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Bem-vindo, 2021! 

POSIÇÃO DA COGEM NO RANKING
DAS COOPERATIVAS SEGMENTADAS

Com esperança, ânimo e muita disposição, estamos prontos para um novo ciclo. Que seja, para todos 
nós, nossos amigos e familiares, um ano mais leve, repleto de realizações, trabalho, saúde e felicidade. 

Renovamos nosso compromisso de oferecer a cada Associado o nosso melhor, apoiando-o sempre, para 
que conquiste seus objetivos e tenha uma vida mais plena. Juntos, somos mais fortes! Feliz Ano Novo!

CAMPANHA 
INDIQUE SEUS AMIGOS 2020

O que é bom merece ser divulgado!

Então... indique seus amigos para se associarem à Cogem.

Lembre-se: nossa companha 

“Indique seus amigos 2021”.

A cada três indicações, durante o período da Campanha, o associado 
recebe uma mochila, conforme modelo defi nido pela Cogem.

PARTICIPE! Acesse o regulamento no site:
cogem.com.br/campanhas

Data base: agosto/2020   Fonte: BACEN

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS DO CAPITAL ANO BASE 2020 

Você poderá receber o pagamento dos rendimen-
tos do capital - ano base 2020 da seguinte forma:

Após conferir todas as informações do agenda-
mento, digite sua contrassenha de segurança 
e clique em Confi rmar.  Guarde o seu compro-
vante de solicitação.Veja como fazer:

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.

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 atuali-
zado no sistema da Cooperativa.

Passo a passo:

O pagamento será creditado em conta 
corrente no dia 08/02/2021.

100% do valor poderá ser resgatado em 
dinheiro por meio de crédito em conta-corrente.

Caso você não faça a opção pelo resgate, 
100% do valor será incorporado automatica-
mente ao seu capital.

insira seu CPF;

escolha a opção “Outros Serviços”;

vá em “Agendamentos – Agendamento Juros 

sobre o Capital”;

confi ra o valor disponível para resgate e clique em 

“confi rmar”.

A solicitação deve ser feita pelo Banking Cogem.
Atenção ao prazo:

de 11/01/2021 até 31/01/2021
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#EuSouCogem 
#SomosTodosCogem

Ricardo Alberti
Presidente

Iniciamos este edital refletindo o ano de 2020: 
O que falar deste ano? Quais as mudanças que 
fizemos mediante um cenário muito desafia-
dor? Quais eram nossos planos e ambições em 
janeiro e como chegamos ao final do ano?

Vale a reflexão sobre os temas acima expostos, 
pois as incertezas, as crises e as mudanças nos 
fizeram ficar muito apreensivos durante o ano 
todo, mas ao mesmo tempo nos ensinaram 
a mudar nossas rotas e nossos caminhos em 
vários momentos com o objetivo de sempre 
fazer o melhor para atingir os resultados espe-
rados.

Mediante estes cenários a Cogem novamente 
superou as adversidades destas mudanças 
socioeconômicas que colocaram a Cooperativa 

num teste relevante, como a queda na taxa de 
juros (SELIC), o crescimento na taxa de desem-
prego e taxas de câmbio com altas expressivas. 
Com todos estes fatores a Cogem se mostrou 
preparada em ajudar o seu associado e a superar 
toda a crise que passamos ao longo de 2020.

Mas e agora o que podemos esperar para 2021?

Mesmo com todas as incertezas geradas nos 
setores políticos, econômicos e de saúde pública, 
a Cogem está otimista e se prepara para trilhar 
novos caminhos que permitem que possamos 
ser ainda mais fortes no setor do Cooperativismo 
e demonstrar que todos juntos somos muito mais 
fortes e iremos superar essas barreiras.

Finalizo com uma mensagem de esperança a 
todos os nossos associados, dizendo que por 
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maior que sejam as dificuldades pela qual este-
jam passando, nunca desaminem e desistam de 
seus objetivos e sonhos e conte conosco para 
concretizá-los. O cooperativismo mostra-se cada 
vez mais forte em nosso meio e sendo #Somos-
TodosCogem, #SomosCooperativismo, chegare-
mos as conquistas de cada plano.

Um forte e grande abraço,

A FORÇA DO COOPERATIVISMO

Para você, quais foram as maiores lições de 2020? Sem dúvida, solida-
riedade, união e cooperação estão na lista. Mesmo no auge do distan-
ciamento, todos nós buscamos formas de unir esforços, estreitar laços. 
Ontem, hoje e sempre, é preciso cooperação: não apenas para superar 
dificuldades, mas para crescer, avançar, superar e, principalmente, pelo  
bem comum! 

