor

Não se aplica a aquisição de mobília e objetos de decoração.

APROVEITE!

•	Você	poderá	usar	a	linha	de	crédito	
para pagamento do IPVA, licen-
ciamento, seguro obrigatório e 
multas de trânsito dos veículos do 
associado e de seus dependentes 
diretos (cônjuge e filhos).

•	Taxa	de	juros	de	1%	a.m.	sobre	
o saldo devedor (prestações 
decrescentes).

•	Você	poderá	parcelar	em	até	10	
prestações.

•	Consulte	a	Cogem	e	saiba	quai	a	
documentação necessária.

LINHA DE CRÉDITO

PAGUE SEU IPVA 
COM A LINHA 
DE CRÉDITO 
ESPECIAL DA 
COGEM

NOVIDADES 
NA LINHA DE 
CONSTRUÇÃO  
E REFORMA

Chegou a hora de reformar ou construir e começar o ano com a casa dos seus 
sonhos! Agora você pode solicitar a linha de crédito e depois prestar contas.

Empréstimo destinado a aquisição de materiais de construção e equipamentos 
visando a construção, reforma, ou melhoria do imóvel.

Nossa linha está mais abrangente! 

Esta linha passa a contemplar a contratação de mão de obra, desde que haja a 
apresentação de notas fiscais de prestações de serviços, não sendo admitidos recibos 
de pagamento.

Todas as linhas de crédito estão sujeitos à aprovação da Cogem e do RH da empresa.
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ANO NOVO COM MUITAS NOVIDADES
NOVAS PARCERIAS DA COGEM!

AASP - ASSOCIAÇÃO 
DE ATLETISMO SANTI 
PEGORETTI 
SOROCABA
A Associação de Atletismo Santi Pegoretti 
(AASP) é uma entidade de utilidade 
pública sem fins lucrativos, destinada a 
prática de esportes, mais precisamente 
o atletismo ou pedestrianismo. A 
associação promove os principais 
eventos de corridas e caminhadas na 
região de Sorocaba.

Benefício Cogem
Anuidade  por R$ 70,00 (58% de 
desconto) e todos os benefícios dos 
associados AASP: 1 (uma) camiseta, 
descontos em taxa de inscrições 
em eventos da AASP, desconto em 
circuito para associados, descontos em 
viagens para corridas, treinos gratuitos, 
desconto para retirada de kit (Corrida 
de São Silvestre) efetuado pela AASP e 
transporte para a referida corrida.

www.aaspatletismo.com.br

IMPRESSORAS 3D
A 3D Applications é uma empresa do 
setor de Impressão 3D, focada na venda 
de impressoras 3D, seus acessórios, 
insumos, peças e na prestação de serviços 

de prototipagem rápida. Legalmente 
estabelecida no município de Guarulhos 
e está apta a atender os associados 
Cogem em todo território nacional com 
profissionalismo, qualidade e velocidade.

A empresa oferece não só o produto 
mas também suprimentos, assistência 
técnica, bem como, se necessário, curso 
e programa para operacionalização. 

Tudo com nota fiscal e garantia.

Benefício Cogem
•	 Desconto de 15% em todos os 

equipamentos para pagamentos à 
vista;

•	 Treinamento básico de modelagem 
3D no AutoDesk Fusion 360 de 4h;

•	 Entrega técnica e linha de atendimen-
to técnico exclusivo.

CONTE INTERCÂMBIO  
E TURISMO
A CONTE INTERCÂMBIO E TURISMO, 
diferencia-se pela consultoria persona- 
lizada, orientando passo a passo o pro-
grama de intercâmbio de acordo com 
cada perfil. Desde 2010 mostra que é 
possível realizar cursos de imersão em 
línguas estrangeiras no exterior a um 
custo acessível, com planejamento e  
assessoramento de viagem.

Representam escolas no Canadá e ou-
tros países e são credenciados pela ICEF 
(International Consultants for Educa-
tion and Fairs).

Benefício Cogem
Desconto de $150 CAD na taxa admin-
istrativa em contratações de viagens 
para intercambio.

Cotação e mais informações:
Adriana Conte - (11) 98658 8336
contato@conteintercambio.com.br
www.conteintercambio.com.br

FORD CAOA
O Grupo CAOA opera com solidez e 
tradição no mercado, desde 1979.

