
UM PRESENTE DA COOP 
PARA SUA FAMÍLIA!
KIT-BABY É SÓ SUCESSO! CONFIRA ALGUNS 
DOS COOPERADOS QUE RECEBERAM ESSE 
MIMO DA COOPERICSSON

Kit baby

O kit-baby é um agrado da CoopEricsson 
para esse momento tão especial, a chegada de 
um bebê, período de transformação e de mui-
ta alegria, por isso a Coop, desde janeiro pediu 
licença para fazer parte dessa lembrança.

Desde então, cerca de 29 cooperados foram 
presenteados com os kit-babys da CoopErics-
son. A cooperativa fica extremamente feliz e 
realizada de fazer parte desse momento, por 
isso, resolvemos mostrar algumas famílias con-
templadas neste espaço da News.

Baby 
Bem-vindo, bebe!

A COOPERICSSON É FORMADA POR CERCA DE 1.952 SÓCIOS COOPERADOS QUE PARTICIPAM DE TODAS AS DECISÕES, SE BENEFICIAM 
DO CAPITAL ACUMULADO E ATUAM COMO AGENTES TRANSFORMADORES DA SOCIEDADE MEDIANTE O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE E 

DA BUSCA PELO BEM COMUM – UM DOS PILARES DO COOPERATIVISMO.

FALE COM A COOPERATIVA!
CONTATO@COOPERICSSON.COM.BR
WHATSAPP: (11) 95309 3463 
(11) 3192 6858 | 6859 | 6860 | 6861

> OUVIDORIA: 0800 940 9360

ATENDIMENTO
> DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
> DAS 8H30 ÀS 17H 

AVENIDA NICOLAS BOER, 399 - JARDIM DAS PERDIZES
11º ANDAR 01140-060 - SÃO PAULO SP 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
DELEGADOS COOPERICSSON

PERÍODO DE 
RESSIGNIFICAÇÃO!

PARA SE INSCREVER BASTAR ENVIAR UMA 
MENSAGEM PARA O WHATSAPP DA COOP

COMO VOCÊS TÊM 
CELEBRADO AS FESTIVIDADES?

eleição

celebração

“Me chame de delegado” é o nome da cam-
panha que chama os interessados para se ins-
creveram na eleição de Delegados CoopErics-
son, que acontecerá em breve.

Para participar das inscrições é preciso o can-
didato enviar uma mensagem para o WhatsA-
pp da CoopEricsson (11) 95309-3463.

É importante que os candidatos se prepa-
rem para fazer parte do time da Coop e aju-
dar a instituição a crescer cada vez mais e dis-
seminar os princípios cooperativistas pela 
sociedade.

Afinal de contas, o papel de um Delegado 
CoopEricsson é de extrema importância, ele é 
a voz do cooperado, o caminho mais rápido 
entre cooperado e cooperativa.

São os delegados quem levam sugestões, 
críticas e necessidades dos associados para as 
autoridades da Coop. Por isso, é essencial que 
os candidatos se preparem bem e os coopera-
dos façam uma boa escolha.

Durante os últimos meses vivemos diversas 
celebrações especiais, em meio a quarente-
na, em quase todas elas, tivemos que encon-
trar outras maneiras de celebrar momentos 
especiais longe de pessoas importantes.

Para muitos junho e julho são considerados 
os melhores meses, muito por conta das fes-
tividades que embalam esse período do ano. 
Quem não adora uma boa festa junina? 

Há também os amantes do inverno, que ado-
ram um friozionho para poder viajar para rea-
lizar encontros com amigos e familiares sabo-
reando quitutes típicos dessa época do ano 
como os: caldinhos, bolinha caipira, fondue, 
vinho, quentão e muitos outros.

Desta vez não será diferente, os brasileiros 
são extremamente criativos, e tem usado a 
criatividade para celebrar essas festividades 
também. Então bora tirar a camisa xadrez 
do armário, chamar os amigos para uma live 
e comemorar essas festividades, da melhor 
maneira possível, se der coloca uma música 
quadrilha e chama a família para dançar. 
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Representar cooperados 
nas Assembleias 
Gerais Ordinárias e 
Extraordinárias:

Participar de 
treinamentos e 
reuniões periódicas

Aprovar, alterar 
normas, estatutos, 
políticas e regimentos

Eleger os membros 
da diretoria executiva 
e conselho fiscal

Ser o canal de 
comunicação 
entre cooperativa 
e cooperados

Incentivar e orientar os 
cooperados a conhecerem 
os serviços da Coop

Fiquem ligados nas nossas mídias sociais e no 
nosso site para saberem quando as datas para 
eleição forem definidas.

