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Obsolescência
Nos dias atuais, a necessidade de consumo obriga as empresas 

a mudarem constantemente o perfil de seus produtos, tornando-

os mais modernos, mas com menos durabilidade. Apesar disso, o 

consumidor ainda quer mais inovação. Mesmo satisfeito, quer 

sempre mais e qualquer novidade o atrai.  Em nossas vidas não é 

diferente. Nunca estamos completamente satisfeitos, seja 

pessoal ou com as coisas, que acabam no descarte. 

Na educação dos filhos, com os pais trabalhando fora todo o 

dia, quanta coisa ficou obsoleta. Pessoas estranhas se 

encarregam de cuidar e educar as crianças, e os avós dizem 'no 

meu tempo não era assim', os pais sem tempo querem compensar 

os filhos. Mas o que os filhos querem? 

A educação é virtual, não se fala mais em cegonhas, o quarto 

escuro já não funciona a não ser para pegar o tablet ou o celular e 

ficar horas pendurado e ignorar o mundo lá fora. As informações 

são imediatas de qualquer canto do mundo e as novidades não 

param.

Na Agafisp ou qualquer outra associação com os mesmos 

objetivos, os sócios são sedentos por coisas novas. Chega a haver 

concorrência entre elas para ver quem dá mais. O que 

acreditávamos em outros tempos, que associação era uma 

proposta social e estávamos sempre prontos para uni-los, tais 

como eventos de integração já perderam o sentido. Isso sem 

falar na escassez de ideias, o que está nos levando à 

obsolescência. Os sócios querem mais. 

Tudo ficou 'coisificado' e passageiro. Nem sempre conseguimos 

atender aos associados, pois estamos atrelados aos atos do 

governo e suas formas arcaicas de governar que chega a separar 

mão de obra de servidor do Judiciário e do Executivo, direitos de 

ativos, aposentados e pensionistas. Não concordamos em ser 

iguais nos deveres e não nos direitos.

Muitas ações afetam a estabilidade, a segurança e até a saúde 

dos colegas, a cada vez que as coisas mudam. Somos tratados 

como mercadorias. Se for velho, é estoque vencido; aí vem 

novamente o pagamento da Previdência; direitos adquiridos 

viraram expectativa de direitos, fim da paridade e da 

estabilidade; subsídio virou vencimento básico, igual ao nosso 1º 

salário na carreira. Temos bônus de eficiência com escadinha e 

tudo, só que muitos que migraram da Previdência para a Fazenda 

ainda não receberam os atrasados. Faltou dinheiro. Será que a 

nossa folha de pagamento vai ficar obsoleta como a dos estados, 

que pagam quando podem?

Quais outros direitos vão ficar obsoletos? Sobraram poucos, 

mas restou a força de vontade das entidades que tentam 

recuperar o que nos foi 'larapiado'. Chegamos a um ponto em que 

precatórios depositados ficaram retidos por falta de alvará. Não 

lembramos de coisas assim acontecendo antes. Enfim, parece 

que estão nos testando e vamos ficando mais frágeis. Logo, 

talvez, sejamos descartáveis e obsoletos, ou seja, é o desmonte 

do serviço público. 

“Por mais longe que alguém vá, 
jamais fugirá de si”. 

Jayme Caetano Braun, colega falecido

mailto:agafisp@agafisp.org.br


CARREIRA

O lançamento do livro 'A 

Reforma Tributária Necessária – 

Diagnósticos e Premissas' foi 

lançado, no dia 14 de agosto, no 

P l ena r i nho  da  A s semb le i a 

Legislativa, em Porto Alegre. A 

iniciativa foi da Anfip, Fenafisco e 

Plataforma Política Social, Menos 

Desigualdade, Mais Brasil. O livro 

t e m  8 0 3  p á g i n a s ,  c o m 

estatísticas, dados comparativos, 

sugestões e propostas. Já está 

com a segunda edição. Além das 

entidades citadas, o livro teve a 

participação do economista e 

professor da Unicamp Eduardo 

F a g n a n i  e  o u t r o s  t a n t o s 

colaboradores e especialistas da 

área, inclusive de outros países. O 

evento foi um sucesso. 

No lançamento estiveram 

presentes várias autoridades. 

Reforma Tributária Solidária Reforma Tributária Solidária 

por menos desigualdadepor menos desigualdade

Reforma Tributária Solidária 

por menos desigualdade

Publicada MP que adia reajuste para 2020

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 

1º de setembro, a Medida Provisória 849, de 31 de 

agosto de 2018, que posterga e cancela aumentos 

remuneratórios da administração pública federal. 

Isto significa que os reajustes previstos para 2019, 

serão concedidos somente em 2020. A medida 

vale para as carreiras Tributária e Aduaneira da 

Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do 

trabalho, dentre outras.

