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Sicoob libera transferências 
via  APP do WhatsApp

Você está no meio de uma 
conversa pelo WhatsApp com 
um(a) amigo(a) num sábado à 
noite e se lembra que está de-
vendo uma grana para ela já há 
algum tempo. Se tem o dinheiro 
em conta, a primeira reação se-
ria abrir seu aplicativo de conta 
bancária e fazer uma transferên-
cia, não é?

Pois agora os cooperados do 
Sicoob têm mais uma facilidade, 
o serviço de transferência por 
meio do WhatsApp. Desde 14 
de janeiro, os cooperados do Si-
coob já podem realizar transfe-
rências entre pessoas físicas, de 
forma rápida (real time) e fácil, 
direto no aplicativo, e sem taxas. 
Tudo de forma segura!

De acordo com Jacqueline 
Oliveira, líder de parcerias para 
pagamentos no Facebook, o ser-
viço tem o objetivo de reduzir 
custos para as pessoas e aumen-
tar o acesso à economia digital. 
“O WhatsApp tem percebido 
como facilitar o envio de dinhei-
ro entre pessoas pode aumen-

tar o apoio entre entes queridos, 
além de ser mais seguro do que 
carregar dinheiro em papel. Em 
um momento como a pande-
mia, facilidades como essa se 
tornam muito importantes no 
dia a dia das pessoas”, afirma a 
executiva.

O serviço é compatível com 
tecnologias como biometria fa-
cial e impressão digital. Outro 
aspecto que garante a seguran-
ça dos pagamentos no What-
sApp é a configuração de um 
PIN numérico para informar na 
hora de movimentar o dinheiro.

“O Sicoob tem em seu DNA 
uma relação intrínseca com a 
tecnologia e inovação. Somos 
pioneiros em diversas novida-
des que o mercado financeiro 
adotou a partir do nosso ‘pon-
tapé inicial’. Com esse serviço, 
vamos facilitar o dia a dia dos 
nossos cooperados de forma 
segura, simples e prática”, diz o 
Superintendente de Operações 
de Pagamentos do Sicoob, Mar-
cel Sebastian.

O negacionismo perdeu as 
eleições

Muito se falava sobre os aprendizados da pandemia, possíveis 
lições que aprenderíamos com as situações relacionadas à priva-
ção de convívio social, mortes, dificuldades econômicas e sociais 
geradas pela covid-19. Todos sabem que poucas delas se demons-
traram na prática e continuamos cometendo os mesmos erros do 
passado, dentre eles, erros políticos simples e transparentes que 
alguns ainda cometem.

Desde o início do espalhamento da covid-19 pelo continente 
europeu, visualizamos líderes políticos perdendo popularidade 
em decorrência de apoios irrestritos ao negacionismo e a con-
dutas pouco cuidadosas. Tomo como o exemplo as atitudes de 
Boris Johnson, o Primeiro-Ministro do Reino Unido que, durante o 
início da pandemia, insistia em não usar máscara e costumava ter 
atitudes fora das etiquetas indicadas pelos profissionais de saúde, 
para se vangloriar de sua postura negacionista. Bom, não deu 
outra, foi acometido pela doença, passou alguns dias na UTI e no 
seu retorno não mediu esforços para se desculpar com a popula-
ção do Reino Unido, não só por ter passado por momentos difíceis 
na sua recuperação, mas por ter visualizado que seus apoios no 
Parlamento Britânico estavam se esvaindo com a condução da 
política da pandemia.

Outro exemplo categórico foi a derrota de Donald Trump nas 
eleições norte-americanas, que insistia em negar a crise sanitária, 
mesmo com os números de mortes e internamentos cada vez 
maiores. E o pior, Trump perde as eleições para Biden, um can-
didato improvável que alinhava condutas não negacionistas e me-
lhores condições de articulação política. Trump tinha condições 
de vencer com condutas mais inteligentes, mas preferiu cativar 
seu eleitorado mais ideológico, se alinhar à defesa de uma agenda 
indefensável e colheu a própria derrota, isso regado a condutas 
lunáticas, como a invasão do Capitólio, e acusações infundadas de 
fraudes eleitorais.

