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No mês de outubro firmamos uma parceria com a
empresa Hand Talk, que oferece tradução do
conteúdo de sites para a Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS. Apartir de agora nosso site
oferece um acesso mais amplo e inclusivo de
nosso conteúdo.

Sempre vale a pena lembrar que a implementação
de acessibilidade em sítios da internet é
OBRIGATÓRIA e está prevista na Lei nº 13.146 de
6 de julho de 2015.

Além do cumprimento da lei, tornar um website
mais acessível amplia o número de acessos,
valorizando sua marca e conteúdo e contribuindo
diretamente para uma sociedade com mais
diversidade e inclusão.
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Quem compara não tem dúvidas. As taxas e

condições de financiamento na cooperativa são

melhores. Além disso, quando você opta pela

cooperativa, está fortalecendo um sistema em que a

prioridade são os clientes e não o lucro/acionistas.

Todos os resultados da COOPINCOR retornam para

os cooperados, como juros creditados em conta

corrente, sobras incorporadas no capital, vale

compras distribuídos aos associados e demais

benefícios. Confira essa simulação:

R$ 10.000,00 em 49 parcelas de R$ 291,81 cada                                  

Taxa de juros de 1,35% ao mês.*

Crédito sujeito a análise. Taxa de acordo com a

política de crédito vigente em 01/11/2021 -

Consulte as linhas especiais para compra de dívidas

bancárias - Consulte seu perfil de cooperado, pois

temos taxas a partir de 0,77% ao mês.



EDIÇÃO SETEMBRO / OUTUBRO 2021 

Essa taxa, que serve de referência para outras taxas na
economia brasileira, passou de 6,25% para 7,75% um
aumento de 1,5 ponto percentual. Com a alta de
preços da energia elétrica e dos combustíveis, a
inflação alcançou, em setembro, 1,16%, o maior
patamar para aquele mês desde 1994, aponta o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No
acumulado de 12 meses, o índice já está em 10,25%.

Especialistas estimam que ela chegue a 10% no início
do ano que vem. Isso porque com o aumento das taxas
de crédito, os consumidores acabam gastando menos e
estimulados a poupar - uma vez que o dinheiro
poupado é remunerado a uma taxa de juros maior.

Mesmo com esse cenário de aumento da taxa SELIC, ao
contrário dos bancos, a COOPINCOR vem mantendo
suas taxas de empréstimos sem alteração, oferecendo
uma opção mais barata de crédito para seus
cooperados. Fonte: bbc.com
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VALE COMPRA 
MULTICASH 2021

Fiquem atentos às nossas redes sociais que em breve 
anunciaremos a distribuição dos Vale Compras 

Multicash de fim de ano!

CLIQUE NOS LINKS
PARA INTERAGIR >>>

SIGA NOSSAS PÁGINAS NO INSTAGRAM E 
FACEBOOK PARA NÃO FICAR DE FORA!

https://www.youtube.com/channel/UCBeLMPJD9-_hEpdgSkXay0A
https://www.facebook.com/Coopincor/
https://www.instagram.com/Coopincor/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941324261&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20d%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20COOPINCOR.
mailto:atendimento@coopincor.com.br
http://www.coopincor.com.br/
https://goo.gl/maps/D1XgQDTifGfLEJja9
tel:1126615584

