
COMUNICADO

A Cooperativa de Crédito Cogem, instituição financeira, autorizada a funcionar, fiscalizada e regulada 
pelo Banco Central do Brasil vem a público informar que está sendo vítima de uma ação criminosa. 
Não se trata de invasão à nossa base de dados nem ao nosso sistema financeiro, mas de um 
golpe que está sendo aplicado por uma empresa que se faz passar pela nossa cooperativa, utilizando 
nome muito similar, nosso endereço e também nosso CNPJ, com o intuito de desfalcar pessoas físicas 
que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira. Em nossos 45 anos de atuação, sempre 
agimos de forma absolutamente idônea e transparente e é por desejar manter nossos valores, preser-
var a nossa reputação e proteger nossos associados e todo cidadão que alertamos para esta prática 
ilegal. 

A missão da Cogem é a de “prover os seus associados com recursos financeiros para possibilitar a 
concretização de seus desejos e necessidades, em condições percebidas como sendo as melhores 
do mercado, segundo as regras estabelecidas pela Cooperativa e pela legislação aplicada às instituições 
financeiras”. Nossa atividade, portanto, não é a de renegociação de dívidas de financiamento de  
automóveis e imóveis.

Ocorre que descobrimos na última semana a existência de um site que oferece os serviços de  
renegociação de dívidas bancárias e que se utiliza dos nossos dados cadastrais – nome, endereço 
e CNPJ. O golpe segue o script de sempre: contatos telefônicos, promessas milagrosas e envio de  
boletos para pagamento prévio. Eventuais vítimas terão pago por um serviço que não será realizado. 
Pior do que isso: não terão a quem recorrer, já que a empresa usa dados de contato falsos. Infelizmente, 
ela se utiliza dos nossos dados.

Na última semana, recebemos a ligação de uma vítima deste crime financeiro, que entrou em contato 
conosco por constatar que a sua dívida bancária não havia sido quitada e ao encontrar no falso site 
nosso número de CNPJ e endereço. 

A Cogem esclarece que não realiza este tipo de atividade e que recrimina veementemente qualquer 
conduta que não esteja dentro da letra da lei. A Cogem já realizou o Boletim de Ocorrência e está em 
contato com as autoridades para denunciar o crime, apoiar as apurações e cobrar solução. A Cogem 
também já está tomando as medidas jurídicas cabíveis quanto aos impactos da prática ilegal em seu 
nome e imagem. 

Além disso, a Cogem está atuando em parceria com o Google com o objetivo de excluir seus dados 
cadastrais da página falsa, pressionar pela retirada da página do ar e pela adequada penalização dos 
responsáveis conforme estabelece a lei.

Agradecemos a compreensão de todos e o apoio que temos recebido nos últimos dias desde que 
descobrimos que estamos sendo vítimas de ação fraudulenta. Estamos à disposição para responder 
às dúvidas relativas ao tema via e-mail (atendimento@cogem.com.br) e (11) 3080-3939.

www.cogem.com.br


