
 

 

PROGRAMA CULTURAL COOPERJOHNSON 

INGRESSOS DE CINEMA COM DESCONTO 

Com todo cuidado e segurança, você pode curtir um cineminha com quem você ama!             

        IMPORTANTE: 

• Venda somente para cooperados(as); 

• O estoque de ingressos é limitado; 

• Os ingressos vendidos contêm validade no próprio voucher/ticket, e não serão trocados ingressos vencidos. 

• Os ingressos são válidos de domingo a domingo para qualquer horário na rede de cinema escolhida. 

• Não é permitida a comercialização dos ingressos. 

• Mediante ao cenário atual da pandemia, caso ocorra o fechamento dos cinemas, a validade dos ingressos 

será prorrogada e iremos comunicar a todos os compradores, de acordo com as informações que 

recebermos de cada rede de cinema.   

 

      QUAIS TIPOS DE INGRESSOS E DE QUAIS REDES TEM DISPONÍVEL? 

 

•  
Ingressos válidos para todas as unidades Cinermark do Brasil. Somente ingressos eletrônicos (online). 

Ingresso 2D – R$ 18,00 cada 

Ingresso 3D – R$ 22,00 cada 

Confira a programação do cinema mais próximo de você: https://www.cinemark.com.br/  

•  
Ingressos válidos somente para unidade do Vale Sul Shopping, em SJCampos. Somente ingressos físicos.  

Ingresso 2D – R$ 15,00 cada 

Ingresso 3D – R$ 18,00 cada 

Confira a programação: https://www.kinoplex.com.br/-/kinoplex-vale-sul  

 
Obs: Os ingressos para filmes 3D podem ser utilizados para filmes 2D.  

 

       COMO ADQUIRIR OS INGRESSOS COM DESCONTO NA COOPERJOHNSON? 

✓ Ingressos eletrônicos: site da CooperJohnson > Área Restrita > CooperJohnson > Ingressos Cinemark 

✓ Ingressos físicos: comprar e retirar presencialmente na sede da CooperJohnson, de segunda a sexta-feira das 

09h às 16h. Endereço: Rua Emilio Marelo, 54 – Jd das Industrias – São José dos Campos – SP. 

 

       COMO UTILIZAR OS INGRESSOS? 

• CINEMARK  

Pelo site: 

1 – Acesse o site do Cinemark: https://www.cinemark.com.br/  

2 – Selecione o cinema e filme de sua preferência. 

3 – Clique em “Compre aqui”. 

4 – Selecione o horário da sessão e depois selecione os assentos; 

5 - Selecione o tipo de ingresso como Super Saver Eletrônico e quantidade de ingressos que irá utilizar; 

6 - Após isso, digite os códigos dos vouchers que irá utilizar. 

7 - Apresente seu voucher online no celular diretamente na entrada da sala do cinema. 

 

 

https://www.cinemark.com.br/
https://www.kinoplex.com.br/-/kinoplex-vale-sul
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Pelo aplicativo no celular: 

1 - Atualize ou baixe o APP Cinemark no Google Play ou APP Store. 

2 - Faça seu login, selecione o cinema, filme de sua preferência. 

3 - Selecione o horário da sessão e os assentos; 

4 - Selecione o tipo de ingresso como Super Saver Eletrônico e quantidade de ingressos que irá utilizar; 

5 - Após isso, digite os códigos dos voucher que irá utilizar. 

6 - Apresente seu voucher online no celular diretamente na entrada da sala do cinema. 

• KINOPLEX  

Apresente o(s) voucher(s) presencialmente na bilheteria do cinema para um dos atendentes e troque por 

ingresso(s) da sessão e filme escolhido.  

 

       REGRAS VALORES DE DESCONTO E PARCELAMENTOS: 

• O pagamento da compra de ingressos é realizado por meio de desconto em folha de pagamento do dia 30 de 

cada mês. 

• Valores total de compra acima de R$ 90,00 pode ser parcelado em até duas vezes (2x) em folha de 

pagamento;  

• O limite permitido para desconto em folha de apagamento é até o valor de R$ 120,00;  

• Valores acima de R$ 120,00 serão descontos através de debito bancário (ou seja, se o valor de desconto no 

mês é de R$ 140,00 = R$ 120,00 desconta em folha, e R$ 40,00 desconta através do débito bancário);  

 

Para mais informações ou dúvidas, envie um e-mail para eventos@cooperjohnson.com.br  

 

https://www.cinemark.com.br/a-cinemark/aplicativos
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