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CHAMA TODO 
MUNDO QUE TÁ NA 
HORA DE VOTAR! 

. Ficar por dentro dos 
resultados de 2022. Conhecer as ações 
planejadas para 2023 . E votar na distribuição das 
sobras e no Delegado que vai 
representar o seu grupo na 
Assembleia Geral Ordinária

Chegou a hora de você, cooperado: Escolha a melhor forma de participar: 

Confira na página 5 mais detalhes 
sobre as Assembleias 2023.

Encontro 
presencial

Assista online pelo app 
Ailos ou Conta Online



Balancete mensal
Número de cooperados

31/12/2022
887.151

31/12/2021

796.065 12%

ATIVO Valores em mil (R$)
Circulante e Realizável a Longo Prazo
Disponibilidades
Participações de Cooperativas
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Não Circulante
Investimentos
Imobilizado
Intangível
(-) Depreciação/Amortização Acumulada
Total do Ativo

11.195.624 
 32.350 

 427.405
3.933.640 
 6.651.704 

 124.097 
 26.428 
 46.477 

 -   
 97.155 

 542 
 (51.220)

11.242.101 

  9.037.158 
 35.190 

 -
2.875.945    
6.017.828 

 80.520 
 27.675 

 418.163 
 370.879 

 88.620 
 546 

 (41.882)
 9.455.321   

%

%

24%
-8%

100%
37%
11%
54%
-5%

-89%
-100%

10%
-1%
22%
19%

%DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Valores em mil (R$)

Ingressos e receitas da intermediação financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Centralização Financeira
Resultado das aplicações compulsórias
Dispêndios e despesas da intermediação financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais
Ingressos e receitas de prestação de serviços
Outros ingressos e receitas operacionais
Dispêndios e despesas de pessoal
Dispêndios e despesas de provisões passivas
Outros dispêndios e despesas administrativas
Outros dispêndios e despesas operacionais
Imposto de renda e contribuição social
Resultado do Exercício

  2.056.566 
 1.629.384 

 425.132 
 2.050 

(1.403.401)
 (657.696)

 (42.570)
 (703.135)

 653.165 
 (393.308)

 236.952 
 12.994 

 (210.128)
 (12.896)

 (325.126)
 (95.104)

 (8)
 259.849 

  1.227.198 
 1.090.501 

 136.655 
 42 

 (611.668)
 (215.949)

 (18.029)
 (377.690)

 615.530 
 (338.360)

 191.198 
 9.594 

 (172.517)
 (26.346)

 (264.510)
 (75.779)

 (2)
 277.168  

68%
49%

211%
4781%
129%
205%
136%

86%
6%

16%
24%
35%
22%

-51%
23%
26%

314%
-6%

%PASSIVO Valores em mil (R$)
Circulante e Exigível a Longo Prazo
Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos sob Aviso e a Prazo
Depósitos Interfinanceiros

Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Sobras
Sobras ou Perdas do Ano
Total do Passivo

  8.907.341 
 8.180.020 
 1.716.095 

 230.568 
6.089.006 

144.351 
8.664 

 482.528 
 236.129 

 2.334.760 
 1.514.687 

 560.224 
 259.849 

11.242.101   

 7.397.759 
 6.873.932 
 1.652.997 

 41.639 
5.077.067 

102.229 
-   

 299.779 
 224.048 

 2.057.562 
 1.311.034 

 469.360 
 277.168 

 9.455.321  

20%
19%

4%
454%

20%
41%

100%
61%

5%
13%
16%
19%
-6%

19%

Diretor Administrativo
Marcelo Cestari

Contadora
Veronica Cristina Bueno Roncato CRC-SP 293772/O-3

Indicadores Econômicos

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Mês % R$
0,38*
0,38
0,30
0,34

2.643,16*
2.643,16
2.633,22
2.632,38

Variação (%)
---

0,27
0,14
0,04

Salário Mínimo

Dólar Comercial

R$ 1.212,00

R$ 5,30

R$ 5,30

Compra

Venda

Janeiro de 2023

09/01/2023

09/01/2023
Selic Meta a.a. (Reunião Copom 07/12/2022) 13,75%

Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro

Aplic. até
03/05/12

Aplic. após
03/05/12

0,7091*
0,7082
0,6515
0,6501

0,7091*
0,7082
0,6515
0,6501

% %

1,1233*
1,0112
1,0207
1,0207

1,1233*
1,0112
1,0207
1,0207

%

---
0,62
0,41
0,59

*CDI - Selic - Previsão para o mês de Janeiro.

