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e você

Você tem buscado oportunidade de contratar 
crédito, seja para organizar sua vida finan-
ceira, ou simplesmente para realizar o mere-
cido sonho de consumo? 
Não deixe escapar essa chance: na Cogem, a 
redução das taxas de juros continua!
Os empréstimos podem ser contratados ou 
refinanciados pela tabela SAC (prestações 
decrescentes) ou pela tabela Price (prestações 
fixas). Confira, compare e faça sua escolha!

Distribuição do Resultado Líquido 2020:  
nossos associados também são donos!

Diante da rotina acelerada, é preciso buscar alternativas que facili-
tem sua vida, fornecendo conforto, praticidade e segurança! Aqui na 
Cogem, atentos à transformação digital, estamos sempre pensando em 
soluções para nossos associados.  
Acesse o Cogem Digital! De forma rápida, segura, ágil e muito intuitiva, 
você pode fazer consultas, simulações, atualização de salário, contratar 
empréstimos, solicitar benefícios, pedir alteração de quota capital etc. 

É sempre bom compartilhar boas dicas,  
concorda? Que tal indicar seus amigos  
para se associarem à Cogem? 
Nossa companha “Indique seus Amigos 2021” segue até 
o dia 31/12. Aproveite a oportunidade e participe!
A cada três indicações que fizer, durante o período da 
Campanha, o associado recebe uma mochila, conforme 
modelo definido pela Cogem.

Redução da Taxa de juros continua: aproveite!

INDIQUE A 
COGEM PARA 
SEUS AMIGOS!

E procure a linha de crédito com a parcela ideal 
para dar mais leveza ao seu orçamento e mais 
força para suas realizações.

Na Cogem, seu futuro acontece agora!

Acesse o site da Cogem e clique no menu:

Vale sempre lembrar: use o crédito de forma consciente. Organize seu orçamento, controle bem suas parcelas a pagar e planeje-se para atingir 
seus objetivos. Com um bom planejamento financeiro, você consegue realizar muitos sonhos. Experimente!

Para acompanhar os resultados alcançados no período, confira nosso Relatório 
Anual da Administração 2020 no site da Cogem acessando o menu:

Na Cogem, você recebe de volta parte dos juros pagos.
Conforme decidido na Assembleia Geral dos Associados, realizada em 29 de abril de 2021, foi aprovada a 
distribuição do Resultado Líquido referente ao exercício de 2020 no total de R$ 1.486.358,21.
Cada associado recebeu de volta 15,34% dos juros pagos sobre empréstimos no ano passado. Isso significa 
que, a cada R$ 100,00 gastos em juros, a Cogem devolveu R$ 15,34! Em uma Cooperativa de Crédito 
que, de acordo com a lei, não tem finalidade lucrativa, você paga apenas o valor justo dos serviços contratados. 
A distribuição do resultado líquido atende ao previsto na Lei Complementar nº 109/09 e Lei Federal 
nº 5.764/71. É sempre importante lembrar que a distribuição depende do resultado da Cooperativa e da 
decisão da Assembleia Geral, variando de ano para ano.

Tudo muito mais
DIGITAL!

CONFIRA NOSSOS CANAIS DIGITAIS, E APROVEITE!

ACESSE AGORA MESMO!LINHAS
TAXAS

Empréstimos Novos Refinanciamentos

12 parcelas 1,00 1,10

24 parcelas 1,10 1,20

36 parcelas 1,20 1,30

Educação 0,75 e 0,70 -

Construção/reforma 0,80 -

IPVA 0,80 -

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

https://cogem.com.br/campanhas/
https://cogem.com.br/digital/
https://cogem.com.br/wp-content/uploads/2021/04/COGEM_Relatorio-Anual_Web_2020_Digital_FINAL.pdf
http://cogem.com.br/emprestimo-credito-pessoal
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#EuSouCogem 
#SomosTodosCogem

