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Para comemorar nossos 45 anos 
vamos sortear 45 celulares 

Samsung Galaxy A10!

2 º  S E M E S T R E  D E  2 0 1 9

Rentabilidade 1º Semestre/2019

RESERVE UM DINHEIRO 
PARA O SEU FUTURO! 
RENTABILIDADE COGEM: 3,25% *

POUPANÇA: 2,22%

Acompanhe 
a Cogem nas 
REDES SOCIAIS 

/cogemcooperativadecredito 

/company/cooperativa-de-credito-cogem

Atendimento Cogem cogem_cooperativa

Agora também 
no Instagram!

e você

cogem.com.br/cogem45anos

ACESSE O HOTSITE DA 
PROMOÇÃO!

EXPERIÊNCIA E DISPOSIÇÃO PARA MUITO MAIS!
Tempo de comemorar e agradecer! 
Afinal, estamos completando 45 
anos de vida. Foram muitos desafios 
e conquistas em uma trajetória de 
sucesso, dedicação e, principalmen-
te, união de nossos associados, que 
fizeram e fazem parte dessa história.

Somando a experiência adquirida à 
nossa vontade de fazer muito mais, 
o caminho é um só: perseverar! 
Nosso trabalho não para, e você 

é parte importante dele. Juntos, 
somos melhores e mais fortes. Viver é 
muito mais prazeroso, quando temos 
sonhos a realizar. É isso que nos 
move. Parabéns a todos nós! 

Cada vez mais, queremos fortalecer 
nosso elo de união com nossos 
associados. Com este objetivo, nos 
esforçamos muito para entender 
suas necessidades, dificuldades, 
sonhos, para que cresçamos todos 

juntos. É hora de recordar, com muita 
satisfação, tudo o que conquistamos 
até aqui, renovando nossas energias 
para realizar ainda mais. Há muito a 
fazer e a comemorar, todos juntos! 
Parabéns para todos nós! 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA...

Acesse o nosso hotsite comemorativo 
dos 45 anos e acompanhe a linha do 
tempo contando a história da Cogem!

$
$

$
*Imposto de renda sujeito a tabela progressiva quando   
  da elaboração da declaração de ajuste anual.
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No dia 12 de abril aconteceu em Itu - SP, no Otho Hotel e Resort, 
a Assembleia Geral 2019 da Cogem, com 49 participantes, 
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, 
Funcionários Cogem, associados delegados, representantes 
das empresas conveniadas, Padrão Auditoria e Sescoop-SP.

O diretor presidente Flávio Abrão Filho realizou a abertura da 
Assembleia Geral falando sobre o cenário político e econômico 
do país e destacando as ações da Cooperativa em 2018.

Em seguida, Wanderson de Oliveira, supervisor da Cogem, 
apresentou o Relatório Anual da Administração/2018, com  nossos 
principais indicadores e realizações (disponível em nosso site).

O membro do Conselho Fiscal, Célio Firmino de Souza, fez a 
leitura do Parecer do Conselho Fiscal e Fabrício Koeke da 
Padrão Auditoria demonstrou o Parecer da Auditoria.

O técnico do SESCOOP-SP, Luiz Fernando Pereira dos Santos, 
apresentou o comparativo dos indicadores de desempenho da 
Cogem em relação as outras Cooperativas.

Ao final das apresentações, os delegados presentes aprovaram 
as contas do exercício de 2018, bem como a Rerratificação da 
destinação do Resultado Líquido do exercício de 2017 e a aplica-
ção do fundo de assistência técnica, educacional e social - FATES,  
conforme plano apresentado. Os seguintes assuntos também 
foram aprovados pelos presentes:

•	 Destinação do Resultado Líquido: O Resultado Líquido 
da Cooperativa de 2018 foi de R$ R$ 2.903.151. Deste valor  
R$ 700.000 foi destinado ao FATES e R$ 2.203.151 foi 

ASSEMBLEIA GERAL  2019

LINHA DE CRÉDITO EDUCAÇÃO
A linha de crédito COGEM EDUCAÇÃO, com prazo de 1 a 36 parcelas e taxas de 
juros de 0,95% e 0,90% a.m., é direcionada especificamente para formação 
e capacitação do associado e seus dependentes diretos, abrangendo o 
financiamento de matrículas, mensalidades, material didático de cursos em geral, 
programas de intercâmbio, graduação, pós-graduação, seminários e congressos.

