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FUNDO FILANTRÓPICO DESTAQUES DA EDIÇÃO
Associados PJ 
terão PIX gratuito 
até fim do ano
Página 3

Financiamento 
viabiliza energia 
solar no meio rural  
Página 6

faz a diferença para 144 entidades,
como a APAE de Conselheiro Lafaiete, 
do Victor (foto)  Páginas 4 e 5
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M ais uma comitiva de Minas Gerais 

conheceu o centro administrativo 

da Sicredi Integração RS/MG, em 

Lajeado (RS), no começo de junho. Com-

posto por colaboradores e lideranças do 

município de Congonhas, onde recente-

mente foi inaugurada uma agência, o gru-

po de 16 pessoas acompanhou uma expla-

nação sobre a atuação e desempenho da 

Sicredi, além de visitar unidades e conferir 

o funcionamento local. “Uma visita para 

demonstrar a solidez da empresa e para 

mergulhar na história do cooperativismo”, 

resumiu o presidente da Sicredi Integração 

RS/MG, Adilson Metz. A dinâmica faz parte 

do projeto de expansão para MG, onde 

atualmente a regional conta com seis 

agências. 

Comitiva mineira visita 
centro administrativo da 
Sicredi Integração RS/MG

Estamos vivenciando momentos diferentes, 

que trazem a reflexão de que o ser humano 

está e sempre esteve no centro das atenções. 

Todos os momentos dessa pandemia só refor-

çaram as nossas convicções de que o trabalho 

coletivo é tão atual quanto a nossa forma de 

atuação, que é coperando.

O que nos desafia a cada dia é entregar uma 

melhor experiência aos associados e às co-

munidades onde estamos presentes. Nos 

dedicamos a avaliar preferências e entender 

comportamentos para propor novidades e 

implementar mudanças. Para isso, utilizamos 

constantes pesquisas e informações de inteli-

gência de negócios, e assim colocamos à dispo-

sição as melhores alternativas para superar a 

expectativa dos associados. 

Ofertamos diferentes formas de relacionamen-

to, adaptando as estruturas físicas de acordo 

com o perfil de cada público. As agências tradi-

cionais são caracterizadas pelo espaço amplo 

e atendimento humanizado; já a Agência Fisital 

oferece a experiência física e digital e funciona 

com horário diferenciado; e a Agência Sicredi 

Empresas possui foco em Pessoas Jurídicas 

com demandas específicas. 

Somam-se a isso os canais alternativos de 

relacionamento, que são:  Autoatendimento, 

Internet Banking, App/Mobile, WhatsApp Cor-

porativo, Conta digital Woop e Central de Negó-

cios, de acordo com a preferência de cada um. 

Todas essas formas de relacionamento têm 

como objetivo a aproximação com os atuais e 

futuros associados, pois são eles que nos mo-

vem em direção ao nosso propósito de “Cons-

truir juntos uma sociedade mais próspera”.

Com a palavra...

Produção jornalística: 
Simone Rockenbach Comunicação Empresarial
Jornalista responsável: Simone Rockenbach (Mtb: 11.013)
Fotos: Simone Rockenbach, Clarissa Jaeger 
e arquivo pessoal/divulgação
Foto da capa: Divulgação APAE / Conselheiro Lafaiete (MG)
Coordenação geral: Josiane Barbosa Prietsch
Projeto gráfico e diagramação: 
Falara Gestão de Marcas
Esta revista também pode ser acessada em nosso site: 
www.sicredi.com.br/coop/integracaorsmg/

/sicrediintegracaorsmg

/sicrediintegracaorsmg

/sicrediintegracao RS MG

Graziela Reis Bogorni 
Diretora executiva

Revista Integra Mais: Publicação oficial da Sicredi Integração RS/MG

Nossos canais:

É permitida a reprodução de 
matérias, desde que citada a fonte.

