COMUNICADO Nº 05/2017
Prezado Associado,
É com imenso prazer que trazemos aos nossos associados de São Paulo uma promoção imperdível!!
A Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas, em parceria sem custos com o Clube
Esportivo da Penha traz aos seus associados a chance de que nossos associados (as) possam aproveitar
uma noite especial!!
Sortearemos 10 (dez) associados, para ganhar 01 (um) par de ingressos cada, para o show do grupo Raça
Negra & Amigos – Especial de Fim de Ano!!!
Isso mesmo!! No sábado 02 de dezembro de 2017 teremos um super show com este renomado grupo de
pagode!
E para participar é muito fácil!! Basta nosso associado preencher o cupom abaixo e encaminhá-lo, por meio
de via física, para a Cooperativa-SP, pelo malote ou pelos correios.
Os cupons recebidos pela cooperativa até o dia 24 de novembro de 2017 participarão do sorteio que será
realizado no dia 27 de novembro de 2017, às 10h, na sede da Cooperativa. Os ganhadores serão
comunicados no mesmo dia para que seja combinado o meio de entrega dos convites.
O evento será realizado no Clube Esportivo da Penha, localizado na Rua Capitão João Cesário, nº 354
(acesso de pedestres) e Av. Armando Cardoso Alves, nº 106 (acesso de veículos), bairro da Penha.
Aos colaboradores da Elevadores Atlas Schindler Ltda. que ainda não fazem parte de nossa Cooperativa,
associe-se já para aproveitar nossas condições especiais e para participar de mais novidades que estamos
preparando para os nossos associados!! Procure nosso atendimento, entre em contato com os meios abaixo
ou acesse nosso site www.cooperativaatlas.com.br.
Aos associados que não forem sorteados, e demais interessados, os ingressos para este evento estão
disponíveis para aquisição no site https://www.ticket360.com.br/, pelo telefone (11) 2027-0777 ou na
sala de eventos e na secretaria do clube – Informações: (11) 2082-7244.
Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas
Avenida do Estado, 6116 – Térreo – Cambuci – São Paulo/SP – CEP: 01516-100
Telefone: (11) 2020-5136 (11) 2020-5444 | E-mail: cooperativa.sp@schindler.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------CUPOM PARA SORTEIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DE ELEVADORES ATLAS “RAÇA
NEGRA & AMIGOS – ESPECIAL DE FIM DE ANO”
Nome do Associado: ________________________________________________________________________
Endereço residencial:________________________________________________________________________
CPF:_______________ Celular:______________________ E-mail:_________________________________
Nome do Depto ou seção que trabalha na Elevadores Atlas:_________________________________________
Na condição de associado a Cooperativa de Crédito dos Empregados de Elevadores Atlas, confirmo ciência de que os
custos referente a alimentação (comidas e bebidas), estacionamento e transporte ao evento envolvido no próximo dia
02 de dezembro de 2017 “Raça Negra & Amigos – Especial de Fim de Ano”, são inteira e exclusiva responsabilidade de
minha parte, sendo concedido por esta Cooperativa apenas o convite (pista) para acesso ao evento de forma gratuita.
_________________________________________________
Assinatura do Associado