Ronaldo Teixeira  
da Silva
Tesoureiro

Fazer parte da Cogem é um grande orgulho 
para mim, não somente por ser uma das dez 
maiores cooperativas de seu segmento – 
em termos de Capital (7ª posição), Carteira 
de Empréstimos (8ª posição), Patrimônio 
Líquido (9ª posição), Ativos (10ª posição) e 
Número de Associados (10ª posição) –,  mas, 
principalmente, pelas conquistas e realiza-
ções que puderam ser proporcionadas aos 
associados, mesmo durante a pandemia. 
Recentemente, em uma rede social, recebi 
a foto de uma criança sozinha em uma gan-
gorra, sentindo-se triste porque o brinquedo 
“não estava funcionando”. Afinal, era apenas 
ela na gangorra. Essa imagem me remeteu 
claramente à importância do cooperati-
vismo, essência das cooperativas de capital e 
empréstimo como a Cogem. 
A esperança da vacinação para toda a popu-
lação aumenta e dias melhores se aproxi-
mam. Entretanto, é sabido que momentos 
difíceis podem surgir e muitos desafios 
deverão ser enfrentados. Ser sócio da Cogem 
é sentir-se seguro e ter a confiança de que 
haverá suporte de uma instituição sólida, 
também em tempos desafiadores. É saber 
que “a gangorra funcionará”.
Durante a pandemia, foram mais de R$ 30 
milhões em empréstimos concedidos com as 
usuais e competitivas taxas de juros, além da 
incorporação das sobras ao capital, que redu-
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Kit Escolar: como forma de incentivo à Educação, distribuímos, a cada início de 
ano, o tradicional kit escolar para nossos associados. 

No mês de janeiro, disponibilizamos e 
entregamos mais de 19 mil kits escola-
res para os associados. 
Nós, da Cogem, acreditamos que a 
Educação é fundamental para o desen-
volvimento do País, e como forma de 
incentivo e contribuição, distribuímos, 
a cada início de ano, o tradicional kit 
escolar para nossos associados, tendo 
eles filhos ou não. 
O Kit Escolar Cogem conta com: apon-
tador, borracha, caderno universitário, 
canetas esferográficas azul e vermelha, 
cola em bastão, caixa de lápis de cor, lápis 
preto, pasta zip zap, régua e tesoura. 

VOLTA ÀS AULAS 
COM O PÉ DIREITO,  
É NA COGEM

Muitos  
benefícios  
para você, 
associado! 

zem ainda mais os juros pagos efetivamente 
pelos associados. Por outro lado, a Cogem pro-
porcionou também, a cada mês, o saudável 
hábito de poupar, mesmo em tempos difíceis.
Outro ponto de destaque da nossa Coo-
perativa foi a capacidade de adaptação, 
em momentos de distanciamento social. 
Felizmente, os canais digitais da Cogem 
facilitaram o dia a dia dos associados e 
colaboradores. Eventos online foram rea-
lizados e atingiram um púbico muito 
maior do que se fossem realizados pre-
sencialmente. Destaco aqui a comemora-
ção dos 46 anos da Cogem, com a live do 
humorista e imitador Rodrigo Cáceres, e o  
I Workshop de RH, realizado recentemente, 
com a participação do Prof. José Luiz Tejon. 
Por fim, agradeço a todos por fazerem parte 
da Cogem e permitirem o sucesso e a susten-
tabilidade da nossa Cooperativa. 
Acompanhe nossas redes sociais!
Um forte abraço,

Além de prover nossos associados com 
recursos financeiros para a concretização 
de seus desejos e necessidades, nós, 
da Cogem, estamos sempre em busca 
de soluções que possibilitem melhor 
qualidade de vida, acesso à informação  
e muitos benefícios. Confira!

Auxílio-funeral: a Cogem procura estar perto de seus associados, também nos 
momentos difíceis, e oferece auxílio de R$ 1 mil para as despesas de funeral, em 
caso de falecimento do associado, de seus pais ou de seus filhos.

Cogem Saudável: cuidar da saúde é essencial, e praticar atividade física também! 
Na Cogem, você conta com reembolso de até 50% (ou até o limite de R$ 250,00) do 
valor do kit básico de inscrição em corridas, caminhadas, passeios ciclísticos, com-
petições de duatlo, triatlo e crossfit. 

