
VOCÊ CONHECE
OS BENEFÍCIOS
SOCIAIS E
EDUCACIONAIS
DA SUA
COOPERATIVA?



Um caminho que mostra que é possível unir
desenvolvimento econômico e social,
produtividade e sustentabilidade, 
o individual e o coletivo. 

Tudo começa quando pessoas se juntam em
torno de um mesmo objetivo, 
em uma organização onde todos são donos do
próprio negócio.

Fonte: www.ocb.org.br/

COOPERATIVISMO



FATES
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social tem como
objetivo prestar assistências técnica, educacional e social aos
cooperados, familiares, colaboradores e a comunidade, visando
fortalecer o cooperativismo, o mutualismo e a prática dos
princípios cooperativistas.

Este fundo é constituído por, no mínimo, 5% (cinco por cento)
das sobras líquidas do exercício.



Espaços da Sede 
A Sede da Cooperativa contém espaços que são
disponíveis para locação dos cooperados, 
 familiares e empresas externas. 

A locação desses espaços ociosos foi autorizada
pelo Banco Central do Brasil, e todo valor que é
adquirido pelas locações é tributado e direcionado
para o FATES (Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social) por obrigatoriedade da
legislação. 

Dentro do FATES, retorna em mais benefícios aos
cooperados e a comunidade, além de auxiliar na
redução de custos e contribuindo no resultado
anual da CooperJohnson.

A Sede da CooperJohnson está localizada em São
José dos Campos, em frente a saída do
estacionamento da Johnson & Johnson.
Com uma estrutura moderna e acessível, os
espaços para locações podem ser utilizados na
realização de eventos, palestras, treinamentos,
cursos, reuniões, aulas e muito mais.

Clique aqui e confira em nosso portfólio
todas as informações de estrutura, valores
e fotos dos espaços! 

https://bit.ly/PortfolioSedeCJ
https://bit.ly/PortfolioSedeCJ
https://bit.ly/PortfolioSedeCJ


Verifique em nossa plataforma a disponibilidade de datas e faça a sua reserva! 
Ofereça ao seu público uma infraestrutura completa! 

Todos os valores disponíveis para funcionários J&J e parceiros são com descontos. 

Faça sua locação!

Clique aqui e
faça sua reserva! 

*É necessário
realizar o
cadastro para
acessar a
plataforma de
locação.

https://cooperjohnson.com.br/locacao-de-espacos
https://cooperjohnson.com.br/locacao-de-espacos
https://cooperjohnson.com.br/locacao-de-espacos


BENEFÍCIOS
Dentro do FATES você tem o auxílio de subsídios, benefício
e ações de desenvolvimento que ajudam no seu bem-estar,

crescimento e qualidade de vida. 



APARELHO AUDITIVO
Benefício para aquisição de aparelhos auditivos para o cooperado, seus dependentes e
ascendentes, quando o uso for indicado por um profissional da área.

O subsídio poderá sofrer alterações de porcentagem do valor do aparelho auditivo, de acordo
com o tempo de associação do cooperado solicitante e faixa salarial. 

01 a 03 anos 04 a 06 anos
Tempo de cooperado 

 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 7.000 (sete mil reais)

50% 60% 70%

40% 50% 60%

30% 35% 40%

Tabela Cooperados e Colaboradores Cooperativa



Tabela Dependentes e Ascendentes
APARELHO AUDITIVO

01 a 03 anos
Tempo de cooperado 

 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

04 a 06 anos Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 5.000 (cinco mil reais)

40% 45% 50%

30% 35% 40%

20% 25% 30%

Atualização salarial do cooperado, caso seja necessário.

Prescrição médica e mínimo de 2 (dois) orçamentos em locais especializados no benefício.

Preenchimento do questionário Socioeconômico, clicando aqui.

Comprovante de vínculo familiar (certidão de nascimento ou RG) para solicitação do benefício
para dependente e/ou ascendente.

Documentos: 

https://www.cooperjohnson.com.br/explorer/uploads/upload_1637927779.pdf


01 a 03 anos 04 a 06 anos

AUXÍLIO PRÓTESE ORTOPÉDICA
Benefício para aquisição de próteses ortopédicas para o Cooperado, seus dependentes e
ascendentes, quando o uso for indicado por um profissional da área. 

O subsídio poderá sofrer alterações de porcentagem do valor do aparelho ortopédico, de acordo
com o tempo de associação do Cooperado solicitante e faixa salarial.

