


DESAFIO 60 600

Olá, tudo bem?
Seja bem vindo(a) ao Desafio 60 600. Sou Prof.
Jozué, autor do Projeto Social Pró Economia e
presidente da União Cooperativa de Consumo –
UCOOPCON, a instituição responsável pela
implantação do Projeto Social Pró Economia.
Parabens por está assistindo esse vídeo. Se você
realemtente está em busca de uma grande
oportunidade, agora você encontrou.
O objetivo do Desafio 60 600 é captar 600
Cooperados(as) Pioneiros(as) Desbravadores(as) –
CPDs da UCOOPCON, em 60 dias.



Vou expor aqui uma oportunidade real de ganhos que
pode transformar radicalmente sua vida financeira a
médio e longo prazo. O Projeto Social Pró Economia é
inédito, inovador, audacioso e eficiente em sua forma de
gerar economia e riqueza para seus investidores.
Estou aqui à sua disposição para te orientar e te ajudar,
da melhor forma possível, para aproveitar essa chance
de participar de um projeto ousado e promissor, capaz
de revolucionar o consumo em nosso país e fazer
centenas de pessoas milionárias, sendo que uma delas
pode ser você.



O que vou te apresentar aqui são dados reais e
você verá que tenho razão, quando falo que
todos(as) os(as) investidores(as) do Projeto Social
Pró Economia, como CPDs da UCOOPCON,
poderão se tornarem pessoas prósperas, ricas e
felizes.
As 120 maiores empresas varejistas do ramo de
supermercado no Brasil, juntas, faturaram R$ 632
bilhões em 2020. Fonte: Ibevar (Instituto Brasileiro
de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo).



Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), de janeiro a setembro de 2021, o
consumo de combustíveis atingiu a marca de 4,38 bilhões
de litros de etanol pela frota de veículos leves.
As vendas de gasolina C, por sua vez, alcançou o
montante de 28,23 bilhões de litros neste mesmo
período. A demanda por diesel, acumulou de janeiro a
setembro de 2021, 46,45 bilhões de litros.
Segundo a ANVISA, a venda de medicamentos no Brasil
gerou um faturamento de R$77,6 (setenta e sete bilhões
de reais) em 2020.



Não se preocupe caso você nunca tenha
investido em um negócio social com grande
probabilidade de transformar você numa pessoa
próspera, rica e feliz, vou te mostrar com muita
clareza o que é o Projeto Social Pró Economia,
quais os benefícios ele vai te proporcionar, como
vai ser sua operacionalização e exatamente
como você pode fazer parte dele.
Portanto, apenas fique comigo e preste bastante
atenção, por favor.



O que é?

É uma iniciativa popular, com o objetivo de unir milhões de pessoas
de todo o Brasil e do mundo, para empreendermos individualmente,
um pequeno valor, adquirindo uma Cota Capital da União
Cooperativa de Consumo – UCOOPCON, no valor de R$600,00
(seiscentos reais) a vista ou em até 12 parcelas de R$57,10
(cinquenta e sete reais e dez centavos) para através desta,
empreendermos coletivamente na abertura de: Postos de
combustíveis, supermercados, farmácias e depósitos de gás e
ofertarmos todos os produtos e serviços destas áreas a preço de
custo aos cooperados e seus dependentes.



Quais os benefícios do Projeto Social Pró Economia?
O 1º benefício é você e seus familiares terem o direito de
adquirir todos os produtos e serviços ofertados pela
UCOOPCON a preço de custo.
O 2º benefício é ter o direito de participar da divisão das
sobras líquidas (lucros) do exercício anual da UCOOPCON,
sendo que você que participar do Desafio 60 600 e se
tornar um(a) CPD da UCOOPCON, fará parte de um grupo
fechado com apenas 600 cooperados e juntos, terão o
direito de dividirem entre si, 50% das sobras líquidas
(lucros) do exercício anual da UCOOPCON.