Taxas de Juros das Operações de Crédito
Crédito para Você
Crédito pessoal
Microcrédito empreendedor* 
Aquisição ou alienação de imóvel
Aquisição ou alienação de automóveis
Pessoal Social
Sustentabilidade
Renovação de empréstimos
Pré-aprovado
Cheque especial
Crédito para Sua Empresa
Crédito empreendedor
Microcrédito empreendedor formal* 
Microcrédito capital de giro*
Empreendedor aquisição ou alienação de imóvel
Empreendedor aquisição ou alienação de automóveis
Empreendedor social
Empreendedor sustentabilidade
Pré-aprovado
Cheque especial
Antecipação de créditos para você ou sua Empresa
13° Salário e Restituição do Imposto de Renda
Antecipação de recebíveis (cheques e  títulos)

Financiamento na loja - Carros e Moto
Varia conforme o ano e modelo do bem*
Financiamento na loja - Sustentável
Energia fotovoltaica / eólica*
Parcelamento Saúde
Hospitais, Clínicas Médicas e Odontológicas*
Parcelamento na loja - Diversos
Lojistas de vários segmentos*

Taxas ao mês
1,09% - 4,38%
0,96% - 3,05%
1,76% - 3,55%

1,38% a 2,35%
1,31% - 1,94%
1,25% - 1,96%

1,50% a 4,24%
2,25% a 3,88%

3,10% a 6,10% + TR
Taxas ao mês
1,60% a 3,30%
1,54% - 3,05%
1,54% - 2,50%
1,76% - 3,55%

1,38% a 2,32%
1,31% - 1,94%
1,18% - 1,77%

2,25% a 3,88%
3,10% a 6,00% + TR

Taxas ao mês
2,55%

1,09% a 3,80%
Taxas ao mês
1,45% a 2,57%
Taxas ao mês

1,48%
Taxas ao mês

1,48%
Taxas ao mês
1,96% a 3,23%

Prazo
até 48 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses

até 120 meses
até 48 meses

-
Prazo

até 48 meses
até 60 meses
até 12 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 60 meses
até 48 meses

_
Prazo

até 270 dias
até 180 dias

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 72 meses

Prazo
até 60 meses

Prazo
até 48 meses

Taxas sujeitas à variação. Crédito sujeito à análise de aprovação.
*Consulte as regras das linhas de crédito em seu Posto de Atendimento.

 Janeiro de 2023

Rendimentos das Aplicações Janeiro de 2023 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da Viacredi são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Até R$ 29.999,99
De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99
De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99
De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99
De R$ 500.000,00 a R$ 749.999,99
De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99
Acima de R$ 999.999,99

Aplicação Pós-Fixada

POUP
95%
96%

97%
98%

100%
103%
105%
108%

98%
99%

100%
101%
103%
105%
107%
110%

101%
102%

103%
104%
106%
108%
110%
112%

90%
91%

93%
94%
95%
97%
98%

100%

91%
92%

94%
95%
96%
98%
99%

101%

92%
93%

95%
96%
97%
99%

100%
102%

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

PoupFácil

InvestFácil

PoupFuturo

InvestFuturoINVEST

Aplicação Pré-Fixada
Faixa de valor

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Taxa contratada

94%
96%
98%

100%
102%

Aplicação Programada

Aplicação IPCA+

Faixa de valor

A partir de R$ 10,00

Taxa contratada

90%

Consulte a tabela de rentabilidades no site 
viacredi.coop.br, Investimentos Financeiros

Entenda o balancete
São lançados, nesta conta, os valores relativos às despesas com a folha de 
pagamento, encargos, benefícios e capacitação dos colaboradores.