Confira as regras:

Tempo de cooperado 
 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 7.000 (sete mil reais)

Tabela Cooperados e Colaboradores Cooperativa

50% 60% 70%

40% 50% 60%

30% 35% 40%



01 a 03 anos
Tempo de cooperado 

 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

04 a 06 anos Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 5.000 (cinco mil reais)

AUXÍLIO PRÓTESE ORTOPÉDICA
Tabela Dependentes e Ascendentes

40% 45% 50%

30% 35% 40%

20% 25% 30%

Atualização salarial do cooperado, caso seja necessário.

Prescrição médica e mínimo de 2 (dois) orçamentos em locais especializados no benefício.

Preenchimento do questionário Socioeconômico, clicando aqui.

Comprovante de vínculo familiar (certidão de nascimento ou RG) para solicitação do benefício para dependente e/ou ascendente.

Documentos: 

https://www.cooperjohnson.com.br/explorer/uploads/upload_1637927779.pdf


01 a 03 anos 04 a 06 anos

AUXÍLIO MÉDICO
Benefício ao Cooperado e/ou dependentes que, em caso de enfermidade, necessidade de auxílio
específico e que não tenha cobertura do Convênio Médico ou não se enquadre nas demais regras
apresentadas de subsídios do FATES. 

O subsídio pode sofrer variação entre 20% a 70% do valor da solicitação médica, dentro de um
teto máximo estabelecido em R$ 7.000 (sete mil reais). 

Tempo de cooperado 
 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 7.000 (sete mil reais)

Tabela Cooperados e Colaboradores Cooperativa

50% 60% 70%

40% 50% 60%

30% 35% 40%



01 a 03 anos
Tempo de cooperado 

 Faixa Salarial

Até 2.500

R$ 2.501 a R$ 5.500

Acima de R$ 5.501

04 a 06 anos Acima de 07
anos

Teto máximo de R$ 5.000 (cinco mil reais)

AUXÍLIO MÉDICO
Tabela Dependentes e Ascendentes

40% 45% 50%

30% 35% 40%

20% 25% 30%

Atualização salarial caso seja necessário;
Laudo médico com emissão de no máximo 6 (seis) meses, 
Prescrição médica contendo o motivo da necessidade do pedido, 
Parecer de negativa do convênio médico e detalhamento do pagamento do procedimento ou equipamento;
Preenchimento do questionário socioeconômico
Comprovante de vínculo familiar (certidão de nascimento ou RG) para solicitação do benefício para dependente e/ou ascendente.

Documentos: 



EDUCACIONAL
CURSOS E EVENTOS
Aqui na CooperJohnson você tem acesso à eventos e

cursos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional!
 

Somos preocupados com o seu futuro e queremos o
melhor para você e sua família, e é por isso, que estamos

em busca constante para te oferecer caminhos que te
ajudem a ter uma renda extra, a ter um hobby e até mesmo

se desenvolver para vida pessoal e profissional.
 

Para se inscrever, acesse sua área restrita e selecione o
menu COOPERJOHNSON > EVENTOS ou

COOPERJOHNSON > CURSOS. 



EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A educação financeira é um dos pilares essenciais da CooperJohnson e tem como objetivo ajudar

você e sua família a cuidarem da saúde financeira, conseguindo alcançar sonhos e ter
prosperidade e equilíbrio no futuro. 

ORIENTACOOP
Uma mentoria financeira gratuita, confidencial e online aos

Cooperados e familiares. A sessão é realizada pelo período de até 1h
com consultores especializados em finanças e economia. Os temas
podem ser desde organização de dívidas, planejamento, realização

de sonhos até investimentos.
 

Você deseja uma vida financeira saudável sem passar horas
buscando soluções?

 

Clique aqui e faça seu
agendamento! 

https://safe.consultoriapontoc.com.br/orientacoop/
https://safe.consultoriapontoc.com.br/orientacoop/
https://safe.consultoriapontoc.com.br/orientacoop/


SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Conheça os benefícios disponibilizados pela CooperJohnson pensando em proporcionar a melhor experiência
para você e a sua família por meio da qualidade de vida, saúde física e mental.

GYMPASS
Você deseja fazer atividade física onde e quando quiser, sem
preocupações? Então você precisa conhecer o GymPass! 

O Gympass te ajuda a se manter ativo e bem a qualquer hora e em
qualquer lugar. Assinando um dos planos, você tem acesso a milhares
de academias, estúdios, além de aplicativos e profissionais para te
auxiliar no cuidado com a saúde física, mental e alimentar.

Confira o passo-a-passo para aderir seu plano e começar hoje a cuidar
de você:

Acesse: www.gympass.com
Faça o cadastro com seu e-mail corporativo e senha de sua escolha 
Escolha um plano que melhor se encaixa à sua necessidade
Escolha a forma de pagamento (desconto em folha de pagamento ou cartão de
crédito) 

Sua família também pode participar do Gympass, desde que você tenha um
plano ativo! 