Que tipos de empreendedores o Projeto terá?
O Projeto, terá dois grupos distintos de
empreendedores(as), que serão cooperados(as) da
UCOOPCON:
Grupo 1 – Formado por Cooperados(as) Pioneiros(as)
Desbravadores(as) - CPDs, com número limitado a 600
participantes, e estes terão direito de dividirem entre si
50% das sobras líquidas do exercício anual da
UCOOPCON;
Grupo 2 – Formado por Cooperados(as) Contribuintes –
CCs, com número ilimitado de participantes e estes, terão
direito de dividirem entre si 50% das sobras líquidas
(lucros) do exercício anual da UCOOPCON.



Como será a OPERACIONALIZAÇÃO do 
Projeto Social Pró Economia?

Implantação de 4 etapas, onde
em cada etapa será implantado
um empreendimento comercial
comunitário da UCOOPCON;

FASE 1
(Em Araguaína-TO):

O Projeto Social Pró Economia será operacionalizado
através da UCOOPCON, que fará a aquisição de produtos
direto da fábrica ou do distribuidor e fornecerá a preço
de custo aos cooperados e seus dependentes e a preço
convencional à comunidade.
O Projeto Social Pró Economia será
implantado em três fases:



OPERACIONALIZAÇÃO

É a expansão dos negócios do
Projeto, em Araguaína,
transformando os
empreendimentos comerciais
comunitários da UCOOPCON
em uma rede de atendimento
aos cooperados e seus
dependentes e à comunidade:
de 2 a 3 postos de
combustíveis, de 3 a 5
depósito de gás de 7 a 8
supermercado e de 7 a 8
farmácia;

FASE 2
(Araguaína - TO):



OPERACIONALIZAÇÃO

É a expansão dos
negócios do projeto
em outras cidades do
Tocantins e de todos
os estados do Brasil.

FASE 3
(Todo território nacional):



Bom…
O Projeto está em fase inicial de implantação, porem, é
um projeto inovador, com perspectiva de crescimento
exponencial a partir da abertura do 1º empreendimento
comercial comunitário da UCOOPCON. Portanto, este é o
melhor momento para você investir com a possibilidade
de se tornar uma pessoa milionária através dele.
Como mencionado anteriormente, o número de CPDs é
limitado, porém, o número de CCs é ilimitado, portanto,
há a possibilidade do Projeto Social Pró Economia se
tornar o maior império de negócio social do mundo, com
um faturamento multimilionário diário, beneficiando
milhões de pessoas em todo o território nacional
brasileiro, com dignidade, prosperidade e felicidade.



Com a união de milhões de brasileiros em busca de uma
melhor qualidade de vida, através deste Projeto, vamos
conseguir ajudar a transformar centenas de pessoas
comuns em pessoas milionárias nos próximos 10 anos, com
um investimento único, entre R$600,00 (seiscentos reais) a
R$685,20 (seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte
centavos). Se você conseguiu enxergar este Projeto como
uma excelente oportunidade, vem, clica no link a seguir
UCOOPCON - União Cooperativa de Consumo e faça agora
mesmo seu cadastro como CPD da UCOOPCON, pois são
vagas limitadas.

https://www.ucoopcon.com.br/campanha?id_indica=01


Porque este projeto é de autoria de um professor, com 30
anos de carreira, 30 anos de residência própria em
Araguaína TO, que foi inspirado por Deus a elaborar o
projeto e liderar um movimento popular nacional para unir
milhões de pessoas, com o objetivo de contribuir com o
desenvolvimento socioeconômico do Brasil, promovendo
dignidade humana para milhões de brasileiros, através da
geração de trabalho e renda para milhares de pessoas e
economia para milhões de brasileiros, que em sua maioria,
ficariam à mercê de políticas públicas que nunca serão
suficientes para atender a demanda em nosso país.

Porque confiar no Projeto Social 
Pró Economia?



Aqui, R$600,00 (seiscentos reais) podem se 
transformarem em milhões de reais para você.

Pra você ter uma ideia do potencial do Projeto Social Pró
Economia, o plano de negócio do projeto prevê um
faturamento inicial acima de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) no 1º mês, com a possibilidade de
ultrapassarmos o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais) de faturamento mensal do 4º ao 6º mês de
atividades comerciais da UCOOPCON.
O Projeto Social Pró Economia, não propõe e nem promete
enriquecimento rápido a seus investidores e sim deixa bem
claro que ao longo do tempo, a médio e longo prazo
muitas pessoas podem ficar milionárias através dele.



