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COOPERATIVA ASSOCIADA

FNCC

COOPERATIVAS DE CRÉDITO EM ALTA
Equilíbrio financeiro e uma reserva
econômica para qualquer necessidade pessoal
ou familiar é a combinação que todos buscam,
especialmente em épocas de crise, como a que
estamos vivendo atualmente.
Economistas e analistas financeiros
afirmam que as Cooperativas de Crédito
são a melhor alternativa para se conseguir
crédito, sem depender dos empréstimos
bancários com os seus altos juros e serviços
vendidos de forma imposta.
O número de cooperados no Brasil não
para de crescer. Segundo o Banco Central são

mais de 9 milhões de pessoas associados à
Cooperativas, que usufruem das vantagens
financeiras, comerciais e benefícios sociais que
ela oferece.
Quem ainda não faz parte da Cecreb, está
perdendo tempo e dinheiro.

VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE
AINDA NÃO É ASSOCIADO?
Encaminhe-o ao RH para que ele tenha mais
informações ou sugira que ele acesse: www.
cecreb.com.br/associe-se.

SUA CECREB AINDA MELHOR E MAIS FORTE!
NOVAS PARCERIAS COMERCIAIS MOVIMENTAM A CECREB
E logo após a notícia positiva do rendimento de 5% no capital de todos os associados, a Cooperativa já
abre o segundo semestre com duas novas parcerias comerciais. Acompanhe:

MOVIDA – LOCADORA
DE VEÍCULOS

ZATTINI – LOJA VIRTUAL DE ROUPAS,
CALÇADOS E ACESSÓRIOS

Associados Cecreb tem descontos de 8%.
Locadora de veículos com mais de 55 mil veículos,
sendo a frota mais nova do mercado brasileiro,
contando com itens de conforto desde as
categorias mais básicas.

Os associados Cecreb tem descontos
de até 15%. São mais de 28 mil
produtos disponíveis e 280 marcas tais como: Calvin
Klein Jeans, Capodarte, Cavaleira, Colcci, Jorge Alex,
Jorge Bischoff, Lacoste, Santa Lolla, entre outras.

COMO OBTER O DESCONTO:
• Acessar o site www.movida.com.br/parcerias/
beneclube.
• Inserir o código CECREB campo “Código
Promocional” da página de reservas.
• As regras da parceria estão discriminadas no
tópico “+ Regulamento” no hotsite.

COMO COMPRAR:
• Acesse o site www.zattini.com.br/
clubebeneficios.
• Insira o código CECREB no campo “Vales” da
página de pagamento.
• Os produtos e categorias em exceção serão
discriminados no rodapé do hotsite.
• As promoções e descontos serão válidas apenas
para produtos fornecidos pela www.zattini.com.br
e não são aplicados para produtos de MarketPlace.
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Curta a página da CECREB no Facebook
e compartilhe com os amigos!
www.facebook.com/cecreb

E você já recebeu a
nova edição do Jornal
Nosso Dinheiro? Caso
não tenha recebido, fale
com o pessoal do RH e
garanta o seu. E participe
da Campanha de Novos
Associados, fazendo a
indicação de Amigos.

