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Excelente notícia para nossos associados. Neste ano, o pagamento de juros 
sobre o capital será de 100%!

Você poderá receber o pagamento dos rendimentos do capital – ano base 2021 
– realizando sua solicitação pelo APP ou INTERNET BANKING de 10/01 à 31/01, 
se não automaticamente ele será inserido em seu capital após o prazo.
O Pagamento será creditado em conta corrente dia 18/02/2022.

Um novo ano se inicia, com novos sonhos, muita esperança, novas metas e desafios 
para realizar durante os próximos 365 dias deste novo ciclo. 

Nós, da COGEM, estamos aqui para auxiliar você com os diversos benefícios da 
nossa Cooperativa e renovamos o compromisso de oferecer nosso melhor, a 
cada associado, apoiando-o sempre para que conquiste seus objetivos. 

Juntos, somos mais fortes! Feliz Ano Novo!

Pagamento de juros ao
CAPITAL É DE 100%

Tivemos algumas mudanças na nossa campanha.

Veja só como funciona: 

• a cada 02 (duas) indicações, o associado que fizer a indicação 
vai receber um saco-mochila personalizado Cogem; 

• a cada 04 (quatro) indicações, o associado que fizer a indicação 
vai receber uma mochila personalizada Cogem. 

Informação importante: as indicações não são acumulativas.  

Portanto, ao retirar um brinde personalizado, a contagem de  
indicações recomeça! 

Período: 01/03/2022 a 31/12/2022

NOVA CAMPANHA NOVA CAMPANHA ”INDIQUE SEUS AMIGOS”:”INDIQUE SEUS AMIGOS”:
ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS!

https://cogem.com.br/campanhas/
https://cogem.com.br/campanhas/
https://cogem.com.br/campanhas/
https://cogem.com.br/campanhas/
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#EuSouCogem 
#SomosTodosCogem

Fabiano Oliveira  
de Sousa
Diretor Administrativo
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A força da coletividade: 
cooperatismo avança na pandemia

E o que é cooperativismo?

Cooperativismo em números

Há praticamente dois anos, convivemos com a pandemia de Covid-19, muitos desafios e, também, 
superação e aprendizado, pensando sempre no bem comum. Palavras como solidariedade, união, 
empatia, coletividade e cooperação ganharam mais força, e muito mais iniciativas. 
Mesmo em meio a esse cenário, o cooperativismo também avançou. De acordo com a 
BI.COOP, plataforma integrada ao Banco Central, que atualiza em tempo real os números do 
cooperativismo financeiro do Brasil, as cooperativas de crédito reúnem mais de 17,2 milhões de 
associados, com um crescimento de 10,06% só em 2020.
Houve um ingresso de quase 28 mil profissionais nas cooperativas do país. Em 2019, o número 
total de colaboradores nas cooperativas era 427,5 mil e, em 2020, esse número subiu para 455 
mil.  Os dados fazem parte do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, lançado em 2021 pelo 
Sistema OCB, tendo como referência o ano de 2020.  Hoje, são 4.868 cooperativas distribuídas 
em todos os estados.

NO MUNDO:
1,2 bilhão de Associados
250 milhões de Colaboradores
3 milhões de Cooperativas

NO BRASIL:
17,2 milhões de Associados
4.868  Cooperativas
455 mil Postos de Trabalho

Fontes de pesquisa:  https://somoscooperativismo.coop.br/numeros
 https://www.ocb.org.br/noticia/22543/cooperativismo-cresce-durante-a-pandemia

Em 150 países, as cooperativas atuam para dar novas oportunidades a seus associados e apoiar 
o desenvolvimento de suas comunidades. De acordo com o SomosCoop (movimento nacional  
que 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 associado é o dono do negócio, a 
gestão é democrática e o foco vai muito além do desenvolvimento econômico.  
Dessa forma, as pessoas crescem coletivamente e há geração de oportunidades por toda a parte.

O ano de 2021 continuou sendo um ano difícil 
para todos devido à pandemia e seus reflexos, 
mas tivemos que manter nossa confiança e nos 
apegar a tudo que vivemos, desenvolvemos 
e alcançamos neste ano. Na COGEM não foi 
diferente. Mesmo com tantos desafios, manti-
vemos a direção em nossos princípios de foco 
no associado e na eficiência, inovação e com-
petitividade, conseguindo avançar em uma 
importante alteração e evolução de nossa Coo-
perativa, que passou de “capital e empréstimo” 
para “clássica”, o que nos dá a possibilidade de 
lançar novos produtos, como o RDC (Recibo de 
Depósito Cooperativo), que será disponibili-
zado no primeiro trimestre de 2022.
Esta mudança busca consolidar ainda mais a 
COGEM como uma cooperativa forte, em dire-
ção à sua missão de prover recursos aos asso-
ciados para a concretização dos seus desejos 
e necessidades, além de incentivar os associa-