Sem precisar ir muito longe, podemos citar o derretimento 
da popularidade do presidente Bolsonaro nos últimos dois anos, 
sempre motivado por condutas negacionistas e desgastes ver-
borrágicos desnecessários, um típico político que “cava a própria 
cova” com velocidade inegável. Mesmo com tais condutas, Bolso-
naro mantém certo apoio popular que pode proporcionar uma 
vaga no segundo turno, algo muito pequeno para um presidente 
que tenta o segundo mandato, afinal, desde o estabelecimento da 
regra da reeleição, nenhum candidato à recondução perdeu ou 
esteve perto de perder uma eleição.

Outro fato que se nota é o afastamento de lideranças políticas 
importantes do presidente da República. Basta olhar a conduta 
dos vinte e sete governadores brasileiros; poucos deles assumem 
uma postura de apoio ao presidente no tema pandemia. Nenhum 
governador usa o negacionismo como plataforma política, nem 
mesmo os mais alinhados ao presidente Bolsonaro. Eles “dão ta-
pinhas nas costas” do presidente, mas continuam acenando para 
condutas favoráveis à vacinação de sua população, afinal, são eles, 
juntamente com os prefeitos, que sentem na pele os reflexos de 
condutas negacionistas. A morte, a doença e o desemprego ge-
rados pela covid-19 têm reflexos sociais e econômicos evidentes, 
somente um negacionista não consegue visualizar. Isso também 
vale para os apoios no Legislativo, pois deputados e senadores 
não conseguem assumir o ônus de condutas que impactam nas 
eleições de 2022, e o afastamento do presidente se torna algo sem 
retorno, pois quando o peso eleitoral é grande o abandono de 
plataformas políticas irreais se torna necessário.

O negacionismo perdeu as eleições, não só no Brasil, mas no 
mundo como um todo, é só olhar ao entorno para constatar que 
nenhum país verdadeiramente democrático suportou um líder 
que nega a própria realidade, e que perde a batalha da vida para 
um vírus que toma votos.

Francis Ricken é advogado, mestre em Ciência Polí-
tica e professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da 
Universidade Positivo (UP).

Inicialmente, a função será 
habilitada para portadores dos 
cartões Sicoobcard da bandeira 
Mastercard, que tenha a função 
débito ativa. Para utilizar a no-
vidade, você deve configurar 
o serviço direto no aplicativo. 
Pronto, agora é só acessar a op-
ção “Pagamento” dentro de uma 
conversa do WhatsApp e reali-
zar a transferência. As transfe-
rências podem ser realizadas 
em qualquer dia da semana e, 
também, em qualquer horário.

O valor mínimo para trans-
ferências nesta modalidade é 
de R$ 1, enquanto o máximo por 
transferência é de R$ 1 mil, sen-
do limitada as transferências di-
árias em R$ 2,5 mil e mensal em 
R$ 5 mil.

Pagamentos no WhatsApp, 
mais uma forma de pagar. Faça 
o cadastro e comece a utilizar!

É o Sicoob facilitando a vida 
do cooperado!

 

OPINIÃO

http://escritorioconsultec.com.br/
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Prefeito Culestino anuncia 17% de 
recomposição salarial em Cafelândia

O município de Cafelândia, 
através da administração mu-
nicipal, encaminhou ao legisla-
tivo cafelandense o projeto de 
lei aplicando 11,55% de recom-
posição salarial aos 950 servi-
dores públicos, que somados 
aos 5,45% de 2021 - que já havia 
sido concedido ano passado, 
mas por força de uma determi-
nação do Supremo Tribunal 
de Federal (STF) teve que ser 
retirado -  chega a casa dos 17% 
de aumento. O projeto de Lei 
foi votado em segunda votação 
nesta terça-feira e vai para a san-
são do prefeito amanhã, quarta-
-feira (26). A decisão dos 11,55% 
veio através de diálogo com o 
Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos - SISMUCAF – e a Câmara 
de Vereadores. “Com muito diá-
logo, ‘jogo de cintura’, estancado 
as torneiras, fechando gargalos 
em 2021 estamos anunciando 
para esse ano de 2022 o valor de 
17% de aumento no salário dos 
funcionários públicos. Quero 
agradecer ao SISMUCAF, atra-
vés do presidente Leonel, que 
entendeu no passado que tive-
mos que voltar atrás na repo-
sição dos 5,45% e ao legislativo 
pela unanimidade na votação. 
São R$ 500 mil a mais todo mês 

girando em nosso comércio, 
aquecendo a economia local 
e valorizando nossos bravos 
servidores”, afirmou o prefeito, 
Culestino Kiara.