Caderneta de Poupança CDI Selic IPCA

CUB2006*** INCC
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Informativo
Jornalista responsável: Gustavo Mendes Nascimento (MTB 44.104/SP) 
Edição e Diagramação: Coonecta
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Este informativo é uma publicação da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI. Rua Hermann Hering, 1125, Blumenau - SC.  
Tel.: (47) 3331- 4655. Tiragem: 20.255 exemplares - distribuição gratuita. Conselho Editorial VIACREDI: Vanildo Leoni, Letícia Liene Pasold, 
Luciana Tridapalli S. Thiago, Diana Pianezzer, Aline Gabrielle Pukall, Sandi Cristina Kammer Steinheuser, Thiago Roncaglio Ravache, Debora 
Aparecida Caetano Sieves, Yuri Carlo Boeing, Estebam Damiao da Silva Ceravolo, Julia Amado e Luiz Fernando Lima da Cruz.

Os Comitês Cooperativos representam os cooperados, trazem 
sugestões e informações, auxiliam na divulgação de eventos e 
contribuem para melhorar a comunicação entre a Cooperativa e 
o quadro social.
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o Brusque - 
Dom Joaquim

Gaspar - 
Margem 

Esquerda

Neusa Sapeli 
Teixeira

Alexsandra Jacinto 
de Amorim

Pinhais - 
Centro

Rosangela Alves da 
Maia De Araujo

Priscila Busanello 
Lopes

Jordina Conceição 
Mainheriche da Silva

Silvestina Russi Hilario Schmidt Waldir Passos 
Lemos

Maurino João BernzFrancisco Gilberto 
Muller

Roque Bambineti Marco Antônio Ricardo 
Coldebella

Itajaí - São 
Vicente

Mariporan Eloi 
Duarte

Eduardo Tiene 
Doliveira

Dauro FreitasEleilma dos Santos 
Martins

Geraldina Antônia 
Pereira
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Facilidade  

Contrate seu Seguro 
Viagem direto pelo 
aplicativo Ailos 

O crédito é 
um aliado dos 
seus sonhos  

Solução  

Muita gente se questiona: qual o melhor 
momento para tomar crédito? Pois bem, 
não tem uma resposta certa - cada caso é 
um caso. O importante é sempre avaliar a 
situação.  

Por exemplo: o crédito pode ser usado 
para comprar algo à vista, negociando 
descontos. Ou, ainda, realizar seu 
sonho do carro novo, casa própria e a 
viagem desejada. Quem sabe investir 
em conhecimento, em algum curso de 
especialização?

A gente sabe que viajar faz parte dos sonhos de 
muitas pessoas e que, assim como a vida financeira 
requer planejamento, a segurança também faz toda 
a diferença na hora de aproveitar ao máximo. 

Foi pensando em facilitar o planejamento 
de viagens aos cooperados e oferecer mais 
tranquilidade, que lançamos esta nova modalidade 
de contratação do Seguro Viagem no App Ailos.  

Isso mesmo, agora o Seguro Viagem pode 
ser contratado direto pelo aplicativo, num 
processo muito mais rápido, intuitivo e 100% 
digital. E o melhor de tudo é que a vigência inicia 
imediatamente após a efetivação no aplicativo!

Acesse o seu aplicativo e na tela inicial, 
selecione a aba de Serviços, no canto inferior 
direito da sua tela.    

Selecione o botão de “Seguros” e em seguida 
“Fazer uma Simulação”. Na próxima tela, 
aparecerão as opções de Seguro disponíveis.   

Selecione “Seguro Viagem” para fazer uma 
simulação ou contratação. Lembre-se 
de preencher com bastante atenção as 
informações obrigatórias  
como dados pessoais,  
período e destino da  
viagem. Em seguida, 
seu seguro está  
pronto para ser  
contratado!

