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ASSISTA AO 
VÍDEO COM 
DEPOIMENTOS DOS 
PARTICIPANTES!

Você poderá solicitar o pagamento dos 
rendimentos do capital, ano-base 2019, 
da seguinte forma: 

� 50% do valor será incorporado auto-
maticamente no seu capital; 

� e os outros 50% do valor poderão ser 
incorporados ao seu capital ou resga-
tados em dinheiro através de crédito 
em conta corrente.

A solicitação será através do Banking  
Cogem, de 08/01/2020 até 31/01/2020.

VEJA COMO FAZER
� pelo aplicativo Cogem: para baixar 

o APP COGEM pelo tablet ou celular, 
basta acessar as lojas virtuais Apple 
Store ou Play Store;

� pelo computador: acesse o site 
www.cogem.com.br e clique no 
botão “Banking Cogem”, localizado 
no canto superior direito da tela.

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS DO CAPITAL  
ANO-BASE 2019

Campanha 
COGEM 45 anos

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.

� Insira seu CPF;
� “Outros Serviços”;
� “Agendamentos – Agendamento  

Juros sobre o Capital”;

� Confira o valor disponível para resgate 
e clique em “Confirmar”;

� Após conferir todas as informações do 
agendamento, digite sua contrassenha 
de segurança e clique em “Confirmar”;

� Guarde o seu comprovante de solicitação;

� O pagamento será creditado em conta 
corrente no dia 10/02/2020.

PA São Bernardo do Campo/SP: (011) 3080-3960
PA Sorocaba/SP: (015) 3199-9311 / 3199-9310 / 3199-9309
PA Guarulhos/SP: (011) 3080-3961
PA Várzea Paulista/SP:  (011) 4863-0999
PA Camaçari/BA: (071) 3599-2006
PA Ponta Grossa/PR: (042) 4020-0147
PA Indaiatuba/SP: (019) 3199-3631

A partir de janeiro de 2020, a Cogem terá novos 
telefones para atendimento ao associado, confira:

NOVA 
TELEFONIA
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO COGEM
É hora de planejar! 

A Cogem realizou no último dia 10/12/2019 o Planeja-
mento Estratégico para 2020! Estavam presentes o Conse-
lho de Administração da Cogem e colaboradores.

L INHA DE CRÉDITO IPVA
Pague seu IPVA com a linha de crédito 
especial da Cogem

� Você poderá parcelar em até 10 prestações.

� Consulte o atendimento da Cooperativa.

* Créditos sujeitos à aprovação da Cogem e do RH da empresa.

Nossas linhas de crédito demonstram o interesse da Cogem em apoiar os associados e 
seus dependentes na formação e capacitação, aspectos fundamentais para o desen-
volvimento pessoal e profissional.

L I N H A  D E  C R É D I T O EDUCAÇÃO
Contamos com duas linhas de crédito COGEM EDUCAÇÃO, 
direcionadas especificamente para formação e capacitação do 
associado e seus dependentes diretos, abrangendo:

 financiamento de matrículas         mensalidades
         programas de intercâmbio         material didático de cursos em geral      
                graduação       pós-graduação       seminários       congressos

COGEM REDUZ  
TAXAS DE JUROS
As novas taxas serão aplicadas sobre os novos emprésti-
mos liberados a partir de 02/01/2020.

Prazos Taxas 
(contratos novos)

Taxas 
(refinanciamentos)

12 meses 1,1% 1,2%

24 meses 1,2% 1,3%

36 meses 1,3% 1,4%

48 meses 1,4% 1,5%

Educação 0,85% e 0,80% 0,85% e 0,80%

Construção/reforma 0,90% 0,90%

IPVA 0,90% 0,90%

Fast 1,1% 1,1%

� Você poderá usar a linha de crédito* para pagamento do 
IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas de trân-
sito dos veículos do associado e de seus dependentes dire-
tos (cônjuge e filhos).

� Taxa de juros de 0,90% ao mês sobre o saldo devedor 
(prestações decrescentes).

COGEM EDUCAÇÃO Cursos de longa duração Exceto cursos de longa duração
PRAZO 1 a 36 parcelas 0,95%

TAXA DE JUROS 1 a 12 parcelas 0,90%
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#EuSouCogem 
#SomosTodosCogem

EDITORIAL

Ricardo Alberti
Tesoureiro

ALTERAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CAPITAL

Gostaria de comentar neste editorial os 
desafios e as conquistas realizadas por 
todos da COGEM ao longo de 2019. Neste 
ano, mediante as incertezas políticas, 
econômicas e sociais, fomos em diversos 
momentos colocados em xeque, porém 
alternativas e criatividades surgem para 
superarmos estes desafios. Com esta rea-
lidade, a COGEM concretizou várias ações 
com o objetivo de disseminar o coopera-
tivismo não somente entre os seus asso-
ciados, mas com um público ainda maior. 
A participação da COGEM em projetos, 
palestras, eventos corporativos, feiras foi 
intensa e assim seu crescimento vem se 
consolidando ano após ano.

Atualmente a COGEM ocupa a 8ª posição 
entre as cooperativas de crédito de capital/
empréstimo do Brasil e isto é motivo de 
orgulho para todos nós, associados desta 
entidade. Mas não iremos parar, pois novos 
projetos estão surgindo e acreditamos que 
iremos crescer e promover o cooperati-
vismo em nossas atitudes diárias.

Visando esses novos desafios e nossas 
superações, estamos nos inserindo cada 
vez mais na tecnologia, com a internet e o 
aplicativo, pois a demanda para modelos 
de negócio é constante e precisamos estar 
prontos para atender aos nossos associa-
dos em suas necessidades com todas as 
plataformas atualmente existentes e tam-
bém em qualquer lugar e tempo.