Kit Bebê: a chegada do bebê é um momento tão especial que merece planeja-
mento e muito aconchego! A Cogem presenteia papais e mamães, com o objetivo 
de atender às primeiras necessidades do bebê. A solicitação deve ser feita até os 
três primeiros meses de vida ou até um ano de idade, em caso de adoção. Mais con-
forto para a criança e a família!
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todos os participantes extremamente toca-
dos com suas palavras.
O Workshop contou com 80 participantes, de 99 
inscritos (81% de participação), com média de 
72 pessoas online, do início ao fim do evento.
O mês de junho foi escolhido para essse 
evento, em função do Dia do Profissional de 
RH (03/06), como forma de homenagear este 
profissional que desempenha tão bem seu 
papel, sendo o “coração da empresa”. 

No dia 29 de abril foi realizada, de forma 
virtual, a Assembleia Geral da Cogem, refe-
rente a 2020. Confira os principais assuntos 
abordados:
• Prestação de contas do exercício de 2020, 

compreendendo as apresentações do Rela-
tório Anual da Administração, demonstra-
ções financeiras, parecer do Conselho Fiscal 
e parecer da Auditoria Externa.

• Destinação das sobras líquidas.
• Aplicação do Fundo de Assistência Téc-

nica, Educacional e Social (Fates).

ASSEMBLEIA GERAL 2020

Limeira tem novo Posto de Atendimento Cogem

Estamos trabalhando firmemente para que 
todos os nossos demais Postos de Atendi-
mento Cogem passem por esta transforma-
ção nos próximos meses. Aguardem!

RESUMO DO EVENTO
Número total de participantes: 73
Quórum: 17 delegados 
Associados e Convidados: 4 
Liderança: 1

I WORKSHOP DE RH • COGEM
Foi realizado, no dia 17 de junho, o primeiro 
evento online da Cogem voltado ao público 
de RH de todas as nossas empresas con-
veniadas. Tivemos acesso a um conteúdo 
abrangente, abordando tudo que a Cogem 
pode proporcionar, além de novidades que 
estão por vir no decorrer deste ano. 
No encerramento, contamos com a presença 
do prof. José Luiz Tejon que, em sua pales-
tra “Guerreiros não nascem prontos”, deixou 

Para saber mais sobre os assuntos abordados na Assembleia Geral e 
acompanhar nossos comunicados de Prestação de Contas, realizados 
sempre com a máxima transparência e atenção às melhores práticas 
de Governança Corporativa, acesse: 

“Aproveitamos para parabenizar a  
todos os profissionais de RHs que 
trabalham para valorizar o maior 
patrimônio das empresas: as pessoas!”

#1 Mente Colaborativa (Partnership)
#2 Trabalho Remoto (Home Office)
#3 Dizendo a Verdade (Truth Telling)
#4 Reserva de Emergência (Safe Resource)

MACROTENDÊNCIAS PARA 2021

#5 Multicanais (Omnichannel)
#6 Obsolescência (Fear Of Missing Out)
#7  Aprendizado Contínuo (Lifelong Learning)  

“Voltamos a ser iniciantes!”

Ao final do evento online, tivemos a participação do palestrante Prof. Eduardo Fortes,  
que apresentou As sete macrotendências para 2021. São elas:

“Um novo ciclo se inicia com a nova 
identidade visual, que nos comunica de 
forma mais clara e nos aproxima cada vez 
mais de ti, nosso associado”.

Ricardo Alberti  PRESIDENTE COGEM

“Uma grande satisfação participar  
deste evento. Com essa inauguração 
celebramos duas conquistas: a nova 
identidade visual para os postos de 
atendimento e a presença na região de 
Limeira, que possui um grande potencial 
de adesão de novos associados”.

Ronaldo Teixeira  TESOUREIRO COGEM

Inauguramos, no último dia 21 de junho, de 
maneira simbólica, o Posto de Atendimento 
de Limeira, que já estava funcionando desde 
o dia 1º, dentro de nossa empresa conve-
niada ZF – LIMEIRA. A unidade de Enge-
nheiro Coelho também será atendida por ele.
Na oportunidade, tivemos a presença do 
nosso Presidente, Ricardo Alberti, e do nosso 
Tesoureiro, Ronaldo Teixeira, realizando o tra-
dicional corte da fita inaugural e dando início 
às atividades. 
Estiveram presentes ainda: Gabriela Reis (RH 
ZF Limeira), Wanderson Oliveira (Gerência 
Cogem), Priscila Oliveira (RH & MKT Cogem) 
e a nossa Analista Marissol Silva, que fará 
todo o atendimento desta unidade, junto aos 
nossos associados. 

https://cogem.com.br/governanca-prestacao-de-contas-assembleia-geral/


Nós, da Cogem, buscamos sempre formas de oferecer benefícios aos nossos Associados, e acreditamos na força das parcerias para alcançarmos os 
melhores resultados. Conheça nossos parceiros!