O QUE ELES ACHARAM 
Entre os visitantes esteve Edson Adria-

no Santos, presidente da Associação 

Comercial de Congonhas. Segundo ele, 

esse formato de trabalho cooperativo, 

diferente dos bancos tradicionais, ainda é 

novo para os moradores da região minei-

ra, e tem sido interessante conhecê-lo 

na prática. Na sua avaliação, a Sicredi 

chegou à Congonhas em um momento 

delicado da pandemia e, de forma cons-

ciente e segura, tem garantido recursos 

que permitem a sobrevivência de muitos 

negócios.  Da mesma forma, para o vi-

ce-prefeito Paulo Roberto Policarpo a 

impressão foi muito positiva e provou o 

potencial da instituição para agregar ao 

desenvolvimento de Congonhas. “Com 

a explanação feita aqui, a gente percebe 

a seriedade e o comprometimento da 

equipe. Vemos que a Sicredi vai ter muito 

a expandir em Minas Gerais, a exemplo 

do que aconteceu aqui no sul”, projetou.

Grupo 
esteve em 
Lajeado e 
região em 
junho 
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Pensando na comodidade do associado e 

buscando oferecer ainda mais vantagens 

na oferta de produtos e serviços, a Sicredi 

Integração RS/MG fechou uma parceria com 

sete concessionárias de veículos de Lajeado 

que facilita a compra de automóveis. Além de 

oferecer uma taxa exclusiva, todo o processo 

de financiamento pode ser feito diretamente 

na loja, sem a necessidade de deslocamento 

até uma agência da cooperativa. “Fechamos 

essa parceria para que o associado escolha 

o seu veículo, zero quilômetro ou seminovo, 

com mais praticidade, aproveitando as me-

lhores condições para pagamento”, explica o 

gerente de Negócios PJ, Diego Diedrich.

Segundo ele, estão contemplados nessa 

ação apenas os veículos novos ou com 

até 15 anos de uso, os quais poderão ser 

adquiridos com taxas a partir de 0,79% e 

parcelados em até 60 meses, com carência 

de 58 dias para o primeiro pagamento. 

Para solicitar, basta se dirigir a uma das 

concessionárias participantes (Motomecâ-

nica – Volkswagen; KIA Pégasus; Champs 

Elysées – Peugeot; J.A. Spohr – Chevrolet; 

Cannes – Renault; Betiolo – Fiat; e Be-

tiolo – Jeep), escolher o automóvel e se 

identificar como associado da cooperativa 

para que seja feita a simulação de parcela 

através do Financiamento Auto da Sicredi 

Integração RS/MG. “Depois é só seguir 

com o processo de contratação do crédito, 

assinar os documentos e combinar com 

a revenda a retirada do seu carro novo”, 

orienta Diedrich.

Associado da Sicredi Integração 
RS/MG pode financiar automóvel 
diretamente na concessionária

Em funcionamento na Sicredi 

Integração RS/MG desde 

outubro de 2020, o PIX é um 

meio de pagamento instantâneo 

que substitui TED’s, DOC’s e trans-

ferências entre contas, permitindo 

pagar e receber valores em tempo 

real e facilitando as transações 

com estabelecimentos comer-

cias e prestadores de serviços. 

Por resolução do Banco Central, 

as movimentações com PIX são 

gratuitas para Pessoas Físicas e 

Microempreendedores Individuais 

(MEIs), porém as instituições estão 

liberadas para definir a tarifação 

nos casos de Pessoas Jurídicas.

De acordo com analista de BI, Ga-

briel Bortoli, a cooperativa optou 

por manter a isenção de tarifas 

também para esse público até 

dezembro deste ano (com 

possibilidade de prorroga-

ção), com o intuito de 

estimular os negócios e 

proporcionar benefícios 

às empresas, fomen-

tando a economia 

local. “Nosso maior 

diferencial é a isen-

ção de tarifas, mas 

tendo a chave PIX 

cadastrada na Sicredi 

Integração RS/MG, o 

associado fará maio-

res movimentações e, conse-

quentemente, aumentará sua 

participação na distribuição de 

resultados. Além disso, estará 

contribuindo para o desenvol-

vimento da comunidade que 

está inserido”, pondera 

o colaborador.

