
Neste material você encontra a nossa história, nossos
serviços e o porque você deve fazer parte da

COOPEDER!

Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG e 
 Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais



NOSSA HISTÓRIA

68 ANOS DE EXPERIÊNCIA

A Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG - COOPEDER  tem sede em Belo Horizonte e

unidades regionais situadas por todo o Estado  mineiro. 

Além dos 40 pontos de atendimento no Estado de Minas Gerais, tem mais de 230 parceiros

credenciados (Médicos, Laboratórios, Clínicas Médicas, Fornecedores de água mineral, gás de cozinha,

açougues e Lojas de Departamento).

Possui mais de 6.500 associados titulares espalhados pelo interior do Estado e conta com mais de 190

funcionários diretos, incluindo Agentes Regionais, todos capacitados para atender com a máxima

eficiência e compromisso. 

Reconhecida entre as maiores Cooperativas de Consumo do Brasil ligadas  ao Serviço Público, viabiliza a

todos os servidores públicos do  Estado de Minas Gerais os benefícios  oferecidos pela  Instituição.

São mais de  60 anos trabalhando em  prol de seus associados, com o propósito de  defender seus

interesses, praticando uma administração  profissional, transparente e ética. 



ONDE
ESTAMOS

A Coopeder, com o objetivo de
melhorar sempre a prestação de
serviços a seus associados, realiza
parcerias nas 40 localidades em que
está presente, além de manter agentes
regionais operando nas mesmas. 

BELO HORIZONTE

GUANHÃES

PARÁ DE MINAS

BARBACENA

UBÁ

MONTES CLAROS

ARAXÁ

DIAMANTINA

CURVELO

VARGINHA

UBERLÂNDIA

ITABIRA

BRASÍLIA DE MINAS

PATOS DE MINAS

POÇOS DE CALDAS

OLIVEIRA

PONTE NOVA

MONTE CARMELO

ITAJUBÁ

FORMIGA

JEQUITINHONHA

ARAÇUAÍ

GOV. VALADARES

PASSOS

UBERABA

PARACATU

PEDRA AZUL

TEÓFILO OTONI

MANHUMIRIM

JUÍZ DE FORA

ITUIUTABA

JANAÚBA

PIRAPORA

SALINAS

ABAETÉ

ARINOS

JANUÁRIA

CAPELINHA

JOÃO PINHEIRO

CEL. FABRICIANO



NOSSOS SERVIÇOS
CONHEÇA MAIS SOBRE NÓS



ESPECIALIDADES
CLÍNICA COOPEDER

O Corpo clínico que atua nas
dependências da Clínica COOPEDER é
reconhecido por sua capacidade,
experiência e competência garantindo
um atendimento de excelência aos
associados.

Avenida dos Andradas,  nº 1259
Bairro: Santa Efigênia 
Belo Horizonte/MG

Realiza atendimentos
de segundas a sextas-
feiras, de 07h às 18h.

O Acolhimento se destina a casos
de urgência, sem necessidade de
marcação de consulta.

CARDIOLOGIA 

CIRURGIA GERAL 

DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

GERIATRIA

GINECOLOGIA

NEUROLOGIA

NUTRIÇÃO

OFTALMOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PEDIATRIA

PSIQUIATRIA

PNEUMOLOGIA

PSICOLOGIA

UROLOGIA

ACOLHIMENTO

CLÍNICO GERAL 

(31) 3526-9444

FISIOTERAPIA



Laboratórios ParceirosDrogaria COOPEDER

+ SAÚDE

Localizada dentro da Clinica COOPEDER, na Avenida
dos Andradas 1.259, Santa Efigênia, dispõe de
medicamentos variados com preços diferenciados e
excelentes condições de pagamento.

A Drogaria COOPEDER também está vinculada ao
programa do governo federal “Aqui tem Farmácia
Popular” ampliando o acesso dos nossos cooperados
a inúmeros medicamentos.

Nosso horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira de 07h às 18h.

Contamos com um posto de coleta que em parceria
com laboratórios credenciados nossos cooperados
podem realizar mais de 60 exames de Análises
Clínicas, a preços acessíveis.

O horário de coleta é de segunda a sexta-feira de 7h
às 9h.

Presença no Interior

Além do sistema de saúde próprio, também é
oportunizada uma extensa rede credenciada e
parcerias na área da saúde, com condições
exclusivas para associados COOPEDER.

CLIQUE AQUI  e conheça toda a nossa rede
credenciada. 

https://www.coopeder.org.br/social/social-interior/


PilatesFonoaudiólogaTerapia Ocupacional

REABILITAÇÃO

É a profissão que trata das disfunções
ocupacionais através de atividades
específicas, visando a (re) inserção do
indivíduo em suas atividades de vida diária,
profissionais e práticas.

Para isso, atua sobre síndromes, doenças e
disfunções ortopédicas, neurológicas,
sensoriais e cognitivas.

Fonoaudiologia é a ciência que cuida de todos os
processos de comunicação humana e seu
desenvolvimento, da sucção do leite materno à
deglutição na melhor idade, do equilíbrio e
sistema estomatognático incluindo a região
cérvicofacial.

