
COOPER CLUBE 

CORONAVÍRUS - COVID 19 - COMUNICADO AOS ASSOCIADOS Nº 12 

DESCONTO NA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 15/09/2020 

ABERTURA DO CLUBE NA SEGUNDA DIA 07 DE SETEMBRO 

Caros Associados, desejamos a todos que estejam bem de saúde !!! 

A frequência no Clube tem acontecido de forma bastante tranquila, com 
bastante responsabilidade por parte dos Associados, e sem registro de 
nenhuma ocorrência de relevância, e assim, mais uma vez o Relatório a ser 
enviado à Prefeitura não terá nada de especial a relatar. 

Com relação à Contribuição Social, após análise e acompanhamento minucioso 
sobre os resultados do fluxo de caixa até a presente data, e considerando o 
trabalho intenso de redução de custos fixos e gastos, e também os descontos já 
concedidos nos boletos de 15/06, 15/07 e 15/08, e mesmo ainda com bastante 
cuidado na gestão, deliberamos conceder desconto de 5 % para a Contribuição 
Social com vencimento em 15/09/2020. 

Contamos com a compreensão e apoio dos Associados e Dirigentes no esforço 
de manter o pagamento da Contribuição Social, pois só assim conseguiremos 
manter o Cooper. 

Em relação ao feriado de 07 de Setembro, que cairá numa segunda feira, dia da 
semana em que o Clube permanece fechado, levamos em consideração o 
isolamento da quarentena, e para proporcionar aos Associados a possiblidade 
de estar num ambiente aberto, com todos os cuidados, resolvemos abrir o 
Clube para frequência respeitando os Protocolos. Estaremos operando com 
estrutura reduzida na secretaria e manutenção, e o Restaurante Hati e a 
Lanchonete do Depto de Tênis estará funcionando servindo obentô.  

Aproveitamos a oportunidade para lembrar das Campanhas de Novos Sócios, 
que estão em andamento, com condições imperdíveis para os diversos perfis de 
prospects. Vamos juntos trazer novos companheiros para alegrar ainda mais a 
Família Cooper. Informações na Secretaria.  

TUDO ESTÁ PASSANDO E DIAS MELHORES ESTÃO VINDO 

Se necessitar de esclarecimentos adicionais dirija a pergunta à Secretaria ou ao 
seu Diretor para que possam encaminhar para a Diretoria Executiva. 

Obrigado !!! 

Diretoria Executiva  -  27/08/2020 