Associado Pessoa Jurídica 
tem isenção de tarifa do 
PIX até o fim do ano A agência de cerca de 400 m² da Sicre-

di Integração RS/MG de Mato Leitão 

passou por uma reforma, que ampliou 

e modernizou as instalações, ofere-

cendo mais conforto para os associa-

dos. A remodelação levou em conta 

não só o alinhamento com a identida-

de visual, como também a melhoria do 

ambiente através da distribuição dos 

atendimentos entre as áreas (Caixas, 

Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica 

(PJ) e Agronegócio). “São mudanças 

como o maior espaço entre cada área, 

dando mais privacidade e qualidade 

aos atendimentos”, destaca o gerente 

Mauro Stöhr. 

A Sicredi Integração RS/MG está em 

Mato Leitão desde 1999, tem atual-

mente 11 colaboradores, 3.751 associa-

dos e é uma das 22 agências da região 

de atuação. 

Mato Leitão  
tem agência 
modernizada

Equipe de colaboradores da 
agência de Mato Leitão

Ato simbólico marcou 
reinauguração 
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FUNDO FILANTRÓPICO 
CONTEMPLA 144 ENTIDADES 
COM MAIS DE R$ 650 MIL

Entregas dos 
valores foram 
realizadas nas 
agências dos 
municípios 

O s mais de R$ 650 mil reservados pela 

Sicredi Integração RS/MG para o Fundo 

Filantrópico já estão à disposição das 

144 entidades contempladas neste ano. Os 

valores foram repassados a partir da segunda 

quinzena de julho através de entregas simbó-

licas nas respectivas agências, em reuniões 

de pequenos grupos de representantes das 

instituições beneficiadas para evitar aglome-

rações. Devido ao grande número de inscritos 

no pleito em todos os municípios da regional, a 

cooperativa priorizou os projetos relacionados 

à educação, saúde e segurança. 

No Rio Grande do Sul, o projeto “Ajudando a 

transformar esperança em cura”, da Liga de 

Combate ao Câncer de Boqueirão do Leão, foi 

um dos selecionados e, de acordo com a se-

cretária Gredi Zaira Picoli, terá o valor revertido 

na aquisição de um concentrador de oxigênio. 

Segundo ela, a entidade empresta o equipa-

mento, gratuitamente e por tempo indeter-

minado, para pacientes com câncer que apre-

sentam quadros de dificuldade de respiração, 

mas no momento só conta com três unidades, 

que não são suficientes para suprir a deman-

da. “O concentrador é imprescindível para 

algumas pessoas porque, dependendo dos 

casos, elas só recebem liberação médica para 

sair do hospital e ir para casa se tiver o equipa-

mento”, explica a secretária. Ela ainda destaca 

a importância dos recursos destinados pela 

Sicredi à entidade, especialmente porque a 

renda da instituição vem exclusivamente da 

comunidade, por meio de ações de arrecada-

ção ou doações individuais. “Esse valor é de 

grande relevância, pois só conseguimos ajudar 

os outros se recebermos ajuda também, visto 

que não temos outra forma de angariar fun-

dos. Essa verba, para nós, faz diferença e os 

pacientes agradecem”, avalia.

Já em Minas Gerais, a agência de Conselheiro 

Lafaiete contemplou a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (Apae) do municí-

Voluntárias da Liga de Combate 
ao Câncer de Boqueirão do Leão 

realizam ações diversas para 
arrecadar recursos 
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pio, a qual solicitou subsídios para reformar 

a estrutura física da entidade. Conforme a 

responsável pelo setor administrativo, Annie 

Jéssica de Moraes, o projeto envolve prin-

cipalmente a pintura do local, que já está 

desgastada e com focos de mofo, o que com-

promete os atendimentos. “Essa restauração 

traz mudanças para os visitantes, pacientes 

e funcionários, pois vai garantir um ambiente 

mais limpo, sem proliferação de fungos, e 

muito mais agradável para todos que utilizam 

os espaços da instituição”, pondera. Annie 

conta que atualmente circulam pelo local 

cerca de 50 funcionários e aproximadamente 

350 pacientes, somente nos atendimentos 

especializados da área da saúde, como 

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupa-

cional, psicopedagogia e psicologia; visto 

que a área escolar ainda não retornou com 

as aulas presenciais.  “A intenção da Apae 

de Conselheiro Lafaiete é fazer um trabalho 

interligado da assistência social com a área 

da saúde e a escolar. Assim a gente consegue 

um desenvolvimento completo das pessoas 

com deficiência intelectual ou múltipla, que é 

o nosso público-alvo”, esclarece. Ela também 

salienta a importância do valor recebido do 

Fundo Filantrópico para as instituições do 

terceiro setor, que basicamente sobrevivem 

de doações: “A partir do momento que a 

Sicredi tomou a iniciativa de ajudar entidades 

sem fins lucrativos, mostrou a visão que tem 

para a causa social. Assim, a cooperativa não 

visa somente o lucro, mas também o bem-

-estar dos associados e da sociedade. É uma 

visão ampla do conjunto como um todo”.