Honestamente, eu te aconselho a se posicionar
agora e fazer parte do Grupo de CPDs da
UCOOPCON. Este é um projeto inédito, inovador
que realmente pode fazer a diferença em sua vida
e na vida de seus familiares. iro.
Essa é a sua chance de entrar para esse grupo que
estará enriquecendo a cada dia, a partir do inicio
da operacionalização do Projeto Social Pró
Economia.
A UCOOPCON está pronta para te ajudar a
aproveitar essa oportunidade.



Então fique calmo(a), continue comigo. A UCOOPCON já
preparou tudo para te ajudar a executar seu investimento
o mais rápido possível. São poucos cliques que você vai
dar, pelo seu celular ou computador e você estará
agarrando essa oportunidade. Estou aqui para explicar
tudo e te deixar tranqüilo(a). Digo te deixar tranqüilo(a)
porque estarmos formando um grupo fechado de 600
Investidores(as) Pioneiros(as) Desbravadores do Projeto
Social Pró Economia e posso te garantir que você e todas
as pessoas do grupo de CPDs, seguindo nossas
orientações, poderão se tornarem pessoas prósperas, ricas
e felizes.



A beleza do Projeto Social Pró Economia é que você precisa
investir muito pouco dinheiro para se expor ao potencial
de ganhar muito.
Pensa assim…
Quanto você toparia investir hoje para obter chance de
fazer uma fortuna? R$600,00 (seiscentos reais) avista?
R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) em 6 parcelas? Ou
R$685,20 (seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte
centavos) em 12 parcelas? Isso é você quem decide.
A grande oportunidade aqui é que pouco dinheiro
investido, pode virar uma fortuna a médio e longo prazo
para você.



Você já imaginou, empreender num projeto, que
pode fazer uma verdadeira revolução em sua vida
financeira, diminuindo o custo de vida, melhorando
a sua qualidade de vida e de sues familiares e ainda
ajudar a melhorar a vida de milhões de brasileiros?
Como você vai se sentir, quando tudo isso virar
realidade, sabendo que você é uma das pessoas
que tornou tudo isso possível? Pense agora como
seria transformar um investimento acessível como
este em um valor milionário!
Aí você pode me perguntar…"Ah, mas por que você
está me oferecendo isso? Você é bonzinho, Jozué?"



Então, não, não estamos fazendo um ato de
caridade ao divulgar essa oportunidade.
Apenas estamos buscando pessoas com
características comuns, que sonham em
melhorar de vida e nunca tiveram ou não
aproveitaram oportunidades de investirem
em algo tão promissor como o Projeto Social
Pró Economia e poderem melhorar de vida.



Somos uma cooperativa regulamentada por seu
estatuto, teremos milhares de pessoas trabalhando
conosco, com os melhores salários por categoria
profissional do mercado e atuaremos
principalmente nas 4 áreas de consumo básico
como: supermercados, postos de combustíveis,
farmácias e depósitos de gás, entre outras áreas.
Como mencionado anteriormente, essas áreas
juntas, faturam muitos bilhões de reais por ano em
nosso país.
Oferecemos todo o suporte ao(a) nosso(a)
investidor(a), ajudamos você do início ao fim.



Então? Pronto(a) para aproveitar essa oportunidade hoje?
Eu te digo desde já como vai funcionar.
Você entra para o nosso grupo de CPDs hoje e você
acompanhará a evolução da execução do projeto em
tempo real, através de um grupo vip de WhatsApp CPDs da
UCOOPCON, do grupo Empreendedor de Sucesso no
Telegram e através do nosso site oficial.
Você tem garantia do seu investimento, ficando ciente, que
o projeto será implantado através da UCOOPCON e que
você será parte responsável pelo sucesso desta. Se ela
prosperar, você prosperará também.



Uma vez, você tomando a decisão de fazer
parte do projeto e realizar seu cadastro como
CPD da UCOOPCON, integralizando uma Cota
Capital ou mais, essa Cota Capital é sua e
você pode solicitar sua demissão e resgatar o
valor empreendido, após um ano de sua
participação no projeto, caso não esteja
satisfeito com os resultados do projeto.
E essa é a parte mais legal.