Finalmente, agradecemos a todos que se 
empenharam e participaram destas ações 
e de nossos 45 anos de história, pois isto 
só seria possível com vocês (associados). 
Esperamos que todos possam se envolver 
ainda mais nas atividades em 2020 e com 
isso fazer da COGEM uma entidade promis-
sora, realizadora, inovadora e que acredita 
em seus valores e em sua missão de cultivar 
o COOPERATIVISMO em todas as esferas.

Um grande abraço.

Em atendimento a instrução normativa da Receita Federal do Brasil 
nº 1.869 de 25/01/2019, os rendimentos do capital passaram a ser 
tributados com base na tabela progressiva a partir de 01/01/2019. 
Por este motivo, a Cooperativa deixou de aplicar a alíquota fixa de 
15%. Desta forma, os associados que se enquadrarem nas regras 
para apresentação da declaração do imposto de renda 2020 (ano 
base 2019), a serem divulgadas pela Receita Federal no início de 

Parcelas 1 2 5 7 11 13 15 17 19 21 23 25 27 31 33 36
Tabela PRICE 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

Tabela SAC 955 896 871 854 821 803 787 770 753 736 719 703 686 652 635 610

Comparativo entre a tabela SAC e a PRICE (analise o que é melhor para você, antes de efetivar a solicitação).

792 792 792 792 792 792

792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

955
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787 770 753 736 719 703 686 652 635 610

800
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Tabela PRICE

Tabela SAC

EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES FIXAS: MAIS OPÇÃO PARA O 
ASSOCIADO NA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO NA COGEM

2020, deverão informar o rendimento do capital na Cogem 
como rendimento tributável.

O preenchimento incorreto desta informação poderá acarretar a 
retenção da declaração na malha fina da Receita Federal.

Fique atento no informe de rendimentos da Cogem que será dispo-
nibilizado até 29/02/2020.

A partir de janeiro, o associado poderá optar pela tabela PRICE, ou 
seja, empréstimos com prestações fixas, se assim preferir. O sistema 
SAC com prestações decrescentes continua disponível normalmente. 

As taxas de juros serão as mesmas nos 2 sistemas. No entanto, na tabela 
PRICE, o custo total do empréstimo fica maior porque o associado paga 
menos nas primeiras prestações (é o efeito do dinheiro no tempo).
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Celebração do Dia C: Sorocaba e ABC 

AÇÕES COGEM 

No 2º semestre, a Cogem deu 
continuidade ao projeto de Edu-
cação Financeira, promovendo 
palestras de Educação Financeira 

Feira de Benefícios Clarios
A Cogem participou do evento com 
o objetivo de levar mais conheci-
mento aos funcionários sobre os ser-
viços oferecidos pela Cooperativa.

Semana INOVA SENAI – 
Sorocaba
Uma semana cheia de atividades 
relacionadas à Inovação, Tecnolo-
gias, Ferramentas voltadas para a 
Transformação Digital e muito mais.

Nosso Gestor, Wanderson de Oliveira, 
participou com a palestra “Coopera-
tivismo de Crédito: um modelo de 
negócio sustentável”.

Visita nas Unidades
Foram realizados plantões na Ascoval,  
Bosch Pomerode, SEW Joinville e Rio 
Claro e ZF do Brasil Araraquara.

Acompanhe a Cogem  
nas REDES SOCIAIS 

/cogemcooperativadecredito

/company/cooperativa-de-credito-cogem

Atendimento Cogem

cogem_cooperativa

No dia 27 de julho, o Circuito Ses-
coop/SP de Cultura chegou a Santo 
André com o show “Sertão Cigano”, 
da banda de forró Xaxado Novo, 
para encher a cidade de música e 
celebrar a cultura popular!

A apresentação aconteceu no palco 
da Praça do Mercado, no XIX Festi-
val de Inverno de Paranapiacaba.

No dia 19 de outubro, o Circuito 
Sescoop/SP de Cultura levou para 
a cidade de Sorocaba o espetáculo 
“Fim?”, do Grupo Esparrama. A apre-
sentação aconteceu no Teatro Teotô-
nio Vilela e os ingressos foram troca-
dos mediante a doação de dois litros 
de leite longa vida, em prol da Asso-
ciação Criança Feliz e Apae Sorocaba.

Circuito Sescoop de Cultura 

A Cogem participou das celebra-
ções do Dia C no último dia 29 
de junho, em Sorocaba/SP, com a 
participação de 120 pessoas, entre 
adultos e crianças; e no dia 6 de 
julho, em São Bernardo do Campo/
SP, a festa teve a presença de mais 
de 900 participantes!

Ambos os eventos foram um sucesso, 
com muito aprendizado, interação  
e diversão para pais e filhos!

Dentre as atividades, os participan-
tes contaram com palestra de Edu-
cação Financeira para adultos e o 
mesmo tema foi abordado para as 
crianças de forma dinâmica.

Palestras realizadas pela Cogem sobre Educação Financeira
na empresa Vitesco Tecnologia 
Brasil Automotiva e na SIPAT das 
empresas Emicol (Itu/SP), Conti-
Tech (Santana de Parnaíba/SP) e 
Freudenberg (Diadema/SP). 

Na empresa Correias Mercúrio 
(Jundiaí/SP), a Cogem levou as 
palestras para a Semana da Qua-
lidade.

Dia C em Sorocaba Dia C em São Bernardo do Campo
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