Além da revenda de automóveis, é 
o maior distribuidor em atacado de 
peças no Brasil, com o maior estoque 
e oferecendo os melhores preços. 
Conta com infraestrutura para 
atender a demanda e distribuição 
nacional dos veículos adquiridos 
pelos associados (o veículo será 
entregue em uma concessionária 
Ford, parceira Caoa,  mais próxima 
do associado que estiver fora de São 
Paulo).

Benefício Cogem
Tabela de preços diferenciada para os 
associados.

Cotação e mais informações:
Sandro Cabral
(11) 5643 3619
(11) 97055-2187
sandro.cabral@caoa.com.br
www.caoa.com.br

O benefício das parcerias é estendido aos pais, cônjuge e filhos. 
Os associados deverão contatar a Cooperativa para retirar a carta de autorização e garantir os descontos.
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ANIVERSÁRIO 
COGEM:  
VOCÊ FAZ PARTE 
DESSA TRAJETÓRIA!
No mês de setembro convida-
mos todos os associados e os 
novos associados para participar 
de um quiz em comemoração ao 
aniversário de 44 anos da Cogem.

Foram sorteadas 15 (quinze) 
caixas de som portátil marca 
JBL bluetooth à prova d´água, 
os ganhadores receberam na 
empresa ou na sua residência.

DEPOIMENTOS
“Além de uma 
Cooperativa de 
Crédito com as 
melhores taxas 
e planos, pro-
porciona sorteios 
com os melhores 
prêmios”.

Melissa Salas Duarte
ZF do Brasil Sorocaba

Gostaria de agra-
decer a todos os 
colaboradores, 
que contribuíram 
para a realização 
dos meus projetos 
de vida sempre 
que precisei.

Gostaria de agradecer também pelo 
sorteio realizado no aniversário de 44 
anos de Cogem, onde fui contemplado 
e presenteado. Expresso grande con-
tentamento pela atenção e excelente 
atendimento.

Juscélio Meireles Pereira
ZF do Brasil Sorocaba

PROJETO GRÁFICO/EDITORIAL
Arte da Criação (11) 3567.2011 
www.artedacriacao.com

Cogem | Cooperativa de Crédito Cogem - Rua José Versolato, nº 111, Torre B, salas 2607/2608 
Baeta Neves - Condomínio Domo Business - CEP 09750-730 | São Bernardo do Campo - SP

atendimento@cogem.com.br | www.cogem.com.br | Ouvidoria: 0800 94 09 360
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CIRCUITO SESCOOP DE 
CULTURA - SANTO ANDRÉ E 
SOROCABA
O Circuito SESCOOP/SP de Cultura amplia 
a atuação do cooperativismo paulista no 
cenário cultural através do teatro, shows 
de música, dança, circo, cinema, oficinas 
criativas, intervenções artísticas e a 
formação para o cooperativismo.

Em 2018, as cidades de Sorocaba-SP 
e Santo André-SP receberam o Show 
Demônios da Garoa – 70 anos!

Sorocaba – o evento no Parque 
Campolim contou com a presença de mais 
de 2.000 pessoas.

Grande ABC – o evento deu início 
ao JOTISA (Jogos da 3º idade de Santo 
André) no Clube Atlético Aramaçan. 
Compareceram mais de 700 pessoas. 
Autoridades fizeram a abertura.

NOVO COLABORADOR
EDUARDO DE 
OLIVEIRA GUILHEN

FORMAÇÃO 
Administração de 
Empresas com ênfase 
em Marketing

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Análise de Crédito, Área Administrativa e 
Atendimento

Eduardo está locado no posto 
de atendimento em Sorocaba-
SP e é responsável pelo backup 
dos postos de atendimento e 
implantações. Desejamos sucesso 
no desempenho de suas funções.

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
O Conselho de Administração e os 
colaboradores se reuniram no dia 
06/12/2018 para estabelecer objetivos, 
metas e estratégias para 2019.

PALESTRAS REALIZADAS 
PELA COGEM SOBRE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

No 2º semestre a Cogem deu continui-
dade ao projeto de Educação Financeira.

A Cogem promoveu palestras de 
Educação Financeira na SIPAT da 
Empresa ContiTech das unidades de 
Itapevi e Santana de Parnaíba – SP. Na 
empresa Correias Mercúrio unidade de 
Jundiaí - SP, a Cogem levou as palestras 
para a Semana da Qualidade.

Visita nas Unidades
Foram realizados plantões na ZF 
Araraquara, FTE, Bosch Rexroth 
Pomerode, SEW unidades de Arujá e 
Joinville e Continental Resende.