CoopEricsson www.coopericsson.com.br

CAMPANHA 
#NOSSOBEM 
DISTRIBUI 350 
CESTAS BÁSICAS 
EM DOIS MESES
DOAÇÕES AJUDARAM DEZENAS 
DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA 
COOPERICSSON

ação social

Com o objetivo de auxiliar cooperados nes-
se período de pandemia e crise financeira, a 
CoopEricsson criou ações chamadas #Nosso-
Bem. E entre linhas de crédito a taxas mais 
baixas e incentivos ao bem-estar do coope-
rado, a ação foi ainda mais longe e abraçou 
também a comunidade, com a solidária Ces-
tas #NossoBem! Que consiste em uma cesta 
básica a cada novo contrato de empréstimo 
realizado pela Coop.

E tem dado muito certo! A primeira ajuda 
chegou nos dias 14 e 15 de abril para mora-
dores da comunidade do Rio Comprido As-
sociação Fênix, ambas em Jacareí. E depois 
mais 50 cestas chegaram a 50 famílias da 
Casa Dom Macário.

“São ações como esta, dos membros enga-
jados em ajudar da CoopEricsson, nos tem-
pos difíceis, que fazem uma corrente do bem 
em auxiliar o próximo, sem nem conhece-
-los, muitas vezes. Em nome dos convivente 
da Casa Dom Macário, deixo o nosso muito 
obrigado”

De lá pra cá, já foram entregues cerca de 350 
cestas básicas. Ajuda que veio em boa hora 
a famílias, que impossibilitadas de trabalhar, 
passam por este momento difícil.

“Essa ação é baseada nos objetivos da ONU, 
então vamos tentar manter no futuro, já que 
sabemos que a pandemia uma hora vai aca-
bar, mas os problemas recorrentes na socie-
dade vão continuar” 

Antônio Ricciardi
Gerente de Serviço – 
CEDESP Dom Macário

André Brone
Coordenador da CoopEricsson

# N O S S O B E M

cestas

TEMPORADA FINAL: 
IMPOSTO DE RENDA!
A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO RENDA 
SEGUE ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2020

imposto de renda

Todo ano é a mesma história, você diz que 
vai declarar o Imposto de Renda logo no iní-
cio, mas as atividades do dia a dia vão chegan-
do e quando você nota, a data final está che-
gando e você ainda não declarou.

Não se desespere, neste ano a data foi pror-
rogada até o dia 30 de junho. Mas não pos-
tergue e deixe para última hora, aproveite 
os dias a mais para separar os documentos e 
prestar as contas para o leão. 

Em caso de dúvidas, no Site da Receita Fe-
deral você encontra uma página com as dúvi-
das mais frequentes respondidas. 

Então já sabe não é? Não deixe para o último 
dia! Se adiante e preencha todos os campos 
com atenção, no site da CoopEricsson você 
pode consultar o informe de rendimento. 

Clique no
Internet Banking,
acesse ou faça o login 
com o seu CPF e senha

Em seguida entre 
em Saldos e Extra-

tos, Outros

Por último, entre 
em Informe de 

Rendimento 
referente a 2019

Entre no site da 
CoopEricsson

O kit-baby é lindo, possui 
itens de boa qualidade 
e que são necessários 
para o bebê. Adoramos 
os mimos que a Coop nós 
proporcionou!”

Vários itens importantes, 
de qualidade e bem 
pensados, muito 
legal a iniciativa da 
CoopEricsson”

O cooperado Vinícius 
Rodrigues e a esposa 
Fernanda relatam

Cristiano fala com 
entusiasmo sobre o presente

Nós adoramos! 
Até postamos nos 
Instagram.”

Denis Anselmo, cooperado 
há 10 anos, foi um dos 
presenteados com o kiy baby.

Tudo muito útil, 
gostamos de todos os 
produtos. Achamos 
incrível a ideia da Coop!”

Gustavo e a esposa 
ficaram extremamente 
felizes com o presente