Ainda de acordo com o se-
cretário de Governo e Finanças, 
Claudemir Camilo, o pagamento 
já será feito neste mês. “Hoje dia 
25 de janeiro é o fechamento da 
folha e já alocamos esse recurso 
a mais para conseguir dar esse 
valor de acréscimo neste próxi-
mo pagamento. Lembro ainda 
que o funcionalismo teve em 
2021 um ganho de 66,66% em 
relação ao vale alimentação; ao 
sair da casa dos R$ 120 para R$ 
200 devido ao ano pandêmico 
em que vivenciamos. Agradeço 
aos secretários que consegui-
ram enxugar seus orçamentos e 
toda equipe/funcionários para 
que hoje pudéssemos dar esse 
aumento. Sabemos que nossos 
funcionários merecem muito e 
aquilo que estiver ao nosso al-
cance enquanto administração 
pública, estaremos realizando”, 
destacou Camilo.

O pagamento do mês de 
janeiro está previsto para a pró-
xima segunda-feira (31) com o 
valor reajustado.

Ano letivo da rede municipal na região inicia dia 7 de fevereiro

Valor é referente ao 5,45% de 2021 e 11,55% de 
aumento para esse ano

Estando há poucos dias da volta 
às aulas 2022, a Secretaria de Edu-
cação de Assis Chateaubriand está 
com planejamento previsto para 
7 de fevereiro em todas as escolas 
do município e para isso aproveita 
o período de férias escolares para 
organizar todos os protocolos de se-
gurança que irão continuar.

De acordo com a Secretária de 
Educação e Cultura Fátima Sobral 
não é possível nesse momento di-
zer como será o retorno. “Não sabe-
mos dizer ainda para os pais como 
que vai ser, se vai ser híbrido, escalo-
nado como que vai ser. Então toda 
a programação da prefeitura da 
Secretaria de Educação é para o re-
torno no dia 7 de fevereiro, porém o 
formato ainda está sendo analisado 
pelo Comitê de Enfrentamento ao 
Covid-19. O protocolo vai continuar 
e será ainda mais rígido”, assegurou 
a Secretária Fátima.

A Secretaria de Educação irá en-
tregar os materiais escolares e uni-
formes no início das aulas. “Desde 
o ano passado com planejamento 
solicitei a Secretária Fátima e sua 
equipe, para que pudesse viabilizar 

o processo para iniciarmos o ano le-
tivo com todos os materiais neces-
sários com recurso livre do muni-
cípio e assim já estão na Secretaria 
de Educação e nos próximos dias 
serão encaminhados para as Esco-
las que repassarão aos pais, sendo 
mochila, lápis de escrever ,borra-
chas, régua , cola, tesoura, caixa de 
lápis de cor, canetas 4º e 5º anos, ca-
dernos de brochura grande,  cader-
no de desenho grande e apontador. 
Com relação aos uniformes a em-
presa que ganhou a licitação trou-
xe uma grade para estar fazendo a 
experimentação das numerações 
e logo chegará também os unifor-
mes escolares. Vamos continuar in-
vestindo muito na educação neste 
ano, assim como aconteceu no ano 
passado”, garantiu o prefeito Valter 
Aparecido Souza Correia, Valtinho.

Muitas escolas estão em re-
forma e os diretores e professores 

continuam preparando tudo com 
muito carinho para o retorno. “São 
muitos mobiliários, eletrodomésti-
cos novos para as escolas, refeitó-
rio e vários equipamentos foram 
adquiridos para as crianças da 
Educação Infantil, chegaram vários 
parquinhos, vários brinquedos pe-
dagógicos, o município continua 
investindo muito na área da educa-
ção e nossas escolas irão ficar muito 
mais bonitas para estar recebendo 
nossos alunos”, finalizou Fátima So-
bral.

EM CAFELÂNDIA

A Secretaria de Educação de 
Cafelândia se reuniu nesta quinta-
-feira, 27 com diretores de escolas e 
funcionalismo público para ajustar 
os últimos detalhes na questão do 
ano letivo no Município.

