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Revolucionando o
associativismo mineiro!
A primeira Corporate Venture Builder do Associativismo 

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado
de Minas Gerais busca estreitar os laços com startups para levar
soluções inovadoras para o mercado mineiro.

O projeto foi desenhado pelo presidente da Federaminas, Sr. Valmir
juntamente com Sr. Justino, CEO e Founder da FCJ Venture Builder
com propósito de trazer mais do que produtos a serem oferecidos
aos associados, mas também investimento de impacto, levando
desenvolvimento econômico e social para os municípios de Minas
Gerais.

A Federaminas Ventures atua lado a lado com startups, oferecendo a
essas empresas todos os recursos necessários para seu pleno
desenvolvimento, como recursos financeiros, tecnológicos, jurídicos,
contábeis e de mercado.

Nosso propósito é fomentar a inovação em diversas cidades mineiras
atraindo startups que resolvam dores reais dos empresários
associados à FEDERAMINAS, além de levar prosperidade econômica
para cada cidade que receber o nosso modelo. 

Conectamos empresas, startups,
investidores e universidades através da
criação de novos negócios inovadores.
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Super Aplicativos são apps que
concentram vários serviços em um único
aplicativo. Cada serviço atua como um
Micro Aplicativo dentro do aplicativo
principal. 

O trabalho da empresa consiste no mapeamento minucioso de
todas as ruas da cidade, coletando informações do comércio local
independente do porte, para que a população encontre tudo que
precisa através do site e aplicativo.

Facilitar a vida de pessoas que moram em cidades
com até 100 mil habitantes é objetivo chave da
Cliquei Achei, fomentando um ecossistema de micro-
negócios nestas localidades.
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Cartão de saúde que
oferece ACESSO A SAÚDE
de qualidade e de forma
ACESSÍVEL

O que é o
Mais Saúde Card

Consultas médicas a partir de R$ 40
Exames com até 60% de descontos
Medicamentos com até 40% de descontos
Até 15% de desconto na Conta de Luz
Mais de 10.000 estabelecimentos com
desconto em todo o País

Você pode fazer a adesão
a um dos planos pelo site,

telefone ou algum dos
escritórios. A cobrança da

mensalidade é feita via
carnê ou cartão de

crédito de acordo com o
plano escolhido.

Após a contratação do
plano ideal para você, os

cartões entram em
produção e em até 15
dias são entregues em

sua casa.

Com os cartões em mãos
você e sua família podem

começar a desfrutar de
todos os benefícios.
Consultas, exames,

medicamentos, compras
no comercio e muito

mais.
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https://federaminas.ventures/

https://www.instagram.com/federaminas.ventures/

https://www.linkedin.com/company/federaminas-ventures

contato@federaminasventures.com


