COMUNICADO Nº 03/2018
Prezado Associado,
É com imenso prazer que trouxemos 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 trouxe aos seus associados a chance para que possam aproveitar uma noite de nostalgia!!
Para participar nosso associado preencheu um cupom veiculado anteriormente, encaminhando, por meio de
via física, para a Cooperativa-SP, pelo malote ou pelos correios até o último dia 26 de março de 2018.
Sorteamos no dia 27 de março de 2018, às 10h, na sede da Cooperativa, 10 (dez) associados para ganhar
01 (um) par de ingressos para a “Festa Flash Back” que contará com os DJ’s Akeen e Domenico Gatto (rádio
Energia 97FM) e com a banda Biquini Cavadão!!!
No sábado 07 de abril de 2018 teremos um super show com esta banda clássica do rock brasileiro e ainda
com a presença de 02 dos melhores DJ’s da cena dos anos 70, 80 e 90!
Os ganhadores foram comunicados, sendo os seguintes associados:
NOME DO ASSOCIADO
CARLOS ALBERTO DA SILVA
ELIENE ROSA BARBOSA DE JESUS
GIOVANE TAVARES PEREIRA
LUIS CARLOS DE CARVALHO
MÁRCIO APARECIDO DE ARAÚJO MELO
MÁRCIO ROGÉRIO CANARI
MICHELLE MARIA DA SILVA
PATRÍCIA FREITAS
ROGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
VANESSA CAMINSK DUARTE CARVALHO

DEPARTAMENTO
CECOM
SERVIÇOS DA INFORMAÇÃO
CD OSASCO
POSTO 03
FISCAL
POSTO 12
SERVIÇOS COMPARTILHADOS
MARKETING
SERVIÇOS COMPARTILHADOS
POSTO 12

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 acesso nosso site www.cooperativaatlas.com.br.
Aos associados que não foram sorteados, 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.
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