
 

CCAA GRAJAÚ & CCAA VILA ISABEL 

PARCERIA EMPRESA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2011. 

Urubuzada, 
  

Vimos por meio desta, apresentar a parceira URUBUZADA e CCAA Grajaú & CCAA Vila Isabel. 
 

Sabemos que tanto a língua inglesa como a espanhola são importantes demais para que todos se 

comuniquem neste mundo globalizado de forma eficiente e eficaz, e o CCAA é muito conceituado no 

mercado de trabalho – nosso método é conhecido e comprovadamente elogiado por todos que 

estudam e já estudaram conosco.  
 

Assim, por que não juntarmos estes objetivos em comum e divulgarmos esta parceria entre seus 

associados e parentes? A partir de hoje, VOCÊ, associado da torcida, ganhará mais um benefício! 
 

O CCAA estará oferecendo descontos diferenciados para ASSOCIADOS URUBUZADA: 
 

==== ALUNOS NOVOS ==== 

⇒ 50% no primeiro período de estudos; 

⇒ 20% na continuidade (desconto dado enquanto associado da URUBUZADA) 
  

Para tanto, será necessário apenas que o associado traga qualquer documento que comprove vínculo 

com a URUBUZADA, como por exemplo sua CARTEIRNHA DE SÓCIO DA TORCIDA. 
 

O CCAA também estenderá esta parceria para filhos e conjugues, ou mesmo parentes próximos, por 

quem o associado se responsabilizará pelo pagamento do curso. 
 

A URUBUZADA em nada será responsabilizada, caso algum associado venha deixar de cumprir com o 

pagamento das mensalidades. 

FILIAIS DA PARCERIA 

 

CCAA GRAJAÚ                                                                                   

Rua Uberaba, 44 

Tel. 2571.0668 / 4015 / 0595  

CNPJ: 04.825.523/0001-28 

www.ccaagrajau.com.br 

 

CCAA VILA ISABEL 

Av. 28 de Setembro, 118 

Tel. 2568.7001 

CNPJ: 05.510.812/0001-09 

www.ccaavilaisabel.com.br 

                                                          

O CCAA se compromete a estar em contato todo semestre para enviar as promoções e para atendê-

los da melhor forma possível. 
 

Finalmente, como mais um diferencial muito importante, oferecemos viagens à Disney para que os 

alunos façam imersão no idioma inglês (opcional) através da Dream Tour, empresa criada pelo CCAA 

Grajaú e Vila Isabel – www.dreamtour.tur.br  
 

Associado, aproveite esta oportunidade e mantenha sua mensalidade em dia! 
 

Saudações Rubro-Negras, 
 

CONSELHO GESTOR 

URUBUZADA 


