
 

CAMPANHA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO ANUAL 

 

A COOPERALESP estará realizando, a partir do dia 16/04/2018, uma 
campanha de atualização de cadastro para todos os cooperados.  

Para tanto, os cooperados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 - Cédula de Identidade ou CNH; 

 - Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) 

 - Último hollerith de pagamento 

 - Telefone e endereço eletrônico (e-mail) (*) 

A campanha culminará com o sorteio de brindes entre os cooperados 
que apresentarem as informações solicitadas até o dia 07 de junho deste 
ano.(2018) 

 

           REGULAMENTO 

Cada cooperado que houver realizado a atualização de dados terá um 
número (centena), a partir de 001, correspondente aos nomes em ordem 
alfabética, atribuído pela Diretoria, observando-se, tanto quanto possível, 
os registros da COOPERALESP. 

Fica declarado expressamente, em que pese o parâmetro adotado, o 
caráter de aleatoriedade dos números atribuídos aos cooperados, 
válidos apenas para este concurso. 

O nome de cada novo associado e seu número correspondente serão 
publicados no site da COOPERALESP e em sua sede. 

Com esse número concorrerão no sorteio pela centena final do 1º ao 5º 
prêmios da Loteria Federal, de 09 de junho deste ano.(2018) 
 
Prêmios  

Serão contemplados 02 (dois) cooperados, cujos números correspondam 
às centenas do 1º ao 5º prêmios, sorteados na Loteria Federal.(**) 



Os dois primeiros associados que possuírem os números correspondentes 
do 1º ao 5º prêmios sorteados receberão, sem qualquer tipo de ônus, 01 
(um) Smart TV de 43”, LED, Full HD, Marca Samsung. 

A entrega será feita no prazo de até 10 dias úteis após a confirmação do 
ganhador. 
 
Condições gerais: 

O sorteio tem caráter meramente comemorativo, não gerando qualquer 
tipo de direito aos associados que efetuaram a atualização de dados, 
exceto os de participar da campanha nos termos e condições previstos 
neste regulamento. 

Os cooperados que não realizarem a atualização dos seus dados no 
período da campanha não poderão participar do sorteio. 

Qualquer dúvida, questionamento ou reclamação referente ao sorteio 
será respondida ou decidida pela Diretoria Executiva da COOPERALESP 
soberanamente.  

 

    COOPERALESP, 14 abril de 2018 

 

 

Aparecido Manoel Pereira dos Santos 
Diretor Presidente 

  

   Celso Mitsuhiro Matsumoto                            Gilmar de Souza Manoel 
Diretor Operacional                                     Diretor Administrativo 

 

 

 

(*) Caso o cooperado não possua e-mail em seu nome, poderá indicar, expressamente, 
o e-mail de terceiro, para o fim único de recebimento de comunicados da 
COOPERALESP. 



(**) Não havendo vencedor no 1º ao 5º prêmios, observar-se-á centena final dos 
sorteios imediatamente subsequentes, até que os prêmios sejam outorgados. 