Entre os que frequentam a instituição está 

Victor Breno Mendes Fonseca Miranda, de 

8 anos, que tem Mielomeningocele. Com 

limitação de movimentos nas pernas, ele 

cita o encontro com os amigos como um dos 

melhores motivos para frequentar a entida-

de, mas também reconhece a importância do 

atendimento recebido e, quando questionado 

sobre a contribuição que essas atividades 

trazem para seu desenvolvimento, é categó-

rico: “força”. A opinião é reafirmada por seus 

colegas Marcos Daniel Vieira da Costa, Riann 

Medeiros Barbosa e Carlos Henrique Pauli-

no, ambos com deficiência intelectual, que 

são unânimes em ressaltar a importância 

da Apae nas suas relações de amizade e no 

aprendizado escolar.

A relação completa das 
entidades beneficiadas 

você pode conferir 
digitalizando o QR Code

O Fundo
O Fundo Filantrópico é com-

posto por 2% do resultado 

líquido do último exercício e 

os recursos são destinados 

a atender ações de interesse 

coletivo, contribuindo para o 

desenvolvimento social das 

comunidades onde a Sicredi In-

tegração RS/MG está inserida. 

O valor disponível foi rateado 

entre as agências da regional 

na proporção de seu resultado 

e número de associados.

Sicredi Integração RS/MG tem R$ 120 milhões para Plano Safra 2021/2022
A Sicredi Integração RS/MG, bem como todo o Sistema Sicredi, 

tem ampliado seus resultados com o Plano Safra. Finalizado em 

30 de junho, o Plano Safra 2020/2021 movimentou cerca de R$ 

54 milhões em mais de 1,7 mil famílias atendidas com contratos 

destinados a investimentos ou custeio, sendo estes agrícolas, 

pecuário e de fumo. O valor corresponde a aproximadamente 

57% a mais do que no ano-safra 2019/2020 e contemplou os 

três portes de produtores: Pronamp (Programa Nacional de 

Apoio ao Médio Produtor Rural), Pronaf (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e Demais (grandes 

produtores ou que não possuem a agricultura como principal 

fonte de renda).

Para o Plano Safra 2021/2022, o crédito disponibilizado é de 

mais de 120 milhões para a região de atuação da Sicredi Integra-

ção RS/MG. O valor é significativo e fundamental para o agro-

negócio regional. Mas o assessor de negócios – Agro, Guilherme 

Carlos Kern, ressalta que investimentos via BNDES têm dotação 

orçamentaria específica e por mais que a Sicredi Integração RS/

MG possui um limite garantido, o recurso disponibilizado não 

é garantido devido à baixa alocação de recurso por meio do 

governo federal. “Ou seja, quem realmente deseja realizar uma 

operação de BNDES com taxa equalizada pelo Governo deve 

procurar o quanto antes sua agência e falar com seu gerente, 

pois é inevitável que vai faltar recurso e isto pode acontecer de 

maneira muito precoce”, orienta.

As taxas de juros sofreram algumas alterações  
para este novo ciclo:

Pronamp Custeio  ................................................................ 5,5%
Demais Custeio  .....................................................................7,5%
Pronaf Custeio ............................................................3% e 4,5%
Pronaf Industrialização ..................................................... 4,5%
Funcafé  ......................................................................................7%
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O uso de energias sustentáveis no meio 

rural se tornou uma forma de economia 

de gastos, além é claro de contribuir 

com a proteção do meio ambiente. E a ener-

gia solar foi a escolha da família Danieli para 

realizar o investimento que atendesse seus 

objetivos e fosse economicamente viável no 

orçamento da propriedade localizada em 

Linha Paredão, interior de Sério. 

