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No dia 3 dezembro, a Ocesp, por meio de seu

superintendente executivo corporativo, Aramis

Moutinho Jr., esteve na CoopInCor para fazer a

entrega da placa comemorativa dos 25 anos da

Cooperativa. A placa foi recebida pela presidente da

CoopIncor, Hsia Sao Wah; pelo gerente

administrativo, Osni Pires; além de membros da

diretoria e equipe técnica .

Sistema Ocesp homenageia a CoopInCor 
pelos seus 25 anos.

Segundo o superintendente do Sistema Ocesp, atualmente, a

Coopincor está focada em reforçar boas práticas de gestão e

capacitação de lideranças. “É uma cooperativa que vem atuando com

força em gestão, com destaque dentro do sistema cooperativo

paulista. Estão trabalhando para aumentar o número de seus

cooperados, participando ativamente dos projetos do Sistema Ocesp,

atendendo às normas do Banco Central e buscando diversificar e

inovar sua linha de atuação dentro da Fundação Zerbini.” A presidente

Hsia é um forte exemplo de gestão e, no próximo ano, esperamos estar

juntos nas diversas ações de capacitação do Sistema Ocesp para a

diretoria e conselhos da cooperativa”, salientou Moutinho Jr.
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A CoopIncor entregou vales compras 
para os seus associados.

Em dezembro a CoopInCor entregou para cada associado um

vale compras no valor de R$ 126,00, para utilização em lojas

do Grupo Pão de Açucar que abrangem os Supermecados

Extra, Pão de Açucar, Postos de Combustivel Extra e demais

estabelecimentos.

A entrega já se tornou tradição entre os sócios, pois a

CoopIncor realiza esta distribuição há quase vinte anos.
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Como já foi divulgado, a CoopInCor sempre buscando a inovação

para facilitar o atendimento ao seu cooperado, implementou o

sistema de assinatura eletrônica de documentos.

Com este sistema, caso o cooperado opte, já pode solicitar o seu

crédito sem precisar sair de sua unidade de trabalho ou de sua

residência. É rápido, fácil e seguro. Confira todas as vantagens da

assinatura digital:

Para mais informações entre em contato por e-mail: 
atendimento@coopincor.com.br



CLIQUE NOS LINKS
PARA INTERAGIR >>>

A CoopInCor tem uma das menores taxas de crédito consignado

do mercado, basta comparar !

Veja alguns exemplos:

• R$ 10.000,00 em 49 parcelas de R$ 291,85 cada

• R$ 5.000,00 em 49 parcelas de R$ 145,92 cada

* Taxa 1,35% a.m.

Como a CoopInCor não visa lucro, o associado recebe de volta

parte dos juros pagos como sobras, vale compras, devolução dos

juros em conta corrente e demais benefícios.

*Crédito sujeito a análise. Taxa de acordo com a política de crédito vigente

até 31/01/2022 Consulte as linhas especiais para compra de dívidas bancárias

- Consulte seu perfil de cooperado, pois temos taxas a partir de 0,77% ao mês.
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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