Com a escalabilidade de crescimento do projeto, através
dos benefícios que o projeto vai oferecer aos seus
investidores e seus dependentes, conseguiremos expandir
os negócios do projeto por todo o território nacional
brasileiro, mesmo com um investimento pequeno por
família participante do projeto.
Nosso trabalho é sério e tem como objetivo desenvolver
socioeconomicamente a vida de milhões de brasileiro e
por que não, entre esses milhões de brasileiro, fazer
algumas centenas deles, pessoas milionárias?
Então, da sua parte, só precisamos do seu ok, para se
tornar um Empreendedor de Sucesso agora.
Ok? Continua comigo se você topa isso.



Agora, eu vou te dizer por que o Projeto Social 
Pró Economia tem um potencial tão gigantesco:

• Baixo investimento por família;
• Atuação nas 4 áreas de consumo básico, com
faturamento multibilionário anual em que todas as
pessoas são obrigadas a consumir diariamente;
• Todos os investidores e seus dependentes irão adquirir
todos os produtos ofertados pela UCOOPCON a preço de
custo;
• Todos os investidores do projeto terão direito na divisão
das sobras líquidas (lucros) do exercício anual da
UCOOPCON, de acordo com a sua classificação de
investidor, entre outros benefícios.



No fim, quero que você tome a decisão de
participar como Empreendedor(a) Pioneiro(a)
Desbravador do Projeto Social Pró Economia, com
total paz de espírito em sua decisão.
Então vamos lá, em primeiro lugar…
Você está um passo à frente do restante do mundo
com essa oportunidade, porque ela faz parte do
sistema cooperativismo, que é em minha opinião, o
melhor sistema econômico do mundo.



Teremos uma estrutura de gestão descentralizada, com
milhares de cooperativas filiais espalhadas por todo o
Brasil, coordenadas pela Cooperativa Matriz, que dará
segurança ao usuário de produtos e serviços
disponibilizados em nossos empreendimentos comerciais
comunitários cooperativos, na internet, e nos serviços
digitais que serão disponibilizados.
Ou seja, isso aqui pode mudar a sua vida.
Pode mudar tudo.
Já está mudando, na verdade.
Mas para que essa mudança aconteça, a decisão de
participar é sua.



Presta muita atenção…
Um dos grandes formadores de riquezas milionárias é o
tempo.
E eu não digo o tempo em relação a investimentos de
longo prazo. Comprar um ativo e deixar lá, esperando ele
se valorizar.
Estou dizendo da diferença do tempo em que uma
oportunidade chega para cada pessoa.
Hoje, olhando para o passado, você com certeza teria
investido em ações da Google, da Apple, da Amazon, entre
outras das maiores multinacionais existentes… concorda?
Agora que elas são gigantescas, o investimento se torna
óbvio. Entende? Hoje você tem a oportunidade, outras
pessoas não.



Mas as decisões só vão ser entendidas como certeiras
depois que tudo acontece.
Poucos são os que acreditam em algo antes do boom
acontecer.
Porque antes, qualquer projeção como a que eu te trago
hoje parece absurda.
Você duvida.
E depois que acontece, ha, era óbvio.
Por que eu digo isso? Porque você está tendo acesso a
uma oportunidade hoje que está à frente do restante do
mundo.



Somente quem é bastante antenado no mercado será
Investidor(a) Pioneiro(a) Desbravador(a) do Projeto Social
Pró Economia e poderá se dá muito bem.
Cabe a você aproveitar desse conhecimento enquanto há
chance.
Você tem uma informação valiosa em mãos. E PRECISA
fazer bom uso dela agora.
Eu digo isso até para que você se sinta em paz com a sua
própria consciência.
Não quero parecer apelativo, mas depois que acontece, eu
não me perdoaria sabendo que perdi uma oportunidade
de fazer fortuna com um investimento tão pequeno.