Veja como é simples:   

1

2

3

Viajar com proteção e tranquilidade 
ficou mais fácil do que fazer as 
malas!  Para o seu próximo destino, 
simule e contrate o Seguro Viagem 
direto no App Ailos. Para mais 
informações, acesse o QR Code.

Faça um planejamento financeiro.  
Detalhe o quanto você ganha, as despesas 
fixas (como água, luz e mercado, parcelas de 
empréstimos e financiamentos) e o que deve 
ser destinado a uma reserva financeira para 
emergências.    

Analise os melhores prazos de pagamento de 
acordo com o seu planejamento financeiro.  

Considere na sua decisão os benefícios que a 
Cooperativa te oferece, como retorno das sobras, 
reciprocidade por cotas e taxas por vinculação  
da conta. 

Ainda assim não se sente seguro? Na Viacredi você 
conta com um time de especialistas que podem te 
ajudar nessa decisão. Além disso, você encontra no 
PROGRID EAD uma série de conteúdos que ajudarão 
na tomada de decisão.   

Por fim, você fez todas as análises de forma 
consciente e planejada. As condições ficaram 
de acordo com a sua realidade? Então é hora de 
realizar seu sonho!    

Mas antes de tomar crédito, nós 
temos algumas dicas que poderão 
te auxiliar nesta jornada:   

Nosso time de atendimento está 
sempre à disposição para te auxiliar 
e encontrar o melhor caminho para 
o que você precisa!   
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A Assembleia é o momento ideal para você, 
cooperado, votar e decidir sobre o futuro da 
Viacredi.

Participe de 06 de fevereiro a 05 de abril. Você 
escolhe a melhor forma de participar: 

A qualquer hora pelo seu APP Ailos ou Conta 
Online
Ou na data e horário do seu evento presencial 
ou digital

Juntos escolhemos os melhores caminhos! 

Sua participação decide 
o futuro da Cooperativa 

Assembleias 2023 

Confira a lista completa de instituições e mais detalhes sobre 
as Assembleias no site viacredi.coop.br/assembleias ou 
aponte a câmera do seu celular no QR Code ao lado.

O cooperado Elvis Wilson Bovati, de Curitiba/PR, reforça a importância da 
participação, afinal, segundo ele a Cooperativa também é sua e é seu dever participar. 
“São nas Assembleias que definimos o futuro das pessoas e da cooperativa. Esse é 
o momento em que sabemos sobre a abertura de novos postos de atendimento, a 
distribuição das sobras, o trabalho de apoio e desenvolvimento junto à comunidade e 
muito mais. Afinal, se a Cooperativa cresce, todos crescem”. 

Assembleia presencial realizada em Blumenau/SC

Cr
éd

ito
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le
x 

M
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da

Você sabia que um ato simples, como a sua 
participação, contribui em toda a comunidade? 
Isso mesmo, este ano aqui na Viacredi, você 
participa das Assembleias e a Cooperativa 
faz uma doação para uma entidade do seu 
município.  

Ao todo, são aproximadamente 70 entidades 
da área de atuação da Viacredi, como instituições 

Iniciativas do Bem: 
transformando vidas por meio 
do cooperativismo  

de saúde, abrigos, APAEs, AMAs, redes femininas 
de combate ao câncer, causa animal, bombeiros 
voluntários, contraturno escolar, entre outras. Com 
a participação dos cooperados de cada município, 
cada entidade poderá receber até R$10 mil. 

Ou seja, além de atuar na sua cooperativa, você 
reúne forças em prol da comunidade nessa grande 
jornada de cooperação.

5



O ano mal começou e como meta 
para 2023 você definiu que deseja 
começar a poupar? Então conte com a 
Viacredi nesse planejamento.   

Na Cooperativa, você conta com a 
Aplicação Programada, conhece? Ela é 
ideal para quem quer iniciar o hábito 
de poupar de uma forma bem simples, 
fácil e prática. Você pode, inclusive, 
programar direto pelo APP Ailos e 
definir objetivos para cada aplicação.  

