Cooperativismo em Materiais Compósitos
Novembro de 2018.
Em março de 2019 comemoraremos o QUINTO aniversário de atividades da Coopmaco.
Agradecemos o apoio, participação e colaboração dos pioneiros e registramos a interação dos verdadeiros
parceiros que acreditaram neste que já foi um projeto e hoje uma consagrada realidade.
Nestes 56 meses atingimos o objetivo de atendimento de consultas, com o fornecimento de informações do nosso
banco de dados, encaminhamos ou intermediamos centenas de parcerias, e temos acompanhado e testemunhado
excelentes negócios.
As interações com nossos parceiros e consulentes foram ainda maiores após a participação comunitária das
Feiplar&Feipur 2014 e 2016 e principalmente nesta última edição “Feiplar/Feipur 2018. Nesta oportunidade
consagramos nossos objetivos, corroborados pelos milhares de visitantes. Outros parceiros valiosos uniram-se ao
grupo, estabilizando ainda mais nosso objetivo. Os resultados e opiniões nesta edição da Feiplar&Feipur 2018

foram muito além das nossas expectativas.
Veja NOSSA PARTICIPAÇÃO nesta página Coopmaco.( http://coopmaco.com.br/feiplar-feipur-2018/ ).
Conto com a vossa valiosa participação, lembrando o verdadeiro significado do “Cooperativismo” como a
mensagem de um dos nossos parceiros: “Somente a união no trabalho é que nos capacitará ao crescimento
como profissionais e como seres humanos”.
Marco Aurélio Forte – Administração Coopmaco

CARTA CONVITE.
Quem somos e Nosso objetivo
Resumindo é um veículo de comunicação entre quem procura informações, recursos, negócios e parceiros no
mercado de Compósitos. Recebemos as consultas, fazemos uma prospecção das soluções, atualizando as
informações e encaminhando aos contatos.
É um site aberto a todos os visitantes, que terão uma forma simples e objetiva de manter contato, pesquisar
literaturas, solicitar informações, obter produtos e serviços, contribuir com novas literaturas, etc..
Sem fins lucrativos, não tem nenhum vínculo comercial com qualquer empresa ou instituição. Reúne, divulga e
acrescentam as experiências e informações obtidas e catalogadas, e integra as necessidades de quem procura e
quem oferece soluções.
Desta forma é mantido com empenho próprio e por recursos obtidos espontaneamente de parceiros pela
colaboração semestral (maio-outubro e novembro-abril) de R$ 273,00 (duzentos e setenta e treis reais), corrigido
por ocasião pelo INPC do IBGE. Lembrando que todas as contribuições serão documentadas por emissão de NFe e
Boleto bancário.
Conto, portanto, com vossa importante participação esperando manter este trabalho para os próximos anos.
Na página “Convidados” incluí os logotipos de possíveis parceiros, entre eles o seu, para que você possa avaliar
esta ideia. Se quiser participar, o que será de grande valia, seu logo com link direto para seu site irá para a pagina
de colaboradores, assim como todas suas referências irão para as demais paginas do site, e futuras consultas serão
encaminhas por e-mail.
Dúvidas, opiniões e sugestões, estou à disposição.
Um grande abraço
Marco Aurélio Forte
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