
 

A Cooperativa Minuano, buscando disponibilizar benefícios para seus associados, informa que renovou as parcerias 

com as operadoras de telefonia móvel VIVO e CLARO, conforme segue: 

Proposta válida para RS VIVO CLARO 
Prazo do contrato 24 meses 24 meses 
Aparelhos Comodato** Venda * 
Assinatura mensal por linha R$  6,50 R$  5,00 
Taxa de administração mensal R$  5,00 R$  5,00 
Minuto para mesma operadora (VC1) R$  0,32 R$  0,29 
Minuto para fixo (VC1) R$  0,32 R$  0,29 
Minuto para outras operadoras (VC1) R$  0,32 R$  0,29 
Franquia compartilhada (VC1) R$ 35,20  R$ 25,00 
Valor mínimo mensal R$ 46,70 R$ 35,00 

VC1 – ligação local 
Tarifas sujeitas a reajuste anual pela ANATEL 
 

*CLARO - Estarão disponíveis para compra, aparelhos celulares com preços diferenciados que serão descontados na 
fatura mensal do plano, a partir do valor mínimo mensal de R$ 2,40. 
Os aparelhos poderão ser escolhidos através do endereço eletrônico: http://www.digitto2.com.br/minuano.html 
 

**VIVO – Os aparelhos disponíveis para comodato através da operadora VIVO poderão ser escolhidos através do 
endereço eletrônico : http://www.mdempresas.com.br/parceriavivo 
 

Observações: 
 -  O associado poderá solicitar a portabilidade das linhas de uma operadora para outra no momento da escolha da 
nova proposta. Ressaltamos, porém que a portabilidade é permitida somente para linhas que são de titularidade da 
Cooperativa Minuano. 
Salientamos que, após a escolha, os contratos não poderão ser alterados durante o período de 24 meses, ou seja, 
não será possível alterar a operadora após a contratação.  
 

- Todas as linhas serão migradas para os novos planos, portanto todos os associados com linhas do plano da 
Cooperativa Minuano que queiram permanecer com as mesmas, independente de operadora, deverão assinar o 
novo contrato. 
 

- Os associados que não quiserem contratar os novos planos deverão fazer a rescisão de contrato com a Cooperativa 
e consequentemente a linha será devolvida à operadora.  
Salientamos que as linhas são de titularidade da Cooperativa Minuano, portanto  não poderão ser passadas para 
outra  titularidade. 
 

- Os aparelhos comodatados entregues aos associados nos planos anteriores, não precisarão ser devolvidos. 
 

- O prazo limite para o associado fazer a sua escolha será 28/10/2010. Após esse prazo, as linhas não renovadas 
serão automaticamente canceladas. 
 

- Escolha o seu plano e aparelho com antecedência, e faça a sua opção juntamente com as operadoras que estarão 
atendendo em datas e horários distintos, conforme descritos a seguir: 
 

Maiores informações: 
CLARO       VIVO 

Data: 14/10 e 15/10/2010     Data: 21/10 e 22/10/2010  
Horário: das 9:00. às 18:00 horas.   Horário: das 9:00. às 18:00 horas 
14/10/2010  das 19:00 às 21:30 horas   21/10/2010  das 19:00 às 21:30 horas 
Local: Sala ao lado da Cooperativa   Local:  Sala ao lado da Cooperativa  
Ricardo Zanoletti - 51 9283-9116   Alanda  - 51 9794-4236  
ricardo@digitto2.com.br    parceriavivo@mdempresas.com.br 
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