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Cecremef

Nesta edição:

Ainda há quem ache que a Cooperativa tem lucro?

PPC 2014 e FINAVE

O ato cooperativo – no qual nossos

A Cooperativa é a
sua consultoria de
investimentos
Todas as condições
e taxas de créditos
da Coopeerativa
Novidade: Seguros
exclusivos
Convênios para você
passear mais

associados formam um Capital, que será

distribuir lucro aos associados: é

emprestado àqueles que precisam de crédito

proporcionar-lhes bem-estar. Para alguns,

– é uma operação restrita a estes associados,

esse bem-estar será produzido por uma

que não dá lucro (o que seria ilegal), e

melhor rentabilidade de seus investimentos,

justamente por isso é isenta de tributação. Os

para outros isso será alcançado através de

juros dos empréstimos devem apenas pagar

menor custo do crédito. Para uma parte do

os custos operacionais da Cooperativa,

quadro social, poderá ser através de festas e

incluindo a remuneração das aplicações. Do

excursões com amigos e colegas de décadas.

que sobra depois de pagos esses custos, parte

(Estes eventos sociais não trazem despesas

vai para os fundos legais, parte remunera o

operacionais para a Cooperativa, e ainda podem

Capital, e parte é devolvido ao associado –

gerar negócios – por exemplo, o financiamento do

na forma que a Assembleia Geral decidir.

dinheiro que o viajante precisa para a viagem ou a

Sobra não é lucro: é o resultado financeiro
que volta para você na mesma proporção de

Chat: um
novo canal
na internet
A Cooperativa está desenvolvendo um mecanismo
de chat para lhe atender enquanto você estiver
navegando em nosso site, para tirar dúvidas,
orientar sobre serviços e sobre o Sicoobnet, e
receber sugestões ou reclamações. Pelo chat você
só não fará operações financeiras, mas poderá
solicitá-las à equipe de Atendimento, que entrará
em contato para validar sua solicitação. Aguarde.

receita do cartão de crédito internacional.)
Para cumprir nossos objetivos, temos que

suas operações com a Cooperativa. Esse

ter produtos competitivos e variados, geridos

dinheiro não é rendimento, ele já era seu;

de forma profissional, como se fôssemos um

após usarmos em atos cooperativos, o

banco. Com a diferença fundamental de que,

devolvemos a você e aos demais associados.

como aqui na Cooperativa o cliente também

Rentabilidade efetiva, você obtém nas

Crédito para você
enfrentar as despesas
do início do ano

A finalidade do Sicoob Cecremef não é

é o dono, não existe a figura do lucro. Não

nossas aplicações, que paga taxas muito

faz sentido você (dono) ter lucro sobre

vantajosas em relação aos bancos. Procure no

operações feitas com você mesmo (cliente).

mercado quem ofereça mais de 100% do CDI

Essa é a lógica simples do ato cooperativo.

numa aplicação conservadora, para menos de
R$ 1 milhão investido. Nós oferecemos.

Rio de Janeiro, dezembro de 2013
Francisco Bezerra – Presidente

AGE vai votar reforma estatutária

saiba mais

O Sicoob Cecremef convocou uma

patrimônio pessoal pela gestão

Assembleia Geral Extraordinária para 18/02,

da Cooperativa.

para votar uma reforma do Estatuto.
A maior mudança, neste momento será a

O texto a ser votado foi discutido
previamente por uma comissão de

adoção de uma Governança Corporativa, na

associados com reconhecido conhecimento

qual os associados vão eleger o Conselho de

da entidade e está sendo enviado para

Administração de sete membros, e este vai

todos os associados. Você também pode

nomear uma Diretoria Executiva.

obter uma cópia na Cooperativa, no site

Conselheiros e Diretores terão status de

http://goo.gl/r5gvMB ou pelo QR Code

administradores, e responderão com seu

acima, com seu tablet ou smartphone.

PPC 2014 começa com grande adesão
Lançada no evento de confraternização

O ganhador do carro na PPC

da Cooperativa, no dia 14 de dezembro,

2013 foi Attílio Assumpção,

no Espaço Lajedo, a PPC de 2014

que também ganhou um

registrou nos primeiros 15 dias uma

home teather.

adesão recorde. Mais de 1.200 associados
já programaram sua aplicação, que este
ano tem cota mínima de R$ 35,00, ou
múltiplos desse valor.

