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Constituída em 1969, ano em que o homem 
pousou na lua, ano do milésimo gol do Pelé e 

da criação da internet nos Estados Unidos; 
a Coopertel faz parte 

dos bons destaques da época.

Durante esse tempo cresceu, atingiu sua 
solidez financeira e econômica. 

Participou a cada dia das realizações do 
quadro social, proporcionando crédito fácil e 

sem burocracia.
 

O acesso aos benefícios e informações pode 
ser realizado pelos associados através do 

“Acesso do Cooperado” no site 
www.coopertel.org.br

Reformulado e com navegação cada vez mais 
ágil, oferece condições para consultas e 

pesquisas.

A internet tornou-se uma importante 
ferramenta de trabalho da Coopertel, mas o 

contato pessoal, este sim, deixa a cooperativa 
cada vez mais próxima dos associados! 

ANOS

Incentivando a educação e a poupança,
Oferecendo oportunidades de crescimento,
Gerando conforto, segurança e bem-estar,

Promovendo o indivíduo e a sustentabilidade,
Transformando ideais em realidade,

Contribuindo para a valorização do associado.

7 de julho é dia do aniversário 

da Coopertel!
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Notícias

“Cooperativas: 
o poder de agir 
para um futuro 
sustentável”.

94º Dia Internacional 
do Cooperativismo, 

celebrado em 
2 de julho.

Associado participe da 
campanha “Indique e Ganhe” e 
traga novos associados para a 
cooperativa. Ao participar, você 
e a pessoa indicada estarão 
concorrendo ao sorteio de 
Smartphones. 

Acesse o site, no banner

peça para o novo associado 
preencher e salvar a Ficha de 
Adesão.   
                                                                         
Imprima e encaminhe via malote 
para a Coopertel, sem esquecer 
de mencionar a sua indicação no 
verso.                                                                                                                       

Parabéns e boa sorte! 
Além de concorrer aos prêmios, 
você estará contribuindo para 
uma cooperativa mais forte, com 
maiores benefícios e melhores 
produtos. 

Lembre-se que 
“A beleza é infinita, 

a água não”. Economize!

NÃO ESQUEÇA DE ATUALIZAR O CADASTRO DE DEPENDENTES

PRESERVE A NATUREZA.

Indique e 
Ganhe!
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