Nossa linha de crédito demonstra o interesse da Cogem em apoiar os associados 
e seus dependentes na formação e capacitação, aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento pessoal e profissional, além de dar destaque no nosso portfólio 
de produtos e envolver os dependentes.

devolvido para os associados que pagaram juros sobre 
empréstimos em 2018, através de crédito na conta capital, 
o que representa 22,53% dos juros pagos.

•	 Reforma do Estatuto Social mediante a necessidade de 
alterações nos artigos 1º e 46;

 Artigo 1º
 Entrada das empresas para área de ação da Cogem:
 Konecranes Demag Brasil Ltda (Cisão da MHPS);
 Emicol Eletro Eletrônica S.A.;
 Emerson Eletric do Brasil Ltda;
 Emerson Process Management Ltda;
 Freudenberg Nok Componentes Brasil Ltda.

 Reforma do artigo 46
 Inclusão no artigo da previsão da participação de membro 

suplente na reunião do Conselho Fiscal, no caso da ausência 
de membro efetivo.

•	 Aprovação da revisão da política de sucessão dos 
administradores, incluindo o Conselho Fiscal;

•	 Foram apresentados os principais pontos do planejamento 
estratégico, com destaque para a contratação de 
empréstimo via Banking e Aplicativo.

Para finalizar o evento, o Conselho de Administração fez 
o lançamento do vídeo Cogem Digital e o lançamento da 
Campanha 45 anos Cogem. Após a Assembleia os convidados 
assistiram à palestra “Desafios e Oportunidades em um 
Mundo de Inovações”, com Marcelo de Elias.
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EDITORIAL

Flávio Abrão Filho
Presidente

JUROS MENORES após a distribuição do Resultado Líquido

LINHA DE CRÉDITO JUROS 
COBRADOS

JUROS EFETIVAMENTE PAGOS PELO 
ASSOCIADO HA DE CRÉDITO

Pessoal de 01 a 12 parcelas 1,20% 0,93%

Pessoal de 13 a 24 parcelas 1,30% 1,01%

Pessoal de 25 a 36 parcelas 1,40% 1,08%

Fast Shop 1,20% 0,93%

IPVA 1% 0,77%

Construção e Reforma 1% 0,77%

Na COGEM você recebe de volta parte 
dos juros pagos!
R$ 2.20 Milhões foram devolvidos por 
participação nos resultados!

Conforme decidido na Assembleia Geral 
dos associados, realizada em 12 de abril 
de 2019, foi aprovada a distribuição do 
Resultado Líquido referente ao exercício 
de 2018 no total de R$ 2.203.151.

Cada associado recebeu de volta 22,53% 
dos juros pagos sobre empréstimos 
feitos no ano passado, ou seja, a cada 
R$ 100,00 gastos em juros, a COGEM 
devolveu R$ 22,53!

No dia 30 de abril de 2019, o valor apu-
rado foi integralmente incorporado 
à conta de capital de cada associado, 
aumentando assim, o valor capitaliza-
do na COGEM. Em uma cooperativa de 
crédito, que de acordo com a lei não 
têm finalidade lucrativa, você paga 

apenas o valor justo dos serviços con-
tratados.

A distribuição do resultado líquido 
atende ao previsto na Lei Complemen-
tar nº 109/09 e Lei Federal nº 5764/71.

É sempre importante lembrar que a 
distribuição depende do resultado da 
Cooperativa e da decisão da Assembleia 
Geral, variando de ano para ano.

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

MAIS DO QUE CLIENTES, NOSSOS 
ASSOCIADOS TAMBÉM SÃO DONOS!

COGEM 45 ANOS
#EuSOUCogem #SomosTODOSCogem 

Você é nosso melhor presente!

Gostaria de iniciar este editorial enfatizando 
as sentenças acima e convidando a todos 
para refletirem o porquê da escolha destas 
palavras, para a campanha comemorativa 
dos 45 anos da Cogem.

Em 1974 começamos pequenos, humildes, 
dentro do Grupo Mannesmann, atenden-
do apenas aos funcionários do Grupo.