As aulas da rede municipal de 
ensino de Cafelândia retornam no 
próximo dia 07 de fevereiro aos 

mais de 2200 alunos dos Centros de 
Educação Infantil – Cmeis e Escolas 
Municipais. 

“Estamos novamente retor-
nando às salas de aulas com todos 
os protocolos de segurança que o 
momento exige: distanciamento, 
marcações, álcool e uso da másca-
ra. Queremos acima de tudo a segu-
rança de nossos alunos, professores 
e funcionários. Nos sentimos felizes 
com o retorno. Nossas escolas pre-
cisam de nossas crianças e nossas 
crianças precisam vivenciar a in-
fância passando pelos bancos es-
colares, pelos Cmeis, pelas escolas; 
precisam aprender, brincar, enfim, 
se socializar”, destacou a secretária 
de Educação e Cultura, professora 
Rozane Pitol. Ainda de acordo com 
a secretária a expectativa é de um 
ano com muitas realizações. Que-
remos em 2022 voltar com força em 
todas as nossas atividades”, afirmou 
a secretária.

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Ciclista de Toledo pretende pedalar 
pelos 399 municípios do Paraná

Ciclista de Toledo pretende 
viajar de bicicleta por todos os 
municípios do Paraná. A viagem 
terá início em agosto deste ano e 
irá durar 23 meses. 

É o que afirma Joel Muniz, 
professor, ciclista e morador da 
cidade de Toledo, no Oeste do 
Paraná. 

Joel Muniz pedala há vinte 
anos e já realizou diversas via-
gens de bicicleta. Sua primeira 
aventura foi quando em janeiro 
de 2002 saiu da cidade de Bor-
razópolis, no Vale do Ivaí, local 
onde morava com sua mãe e 
veio para a região Oeste do Pa-
raná visitar alguns parentes nas 
cidades de Cafelândia e Casca-
vel juntamente com um amigo, 
Onofre Aparecido da Silva.  

Naquela ocasião preten-
diam retornar para em 10 dias e 
com um percurso realizado de 
800 km, porém realizou somen-
te a metade desse percurso. Isso 
porque seu primo que morava 
em Cafelândia o aconselhou a 
fazer a ficha de trabalho na Co-
pacol para tentar um trabalho 
registrado visto que em Borra-
zópolis atuava como feirante. 

No dia seguinte ao seu ca-
dastro na empresa foi chamado 
para entrevista e contratado. 
Desta forma, Onofre voltou so-
zinho para casa e Joel ficou na 
cidade de Cafelândia aos vinte 
anos. 

Durante o primeiro ano de 
trabalho na empresa elaborou 
um segundo projeto de viagem 
a ser executado durantes as 
suas primeiras férias. O projeto 
consistia em percorrer o Anel 
de Integração, cerca de 1.500 km 
e também subir pela primeira 
vez o Pico do Marumbi na cida-
de de Morretes. 

A viagem teve início em 03 
de setembro de 2003 e conclui-
-se em 21 de setembro de 2003 

com um grande evento ciclísti-
co organizado pela Copacol que 
naquela época tinha patrocina-
do essa aventura como parte 
das comemorações dos seus 40 
anos. 

Nos anos seguintes mu-
dou-se para Cascavel afim de 
estudar na Unioeste e entre 
2006/2007 realizou outra via-
gem, dessa vez novamente com 
seu amigo Onofre. A viagem 
consistia em contornar o estado 
do Paraná, passando pelos seus 
limites geográficos. A mesma 
durou exatamente trinta dias 
tendo como ponto de partida e 
chegada à cidade de Cascavel e 
na qual foram percorridos 2.500 
km. Na ocasião escalaram o Pico 
do Paraná.  

Agora depois de um bom 
tempo sem realizar longas via-
gens, Joel Muniz, que atualmen-
te mora em Toledo, está tirando 
do papel o seu novo projeto que 
se chama: Pedalando Pelo Meu 
Paraná. Esse ambicioso projeto 
consiste em visitar de bicicleta 
todas as cidades do estado, não 
só para passar por elas como 
em viagens anteriores, mas tam-
bém de conhecê-las. Para que 
isso seja possível, já que o Para-
ná possui 399 cidades, o projeto 
será executado em três fases 
durante um período total de 23 
meses. No seu canal do Youtube 
é possível encontrar o seu proje-
to com todos os detalhes; “Apre-
sentação do Projeto Pedalando 
pelo Meu Paraná”. 