Em 150 países, as cooperativas atuam para dar novas oportunidades a 
seus cooperados e apoiar o desenvolvimento de suas comunidades.

Segundo definição da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), 
cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo 
em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunida-
des para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvi-
mento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustenta-
bilidade, o individual e o coletivo.

VOCÊ SABIA QUE O COOPERATIVISMO  
É UM MOVIMENTO GLOBAL? 

VAMOS AO CONCEITO! 

No Brasil, o cooperativismo também se fortalece. De acordo com o 
SomosCoop (movimento nacional divulga o cooperativismo), trata-
-se de um modelo de negócio feito por pessoas e para as pessoas. 
Um jeito de empreender colaborativo em que o cooperado é o dono 
do negócio, a gestão é democrática e o foco vai muito além do 
desenvolvimento econômico.  Dessa forma, as pessoas crescem cole-
tivamente e há geração de oportunidades por toda a parte.

No Mundo:

No Brasil:

COOPERATIVISMO EM NÚMEROS

1,2 bilhão  de Cooperados

280 milhões  de Colaboradores

3 milhões  de Cooperativas

14,6 milhões  de Cooperados

6,8 mil  Cooperativas

425,3 mil  Postos de Trabalho

Fontes de pesquisa:  https://somoscooperativismo.coop.br/numeros |  https://www.somos.coop.br/vem-ser-coop/
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COGEM DIGITAL:
INOVAÇÃO, PRATICIDADE 
E SEGURANÇA

46 ANOS COGEM,
COM MUITO HUMOR!

Em meio a tantas transformações, avanços 
e desafi os, a Cogem segue fi rme, investindo 
em soluções digitais para facilitar a vida das 
pessoas.  É o Cogem Digital! De forma rápida, 
segura, ágil  e muito intuitiva, nossos Asso-
ciados podem fazer consultas, simulações, 
atualização de salário, contratar emprésti-
mos, solicitar benefícios, pedir alteração de 
quota capital etc.

É fundamental cuidar da saúde física e emocio-
nal, mantendo o equilíbrio e a alegria, mesmo 
diante das difi culdades. Por isso, em 2020, 
nossa Campanha de Aniversário abraçou a 
causa: “Rir é o melhor remédio!”

Nossa comemoração contou com live do humo-
rista e imitador Rodrigo Cáceres, realizada no 
dia 16 de setembro, com mais de 770 visua-
lizações. Ao fi nal do stand up, o humorista 
anunciou o nome dos 20 sorteados, que foram 
contemplados com Kit Churrasco. 

Durante alguns dias, Rodrigo Cáceres desta-
cou gentilmente em seu canal a realização do 
nosso evento! Nossa campanha foi toda pos-
tada no Instagram.

Siga-nos nas redes sociais!

É seguro: a Cogem está sempre atenta para 
oferecer uma navegação segura.

É completo: oferece acesso a extratos, emprés-
timos, simulação de fi nanciamento e muito mais.

É prático: você pode acessar, de onde estiver, 
pelo celular ou  tablet.

Confi ra nossos canais digitais, e aproveite!
Site - Cogem Digital
Banking Cogem
Aplicativo

Você sabe quais são os diferenciais 
do Cogem Digital? 

A Cogem completou 46 anos no dia 02 de agosto. 
Em 02/08/1974 o Banco Central do Brasil concedeu a 

autorização para funcionamento da Cooperativa.

Parabéns Cogem! 
Muito sucesso à Cooperativa e a todos nós!

Confi ra nossos canais digitais, e aproveite!

Aponte seu celular 
para o QRCode ao 
lado e acesse o site 
da Cogem Digital.

REGULARIZAÇÃO DAS 
PRESTAÇÕES COM VALORES 
EM ABERTO

LINHA DE CRÉDITO IPVA

Neste edição, fazemos um agradecimento especial aos RHs das empresas conveniadas, associa-
dos e colaboradores, que tanto contribuíram com o trabalho de regularização das prestações 
com valores em aberto. 

Em um ano marcante para todos nós, tivemos a certeza de que sempre é possível rea-
lizar nossas atividades com assertividade, quando há envolvimento e colaboração. 
Muito obrigado a todos!

Fique atento! Ano novo, e já começam as 
contas! O IPVA (Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores), tradiciona-
mente, é uma delas! Seu orçamento está 
preparado? 

A linha de crédito IPVA é um empréstimo 
destinado ao pagamento unifi cado e em 
parcela única do IPVA, seguro obrigatório, 
licenciamento e multas de trânsito dos veí-
culos dos Associados e/ou de seus depen-
dentes diretos (cônjuges e fi lhos).

Você pode fi nanciar o pagamento de 1 a 10 
parcelas. A taxa de juro é de 0,80% ao mês 
sobre o saldo devedor. 