Fazendo um paralelo com as pessoas 
denominadas como Geração Y, ou seja, 
pessoas nascidas durante os anos 70 e 
início dos anos 90, ávidas por liberdade e 

inovação, marcada pelo avanço de tecno-
logia e prosperidade econômica, o espírito 
da Cogem não poderia ser diferente.

E, nossa história é de sucesso, crescimento 
e inovação.

Desde o nosso registro junto ao Banco 
Central do Brasil, podendo operar com 
outras empresas, o lançamento do site, 
o registro de nossa marca, a aquisição da 
sede própria, lançamento do novo logo 
e identidade visual etapas estas que pro-
porcionaram atingirmos a marca de R$ 70 
milhões em ativos administrados em 2018.

Mas, estas conquistas só foram possíveis 
porque houve quem acreditasse na 
Cogem, e estas pessoas são vocês 
associados, que depositaram toda con-
fiança nos funcionários e nos conselhos 
de administração e fiscal, que colaboraram 
com a cooperativa durante estes 45 anos.

Voltando ao início do editorial, entendemos 
que a # Eu Sou Cogem, # Somos TODOS Co-
gem, Você é nosso melhor presente! repre- 
sentam todos os 45 anos da cooperativa 
e, tenham certeza de que, nossos planos 
sempre levaram e levam  em consideração 
vocês associados, sempre focando no que 
é melhor para vocês e que o retorno só 
pode vir se continuarmos crescendo, nos 
mantermos ativos no mercado, inovando 
no atendimento, para oferecer as melhores 
opções e oportunidades.

Vamos comemorar juntos! 

Um Grande Abraço a Todos.
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AÇÕES COGEM 

DIA C – SÃO BERNARDO 
DO CAMPO/SP

Semana Nacional de 
Educação Financeira – 
Semana ENEF
Entre 20 e 24 de maio a Cogem apoiou 
as ações da Semana ENEF.

A Educação Financeira tem o objetivo 
de conscientizar sobre a importância de 
planejar, gerir e direcionar as finanças 
para que desenvolva a capacidade de 
tomar decisões assertivas, criando um 
bem-estar individual e coletivo. 

Mais de 1.500 crianças da rede pública 
de ensino de São Bernardo do Campo e 
Diadema foram atendidas nessas ações!

A Cogem também apoiou as ações da 
Consultoria Ponto C, que disponibilizou 
diversas palestras de forma presencial 
e on-line. 

NOVA 
COLABORADORA
DEVANIR PEREIRA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Possui sólida carreira profissional no 
segmento de cooperativa de crédito e 
instituições financeiras.

FORMAÇÃO

•	 Ciências	Econômicas;

•	 MBA	Capacitação	Gerencial;

•	 MBA	Gestão	de	Pessoas

Devanir faz parte da equipe 
Cogem e fica locada na sede 
em São Bernardo do Campo-SP, 
responsável pela coordenação 
dos postos de atendimento e 
também por produtos, benefícios, 
serviços e parcerias Cogem.

CAMPANHA 
INDIQUE SEUS 
AMIGOS 2019 
INDICAR O QUE É BOM FAZ BEM!

A cada três indicações você receberá 
uma mochila.

Período da Campanha: 
02/01 à 31/12/2019.

Confira o regulamento no site!

Ativação do DIA C
Promovendo a Integração com a 
Comunidade, o Sescoop-SP e as 
cooperativas Cogem e Sicredi, em 
parceria com a Fundação Criança de 
São Bernardo do Campo, realizaram 
sessões especiais de cinema dentro da 
programação do Dia C! Foi um sucesso! 
Foram 9 Sessões com mais de 1.500 
crianças!

ENTREGA  
KIT ESCOLAR
No início do ano, entregamos os 
tradicionais kits escolares para a alegria 
dos associados e das crianças.

PARCERIAS
Confi ra nossa parcerias abaixo e para mais informações acesse o site da 
Cooperativa: cogem.com.br/parcerias-2

O benefício das nossas parcerias é estendido aos pais, cônjuge e  filhos. Os 
associados deverão contatar a cooperativa para retirar a carta de autorização 
e garantir os descontos.