Além desse grande desafio, 
Joel Muniz está comprometido 
com um projeto que antecede 
essa aventura, o qual ele cha-
mou de Antes da Viagem. Esse 
projeto é uma série que também 
está sendo postada em seu ca-
nal do Youtube onde está entre-
vistando um morador de cada 
uma das cidades paranaenses. 

A secretaria de Esportes e La-
zer de Cafelândia – SMEL – abriu 
inscrições para o 19º Campeo-
nato futsal de Veteranos e o 21º 

SMEL abre inscrições para 
campeonatos municipais

Nessa primeira temporada ele 
irá entrevistar as 109 cidades 
que fará parte do seu primeiro 
percurso. 

Cada uma dessas entrevis-
tas dura de 20 a 25 minutos na 
qual são apresentados a origem 
do nome da cidade, população, 
colonização, fatos históricos in-
teressantes, pontos turísticos e 
atrativos naturais, gastronomia 
local, e tantas outras curiosida-
des sobre cada cidade. Os episó-
dios são postados de segunda 
a sexta-feira às 18 horas e quem 
quiser conhecer mais sobre o 
Paraná e as suas cidades é só 
acessar. 

Segundo o ciclista as maio-
res dificuldades nesse momen-
to é realizar a produção das 
entrevistas, pois os materiais 
que possuem para tal é próprio 
computador que não possibili-
ta uma boa qualidade de vídeo 
e áudio, mas que compensa, 
segundo ele, pela grandiosida-
de da ideia. “Ninguém começa 
grande”. 

No momento ele também 
está à procura de empresas que 
tenham interesse em patroci-
nar a sua viagem, pois tanto ele 
quanto sua esposa que estará 
no suporte no carro de apoio 
precisarão deixar o trabalho 
como professores, abrindo mão 
de suas rendas para e execução 
desse projeto. De sorte que sem 
um aporte financeiro a viagem 
fica impraticável. 

Como os planos é iniciar a 
viagem em agosto deste ano, 
até lá ele tem o objetivo de con-
seguir o apoio de que tanto pre-
cisa. Como serão praticamente 
dois anos viajando por todas as 
cidades do estado, ele acredita 
que se não conseguir uma úni-
ca empresa que possa patroci-
ná-lo, quem sabe será mais fácil 
encontrar empresas que quei-

ram dividir o valor em troca da 
divulgação de sua marca. 

Dados adicionais:

Em um primeiro momento 
foi definido o percurso a ser se-
guido para então ter uma ideia 
da quilometragem a ser venci-
da. O trajeto foi definido de ma-
neira tal que pudesse ser possí-
vel visitar todas as 399 cidades 
do estado do Paraná sem preci-
sar percorrer uma distância des-
necessária. Desta forma o ca-
minho definido totalizou 11.555 
km realizados em três grandes 
fases. 

No mapa abaixo encontra-
mos essas três fases apresenta-
das em cores diferentes, bem 
como a quantidade de cidades 
e quilometragem em cada fase. 

* Primeira fase em vermelho; 

Contorno do estado passando 
pelas cidades limítrofes do mes-
mo em um total de 109 cidades 
e 3.244 quilômetros em um perí-
odo de 6 meses. 

* Segunda fase em azul; Per-
curso interno passando pelas 
cidades que se encontram mais 
no interior em um total de 152 
cidades e 4.283 km em um perí-
odo de 8 meses e meio. 

* Terceira fase em preto; Per-
curso interno passando por ci-
dades que não foram visitadas 
na segunda fase, no total de 138 
cidades e 4.028 km e também 
um perído de 8 meses e meio. 