LINHA DE 
CRÉDITO EDUCAÇÃO
Pensando no futuro, educação é sempre um 
bom investimento, tanto para você, quanto 
para seus familiares. Com planejamento e 
organização, é possível realizar este sonho.  

A linha de crédito Educação é destinada à for-
mação e capacitação dos Associados e seus 
dependentes diretos, contemplando o fi nancia-
mento de matrículas, mensalidades, materiais 
didáticos, uniformes de cursos em geral, como 
de idiomas, intercâmbios, MBA, pós-gradua-

ção, seminários, congressos, cursos de longa 
duração como maternal, jardim, ensino funda-
mental e médio, graduação. O prazo de paga-
mento é de 1 a 36 parcelas (exceto cursos de 
longa duração), com taxa de juro de 0,75% ao 
mês (Tabela Price ou SAC ). 
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COGEM NAS REDES SOCIAIS 
SIGA A COGEM NAS REDES SOCIAIS 

/cogemcooperativadecredito

cogem_cooperativa

Atendimento Cogem

/company/cooperativa-de-credito-cogem
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Assim, você pode acompanhar nossas realizações e todas 
as oportunidades e benefícios que a Cogem oferece. 

CRÉDITO COOPERATIVO  
Com planejamento, você pode organizar 
sua vida fi nanceira e realizar sonhos! 

Conciliar as contas do dia a dia não é fácil. 
Para muitos, essa tarefa se tornou ainda 
mais desafi adora em 2020, por desem-
prego de algum familiar, diminuição da 
renda ou mesmo gastos extras que preci-
saram ser feitos. 

Em meio a tudo isso, é preciso seguir em 
frente, cumprindo compromissos fi nancei-
ros e, também, atendendo às necessidades 
da familia. 

Atenção: os empréstimos podem ser contratados ou refinanciados pela tabela SAC 
(prestações decrescentes) ou pela tabela PRICE (prestações fixas). Planeje-se!

O uso consciente do crédito, feito com critério e planejamento, pode auxiliar nos momentos 
difi ceis (para reorganização do orçamento), e também, para a realização de muitos objetivos. 

O Crédito Cooperativo oferece ao Associado linhas de crédito com taxas muito abaixo das 
que são praticadas pelo mercado. Confi ra as linhas oferecidas:
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Nossa Equipe
A equipe COGEM é composta por 19 colaboradores, que se dedicam diariamente para fazer o melhor pelos nossos Associados. 
Nesta edição, você vai conhecer três colaboradores:

GRADUAÇÃO: 
Gestão de Recursos Humanos
ADMISSÃO NA COGEM: 
21/09/2020
ONDE ESTÁ LOCADO: 
PA Limeira

Marisol

GRADUAÇÃO: 
Gestão Financeira, Direito 
e MBA Gestão Empresarial
ADMISSÃO NA COGEM: 
03/11/2020
ONDE ESTÁ LOCADO: 
PA SorocabaReginaldo

GRADUAÇÃO: 
Administração (cursando)
ADMISSÃO NA COGEM:
19/10/2020
ONDE ESTÁ LOCADO: 
Sede
ÁREA DE ATUAÇÃO: 
Financeiro e Controles InternosThaís

SAA – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO
 (11) 3080-4120 / 3080-4121
PA – SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
T(011) 3080-3960

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

Estamos sempre dispostos à 
atendê-lo, associado! 
Listamos aqui nossos tele-
fones de atendimento, por 
localidade:

TELEFONIA COGEM

LIÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
No mês de novembro de 2020, a Cogem 
promoveu palestras de Educação Finan-
ceira na SIPAT da Empresa ContiTech, uni-
dade Santana de Parnaíba – SP. 

Além de prover seus Associados com 
recursos fi nanceiros para a concretização 
de seus desejos e necessidades, faz parte 
da missão da Cogem contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do 
Brasil, por meio da orientação fi nanceira, 
do estímulo à poupança e das boas práti-
cas dos princípios coorperativistas. 

Por isso, iniciativas que propagam o conhe-
cimento e a capacitação quanto à gestão 
das fi nanças sociais são tão valorizadas pela 
Cogem!  Confi ra as fotos!

PA – SOROCABA / SP
(015) 3199-9311 / 3199-9310 / 3199-9309
PA – GUARULHOS / SP 
(011) 3080-3961

LINHAS TAXAS 
EMPRÉSTIMOS NOVOS

TAXAS 
REFINANCIAMENTO

12 meses 1,00 1,10

24 meses 1,10 1,20

36 meses 1,20 1,30

Educação 0,75 e 0,70

Construção/Reforma 0,80

IPVA 0,80

Fast Shop 0,80   


