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Já conferiu as vantagens 
de se associar à Coope-
rativa dos empregados 

dos Correios? Pois saiba 
que a CoopCorreios ofere-
ce uma série de benefícios 
para você e toda a sua fa-
mília!

Ao fazer parte, o empre-
gado pode conseguir 30% 
de desconto, ou mais, na fa-
culdade para os fi lhos, além 
de ter acesso a empréstimos 
especiais em condições mais 
vantajosas do que no merca-
do. Também há descontos 

Conheça os benefícios da 
CoopCorreios e torne-se 
um associado!

Entretenimento

A equipe da 
CoopCorreios com 
o superintendente 
Cleber Machado 
(centro)
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em escolas, cursos variados, 
autoescola, pousadas, turis-
mo, além de auxílio-funeral 
e cartão farmácia, que ofe-
rece 60 dias para pagar.

O superintendente do 
Rio de Janeiro, Cleber Isaias 
Machado, é associado há 
quase duas décadas e reco-
menda. “A CoopCorreios é 
um grande instrumento de 
integração das necessidades 
dos empregados. Na hora 
do aperto, do imprevisto, é 
lá que ele encontra apoio e 
pronto atendimento. Tudo 
isso está disponível por um 
preço módico por mês. Ou 
seja, com um custo peque-
no, que é descontado do 
salário, o empregado tem 
acesso a muitos benefícios. 
Quanto mais associados a 
CoopCorreios tiver, mais 
forte e atuante ela será, e 
mais benefícios e convênios 
conseguirá. Isso faz a dife-
rença para os 12 mil empre-
gados e 40 mil benefi ciários 
do Rio de Janeiro. Por expe-
riência própria, e por fazer 
parte há muitos anos, posso 
afi rmar que a CoopCorreios 
é importantíssima para o 
empregado”, afi rma Cleber.

Além de todas as vanta-
gens, quem é da CoopCor-
reios pode aproveitar a es-
trutura da sede campestre 
em Guapimirim, que fi ca a 
1 hora do Centro do Rio e é 
uma excelente opção de lazer 
para toda a família. O sítio 
conta com chalés para passar 
o fi m de semana em família, 
além de um grande comple-
xo com parque aquático, la-
gos, churrasqueiras, salão de 
festas para 500 pessoas senta-
das, campo de futebol, salão 

de jogos, TV, playground, 
equipe de primeiros-socor-
ros, salva-vidas, segurança 
e o principal: muito verde e 
sossego por todos os lados.

A empregada Lydia Re-
gina da Silva Ramos, da 
Gerat, tem 32 anos de Cor-
reios e também é associada 
à CoopCorreios. “Sempre 
fi z parte e pretendo conti-
nuar. Vejo muitas vanta-
gens e aproveito tudo o que 
oferecem. Pegar emprésti-
mo com eles é muito mais 

fácil e vantajoso do que em 
bancos, que cobram juros 
altos. Além disso, também 
uso o benefício farmácia, 
que oferece mais prazo 
para pagar. Atualmente 
faço faculdade na Veiga de 
Almeida e tenho desconto 
de 50% através da coope-
rativa. Tenho um casal de 
fi lhos e sempre passei os 
fi ns de semana no sítio de 
Guapimirim, em segurança 
e tranquilidade. Para quem 
ainda não faz parte, reco-
mendo bastante!”

“Por experiência própria, 
e por fazer parte há muitos anos, 
posso afirmar que a CoopCorreios 
é importantíssima para o 
empregado.” 

Cleber Machado



Créditos especiais:

IPVA – 1,69% a.m. em até 10 parcelas
Material Escolar – 1,69% a.m. em até 12 parcelas
Multa de Trânsito - 1,99% a.m. em até 12 parcelas
Depósito Fiança – 1,69% a.m. em até 12 parcelas
Empréstimo Expresso - Juros de 0,21 a.d.

Convênios relevantes:

1. Drogarias Pacheco
2. Universidade Veiga de Almeida
3. Universidade Estácio de Sá
4. Fênix Assistência Funeral
5. CBM corretora de Seguros
 Entre outros.

Juros CoopCorreios

www.coopcorreios.com.br