E você: já fez sua PPC 2014?
Ligue para (21) 2528-4980 , ou
entre no nosso site
www.sicoobcecremef.com.br/

A rentabilidade ao final do período será

ppc-2014/ e comece hoje

de 6,75% ao ano+TR, e os participantes

mesmo a poupar.

ainda concorrerão aos vários prêmios que
são sorteados todo mês de dezembro –
inclusive um carro zero km.

O presidente Francisco Bezerra fez a
entrega simbólica das chaves do carro
da PPC – que teve um upgrade para um
carro maior, custeado pelo associado.

Financiamento de
veículos nas regionais
No lançamento, ainda houve um sorteio

saiba mais

Está se ampliando ainda mais a área de

O Financiamento de Veículos do Sicoob

atuação do Financiamento de Veículos da

Cecremef também pode ser solicitado em

sua Cooperativa.

Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e

extra de uma bicicleta dobrável, entre

Agora foi a vez de São Paulo: os

aqueles que aderiram à PPC durante o

associados desse Estado já podem

evento, doada pela Sodibike (novo

adquirir carros zero ou com até 5 anos de

parceiro da Cooperativa). A ganhadora

uso, com as melhores taxas e condições

foi a associada Maria Victorino de Souza.

do mercado, através da sua Cooperativa.

Paraná. E a Cooperativa continua
negociando com os Detrans de outros
estados para oferecer este produto aos
demais associados.
Veja mais em http://goo.gl/8EnaOZ.

Cooperativas visitam o Sicoob Cecremef
Duas cooperativas de crédito

PRODUTOS

INTEGRAÇÃO

A Unicred-Rio, que já

que estudam aderir a sistemas

integrava um sistema

cooperativistas vieram

nacional, fez uma consulta

conversar com o Sicoob

bastante técnica sobre as

Cecremef para entender as

características da operação

vantagens dessa opção.

financeira conjunta.

O corpo gerencial do Sicoob Cecremef recebeu os superintendentes da Unicred Rio,
Lincoln Aquino Loh (segundo à esquerda) e Marcelo Espíndola (de terno, ao centro)

A CECRES, cooperativa dos

Paulo, que tem características

empregados da Sabesp e outras parecidas com a nossa, veio
empresas de saneamento

conhecer como funciona nossa

ambiental do Estado de São

integração ao Sicoob.

Carlos Soares, gerente de negócios do Sicoob Cecremef, e José Nivaldo Góes, Diretor
Financeiro, recepcionam o grupo da CECRES: (da esquerda para direita) o Presidente João
Carlos Gonçalves Bibbo; a Gerente Administrativa Taís Di Giorno; a respons[ável pelo RH,
Clelia Ronzino; o gerente financeiro Paulo Eugenio dos Santos, o analista de T.I Marcelo de
Brito Toth e o Diretor Administrativo José Carlos Guimarães

Diversificar é a melhor estratégia
Você já sabe que não se coloca todos os

Para aplicadores mais arrojados – que

ovos na mesma cesta, para preservar ou

querem uma rentabilidade maior pelo

mesmo fazer crescer seu investimento.

seu investimento, mesmo que tenham

É por isso que o Sicoob Cecremef vem

que assumir algum risco – a Cooperativa

ampliando a oferta de produtos para os

oferece Fundos de Investimentos

associados, em diferentes instituições,

baseados em Dividendos, Crédito

exatamente para oferecer várias cestas

Privado, Ações e Multimercado,

para o associado escolher as mais

administrados pela Geração Futuro. Esta

adequadas ao seu perfil.

corretora acaba de lançar um novo

INVESTIMENTOS

produto: o SuperCDB, que garante um
Os RDCs (incluindo a PPC), são
aplicações conservadoras que ficam na

rendimento de 1% ao mês, pré-fixado, e
que você saca os juros todos os meses.

Cooperativa. Com eles se forma o
volume de recursos para emprestar aos

E para quem pensa no longo prazo, os

associados que necessitam de crédito; o

produtos de complementação de

remanescente vai para centralização

aposentadoria, aposentadoria por

financeira do Sicoob, onde é remunerado

invalidez e pensão do Sicoob Previ são

pelas taxas de mercado. Sua aplicação

opções muito vantajosas em relação ao

pode render até 101% do CDI.

que o mercado oferece.