No local o agricultor Alberto Danieli (58) mora 

e toca a principal atividade econômica da 

família, que é integração de aves. O trabalho é 

dividido com a esposa Eloide (57), mais o filho 

Gabriel (28) e a nora Sandra (24). Atualmente 

são três galpões, os quais representam uma 

entrega de 80 mil frangos por lote. A energia 

solar, implantada em novembro de 2019, veio 

para aliviar os custos da propriedade e da mo-

radia, que na época giravam entre R$ 3,5 mil e 

R$ 4 mil mensais com a conta de luz. 

O investimento de R$ 215 mil feito através de 

uma linha de financiamento da Sicredi Inte-

gração RS/MG contemplou a instalação de 

198 painéis fotovoltaicos. E a satisfação está 

no desempenho e na projeção da recompen-

sa. “Daqui uns 6, 7 anos isso se pagou. Lá no 

começo, com a energia gerada, nós somente 

pagávamos a taxa para a empresa de luz. 

Neste tempo todo, em apenas um mês o 

consumo foi maior do que a produção”, ob-

servou Danieli. 

Conforme o gerente da agência de Sério, 

Davi Becker, a opção utilizada pelo associado 

foi uma linha de crédito rural com recursos 

da poupança. ‘’É uma alternativa que tem 

algumas vantagens porque é operada com 

recursos próprios administrados pela coope-

rativa, de fácil contratação e liberação rápi-

da”. O crédito é destacado por Danieli como 

a forma de viabilizar a importante melhoria 

em sua propriedade. “Fizemos as tratativas 

direto com o pessoal da agência em Sério, 

que está próximo da gente e facilita muito. 

Em questão de um mês, tudo estava liberado 

e com pouco burocracia”, elogiou. 

Sorteios contemplam associados e somam mais de R$ 280 mil desde 2019

Eloide e Alberto Danieli 
tocam a propriedade 

com o filho Gabriel e a 
nora Sandra

Financiamento 
viabilizou a energia 
solar dos Danieli

Família financiou a instalação 
de 198 painéis fotovoltaicos

Foi-se o tempo em que seguro de 

vida era um assunto estritamente 

relacionado à morte. As seguradoras 

foram aperfeiçoando seus produtos 

para serem mais completos e atra-

tivos, a exemplo do que é oferecido 

pela parceria Icatu/Sicredi. E o resul-

tado são muitos benefícios dispo-

níveis em vida, como a abrangência 

para doenças graves, invalidez, con-

vênio em farmácias, seguro em via-

gens nacionais e internacionais. Além 

disso, todos concorrem a sorteios e 

neste quesito os associados da Si-

credi Integração RS/MG demonstram 

muita sorte. 

Eles já são realizados desde 2004 e 

anualmente deixam muitas pessoas 

alegres com os prêmios em dinheiro 

que são distribuídos. De 2019 até 

junho deste ano, por exemplo, os 

sorteios contemplaram oito associa-

dos que no somatório receberam R$ 

283,2 mil. 

O sorteio é um plus, mais um bene-

fício entregue para os segurados, 

como frisa o Assistente de Desen-

volvimento de Negócios, Éderson 

Luiz Hilário Sanhudo. “Na grande 

maioria das vezes nem é lembrado, 

visto que o seguro de vida em si já é 

muito importante, mas quando nos-

so associado/segurado é sorteado, 

dá para ver o quão satisfeito e grato 

ele fica”, complementa. Segundo ele, 

o seguro de vida é um dos produtos 

que mais tangibiliza o propósito da 

Sicredi Integração RS/MG.

Sorteados 2019/2021
Contemplado ............................Cidade ................................ Data
Leomar Carlos Freitag ............... Lajeado ...................................06/04/2019   
Padaria e Confeitaria 
Degasperi Ltda EPP .................... Lajeado ...................................20/04/2019             
Milton Luiz Simon ....................... Mato Leitão ...........................25/01/2020     
Loacir Zacarias da Silva ............ Boqueirão do Leão ..............30/05/2020                                                                                         
Paulo Luis Gisch .......................... Conventos Lajeado .............26/09/2020          
Andre Luis Gregory Sauter ....... Lajeado ...................................17/10/2020           
Lourdes Maria Zirmmer ............ Forquetinha ..........................30/01/2021        
Armindo dos Santos................... Boqueirão do Leão ..............27/02/2021   

