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CAFÉ COOPERVIP 10 ANOS!!
Os 10 anos da Coopervip foram comemorados em grande estilo, com um café da
manhã que reuniu cooperados, amigos e parceiros. O evento reuniu cerca de 120
pessoas e aconteceu no último dia 20 de dezembro, no Centro Esportivo Camargos,
em Belo Horizonte. Durante o evento, também foram entregues aos participantes
uma sacola personalizada, com brindes dos parceiros e também foram sorteados
vouchers de troca de óleo completa do veículo Fiat Ducato, oferecidos pela concessionária Fiat Valore e, um kit churrasco, pela Porto Seguro Consórcio.

A concessionária Fiat Valore, representada pelo gerente Comercial Luciano e
o consultor de vendas Erison, foi um
dos parceiros que contribuíram com o
evento Café da Manhã Coopervip 10
anos. Além de entregar brindes aos
participantes, presenteou com 5 vouchers de troca de óleo completa da
van Fiat Ducato. A concessionária
trouxe para o evento, a Nova van Fiat
Ducato, que foi disponibilizada para
test-drive. Contato: Erison
99909
3763 / 99428 5808

Evilton Pace, é o contador da Coopervip e diretor das empresas PACE
Contabilidade e Administradora de
Condomínios, que com muito entusiasmo participou das comemorações dos 10 anos da cooperativa. A
PACE está com a Coopervip a vários
anos e contribuiu com as sacolas
personalizadas que foram oferecidas a cada participante e parceiro
do evento.

“De 20 a 600
motoristas em 10 anos”
Em nossos dez anos de história,
temos nos destacado no mercado pela qualidade nos serviços prestados, nosso alto padrão de atendimento, honesti3398-5960 / 99909-6959

dade, seriedade e compromisso

Av. Jose Luiz da Cunha, 798 -

com nossos clientes e associa-
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dos. Oferecemos a nossos cli-
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entes vans e motoristas certificados para atender você ou sua
empresa com a segurança necessária.

coopervip.
coopervip.coop.br
coop.br

Valdemom Belo Faustino
Presidente

TRILHANDO O DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL
Quem pega táxi ou ônibus, contrata serviço de
No dia 05 de dezembro, o diretor
secretário Adriano Guaceroni, juntamente com o Willer Martins (gerente
comercial de peças e pneus), Bruno
Carreira (gerente de vendas) e Claúdio Resende (Subgerente Assistência
Técnica) da Minasmáquinas, reuniram para fidelizar uma parceria de
longivitude. Como apoiadora do
evento, a Minasmáquinas, consolida
a relevância da marca entre os cooperados da Coopervip, pois dos veículos cadastrados no sistema da cooperativa, cerca de 48% são da marca Mercedes Benz, Sprinter. O concessionário Mercedes-Benz Minasmáquinas oferece também, além da venda de veículos novos, o
fornecimento de peças genuínas, assistência técnica e toda linha de
pneus Michelin para veículos de carga, além de serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento.

entregas ou procura transporte escolar para
crianças sempre vai esbarrar em uma cooperativa de transporte de passageiros ou cargas. Nas
cooperativas estão reunidas várias modalidades: o transporte individual de passageiros, como as de táxi e mototáxi; o transporte coletivo
de passageiros, como as de vans e ônibus; o
transporte de cargas, como as de caminhões,
motocicletas, furgões; e o transporte de escolares, também realizado por vans e ônibus.
As cooperativas de transportes nasceram como
caminho para organização, profissionalização e
liberdade dos pequenos e médios transportadores que buscaram, neste modelo societário,
condições para exercerem sua profissão de forma digna e economicamente viável.

A cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar à meta
se não chegarem todos.