A Poupança Sicoob é uma caderneta de

Concentrar essas aplicações através da

investimento para onde ele preferir –

poupança tradicional, com todas as

Cooperativa não é colocar os ovos na

caderneta de poupança, fundos de

garantias e vantagens tributárias desse

mesma cesta. O Sicoob Cecremef atua

investimento, previdência, e até para a

tipo de produto.

como agente do associado: direciona seu

própria Cooperativa, se for sua escolha.

Sicoob Cecremef vai às Regionais

INTEGRAÇÃO

Cumprindo um calendário estabelecido no Encontro de

onde se localizam cerca de 20% de todos os associados do

Representantes, o presidente Francisco Bezerra e o gerente de

Sicoob Cecremef. A finalidade dessas visitas é aumentar o

negócios Carlos Soares, com o apoio de analistas de

conhecimento da Cooperativa sobre as necessidades e

atendimento, têm visitado diversas Áreas Regionais de Furnas,

características de cada Área, ao mesmo tempo em que leva a
esses associados uma informação melhor sobre os
produtos e serviços que o Sicoob Cecremef pode lhes
proporcionar.
Até agora, Francisco já visitou Brasília (Escritório e
Brasília-Sul), Goiânia, Belo Horizonte, Furnas, Estreito e
Mascarenhas, Itaipu e Ivaiporã, Cachoeira Paulista e
Funil, Mogi e Tijuco Preto, Grajaú, Jacarepaguá e Santa
Cruz, Adrianópolis e Km 0/Via Dutra, onde encontrou-se
também com os associados de São José.
Na Usina de Furnas, além do encontro com os
associados, a equipe da Cooperativa participou de um

Francisco e Soares, com as analistas de atendimento Jaqueline e Teresa, no evento
desportivo do aniversário da Usina de Furnas

evento desportivo promovido para comemorar o
aniversário da usina-berço do sistema.

Todas as condições de todos os créditos
na Cooperativa

PRODUTOS

O Governo aumentou os juros, e a Cooperativa teve que atualizar suas taxas também. Veja abaixo:

EMPRÉSTIMO PESSOAL
PRAZO
Até 12 meses
De 13 a 24 meses
De 25 a 36 meses
De 37 a 48 meses
De 49 a 60 meses

SEU LAR
PRAZO
Até 24 meses

Limite de 15 vezes o Capital do associado e renovação após 4 parcelas pagas.
Com ou sem avalistas (usando o Seguro Prestamista) e liberação sujeita a análise de margem e de cadastro.

TAXA PLUS*
1,48%
1,85%
2,22%
2,41%
2,69%

TAXA REGULAR
1,62%
1,99%
2,36%
2,55%
2,83%

* Taxa PLUS: para quem é mais Sicoob Cecremef
As Taxas PLUS são oferecidas para quem tem mais relacionamento com a Cooperativa
– recebe aqui seu salário, aposentadoria ou pensão, complementação de previdência
ou pro-labore da sua Pessoa Jurídica. Faça sua Portabilidade e tenha Taxas PLUS.

Limite de 15 vezes o Capital do associado, sem renovação
Com ou sem avalistas (usando o Seguro Prestamista) e liberação sujeita a análise de margem e de cadastro.
TAXA PLUS*
1,85%

TAXA REGULAR
1,99%

Especial Aniversário: até R$ 8.000,00
PRAZO
Até 8 meses

solicite no
mês do seu
aniversário

TAXA ÚNICA
1,62%

FÉRIAS & LAZER – CRÉDITO SICOOB EDUCAÇÃO – IMPOSTOS E TAXAS
PRAZO
Até 12 meses

TAXA PLUS*
1,48%

TAXA REGULAR
1,62%

Especial IPVA-IPTU 2014

Limite de R$ 10.000,00, sem renovação
Sem avalista, com liberação sujeita a análise de margem e de cadastro.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS E DESCONTO DE CHEQUES
LIQUIDAÇÃO
No vencimento do recebível
Cheques: máximo para 90 dias

TAXA PLUS*
1,85%

PRAZO
Até 10 meses

apresente
a guia do
imposto

Sem avalista, com lastro no recebível; sem renovação
Liberação sujeita a análise crédito

TAXA REGULAR
1,89%

solicite para
estes tipos de
antecipação

IR a restituir, Férias, PLR, 13º
Abono Anual de Aposentadoria

Cheque Especial

Quebra Galho: até R$ 500,00
Sem avalista, liquidação no
mês seguinte à implantação

TAXA PLUS* TAXA REGULAR
1,33%
1,44%

TAXA PLUS*
2,70%

TAXA
1,62%

TAXA REGULAR
3,40%

No máximo o salário líquido. Sujeito a análise de crédito.

