
4

No dia 21 de agosto, a
Cooperforte – cooperativa de crédi-
to dos economiários e funcionários
dos demais bancos públicos federais
– completou 22 anos. Mais de duas
décadas de solidariedade e ajuda mú-
tua, colaborando para o bem-estar
dos associados, com opções de cré-
dito e investimento atraentes e con-
vênios educacionais vantajosos.

Roda de Amigos
Naquela data, a Cooperativa lançou
o Programa Roda de Amigos. Para
participar, basta o associado indicar
colegas de trabalho e familiares para
a Cooperforte. A cada indicação que
se confirmar em admissão, quem in-
dicou ganha pontos, que poderão ser
acumulados e trocados por muitos
prêmios. Aumentando o quadro so-
cial, a Cooperativa fica ainda mais
forte e pode oferecer mais e melho-
res benefícios aos associados.

A Cooperforte é a maior coope-
rativa de crédito do país. Tem mais
de 80 mil associados, ligados à Cai-
xa Econômica, Banco do Brasil,
Banco Central, Banco da Amazônia,

Banco do Nordeste e BNDES. Atu-
almente, os economiários constitu-
em o grupo que mais cresce no
quadro social da Cooperforte e, em
breve, atingirão a marca de 7.000
associados. Diversas entidades do
funcionalismo Caixa também se as-
sociaram à Cooperativa e estão fir-
mando parcerias que são muito
vantajosas para os associados das
duas instituições.

A atuação da Cooperforte é na-
cional. Com sede em Brasília e Pos-
tos de Atendimento em Porto Ale-
gre, São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, a Cooperativa uti-
liza recursos avançados da
tecnologia para oferecer aos asso-
ciados atendimento rápido e efici-
ente, com a maior privacidade. Sim-
plesmente ligando para 0800 701
3766, o associado pode solicitar
empréstimos e fazer aplicações a
qualquer hora, de qualquer lugar do
país.

Convênios Educacionais
No Rio Grande do Sul, a

Cooperforte mantém convênio com

as seguintes escolas: ESPM, FGV
Decision, Província de São Pedro, São
Judas Tadeu, ULBRA, Colégio Obje-
tivo Santa Mariense. Além de Porto
Alegre, algumas dessas escolas pos-
suem unidades em Cachoeira do Sul,
Cachoeirinha, Candelária, Canoas,
Carazinho, Gravataí, Guaíba, Lajeado,
Montenegro, Santa Maria, Sapucaia
do Sul, São Jerônimo e Torres. Os des-
contos variam de 10% a 20% no valor
das mensalidades, dependendo da es-
cola e do curso. Cônjuges e filhos dos
associados Cooperforte também po-
dem se beneficiar desses convênios,
desde que se associem à Cooperativa,
preenchendo e encaminhando à
Cooperforte a Proposta de Admissão
disponível no site
www.cooperforte.org.br. Na
Cooperforte não tem pagamento de
mensalidade; é necessário apenas
integralizar, uma única vez, a cota par-
te de R$ 50,00. Essa cota terá rendi-
mentos mensais e retornará para o as-
sociado caso ele venha a se desligar
da Cooperativa.

O Posto da Cooperforte em Por-
to Alegre fica na Rua Uruguai, 185 –
8º andar – Fone (51) 3224-2883. Para
mais informações ligue  0800 701 3766
ou acesse www.cooperforte.org.br.

Cooperforte: 22 anos de solidariedade e ajuda
mútua para a realização dos sonhos dos associados