Custo da primeira fase: R$ 
36.000,00

Custo da segunda fase: R$ 
51.000,00

Custo da terceira fase: R$ 
51.000,00

Campeonato futsal masculino 
livre. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas até o dia 
07 de fevereiro na secretaria de 
Esportes, em anexo ao Ginásio 
de Esportes. “Estamos iniciando 
2022 com nossos campeonatos 
e atividades. Lembrando que as 
inscrições são gratuitas e que te-
remos premiações em dinheiro, 
troféus e medalhas. Convido os 
times de Cafelândia para parti-
cipar e assim retornar às ativi-
dades”, destacou o secretário 
de Esportes e Lazer, Edmilson 
Braga.

https://www.facebook.com/Deltanaweb


EDIÇÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2022
Jornal  Integração 5

Copacol realiza AGO nesta sexta-feira, 
na Aercol, em Cafelândia

A diretoria executiva da Co-
pacol reúne cooperados, inscri-
tos previamente, para prestação 
de contas em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada nesta 
sexta-feira, 28 às 9h00 na Aercol 
em Cafelândia. Uma prévia da 
AGO foi realizada em reunião de 
Comitê na semana passada, no 
formato digital.

O balanço das atividades da 
Copacol apresentado ao Comitê 
Educativo divulgou os seguin-
tes números: São 6,7 mil coope-
rados e o faturamento de 2021 
ficou em R$ 7,9 bilhões, um au-
mento de 41% em comparação 
com o exercício anterior. As so-
bras, complementações e juros 
de capital também tiveram vo-
lume recorde: R$ 134,9 milhões.

Todo o desempenho finan-
ceiro da Cooperativa foi avalia-

do e aprovado pelos auditores 
independentes da KPMG. A 
prestação de contas será reali-
zada na AGO (Assembleia Geral 
Ordinária), dia 28, às 9h, na Aer-
col, em Cafelândia, com trans-
missão ao vivo pelo Canal no 
Youtube Copacol Agro.

O diretor-presidente, Valter 
Pitol, enalteceu os desafios su-
perados ano passado e os novos 
obstáculos que tendem a surgir 
ao longo de 2022. “Precisamos 
nos manter firmes e animados. 
Nossa Cooperativa tem condi-
ções econômicas e financeiras 
para dar suporte aos coopera-
dos em 2022 que tende a ser 
mais difícil. Precisamos ter pru-
dência neste ano em todas as 
ações. As taxas de juros aumen-
taram, o frete para exportação 
tem forte impacto nos nossos 
custos. Além disso, enfrentamos 

alta no custo da matéria-prima, 
queda no consumo interno e 
preços competitivos no merca-
do externo. Não é um ano para 
arriscar”, diz Pitol.

CONSELHO FISCAL
Composto por Anderson 

Zuck, Elder Cândido Gabriel, 
Osni Oenning (conselheiros efe-
tivos) e Adail Malagutti, Batista 
Torre, Célio Baudussi (conse-
lheiros suplentes), o atual Con-
selho Fiscal fez um relato das 
ações desempenhadas. Mesmo 
diante da pandemia, seguindo 
as recomendações da preven-
ção à Covid-19, foram realizadas 

vistorias em unidades, obras e 
filiais de vendas. “Agradecemos 
ao empenho dos conselheiros 
ao longo do ano, que realizaram 
excelentes serviços à Cooperati-
va”, afirma Pitol.

Durante transmissão tam-
bém houve indicação do novo 
Conselho Fiscal: Célio Baldussi 
e Rogério Effting (Cafelândia), 
Leonardo Deliberaes e Sebas-
tião Tunes (Formosa do Oeste), 
Osni Oenning (Nova Aurora) e 
Alex Bini Ferreira (Jesuítas). A 
apreciação e posse ocorre du-
rante a AGO.

AGO PRESENCIAL
Para participar presencial-

mente da AGO, os cooperados 

tiveram que se inscrever ante-
cipadamente e seguir uma série 
de recomendações como pre-
venção à Covid-19. O prazo en-
cerrou-se ao meio-dia de ontem, 
quinta-feira, 27. O cooperado 
deveria preencher o formulá-
rio virtual ou entrar em contato 
com as Unidades.

Era preciso apresentar a car-
teira de vacinação ou o teste 
swab nasofaringe negativo (re-
alizado em menos de 48 horas). 
Somente pessoas com idade 
acima de 14 anos poderão parti-
cipar do evento. Caso apresen-
tasse alguns dos sintomas rela-
cionado à Covid-19, a orientação 
era para que ficasse em casa 
e prorasse o serviço de saúde 
mais próximo da residência.

http://www.lojasmegalar.com.br
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/noticias/-/asset_publisher/xAioIawpOI5S/content/id/4780179
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