A fonoaudiologia da COOPEDER cuida das
questões ligada à comunicação oral e escrita,
voz, audição e equilíbrio e sistema
estomatognático incluindo a região cérvicofacial.

O Pilates é formado por exercícios inteligentes
que geram resultados surpreendentes e que
ganhou espaço no mundo inteiro, por ser um
método que trabalha o corpo de uma forma
global.

A COOPEDER oferece o Pilates a todos os
associados, dependentes e particulares, dentro
de suas dependências, no 3° andar e funciona
de segunda às sextas-feiras de 7 horas às 18
horas.



ESPECIALIDADES

1

2

3

4

5

ODONTOLOGIA

6

7

A COOPEDER oferece tratamentos
odontológicos em diversas especialidades:
estética bucal, ortodontia, endodontia,
periodontia, clareamento dental a laser  e
prótese dentária, dentre outros.

Avenida dos Andradas,  nº 1259
Bairro: Santa Efigênia 
Belo Horizonte/MG

Realiza atendimentos de
segundas a sextas-feiras, de
07h às 18h.

Atendimentos de emergência:
de 07h às 10h - segunda a
sexta-feira.

CIRURGIA

CLÍNICA GERAL

ORTODONTIA

ODONTOPEDIATRIA

PERIODONTIA

PRÓTESE

ENDODONTIA

(31) 3527-5362
(31) 3526-9455
(31) 3526-9472 / 9473 (marcar consultas)



SUPERMERCADOS

1

2

SUPER NOSSO 

APOIO MINEIRO 

Observação: Este serviço não estará disponível apenas
nas lojas "Super Nosso" Funcionários (R. Gonçalves
Dias, 603)  e  Eldorado  (R. das Mangueiras, 356) . 

Os associados e dependentes da COOPEDER
poderão, a partir do dia 16/11/2020, realizarem
compras nos supermercados "Apoio Mineiro" e
"Super Nosso" usando seus créditos.

As compras poderão ser descontadas na folha
de pagamento, com os mesmos prazos
praticados pelo antigo supermercado
Coopeder. 

Benefícios



Presença no Interior
Abaeté, Maravilhas, Papagaios, Pitangui – Super Sô

Araçuaí – Supermercado Pais&Filhos

Araxá, Campos Altos, Ibiá, Santa Juliana – Supermercado Barbosão

Arinos – Supermercado Super Lara

Brasília de Minas – Supermercado Smart Major

Capelinha - Center Barateiro 

Curvelo - Hiper Marques Center

Diamantina - Hiper Marques Center

Guanhães - Opa Supermercado

Januária -  Supermercado Novo Milênio

Jequitinhonha – Mercado Pais&Filhos

João Pinheiro – Supermercado Tatão

Monte Carmelo - Paulistano 

Paracatú – Supermercado Serve Bem

Pedra Azul – Supermercado Souza  Brito Ltda

Pedra Azul – Supermercado Tia Teca

Salinas – Supermercado Arrastão

Teófilo Otoni – Supermercado Vidal

Varginha – Supermercado Maiolini

Monte Carmelo – Diniz e Gomes Supermercado

Itajubá – Mercadinho Padre Nicolau

Pirapora - Arnaldo

Janaúba - Asa Branca



RESTAURANTE E LANCHONETE

Possuímos duas lanchonetes, uma localizada na Avenida dos

Andradas, 1.235 ao lado da Clinica Coopeder aberta de segunda a

sexta-feira de 7h30 as 17h30 e outra localizada no prédio do

DER/MG na Avenida dos Andradas, 1.120, aberta de segunda a

sexta-feira de 7h30 às 16h30, oferecemos vários tipos de salgados

e bebidas, além de vitamina, suco de polpa, chocolate, sorvete,

picolé, etc.

Nosso restaurante está localizado no Prédio do DER na Avenida dos

Andradas 1.120, Santa Efigênia, oferece almoço completo – Self-

Service, com cardápio variado sempre realizado com

acompanhamento de nutricionista.

O restaurante é aberto ao público em geral, com desconto especial

para associados e dependentes.

O horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 11h às 13h.



COLÉGIO ARNALDO - UNIDADE COOPEDER

O Colégio Arnaldo – Unidade Centro Educacional
COOPEDER – oferece estes serviços com
descontos exclusivos para os associados da
Cooperativa.

A Coopeder ainda tem parceria com o Colégio
Arnaldo para a continuação dos estudos nas
demais unidades da instituição e na Faculdade
Arnaldo. 

Berçário, Maternal e Ensino Fundamental I e II



SEGUROS

Seguro AutoSeguro de Vida

A COOPEDER – Cooperativa de Consumo dos
Servidores do DER/MG, preocupada em manter a
tranquilidade do servidor e de sua família,
mantém como estipulante, há mais de quinze
anos, um Seguro de Vida em Grupo, do qual, todos
os servidores do DER MG podem participar,
mediante pagamento mensal através de desconto
em folha de seu pagamento. A partir de
Janeiro/2018 firmamos uma nova parceria com a
União Seguradora.