Financiamento de Veículos
Com a garantia do bem financiado, sem renovação. Liberação sujeita a análise de margem e de cadastro

CARROS ZERO KM
SEM ENTRADA
PRAZO
Até 12 vezes
Até 24 vezes
Até 36 vezes
Até 48 vezes
Até 60 vezes

TAXA
1,35%
1,37%
1,40%
1,44%
1,45%

40% DE ENTRADA
PRAZO
TAXA
Até 12 vezes
1,09%
Até 24 vezes
1,13%
Até 36 vezes
1,17%
Até 48 vezes
1,20%

20% DE ENTRADA
PRAZO
TAXA
Até 12 vezes
1,26%
Até 24 vezes
1,28%
Até 36 vezes
1,30%
Até 48 vezes
1,34%
Até 60 vezes
1,36%

CARROS USADOS COM ATÉ
CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO
20% DE ENTRADA
PRAZO
Até 60 vezes

TAXA
1,79%

NOVIDADES

A Cooperativa está sempre inventando novas
formas de atender você em todos os momentos.

Descontos e facilidades para você passear

CONVÊNIOS

Os mais recentes convênios da Cooperativa trazem mais opções para você curtir férias e feriados, por um custo menor.
associados um desconto de
30% nos preços. A transação é
feita diretamente entre o
associado e a Sodibike, sem
interveniência da
Cooperativa, mas você pode
parcelar sua compra usando

Sodibike

as linhas de crédito do Sicoob
Cecremef, com as melhores
taxas. Venda direta com
Na estância hidromineral de Lambari (MG), o Parque Hotel e

Georges Elias: (21) 99705-5785 ou georgesmilo@gmail.com.

o JS Hotel oferecem descontos de 5% na alta temporada,
períodos de férias escolares e feriadões. Nos demais períodos

No site www.sicoobcecremef.com.br, menu Para Você, opção

do ano, o desconto é de 10%. Para ter direito aos descontos,

Convênios, você encontra estas e outras vantagens exclusivas

você precisa comprovar que é associado – com o crachá da seu

do associado Sicoob Cecremef.

empresa ou com o SicoobCard da nossa Cooperativa. O
pagamento é somente em cheque ou dinheiro. Reservas:
www.jshotel.com.br e www.parquehotellambari.com.br.
E já que o assunto são passeios, o Sicoob Cecremef firmou
outro convênio novo para você passear por aí e ainda ganhar
saúde. A Sodibike é importador das bicicletas Blitz, oferece aos

NOVO CONVÊNIO:

Turismo

O Sicoob Cecremef firmou convênio com a Bancorbrás Turismo. É um
grupo de empresas que também atua na área de seguros e consórcios, e
que oferece os associados 5% de desconto nos pacotes próprios –
exceto passagens aéreas e cruzeiros marítimos. É necessário comprovar
ser associado da Cooperativa.

O Sicoob Cecremef financia seus passeios:
EMPRÉSTIMO FÉRIAS&LAZER
Até R$ 10 mil, com taxa de 1,48%*, em 12 vezes, SEM AVALISTA
*Taxa PLUS, para quem recebe seus proventos na Cooperativa. Operação sujeita a análise de crédito.

A oferta de pacotes turísticos próprios da Bancorbrás é muito variada e
se renova ano após ano. Veja em http://bancorbras.com.br/agencia-deviagens. Mas atenção: o convênio não inclui o Clube Bancorbrás (nem os
ramos seguro e consórcio), e se você quiser se associar a esse clube de
diárias de hotel, os descontos não serão cumulativos.

Festas de fim de ano em todo o País
Todo final de ano, o Sicoob Cecremef promove
ou apoia festas de confraternização dos seus
associados. A cada ano, é estipulada uma verba
por associado – oriunda do FATES – e essa
quantia é enviada para que os Representantes
organizem seus eventos nas Regionais.
Para o Grande Rio e Angra, é destinada a mesma
verba por pessoa. O que ultrapassa esse valor é

rateado entre os associados que participam.