COOPERSAUDÁVEL
Você curte participar de competições esportivas de corrida, caminhada, bike, crossfit e outros? A
CooperJohnson tem o benefício ideal para você!

O CooperSaudável é um benefício de incentivo à qualidade de vida, no qual você pode contar com o nosso apoio
para reembolso parcial das inscrições nas seguintes modalidades esportivas: corridas de pedestres, caminhadas,
passeio ciclísticos, corridas ciclísticas, duathlon ou triathlon, mountain bike, trilhas, tênis, crossfit, corridas, corridas
de obstáculos.

O pedido de reembolso pode ser realizado pelo site da CooperJohnson, acessando sua área restrita >
CooperJohnson > CooperSaudável.

Conte com a CooperJohnson e chegue ainda mais longe!

É permitido até 03 (três) reembolsos durante o ano para competições das modalidades esportivas;
O reembolso é de 50% do valor da inscrição para valores de até R$ 120 (cento e vinte reais) ou
reembolso fixo de R$ 60 (sessenta reais) para inscrições superior ao valor de R$ 120 (cento e vinte reais);
O pedido de reembolso deverá ser feito a partir da inscrição até o prazo de 15 dias após o evento; 
O reembolso do valor será mediante preenchimento de solicitação de reembolso, comprovante de
inscrição e comprovante de pagamento da inscrição (boleto pago ou recibo); 
Cooperados em inadimplência ou com parcelas em atraso não terão direito ao benefício;
Para modalidades esportivas realizadas fora do país (Brasil), será convertido para moeda comercial na
data da inscrição realizada.

Confira as regras: 



VACINA CONTRA A GRIPE
A CooperJohnson se preocupa com a saúde dos nossos Cooperados e
também de suas famílias, e por essa razão, ter acesso à vacinação
contra a gripe é um dos benefícios que oferecemos. 

Este benefício é disponibilizado apenas aos dependentes dos
Cooperados e exclusivamente nos meses do calendário anual,
quando ocorre a campanha de vacinação. 

As doses das vacinas podem ser adquiridas pela CooperJohnson e o
seu único papel, como cooperado, é escolher a quantidade de vacinas
para imunizar sua família, cadastrando o nome do dependente, data de
nascimento e o local escolhido. Mais fácil que isso, só dois disso, não
é? 

Sobre a forma de pagamento, não se preocupe, é pelo débito na sua
folha de pagamento em até 3x sem juros. 

Aqui, nós cuidamos de você e de quem você ama!



PARQUE DA MÔNICA
Voltar a ser criança com quem é especial para você ficou ainda mais fácil com os
descontos exclusivos para o parque da Mônica!

Os ingressos são vendidos de forma avulsa, não é incluso transporte e tem
validade de até 3 meses para utilização. 

Todos os ingressos adquiridos podem ser parcelados em até duas vezes acima de R$
90 (noventa reais) em folha de pagamento. Já os descontos mensais realizados que
ultrapassarem R$ 120 (cento e vinte reais) serão encaminhados para débito bancário.

Acesse aqui o site de compra!

Acesse aqui o passo-a-passo
de compra!

https://ecommerce.parquedamonica.com.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fcupom%2f6F9E7HK%2f
https://ecommerce.parquedamonica.com.br/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fcupom%2f6F9E7HK%2f
https://www.cooperjohnson.com.br/explorer/uploads/upload_1651763738.pdf
https://www.cooperjohnson.com.br/explorer/uploads/upload_1651763738.pdf


INGRESSOS DE CINEMA
Adquira seus ingressos com descontos

exclusivos na CooperJohnson!

Ingressos apenas eletrônicos
3D - R$ 22

(podem ser utilizados para filmes 2D)

Ingressos apenas físicos
2D - R$ 15

3D - R$ 18 



ACOMPANHE AS NOVIDADES!

CooperJohnson Oficial

https://youtube.com/cooperjohnsonoficial
http://www.linkedin.com/company/cooperjohnson-oficial
https://www.instagram.com/cooperjohnsonoficial/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooperjohnson.cooperjohnsonApp
https://apps.apple.com/br/app/cooperjohnsonapp/id1609250556


FATES
fates@cooperjohnson.com.br

 
EVENTOS

eventos@cooperjohnson.com.br
 

ATENDIMENTO
contato@cooperjohnson.com.br

 
(12) 2112-0400

Rua Emílio Marelo, 54, 
Jardim das Industrias

São José dos Campos - SP 