dos a investir e poupar.
Apesar de no Brasil o cooperativismo ainda não 
ser amplamente conhecido como na Austrália, 
Canadá, Estados Unidos e Suíça, por exemplo, 
que têm seus modelos altamente disseminados 
e em pleno funcionamento, nos últimos anos o 
cooperativismo vem aumentando no país com 
cooperativas cada vez mais sólidas, altamente 
profissionalizadas e controladas pelo Banco 
Central do Brasil. 
A COGEM acompanha essa evolução e, 
mesmo com os problemas já citados que 
foram trazidos pela pandemia nos últimos 
dois anos, vem se fortalecendo a cada ano 
em termos de ativo, evolução digital, melho-
ria contínua de sua estrutura e processos 
e de posicionamento em várias vertentes 
- capital, carteira de empréstimos, patrimô-
nio líquido, número de associados - para se 

concretizar como uma das principais coope-
rativas de crédito do país.
Acompanhe nossas redes sociais, divulgue a 
COGEM a seus colegas de trabalho e fortaleça 
o cooperativismo que tanto beneficia a todos 
que fazem parte dele. 
Aproveito para desejar um próspero ano a 
todos os associados, funcionários, fornece-
dores e parceiros de negócio, extensivo aos 
familiares e amigos. Conte com a COGEM para 
alcançar seus objetivos e sonhos! 

Educação Financeira 
para Jovens Aprendizes 
e Estagiários

A COGEM valoriza iniciativas que propagam o 
conhecimento e a capacitação quanto à gestão 
das finanças pessoais.  No dia 17 de novembro, 
realizamos nosso primeiro evento de Educação 
Financeira destinado a Jovens Aprendizes e 
Estagiários. 
Com o tema “Educação Financeira: que bicho é 
esse?”, Fabio Viana, da Consultoria Financeira 
Ponto C, proferiu palestra virtual, com a 
participação de quase 80 jovens em início 
de suas jornadas profissionais em nossas 
empresas conveniadas. 
O evento foi um grande sucesso de interação, 
com perguntas e respostas, possibilitando, 
assim, a conscientização quanto à importância 
de planejar e poupar dinheiro para realizar 
sonhos.

https://somoscooperativismo.coop.br/numeros
https://www.ocb.org.br/noticia/22543/cooperativismo-cresce-durante-a-pandemia
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No dia 22 de dezembro, reinauguramos nos-
sos postos localizados em Sorocaba/SP, com 
nova identidade visual, promovendo maior 
conforto e qualidade aos nossos associados.  
Nosso trabalho não para! Queremos sempre 
aprimorar nossos serviços, oferecendo todo 
o apoio e nosso melhor a cada associado. 
Aguarde! Em breve, novos postos da nossa 
Cooperativa serão reformados.

Postos de Sorocaba
TÊM NOVA IDENTIDADE VISUAL

2022 chega com as contas habituais de 
início de ano. Prepare-se! Uma delas é o IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores), que pesa bastante no bolso. 
Seu orçamento está preparado?
A linha de crédito IPVA é um empréstimo 
destinado ao pagamento unificado e em 
parcela única do IPVA, seguro obrigatório, 

licenciamento e multas de trânsito dos 
veículos dos associados e/ou de seus 
dependentes diretos (cônjuges e filhos).
Você pode financiar o pagamento de uma a 
dez parcelas. A taxa de juros é de 1,4% ao mês 
sobre o saldo devedor.

LINHA DE CRÉDITO IPVA: 
ATENÇÃO À OPORTUNIDADE!

Prestando contas: Assembleia Extraordinária foi realizada em julho

CONHEÇA AS LINHAS DE CRÉDITO DA NOSSA COOPERATIVA!

A Assembleia Geral Extraordinária da COGEM aconteceu no dia 12 de julho, com a participação de 16 delegados. Entre os assuntos do dia, foi formalizada a 
reforma ampla e geral do estatuto social, com destaque para a implementação da estrutura segregada (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e 
a mudança de modelo da Cooperativa para “clássica”, já aprovada pelo Banco Central. Em breve, teremos novos produtos disponíveis aos nossos associados.

“Para nós é uma imensa satisfação e alegria ter 
nosso posto de atendimento renovado, trazendo 

mais conforto para atender você associado. 
Venha nos visitar, estamos lhe esperando!”

Steffani  Guilhen e Elisabeth Moreira - Planta 01

“A reinauguração dos postos vem para oferecer 
um ambiente agradável e aconchegante aos 
associados. É uma imensa alegria fazer parte 

desta nova etapa, e me sinto orgulhosa em 
participar deste momento marcante na Cogem.”

Tamara Nunes – Planta 02

CRÉDITO PESSOAL (NOVO EMPRÉSTIMO OU REFINANCIAMENTO)
Crédito pessoal para associados de empresas conveniadas.