RIO E ANGRA

Em 2013, no Rio e nas Regionais, cerca de 2.200
participaram dos eventos de confraternização.
(Foi notada a ausência do presidente Francisco
Bezerra no evento dos associados do Grande Rio e
Angra, no espaço Lajedo II, devido ao falecimento
de seu pai naquela mesma data.)

ESTREITO

IVAIPORÃ

CONFRATERNIZAÇÃO

MANSO

Despesas de início de ano

PRODUTOS

Janeiro e fevereiro são meses em que

Para quem recebe seus proventos

você tem que pagar o que gastou para

na Cooperativa, a Taxa Plus é de

fazer o Natal da sua família, e ainda

1,48% ao mês. Para os associados

precisa fazer frente às despesas de início

que ainda não fizeram a

de ano – como o IPTU, o IPVA, além da

portabilidade do salário,

matrícula e do material escolar, entre

aposentadoria ou pensão, a Taxa

outras despesas com educação. Isso não

Regular é de 1,62%ao mês.

pode ter um peso excessivo na sua vida e
desequilibrar seu orçamento.
Para apoiar o associado diante dessas
necessidades, o Sicoob Cecremef tem
linhas de crédito específicas.

Estas mesmas condições são
oferecidas para o pagamento de
Impostos, Taxas e Contribuições.
Porém, para 2014 a Diretoria aprovou

preciso apresentar a guia do imposto, na

uma condição especial, para que o

hora de solicitar o empréstimo, e será

associado pague o IPTU e o IPVA à

feita uma análise de crédito.
Faça suas contas e aproveite mais esta

O Crédito Pessoal Sicoob Educação é

vista, aproveitando os descontos

oferecido o ano todo, com limite de R$ 10

oferecidos: Taxa Plus de 1,33% e Taxa

vantagem que só o Sicoob Cecremef lhe

mil, sem avalista, e prazo de 12 meses.

Regular de 1,44%, em 10 meses. É

oferece.

Família Sicoobcard

saiba mais

Os cartões Sicoobcard são modernos, completos e cheios de vantagens para o associado. Um deles combina com você.

Sicoobcard MasterCard Clássico

Sicoobcard MasterCard Gold

Sicoobcard MasterCard Platinum

Anuidade: R$ 48,00 (bônus de100%
após R$5.000 em compras no ano)

Anuidade: R$ 84,00 (bônus de100%
após R$35.000 em compras no ano)

Anuidade: R$ 180,00 (bônus de100%
após R$42.000 em compras no ano)

Um cartão para cada perfil de associado, mas todos com

Mastercard e Cirrus, e ainda têm vantagens progressivas que

algumas características em comum: dois limites de crédito (um

podem zerar a anuidade.

para compras à vista, outro igual para compras parceladas)
funções de crédito e débito, e uma das menores taxas de
rotativo do mercado.

O que diferencia um do outro é sua pontuação no programa
Sicoobcard Prêmios. Todos marcam pontos na função crédito,
porém a partir do cartão Gold, esses pontos podem ser trocados

São aceitos em milhões de estabelecimentos comerciais e caixas

por milhas TAM. E no cartão Platinum, você marca 1,5 pontos

eletrônicos em todo o mundo onde haja as bandeiras

para cada US$ 1 gastos. Mais detalhes em http://goo.gl/7JZanN.

Veja todos os detalhes em http://goo.gl/fiOlJU

A arte na vida de Rose
Obra de arte é aquela criação que consegue

eu trouxe para o Bazar fiz em

emocionar as pessoas, através de atributos

três dias”, conta ela.

sensoriais – cor, ritmo, textura, rima...

Essa rapidez, ela desenvolveu

Rose Assumpção é uma artista. Escolheu a

participando de gincanas de

pintura como forma de expressão, mas

pintura. Gincanas?!?

começou na música: estudou acordeão dos

“São competições em que a

12 aos 22 anos. Casou-se, transferiu-se com

gente tem 4 horas, às vezes

o marido Attilio – associado da Cooperativa,

menos, para entregar uma tela

hoje aposentado – para o exterior, vieram os

pronta. Fiz uma da Praia

filhos e outros eventos que atrasam planos.