Associados contratam seguros 
e comemoram premiação

Entre os prêmios 
recentes, um vale no 
valor de R$ 50 mil
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A dica de destino turístico desta edição é Minas Ge-

rais, mais especificamente a Região do Alto Pa-

raopeba, que está acolhendo a Sicredi Integração 

RS/MG. Um lugar que concentra paisagens de tirar o fô-

lego e muitos atrativos. Acompanhe nesta matéria duas 

dicas que separamos para você se programar. Conheça 

o Museu das Reduções, onde o visitante passeia por 15 

Estados do Brasil e pode observar a evolução da arquite-

tura; e a charmosa Pousada Chão de Minas, marcada pelo 

conforto e tranquilidade oferecida aos seus hóspedes. 

A nossa vida é permeada de ciclos inter-relaciona-

dos por hábitos que são construídos ao longo das 

experiências e histórias que acontecem individual e 

coletivamente. Dessa forma, um hábito possui raí-

zes ligadas diretamente com o nosso inconsciente, 

sentimentos e o comportamento. 

Comumente os hábitos são vistos como os “cos-

tumes” diários, responsáveis pelo sentimento de 

segurança e rotina confortável na nossa sociedade. 

Alguns hábitos nos auxiliam a acordar no mesmo 

horário todos os dias, a tomar banho após o café 

da manhã ou ainda sentir fome e fazer as refeições 

diárias seguindo um padrão. Da mesma forma que 

existem hábitos saudáveis, há aqueles considera-

dos negativos e que causam perdas para a pessoa, 

como a falta de atividade física, alimentação saudá-

vel e a negligência sobre o autocuidado. 

Mas não fique triste! Hábitos negativos podem ser 

modificados, basta ensinar a nova rotina para o 

cérebro. A mudança de hábitos é um passo impor-

tante para qualquer pessoa e por vezes necessita 

de acompanhamento profissional para atingir aos 

objetivos. O autoconhecimento é fundamental no 

processo de observação dos hábitos rotineiros. 

A chave para qualquer mudança é a persistência. 

Imagine que o seu cérebro está acostumado a 

realizar determinada rotina há muitos anos e uma 

simples alteração pode gerar desconforto e resis-

tência em assimilar e realizar a ação. Ao mudar um 

hábito, o mesmo precisa ser exercitado diariamen-

te. A insistência gera o resultado desejado. 

Algumas recaídas podem ocorrer durante a mu-

dança de hábito, por exemplo, o desejo de determi-

nado alimento, resistência em praticar a atividade 

física ou ainda na maneira como observamos a 

vida e o ambiente de convivência. Nesse contexto, 

o ambiente é essencial para apoiar a pessoa na 

busca de novos hábitos. A motivação e a sensibili-

dade acolhem os medos e as necessidades que por 

ventura dificultam a realização. 

Um olhar diferente para os hábitos fortalece a com-

preensão de que eles fazem parte da nossa vida e 

qualquer mudança gera impacto direto no compor-

tamento e na qualidade de vida da pessoa. O segre-

do está em identificar os bons hábitos e buscar um 

certo grau de plenitude em sua vivência.

Se você precisar de uma ajuda para começar esta 

jornada, a Unimed VTRP pode lhe ajudar. A Coope-

rativa disponibiliza, por meio do Movimento Mu-

de1Hábito, aulas, oficinas e conteúdos exclusivos 

para clientes e comunidade. Siga a Unimed VTRP 

nas redes sociais e saiba como 

dar o primeiro passo.

Um olhar diferente sobre os hábitos

OPINIÃO

Museu das Reduções Pousada Chão de Minas
ONDE: BR-356 - Rodovia dos Inconfidentes – 
KM 77 – Cachoeira do Campo – Ouro Preto/MG  

HORÁRIO: Sexta-feira a domingo e feriados, 
das 9h às 16h. 

Facebook Instagram @museudasreducoes

INGRESSOS: Valor promocional (meia entrada 
para todos) - R$ 10,00 por pessoa. 