Isso porque essa não é uma decisão emocional. Ela é
puramente racional.
Trata-se da assimetria de ganhos que muitas pessoas e
investidores passam uma vida inteira buscando.
E ela está diante de você AGORA.
Acredite, o Projeto Social Pró Economia, é atualmente a
melhor oportunidade de investimento para você e sua
família prosperarem na vida.
Mesmo que você esteja, até agora, me achando um
louco. Coloque R$600 (seiscentos reais) nesse projeto.
De verdade, você vai ficar puto por perder R$600,00? Eu
aposto que não.



Agora, se isso mudar sua vida, você vai se agradecer por
essa pequena atitude eternamente.
E, se você ficar de fora e ver depois esse projeto, em
alguns anos, se multiplicar por 500, 1.000 ou mais vezes?
eu tenho certeza de que vai doer muito.
Você pode se lembrar do dia de hoje para sempre.
Escolha se lembrar da forma certa, o dia em que soube
aproveitar uma grande oportunidade em sua vida.
Eu tenho certeza que, de vez enquanto, você gasta
R$600.00 (seiscentos reais) em algo inútil.
Agora, são os R$600,00 (seiscentos reais) que podem
mudar a sua vida.



É exatamente por isso que não temos tempo a perder.
Você vai deixar essa oportunidade escorrer entre seus
dedos?
Vai deixar de fazer um investimento modesto hoje em
troca de um montante como o mencionado acima?
Creio que não. Então vamos prosseguir.
Vamos lá...
Presta atenção:
Aqui está tudo que você vai precisar para buscar a
realização de seus sonhos através do Projeto Social Pró
Economia:



•Acesso à Internet;
•Alguns minutos para realizar o seu cadastro na
UCOOPCON, como Cooperado(a) Pioneiro(a)
Desbravador(a) – CPD;
•E um pequeno Investimento, que pode ser:
R$600,00 (seiscentos reais), R$660,00
(seiscentos e sessenta reias) ou R$685,20
(seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte
centavos)... você que escolhe!
Vamos ao acesso..r imediatamente?



Se você recebeu esse vídeo de mim, Prof. Jozué, clicar no
link a seguir UCOOPCON - União Cooperativa de
Consumo ou no link exposto na descrição deste vídeo e
faz seu cadastro, adquirindo uma Cota Capital Prata,
como um CPD da UCOOPCON.q
Se você recebeu este vídeo de outo cooperado, solicita o
link de indicação dele para realizar o seu cadastro na
UCOOPCON. Dúvidas, entre no Grupo Vip de WhatsApp
Desafio 60 600. Clika no link abaixo e participe do grupo
Desafio 60 600
https://chat.whatsapp.com/CMg15TTlzHEEzRFvWbDqoY

https://www.ucoopcon.com.br/campanha?id_indica=01
https://chat.whatsapp.com/CMg15TTlzHEEzRFvWbDqoY


… Permita-me ser bastante claro aqui:
A partir de hoje está no seu colo buscar fazer fortuna
com os maiores mercados que existem em todo o
mundo.

Considerando:
O potencial de ganhos envolvido aqui, o valor da Cota
Capital da UCOOPCON, a possibilidade de ter uma vida
próspera e feliz com um pequeno investimento, esta
passa a ser a decisão mais simples e mais importante da
sua vida.



ESTA É UMA OPORTUNIDADE ÚNICA, CAPAZ DE FAZER UMA
VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO NA SUA VIDA, NA VIDA DE SEUS
FAMILIARES E NA VIDA DE MILHÕES DE BRASLEIROS. ESPERO QUE
VOCÊ ANALISE COM CARINHO E TOME A MELHOR DECISÃO PARA
BENEFICIAR VOCÊ, SEUS FAMILIARES E MILHÕES DE BRASILEIROS
COM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E CONTRIBUIR COM O
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO BRASIL.
GRATIDÃO.
Prof. Jozué. Autor do Projeto e presidente da UCOOPCON.



Está em suas mãos a decisão de fazer parte disso,
que pode te possibilitar ganhos extraordinários
para o seu dinheiro.

Eu realmente espero que você não fique fora
dessa.
Um abraço e que Deus nos abençoe.
Prof. Jozué Dias Piauilino.
WatsApp - 63 99204 3064
contatocoopcon@gmail.com
i para te ajudar.

mailto:contatocoopcon@gmail.com
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