A COOPEDER – Cooperativa de Consumo dos
Servidores do DER/MG, preocupada em manter a
tranquilidade do servidor tem em parceria com  a
Promisses Corretora o  SEGURO AUTO, por meio do
convênio COOPEDER.⠀Entre em contato pelo telefone
e/ou WhatsApp (31) 9 9823 2365, seja um segurado e
fique tranquilo para ir aonde quiser!.



PLANOS DE SAÚDE ALTERNATIVOS

A COOPEDER – Cooperativa de Consumo dos Servidores
do DER/MG, preocupada em manter a tranquilidade do
servidor e de sua família oferece a contratação de planos
de saúde alternativos, com a Unimed e a Promed. 

CLIQUE AQUI e veja os valores das mensalidades dos
Planos de Saúde Alternativos. 

Para mais informações entre em contato com a Secretaria
ou com seu Agente Regional. 

PromedUnimed

https://www.coopeder.org.br/servicos/planos-de-saude-2/


ATIVIDADES
PROJETO 

"VIDA VIVA"

Na busca pela promoção da saúde e melhoria
na qualidade de vida dos associados
aposentados a COOPEDER desenvolve o
“PROJETO VIDA VIVA”! Os participantes deste
programa vivenciam momentos de
reintegração, reflexões e aquisição de novas
informações, através de várias oficinas, jogos,
palestras e dinâmicas de grupo.

1

Alongamento Informática Artesanato

Culinária Cinema Passeios

Os grupos favorecem o convívio, a confraternização, a troca de
experiências pessoais e de conhecimentos. O resultado que se pode
observar é o bem estar físico e emocional, melhoria na autoestima e na
qualidade de vida dos associados.

CONVÍVIO2



COMO ASSOCIAR-SE?

1 2

3 passos para se tornar um
associado COOPEDER

Chegando lá você irá preencher o
formulário de adesão, portando cópia
dos seguintes documentos:

Para se associar basta comparecer
na Secretaria Geral da COOPEDER
em sua sede localizada na Avenida
dos Andradas 1199, 2º andar, Santa
Efigênia ou no Setor Regional da
sua cidade...

RG ou CNH, CPF;
Último contracheque;
Comprovante recente de endereço;
01 foto 3x4 (recente).

+

Você sabia que também pode colocar membros
de sua família como seus dependentes?  Pois sim!
Pode colocar: esposo(a), filhos(as), sogros(as),
enteados(as), netos / bisnetos(as), genros e noras,
sobrinhos(as) e irmãos(as). 

(31) 3526-9416 
(31) 3526-9431
(31) 3562-9432

SECRETARIA  GERAL COOPEDER



CUSTOS PARA SE ASSOCIAR
(taxas administrativas para agregados e vinculados) 

Mais algumas informações...

 
TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA AGREGADOS E VINCULADOS 

1- Matrícula para inscrição de associados e dependentes preferenciais, dependentes agregados e
dependentes vinculados: R$ 80,00. (ISENTO ATÉ DEZEMBRO DE 2021)

2- Reinclusão de associado, dependente agregado e vinculado antes da carência de seis meses: R$ 160,00.
(ISENTO ATÉ DEZEMBRO DE 2021)

3- Dependentes agregados (Filho menor de 45 anos, Enteado, Neto, Bisneto, Genro, Nora, Sobrinho,
Sobrinho neto e Irmão): R$ 120,00.

4- Dependentes agregados (Filho menor de 45 anos, Enteado, Neto, Bisneto, Genro, Nora, Sobrinho,
Sobrinho neto e Irmão) inscritos em modalidades de plano de saúde alternativo: R$ 60,00. 

5- Dependentes vinculados (Pai, Mãe, Sogro, Sogra e demais dependentes maiores de 45 anos): R$ 240,00. 

6- Dependentes vinculados (Pai, Mãe, Sogro, Sogra e demais dependentes maiores de 45 anos) inscritos
em modalidades de plano de saúde alternativo: R$ 120,00.

*Os valores são individuais para inclusão dos dependentes agregados e vinculados.

+

E por fim, você paga o Capital Mínimo
Subscrito no valor de R$1.000,00 que
poderá ser dividido em até 20 parcelas
de R$ 50,00. Taxa de inscrição no valor
de R$ 80,00 (cobrada apenas uma vez).



CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

Após se tornar um associado
COOPEDER

Contribuição Mensal para Associados - 01/03/2021

Contribuição Mensal para Conveniados, agregados e vinculados

Até R$ 2.500,00
Entre R$ 2.500,01 a R$ 4.000,00



OBRIGADO!

E, em caso de dúvidas,
entre em contato com a
Secretaria ou com seu

Agente Regional!

FALE CONOSCO

(31) 3526-9400 | GERAL

(31) 3526-9453 | FINANCEIRO

(31) 3526-9444 | CLÍNICA MÉDICA

https://www.instagram.com/coopedermg/
https://www.facebook.com/coopederltda
http://www.coopeder.org.br/