ATRATIVOS: São 29 réplicas perfeitas de 
monumentos brasileiros, em escala de 1:25, 
com incrível riqueza de detalhes e fidelida-
de ao modelo original. O visitante passeia 
por obras de 24 municípios de 15 Estados 
do Brasil, além de observar a evolução da 
arquitetura em 5 séculos. Entre elas estão 
a Fortaleza dos Reis Magos (Natal – RN), 
do século XVI; e o Palácio Conde dos Arcos 
(Goiás Velho – GO), do século XVIII.

ONDE: Cachoeira do Campo - Ouro 
Preto/MG

ESTRUTURA: Localizada em uma 
chácara, além da hospedagem oferece 
amplo espaço para circulação e rela-
xamento dos hóspedes, 2 restauran-
tes, 1 bar na piscina e um alambique 
que pode ser visitado pelos hóspedes. 

BREVE HISTÓRICO: O empreendi-
mento foi inaugurado em 2000, com 
o Restaurante Chão de Minas, que é 
referência em gastronomia mineira 
na região e é aberto ao público em 
geral. Em 2014, foi inaugurada a 
Pousada. Por sua arquitetura, atendi-
mento, conforto e um delicioso café 
da manhã tipicamente mineiro com 
pães, bolos e biscoitos de produção 
própria, é uma das mais bem avalia-
das de Ouro Preto.

Desbravando nossa região

LUÍS FELIPE PISSAIA
Enfermeiro de Relações 

Empresariais da Unimed VTRP
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Com estelionatários cada vez mais criativos e sofisticados, 
não é raro ser vítima de suas artimanhas. Por isso, 

atenção e cuidados redobrados são quesitos imprescindíveis 
para se manter a salvo. Saiba como evitar os mais comuns:

5 golpes financeiros 
e como se proteger deles

5

1 WhatsApp
Clonar o WhatsApp tem sido uma das práticas mais comuns. Por telefone ou 

através do próprio aplicativo de conversa, os golpistas convencem a vítima a 

informar o código de seis números enviados para seu celular, necessário para 

concluir a autenticação da conta em outro aparelho. De posse da conta, eles se 

passam pelo usuário e pedem dinheiro para seus contatos. Para evitar isso,  
 ative a opção “Verificação em duas etapas” e nunca informe senha, o código 
de verificação ou seus dados pessoais para outra pessoa.  O mesmo vale para 

o outro lado. Caso algum de seus contatos peça a você para realizar alguma 

transação, confirme se quem está falando é realmente a pessoa que conhece.

Compras virtuais falsas
Os golpistas criam uma página falsa, 

quase idêntica a uma loja conceituada 

real, anunciando produtos com valor 

muito abaixo do preço de mercado e 

atraindo muitos compradores. As vítimas 

realizam as compras e geram boletos que 

creditam na conta de golpistas ou inserem 

os dados do cartão que são utilizados 

para compras fraudulentas.  Para evitar 
esse tipo de problema, verifique se 
o endereço (URL) é o oficial da loja e 
suspeite de preços muito baixos.

4 Teste para a Covid-19
Pessoas mal-intencionadas também enviam links e pedem 

dados de cartão para um teste online do coronavírus.  Não 
existe possibilidade de testes da doença dessa forma e, 
caso falem com você, não compartilhe informações.

3 PIX
A novidade em pagamentos digitais exige os mesmos cuidados 

dos outros formatos que você já conhece.  Não acesse links 
duvidosos e fuja de e-mails ou mensagens de WhatsApp 
enviadas por pessoas desconhecidas para fazer pré-cadastro, 
cadastro ou compartilhar qualquer dado. E lembre-se: não realize 

nenhuma transação de teste, porque isso não existe.

2 Pedido de dados por telefone ou e-mail
Você pode receber contato telefônico em nome da instituição financeira 

pedindo para fazer a atualização de um componente de segurança 

ou um e-mail solicitando atualização cadastral por meio de links que 

coletam dados bancários e senhas. Lembre-se que essas informações 

nunca são solicitadas durante atendimentos, apenas em suas 

transações financeiras individuais e sigilosas.  Nunca forneça dados 
pessoais, senhas, tokens e código de ativação dos dispositivos de 
segurança por telefone, WhatsApp, SMS ou e-mail.