Cogem • Cooperativa de Crédito Cogem •  Rua José Versolato, 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

@cogemcooperativadecredito

@cogem_cooperativa COGEMCOOPERATIVADECRÉDITO

/company/ cogem-cooperativa-de-credito

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

Portal Educação: a nossa mais nova parceria, motivo de muito orgulho, já que valorizamos tanto a Educação como 
caminho para que as pessoas possam avançar em suas realizações. Nesta parceria, será concedido até 50% de des-
conto aos nossos associados, na inscrição de cursos, sendo permitido por até três vezes o uso do seu CPF como 
mecanismo para adquirir o benefício, que pode ser expandido aos seus dependentes. Para saber mais, acesse:  
https://www.eabankingschool.com/cogem

Conte Intercâmbio e Turismo: trata-se de consultoria personalizada, voltada a orientar e fornecer o passo a passo de 
programa de intercâmbio ao estudante, de acordo com cada perfil. A parceria oferece ao associado desconto de 150 CAD 
na taxa administrativa em contratações de viagens para intercâmbio. O benefício é estendido a seus familiares (cônjuge, 
filhos, pais e irmãos).

3D Applications: é uma empresa focada na venda de impressoras 3D, seus acessórios, insumos, peças e na prestação de 
serviços de prototipagem rápida. Apta a atender os associados em todo o território nacional, a empresa oferece não só o 
produto, mas também suprimentos e assistência técnica. Associados têm desconto de 15% em todos os equipamentos, 
para pagamentos à vista.

Sescoop/SP: O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo dá suporte às cooperativas, contribuindo para 
melhorar a gestão e os resultados dos empreendimentos e a vida das pessoas envolvidas com programas de Formação 
Profissional, Promoção Social e Monitoramento. Os associados podem acessar o portal: https://www.sistemaocesp.coop.br  
e conferir as diversas opções de cursos gratuitos para qualificação profissional e desenvolvimento humano.

SIGA A COGEM NAS REDES SOCIAIS 
Assim, você é o primeiro a saber das novidades e notícias da nossa Cooperativa e pode 
acompanhar nossas realizações e todas as oportunidades e benefícios que a Cogem oferece. 
Temos um canal do YouTube, estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Aproveite!
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Conheça nossas parcerias e as vantagens para nossos associados!

THIAGO PEREIRA
GRADUAÇÃO: Análise e Desenvolvimento  
de Sistemas
ADMISSÃO NA COGEM: 01/03/2021
ONDE ESTÁ ALOCADO: Sede
ÁREA DE ATUAÇÃO: Tecnologia da Informação

NOSSA  
EQUIPE

A equipe Cogem é composta por 20 colaboradores, que se dedicam diariamente para fazer o 
melhor aos nossos associados. Nesta edição, vamos conhecer os dois novos colaboradores:

THIAGO MOTA
GRADUAÇÃO: Marketing (P &P) &  
Tecnólogo em Gestão de TI
ADMISSÃO NA COGEM: 01/03/2021
ONDE ESTÁ ALOCADO: Sede
ÁREA DE ATUAÇÃO: Marketing e Comunicação

Para saber mais sobre as parcerias e vantagens 
oferecidas aos associados, acesse: 

https://www.eabankingschool.com/cogem/
https://www.sistemaocesp.coop.br/
https://cogem.com.br/parcerias-2/
https://www.facebook.com/cogemcooperativadecredito
https://www.instagram.com/cogem_cooperativa
https://www.linkedin.com/company/cogem-cooperativa-de-credito
https://www.youtube.com/COGEMCOOPERATIVADECREDITO
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