Vermelha em apenas 1 hora.”

GENTE DA COOPERATIVA

Mas assim que começou a sobrar tempo,

Essa atividade divertida fez

Rose foi fazer pintura. Estudou na

Rose aprimorar sua técnica e sua

Sociedade Brasileira de Belas Artes (SBBA) e

tempo para dar aulas de pintura, na mesma

velocidade, o que hoje é útil na hora de

na Escola de Artes Visuais do Parque Laje,

SBBA onde tudo começou. Ou nem tudo...

preparar um acervo para uma exposição.

no Museu de Arte Moderna e o no Centro
de Artes Calouste Gulbenkian, com pintores
de renome e foi estudante aplicada.

Rose já expôs na Espanha, quatro vezes nos
Estados Unidos (com Menção Honrosa da
New Circle Art Gallery, em 2001), Itália,

Brasileira de Belas Artes. E ainda arruma

“Comecei fazendo música, com o meu
acordeão”, lembra Rose. “Há três anos,
voltei a estudar música – num teclado.”

Uruguai e Argentina, e em inúmeras

Rose Assumpção não para de fazer arte. É

o clássico, experimentou o impressionismo e

galerias brasileiras. Foi premiada em

que a vida não para; e a arte imita a vida.

o expressionismo, a pintura contemporânea.

diversas exposições e fez parte de júri em

“Hoje, eu gosto é da pintura abstrata”,

vários salões de arte. Tem obras no acervo

afirma. Apesar disso, não foram os abstratos

do navio-escola Brasil, no prédio do Banco

que ela trouxe para o Bazar de Natal da

Central, no Rio, e em várias agências do

Cooperativa, doqual participa há anos. “O

Banco do Brasil. Também é membro da

pessoal gosta das minhas flores, então eu

Academia de Letras e Artes de Paranapuã, e

trago flores. Sou muito rápida: tudo o que

recentemente foi empossada na Academia

Cecremef

Informativo periódico do Sicoob Cecremef
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados de Furnas e das Demais Empresas
do Sistema Eletrobras Ltda.

Este ano, foram 34 expositores – parte deles

Sede – R. Real Grandeza, 139/5º andar,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-033
Tel.: (21) 2528-5305 – M.O. 851-5305
PA Botafogo – R. Real Grandeza, 219, Bl C,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-900
Tel.: (21) 2528-4034/5035 – M.O. 851-4034
PA Centro – Av. Rio Branco, 45, sala 1510,
Centro, Rio de Janeiro-RJ – CEP 20040-003
Tel.: (21) 2253-4911
PA Angra – Central Nuclear Almte. Álvaro
Alberto, Prédio do Comissionamento, Pr. de
Itaórna, Angra dos Reis-RJ – CEP 23948-000 Tel.:
(24) 3362-1335
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila
Residencial de Mambucaba, Paraty-RJ – CEP
23970-000 Tel.: (24) 3362-0381

pela primeira vez do evento – recebendo a

www.sicoobcecremef.com.br

O Bazar chega
aos 30 anos
Em 2013, o Bazar de Natal com Arte da
Cooperativa completou 30 anos
ininterruptos promovendo a produção
artesanal dos associados e fomentando
seu encontro e confraternização com
colegas e ex-colegas de Furnas.

GRUPO

Começou com a pintura acadêmica, foi para

Ao longo destes anos todos, centenas de

visita de dezenas de pessoas por dia.

expositores tiveram a oportunidade de

Havia, como sempre, uma gama muito

apresentar seus trabalhos, e vários outros

variada de produtos, em diferentes faixas de

associados sentiram-se motivados a tentar

preços, para atender ao orçamento de todo

fazer artesanato, começando aí uma nova

mundo. Quem procurava presentes não

atividade criativa e, para alguns deles, uma

ficou sem opções. E para o Natal de 2014,

nova fonte de renda extra.

vai ter mais.

O QUE É ISSO?
Para acessar as páginas indicadas nesta edição por um código como este, vá à
loja virtual do seu smartphone ou tablet e baixe um leitor de QR Code. Instale e
abra o aplicativo, e aponte a câmera do seu equipamento para cada código em
cada matéria. Você vai abrir a página que trata do assunto no site da Cooperativa.
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