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Flexibilização nos descontos das parcelas de empréstimos 
 
 
Informamos que, no intuito de garantir a saúde financeira dos associados, a Cooperativa 
Minuano flexibilizará os descontos das parcelas de empréstimos consignados e não 
consignados, aos associados que tiverem redução salarial nos meses de Maio, Junho e 
Julho de 2020. 
 
Para solicitar a suspensão do desconto das parcelas neste período, o associado deverá 
entrar em contato com a Cooperativa até o dia 08/05/2020, através dos seguintes 
canais de atendimento: 
 
E-mail: contato@cooperativaminuano.com.br 
Aplicativo e Internet Banking: internetbanking.cooperativaminuano.com.br 
WhatsApp: (51) 98322.0001 | (51) 98322.2110 
 
Os associados que preferirem fazer a opção presencialmente nos Postos de Atendimento, 
deverão tomar os devidos cuidados de distanciamento social para evitar aglomerações. 
 
Caso no primeiro mês o associado não tenha feito a opção, poderá fazê-lo nos meses de 
junho ou julho de 2020, até o dia 10 do referido mês, para que a Cooperativa possa 
operacionalizar os descontos no prazo. 
 
Após a adesão por parte do associado, a Cooperativa fará agendamento com os sócios para 
assinaturas dos aditivos contratuais evitando aglomerações. 
 
Os juros dos contratos, correspondentes ao período postergado, serão divididos ao longo 
das parcelas até o final do contrato, diminuindo o impacto na parcela do mês de Agosto de 
2020. Também será disponibilizada a ampliação do prazo dos contratos para 72 meses, 
visando a redução no valor da parcela e auxílio no comprometimento mensal da renda do 
associado. 
 
Os associados que não se manifestarem neste período, manterão os vencimentos 
normais de seus contratos de empréstimos, ou seja, as parcelas dos empréstimos 
consignados serão enviadas para desconto na folha de pagamento e dos empréstimos 
não consignados descontadas através de débito automático ou geração de boleto, 
conforme contrato. 
 
Reforçamos que estas condições são exclusivas aos associados que tiverem a redução 
salarial. 
 
 
Canoas, 29 de Abril de 2020. 
 
Diretoria Executiva da Cooperativa Minuano 
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