(Virginia Burden )

Previlemos Seguros, é a corretora oficial do seguro APP, para a Coopervip. Estiveram participando conosco do Café Coopervip 10 anos, com
as canecas personalizadas, que foram entregues
a cada participante. A Previlemos possui uma
loja de seguros online, com uma gama de produtos, onde você escolhe as coberturas e assistências que quiser para caber no seu bolso. Conforme você acrescenta
ou tira serviços, o valor mensal do seguro é ajustado e aparece na hora, sem complicação. (31) 3201-2200 • (31) 99737-4235 • contato@previlemos.com.br

A Porto Seguro Consórcio, chegou até a
Coopervip, com um novo produto no mercado: Consórcio de Veículos Pesados e
Máquinas Agrícolas. Participou conosco
do evento, presenteando através de
sorteios, lindos kits churrasco para os
participantes. Para o cooperado que pensa em investir em um
novo veículo ou programar a troca de sua van, o consórcio é uma
opção ideal para realizar seus planos.

Cooperativas de transporte
investem para crescer
Minas Gerais conta, atualmente, com 144
cooperativas de carga e de passageiros.
O setor emprega 1.692 pessoas, possui
22.465 associados e registra um faturamento de R$
1,13 bilhão ao
ano.

Consultores: Veloso: - cel.: 99909 6440
Roberto Amaral - Cel: 98541 0536

Já as cooperativas de transporte de passageiros contam com sete
mil veículos, que transportam aproximadamente 1,4 milhão de pessoas por mês.
No Brasil, o cooperativismo de Transporte reúne 1.205 cooperativas, com mais de
136 mil associados e gera 12 mil empregos diretos. Fonte: Sistema Ocemg
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A Rede Zeppepostos, já está caminhando com a Coopervip a algum tempo. A rede de postos de combustíveis, trabalha com as bandeiras BR e Ipiranga distribuídos em 08 postos em Belo Horizonte e Contagem, distribuindo
anualmente mais de sessenta milhões de litros de combustíveis. A Rede Zeppepostos, a fim de oferecer benefícios para seus parceiros criou o programa
de códigos de descontos. A Coopervip fez a adesão a este programa, e disponibilizou à seus cooperados acesso a descontos exclusivos para abastecimentos realizados em qualquer posto da Rede Zeppe, possibilitando a otimização
do custo de combustível através do programa.

Higor Rossi é o representante da rede e responsável pelo fornecimento dos
códigos de descontos.

A Pneustrio, foi um dos primeiros parceiros a aceitar o convite para o evento Café Coopervip 10 anos!! Ela foi a patrocinadora dos chaveiros Coopervip 10
anos, que foram distribuídos nas sacolas

A Martins Vans, foi o parceiro dos 45 minutos, do segundo tempo, para participar do Café Coopervip 10 anos!!Nosso cooperado e diretor
secretario, Adriano Guaceroni, estava negociando a compra da van na
loja da Martins, quando fez o convite para o senhor Rogério, proprietá-

personalizadas. Desde setembro de

rio. Logo iniciou as negociações e aprovação da participação. A Mar-

2018, o convênio firmado com a Coope-

tins Vans é uma empresa especializada em vendas de vans de passa-

rvip proporciona ao cooperado um des-

geiros e furgões, micro-ônibus e utilitários seminovos multimarcas em

conto de 20% nos serviços automotivos,

Belo Horizonte.

como: alinhamento, balanceamento, todo serviço de suspensão, de freios e troca de óleo.
Tel.: (31) 2567-0123
Av.Tomaz Gonzaga, 642, lj.02,
Inconfidentes, Contagem.
Giovanni Soares: 99225 4646
E-mail: pneustrio@pneustrio.com.br
Giovanni Soares - Tel.: 3488 4852 / 99225 4646

A Coopervip age em defesa do cooperativismo, cumprindo rigorosamente os decretos que regulamentam o transporte de pessoas em
Minas Gerais, visando sempre trabalhar com competência e
profissionalismo.
Nosso foco é sempre propiciar ótimo atendimento a seus clientes e a
seus cooperados à conquista e o
desenvolvimento de seus negócios
no ramo do transporte.

