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A Coopera�va de Transporte Rodoviário – COOPERTRAN 
inaugurou sua nova sede administra�va e seu auditório e 
comemorou seus 21 anos de fundação, registrado em 10 de 
junho, contando com a ilustre presença de seus clientes, 
fornecedores, parceiros e amigos, e com a expressiva 
par�cipação de seus cooperados que prestam serviços a diversas 
empresa,  em contratos situados no, Distrito Federal e nos 
estados de Minas Gerais, Espirito Santo, Rio Grande do Sul 
dentre outros, em evento realizado no dia 28 de agosto, em 
Congonhas‐ MG, local onde está sediada nossa sede e matriz. 

HOMENAGEM	ESPECIAL	EMOCIONA	AOS	FUNDADORES	DA	COOPERTRAN.

A	COOPERTRAN	INAUGURA	SUA	NOVA	SEDE	
E	COMEMORA	SEUS	21	ANOS	DE	FUNDAÇÃO	

Neste momento único de celebração a Diretoria da Coopertran, juntamente com seus Conselheiros, Funcionários 
e Cooperados homenagearam concedendo uma placa comemora�va aos sócios fundadores, que ousaram ao 
buscar conhecimento,  se organizar e descobrir o verdadeiro significado da palavra COOPERAÇÃO e  cons�tuíram 
nossa sociedade  10 de junho de 1995, não se esquecendo dos que já não estão conosco, nem aos que deixaram 
nossa sociedade, entregamos a estes pioneiros que con�nuam atuando e trabalhando conosco  na 
COOPERTRAN, esta singela demonstração de gra�dão e reconhecimento, sendo agraciados com esta honraria os 
Srs. José Aparecido Ferreira, Jésus Irineu de Melo, José Efigênio Campos, Waner Luís de Oliveira, Ronaldo Maia, 
Adelmo Ferreira da Fonseca, que foram entregues pelo Exmo. Sr. José Cordeiro de Freitas, D.D. Prefeito Municipal.  

José Aparecido Fereira Jésus Irineu de Melo José Efigênio Campos 

Waner Luís de Oliveira Ronaldo Maia Adelmo Ferreira da Fonseca

Visivelmente emocionados todos os homenageados, agradeceram à homenagem recebidas, em reconhecimento 
aos esforços, dedicação, força de vontade, inves�mento e trabalho devotados à COOPERTRAN, especialmente 
nos primeiros meses após sua fundação, onde toda aprendizado e experiência adquiridas se transformaram nos 
ingredientes que solidificaram a base que compõem a estrutura de nossa sociedade. 
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HOMENAGEM:	RECONHECIMENTO	E	GRATIDÃO	À	DEDICAÇÃO		A	COOPERTRAN.

LANÇAMENTO	DO	VÍDEO	INSTITUCIONAL

Um segundo momento de homenagens se fez necessário para que a Diretoria da Coopertran, juntamente com 
seus Conselheiros, Funcionários e Cooperados, agraciassem pessoas que se dedicam diariamente ao trabalho 
coopera�vo, que com determinação, garra e engajamento, cons�tuem a força que exista na palavra cooperação,  
foram agraciados com esta honraria os Srs. Fábio Lucio Ferreira, Diretor Operacional, Wesley Marcos do Carmo, 
Conselheiro de Administração e José Pacífico da Rocha, funcionário e cooperado, que foram entregues pelo Ilmo. 
Sr. José Aparecido Ferreira, Diretor Presidente da Coopertran.  

Fábio Lúcio Ferreira Wesley Marcos do Carmo José Pacífco da Rocha

A COOPERTRAN surante o evento realizou o lançamento do 
nosso vídeo ins�tucional que apresenta nossa coopera�va, sua 
equipe de profissionais, nossa frota, o sistema de gerenciamento 
eletrônico de frota e sua operação, aos clientes e ao mercado,  
aos candidatos a associados e  cooperados. 
O nosso vídeo ins�tucional está disponível  em nosso website no 
endereço .  www.coopertran.coop.br/ins�tucional

Para encerrar com chave de ouro nosso 
evento, em momento de oração e reflexão o 
Pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição Padre João Ferreira,  abençoou 
nossa nova casa.

MOMENTO	DE	FÉ,	ORAÇÃO	E	BENÇÃOS

Jésus Irineu de Melo 

Jésus Irineu de Melo 

O	DESATAR		DOS	LAÇOS,		INAUGURAÇÃO	OFICIALMENTE	A	NOVA	SEDE		

AUDITÓRIO		JOSÉ	APARECIDO	FERREIRA

O momento mais aguardado desta tarde, o desatar dos 
laços e o descerramento da placa de inaugu ração foi 
realizados pelos dois grandes nomes de nossa 
sociedade, os Srs. José Aparecido e Jésus Irineu, para 
juntos cortaram os laços da fita, inaugurando oficialmente 
a  nova sede administrativa da  COOPERTRAN. 

Numa justa e sincera homenagem, ao idealizador, sócio 
fundador, conselheiro e diretor presidente, José Aparecido 
F e r r e i r a ,  f o i 
surpreendido, e muito 
se emocionou  com a 
nomeação do nosso 
auditório, que passa a 
se chamar Auditório - 
José Aparecido Ferreira 
Registrando-se mais 
uma vez seu nome na 
história da Coopertran.  
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