Veja como é rápido: na página 
principal do seu aplicativo, acesse 
Serviços > Investimentos > Aplicação 
Programada > Incluir novo plano. 
Pronto! Agora é só definir um valor e a 
data do investimento que a Cooperativa 
faz para você.  

Poupe de forma simples e planejada  

Série poupar  

Na Viacredi, a segurança do seu dinheiro 
é prioridade. Para entregar cada vez mais 
proteção aos cooperados, principalmente na 
hora de fazer transações no ambiente digital, 
já está disponível a atualização do módulo de 
segurança na sua Conta Online. 

Trata-se de um recurso adicional de 
proteção para impedir que programas 
maliciosos ativem janelas falsas ou capturem 
dados pessoais. Desta forma, a Cooperativa cria 
uma barreira extra de segurança para que você 
faça suas transações com mais tranquilidade.

Fique atento: essa é a única atualização 
que a Cooperativa vai pedir que você faça. 
Se receber alguma solicitação ou mensagem 
extra, ou tiver alguma dificuldade na 
instalação, entre em contato conosco pelo 
SAC: 0800 647 2200.

Módulo de 
Segurança na 
Conta Online  

Segurança 

Ao acessar a Conta Online, caso você não tenha  
o Módulo instalado, aparecerá uma mensagem te 
orientando a fazer o download do Módulo.    

Ao realizar o download, você deverá verificar se o 
arquivo foi realmente instalado.   

Após a instalação do módulo feita e verificada, reinicie 
seu computador.   

Se o módulo de segurança for encontrado na máquina, 
ao verificar a instalação você será direcionado para a 
tela de login para a Conta Online.

Como a atualização irá funcionar: 

1

2

3

4

Um exemplo é o planejamento que 
o cooperado de Blumenau, Cauê 
Guilherme Pukall, realiza desde o ano 
passado, quando comprou seu primeiro 
carro: 

“Eu sabia que, além de pagar as 
parcelas do veículo, eu precisava me 
organizar com os demais custos que o 
veículo iria me gerar. Então, conversando 
com meu pai, falamos da aplicação 

programada da Viacredi e que, com ela, eu poderia guardar 
todos os meses uma pequena quantia, de forma que no fim 
do período, eu pudesse pagar o documento do meu carro, por 
exemplo”.   

Cauê é cooperado desde 2019 e diz que o mais importante 
é definir um objetivo, planejar os passos necessários para 
conquistá-lo e começar a poupar o quanto antes!
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Missão Cooperação 

Acessando o QR Code ao lado você confere episódios com a história dos personagens, games 
exclusivos e conteúdos educativos ou se preferir acesse: www.ailos.coop.br/ailogs! 

Conheça os Ailogs:

Tudo que plantamos hoje reflete no futuro. E foi pensando 
nas gerações futuras que os Ailogs chegaram com uma missão 
superimportante: levar o cooperativismo e a educação financeira 
para crianças, pais, responsáveis, professores e escolas de forma 
leve e divertida.   

Eles têm a essência do cooperativismo: representam a inovação, 
a criatividade e a vida conectada das crianças, que já nascem em 
um mundo sem barreiras entre o físico e o digital.    

Betto, Sisi, Pilar, Ed e Med, Zira e Celestia possuem 
personalidades, individualidades, habilidades e conflitos 
que precisam desenvolver, mostrando que com cooperação 
conseguimos abraçar e valorizar a diversidade e o processo de 
cada indivíduo. Chegou, então, a hora de apresentá-los: 

Os Ailogs chegaram na 
Viacredi. Venha conhecê-los!   

Estão sempre citando obras artísticas nas situações 
mais inusitadas, nos lembrando da importância 
da criatividade para a vida. Com a imaginação 
aguçada, eles sempre lembram sobre a relevância 
de ver o mundo por novas perspectivas.   

Amorosa e 
otimista, ela ama 
a vida. Ela é 8 
ou 80 - e essa é 
a sua principal 
característica. Além 
disso, ela acredita 
na predisposição 
em fazer o bem 
e nos lembra da 
importância de 
respirar fundo! 
Celestia, sua 
melhor amiga, é 
um bichinho de 
estimação que está 
com ela desde que 
nasceu. 

