
 

 

BABY BOAS-VINDAS 
 
 
OBJETIVO 
Presentear o cooperado e dar boas-vindas ao novo membro da família. 
 
UTILIZAÇÃO 
Associados ativos e afastados que tiverem ou terão filhos a partir de janeiro 2020.  
 
PODERÁ SOLICITAR O BABY BOAS- VINDAS 
 
Cooperado ativo (adimplente) ou afastado - (pais e mães) - devidamente matriculados 
na cooperativa há pelo menos um mês que tiverem filhos nascidos de 01 de janeiro 31 
de dezembro de 2020. 
 
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 
O prazo máximo para a solicitação do kit é de até quatro meses depois do nascimento 
do bebê.  
Prazo mínimo – data de nascimento do bebê 
 
PARA NÃO COOPERADOS 
Não cooperados que tiverem interesse no kit deverão se associar e cumprir o prazo de 
espera de 30 dias, dentro das datas limites para a solicitação - quatro meses a contar 
da data de nascimento do bebê. 
 
COOPERADOS DESLIGADOS  
Cooperados desligados não terão direito ao kit. Nem mesmo aqueles que porventura 
tenham tido filhos no período de quatro meses antes da solicitação. 
 
ADOÇÃO 
O Kit Baby Boas-Vindas também contempla famílias que optaram pela adoção. 
 
GÊMEOS 
No caso de gemelares o cooperado deverá informar essa condição e a cooperativa 
enviará a quantidade de kit condizente com o número de bebês nascidos. 
 
KIT BABY BOAS-VINDAS 
O kit Baby Boas-Vindas é composto por 11 itens conforme descrição e está sujeito a 
alteração sem prévio aviso. 
  
 
ENTREGA DO KIT: 



 

 

A Entrega do KIT será feita pela empresa contratada pela Coop, em até 20 dias após o 
nascimento do bebê ou solicitação do cooperado. Os kits serão enviados via correio 
para o endereço cadastrado, que deve ser a casa da família.  
 
ENDEREÇO ATUALIZADO  
Estar com endereço atualizado na base de informações da cooperativa é de extrema 
importância par ao recebimento do KIT 
 
COMO SOLICITAR O KIT 
Envie mensagem para a CoopEricsson por WhatsApp ou e-mail com as seguintes 
informações: 
Nome Completo:  
CPF: 
Data de Nascimento do bebê 
Nome do bebê 
Peso e altura do bebê 
Endereço completo atualizado  
Número de contato 
E-mail 
Foto do bebê, de preferência com os pais. 
 
Após o recebimento dos dados, a CoopEricsson tem o prazo de 20 dias para fazer o 
envio por meio de empresa encontrada, ao endereço informado no cadastro. 
 
TROCAS 
Não será possível efetuar trocas de tamanho e substituição de itens do kit. 
 
Os Kits são exclusivos para os Cooperados da Coop Ericsson 
 
AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
 
O cooperado desde já autoriza o uso de sua imagem, bem como a imagem do bebê, 
para veiculação nos canais da Cooperativa e mídias sociais e matéria impressos da 
cooperativa Ericsson. 
 
FATES 
Os recursos para premiação do Kit Boas-Vindas serão abatidos dos recursos do FATES, 
conforme plano e orçamento aprovado pela diretoria. 
 
Todas a solicitações passaram pela triagem a análise da Coop Ericsson, qualquer 
eventualidade será comunicada 
 
 



 

 

 
 
 
VIGÊNCIA DESTA POLÍTICA 
A partir de 01/01/2020 à 31/12/2020 
 
 
REVISÃO DESTA POLÍTICA 
Será revisada/avaliada em DEZ/2020, podendo ser prorrogada automaticamente, 
alterada ou cancelada, a critério da Diretoria da CoopEricsson. 
 
 
 
 
 
 
 