CONSTRUÇÃO E REFORMA
Empréstimo destinado à compra de materiais e equipamentos, mão de obra para construção, reforma ou melhorias do seu imóvel.

EDUCAÇÃO 
Destinada à formação e à capacitação dos associados e seus dependentes diretos, contemplando o financiamento de matrículas, 
mensalidades, materiais didáticos, uniformes (não inclui calçados) de cursos em geral (idiomas, intercâmbios, MBA, pós-graduação, 
seminários e congressos) e de cursos de longa duração (maternal, jardim de infância, ensinos fundamental e médio e graduação).

PORTABILIDADE
Trata-se de empréstimo destinado à quitação de empréstimos bancários com outras Instituições Financeiras.

Verifique qual linha de crédito oferecida pela Cooperativa se ajusta às suas necessidades e ao seu momento. 

A Cogem continua com as melhores taxas em suas linhas de crédito. 

Para acesso à ata e outros documentos da Assembleia, 
visite em nosso site a seção “Prestação de Contas”:

Para sua segurança e praticidade, baixe nosso App: ou

https://cogem.com.br/emprestimo-credito-pessoal/
https://cogem.com.br/emprestimo-credito-pessoal/
https://play.google.com/store/apps/details?id=e.cogem.app&hl=pt
https://apps.apple.com/br/app/cogem/id1439317105
https://cogem.com.br/governanca-prestacao-de-contas-assembleia-geral/
https://cogem.com.br/emprestimo-credito-pessoal/
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Para falar com a Ouvidoria ligue para 0800 800 5656 ou acesse o site www.contatoseguro.com.br/ouvidoriafncc ou, ainda, pelo aplicativo: 

CONTATO SEGURO. 

@cogemcooperativadecredito

@cogem_cooperativa COGEMCOOPERATIVADECRÉDITO

/company/ cogem-cooperativa-de-credito

PROJETO GRÁFICO/EDITORIAL
Arte da Criação (11) 3567.2011 

www.artedacriacao.com

Fique por dentro das novidades:
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
Assim, você acompanha todas as notícias da nossa Cooperativa, nossas realizações e todas as 
oportunidades e benefícios que a Cogem oferece. 
Temos um canal no YouTube, e estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. E mais: temos um 
grupo no Telegram e lista de transmissão no WhatsApp. Aproveite! 
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#COGEM47ANOS: 
PARABÉNS PARA A NOSSA COOPERATIVA!

#INTERCOOP:
COGEM PARTICIPA DE AÇÃO DE INTERCOOPERAÇÃO!

Como é bom comemorar! A campanha de aniversário da Cogem foi 
especial: 47 premiações, sendo sete mentorias financeiras e 40 kits 
de corrida de intercooperação aos associados participantes.

Criamos uma votação online e foi escolhida, por mais de 700 asso-
ciados, uma palestra virtual financeira com a best seller Patricia 
Lages – realizada no dia 16 de setembro. Nesse dia, tivemos + de 
100 participantes. 

Parabéns, Cogem! Que venham muitas realizações!

Em uma ação de intercooperação, em comemoração ao Dia Internacional das Cooperativas de 
Crédito (21 de outubro), Cogem, Cooperfemsa, CooperJohnson e CooperEricsson promoveram uma 
corrida virtual, contemplando mais de 200 atletas amadores e, ainda, promovendo o benefício 
Cogem Saudável, no qual todo associado tem o reembolso de até 50% do valor da inscrição, 
conforme regras vigentes.
Os inscritos participaram de um desafio virtual entre os dias 15 de outubro e 20 dezembro.

NOSSA EQUIPE
Nesta edição damos  
boas-vindas para nossa 
nova estagiária.Atualmente 
nossa estrutura conta com 21 
colaboradores.

NATHALIA SOUZA
GRADUAÇÃO: Administração (cursando)
ADMISSÃO NA COGEM: agosto/2021
ONDE ESTÁ LOCADA:  Sede
ÁREA DE ATUAÇÃO: Suporte as atividades da
sede, com destaque para a área Financeira e de
Controles Internos.

Estamos sempre dispostos a atendê-lo!
Listamos aqui nossos telefones de atendimento, 
por localidade:

FALE COM A COGEM
(TELEFONIA)

SAA – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO 
 (011) 3080-4120 / 3080-4121
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
PA – LIMEIRA / SP
(019) 4007-1954

Nova parceria da COGEM traz benefícios 
exclusivos para os seguros residenciais e de 
automóveis.

https://www.youtube.com/channel/UCw2dL0iHthki9MGc8vsNuiw
http://
https://www.facebook.com/cogemcooperativadecredito
https://www.instagram.com/cogem_cooperativa
https://www.linkedin.com/company/cogem-cooperativa-de-credito
https://www.youtube.com/channel/UCw2dL0iHthki9MGc8vsNuiw
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