Uma robô com 
muito sentimento 
e afetividade! Seus 
movimentos são 
ágeis e ela faz 
tudo rapidinho, 
principalmente 
quando é para 
ajudar seus amigos 
que se metem em 
apuros.  

É muito curiosa, 
extrovertida e social. 
Assim, sabe ouvir, 
resolve problemas 
com facilidade e é 
estrategista. Ela é cheia 
de otimismo e, mesmo 
nas adversidades, 
consegue manter o time 
unido, demonstrando 
que juntos conseguem 
superar os desafios.  

Apaixonado 
por inovação, 
adora conhecer 
as coisas a 
fundo e fazer 
experimentações.   

Agora que todos já foram devidamente apresentados, é hora de dar  
início às nossas aventuras. Embarque com a gente nessa aventura! 
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Uma economia de pelo menos 50% no consumo de 
água. Parece bastante coisa, não é mesmo? Pois essa é a 
expectativa da Associação dos Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Apiúna, em Santa Catarina, com a instalação 
de cisternas para captação da água da chuva. A obra foi 
realizada com apoio do Programa Saneamais.   

O grande objetivo foi reduzir o custo com a conta de 
água, conta Noemi de Oliveira Gomes Neves, diretora 
da instituição. “Com essa economia, poderemos 

realizar investimentos 
maiores em outras 
demandas. Mas não 
para por aí, com a 
instalação das cisternas 
também melhoramos 
a irrigação na horta, 
pomar e campo, 
espaços utilizados pelos 
nossos alunos”.  

Sustentabilidade  

Programa Saneamais 
apoia Apae de Apiúna 
na compra de cisternas 

Sabe aquelas ofertas imperdíveis e mensagens 
urgentes que te pedem para clicar em algum link, 
ligar para alguém ou instalar algo no seu celular 
ou computador? O nome desse tipo de golpe é 
phishing. 

Nele, os fraudadores fingem que são de uma 
instituição financeira e enviam links por e-mail, 
SMS, ligação ou WhatsApp pedindo que você 
realize alguma ação. 

Golpeie o golpe: 
cuidado com 
links falsos  

Segurança  

Continue atento às dicas do Mestre 
nos demais canais da Cooperativa. 
Para conhecer mais técnicas e como 
se defender dos principais golpes, 
acesse o QR Code ao lado.

Sempre ative a função de segurança “duplo 
fator de autenticação” em suas contas que 
oferecem essa opção: e-mail, redes sociais, 
aplicativos e sistemas;    

Não clique em links ou e-mails com ofertas “boas 
demais para serem verdade”, em mensagens 
com ameaças como “seu serviço será suspenso 
se” ou “sua conta foi bloqueada”; 

Não abra e-mails ou clique em anexos e links 
enviados por desconhecidos;    

Não instale aplicativos 
diferentes dos oficiais. 
Lembre: aqui na 
Cooperativa você 
utiliza o app Ailos e 
o app Ailos Cartões. 
Além disso, a partir 
deste mês você passa 
a contar com mais 
um reforço, o Módulo 
de Segurança, que 
explicamos na página 6. 

Dicas do Mestre Jo-Ho:
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O Saneamais é um programa da Viacredi 
em parceria com a Water.org, uma organização 
internacional sem fins lucrativos, que oferece 
linhas de crédito de até R$10mil para melhorar as 
condições sanitárias. Essa linha pode ser usada para, 
por exemplo: reforma de banheiro, compra ou troca 
de caixa d’água, compra ou troca de hidrômetro, 
construção de caixa de gordura, limpar ou construir 
fossa séptica, construção de poço artesiano, 
manutenção de encanamento, reaproveitar água de 
chuva, contratação de mão de obra especializada.  

Dessa forma, o Saneamais ajuda a melhorar a 
qualidade de vida, contribui com a saúde e auxilia na 
proteção ao meio ambiente. Se interessou? Procure 
um de nossos Postos de Atendimento e saiba mais 
sobre este programa! 

8


