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Fabio Barretta (coan)

De: Thiago Pimentel - COAN CONTABIL [contabilidade4@coancontabil.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 2 de outubro de 2014 15:20
Para: fabio@coancontabil.com.br; 'Cosimo - COAN CONTABIL'
Cc: Sheyla Souza; Daniele Lima; Juliana Rodrigues; Andreison Rocha; 'Wisleina Costa '; 

STEPHANIE MODENA; 'Marcos DP'; Patricia - Coan Contabil; rh5
@coancontabil.com.br; rh2@coancontabil.com.br; rh3@coancontabil.com.br; rh6
@coancontabil.com.br; leopoldo@gwt-global.com; 'Financeiro'; financeiro1
@coancontabil.com.br; 'Jorge - Auditoria Coan'; 'Fiscal'; fiscal2@coancontabil.com.br; 
fiscal3@coancontabil.com.br; fiscal4@coancontabil.com.br; fiscal5
@coancontabil.com.br; fiscal6@coancontabil.com.br; tgpimentel0@gmail.com

Assunto: Desligamento COAN - TIAGO PIMENTEL

Pessoal, boa tarde!! 

 

Estou me desligando da COAN e como hoje é o meu ultimo dia, gostaria de deixar registrado aqui algumas palavras de 

agradecimento: 

 

Primeiramente a COAN e sua diretoria pela oportunidade e confiança a mim concedida nesses 3 anos de parceria, 

realmente a COAN é uma escola aonde entramos alguns sem muito preparo e aqui somos preparados e testados em 

diversas situações que só contribuem para nosso profissional, não só de forma técnica mas também humana, um lugar 

aonde oportunidades são sempre concedidas aos que se preparam e dedicam. 

 

Também a todos os colegas e amigos que como eu tem se dedicado a este escritório, buscando ter sempre uma 

consciência tranquila e sensação de dever cumprido, a vocês o meu muito obrigado pelas trocas de informações, de 

conhecimento, sabedoria e principalmente de experiência de vida, pois conhecimento técnico conseguimos em muitos 

lugares como escolas e faculdades, agora aprender com experiências alheias é um bem reservado aos que se arriscam a 

conviver e compartilhar o dia a dia do trabalho, digo sem medo de erar que vocês são as engrenagem que fazem esse 

lugar girar, crescer e se desenvolver!! 

 

A todos o meu muito obrigado e fica aqui demonstrado o meu carinho, respeito e admiração por cada um!! 

 

Obs. Aos que não tem e-mail e os que não inclui nesse e-mail por esquecimento, desculpem, são muitos e posso 

esquecer algum. 

 

Seguem meus contatos caso precisem ou queiram fazer contato: 

Tel: 11 98804 9183 

Email – tgpimentel0@gmail.com                              

 

Atenciosamente, 

 

TIAGO PIMENTEL (Departamento Contábil) 
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