A decisão de adiar os reajustes já vinha sendo 

discutida pelo Executivo. Como os aumentos 

salariais constavam no Orçamento da União de 

2019, e a data limite para o envio da lei 

Entre elas, o presidente da 

Anfip, Floriano Martins Sá 

Neto, e representante da 

Fenafisco. O professor 

E d u a r d o  F a g n a n i , 

representou o Instituto 

Justiça Fiscal, o auditor 

Dão Real Pereira Santos, 

Marcelo Oliveira e diversos 

palestrantes da Argentina e 

Paraguai, que apoiam o 

trabalho.  Na plateia, 

a lunos,  professores e 

interessados no assunto, 

além de auditores fiscais.

O colega Cesar Roxo, 

que integra o grupo da Anfip 

faz palestras sobre o livro 

em várias partes do Brasil. 

Em Aracaju, foi muito 

elogiado por seu preparo. Em 

breve outros colegas se integram 

a o  g r u p o ,  p a s s a n d o  p o r 

treinamento e começam a fazer 

palestras.

orçamentária era 31 de agosto, o presidente 

Michel Temer se adiantou e editou a MP a tempo 

de barrar os reajustes do funcionalismo.

A Anfip considera a decisão do Palácio do 

Planalto um grave ataque aos servidores federais 

e mais uma tentativa de desestruturar o serviço 

público brasileiro. A Associação, junto ao seu 

corpo jurídico, já está estudando a Medida 

Provisória e seus efeitos. O Fórum Nacional 

Permanente das Carreiras Típicas de Estado 

(Fonacate), do qual a Anfip faz parte, também 

agendou reunião com as carreiras para tratar do 

assunto. (Fonte: Anfip)



COMEMORAÇÕES

O frio intenso da noite de 11 

de agosto não assustou as 150 

pessoas que compareceram à 

comemoração dos 118 auditores 

q u e  t o m a r a m  p o s s e  n a 

Fiscalização da Previdência Social 

em 1993. Os salões da Sociedade 

Germânia estiveram festivos e 

Auditores da turma de 1993
festejam os 25 anos de posse

Dia após dia, vemos na imprensa uma nova 

operação da Polícia Federal, com nomes bem 

originais. Mas é só isso. Temos que mudar nosso 

destino e nossos representantes. Vamos fazer a 

nossa parte para deixar aos nossos filhos e netos 

um país bom e seguro para viver. Mesmo tendo 

mais de 70 anos – quando se perde a obrigação de 

votar – vamos cumprir nosso dever de cidadãos e 

tentar mudar tudo isso. O que podemos fazer é 

VOTAR. Assista ou leia os projetos de cada 

candidato, escolha bem. Nossa única arma contra 

a falta de honestidade é o VOTO. 

Dia do Servidor Público

 As festividades do Dia do 
Servidos Público ocorrem no 
dia 20 de outubro, na sede 
campestre da Associação dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Estadual, na Avenida dos 
Func ionár ios ,  100,  em 
Gravataí. Será servido um 
delicioso churrasco. Venha 
festejar com os colegas e 
traga sua família. Reservas 
com Jahuna pelo telefone 
3224 4355 até o dia 17 de 
outubro. 

Encontro do Sudeste

 Em breve será divulgada a 
programação do Encontro do 
Sudeste, que ocorre em Belo 
Horizonte de 11 a 13 de 
outubro. Será no Hotel Hilton 
Garden Inn promovido pela 
Anfip Minas Gerais, Apafisp 
(São Paulo), Afiperj (Rio de 
Janeiro) e Anfip Espírito 
Santo. O Encontro do Sul 
ficou para março ou abril de 
2 0 1 9 ,  e m  C u r i t i b a ,  a 
confirmar. 

Festa de final de ano

 A tradicional festa de final 
de ano será no dia 23 de 
novembro na Sociedade 
Germânia. O tema será a 
Grécia. Estão todos convida-
dos. Venha confraternizar. 

com bela decoração organizada 

pela comissão responsável pelo 

evento. 

Colegas de outros estados 

vieram confraternizar. Estiveram 

presentes o presidente da Anfip, 

Floriano Sá Neto, e os vices César 

Roxo Machado, Décio Bruno Lopes 

e Eucélia Agrizzi Melgár. Pela 

Agafisp estiveram presentes a 

presidente Dulce Wilennbring de 

Lima e os diretores Vilson 

Romero, Clecy Carnieletto Muller, 

C laudio  Roberto  Dornel les 

Macedo, Mirian Comandulli e Ana 

Adelia Birck, do Conselho Fiscal. 

O Brasil conta com teu voto

20 de Setembro – a
data histórica do RS

Os gaúchos comemoram esta data desde a Revolução Farroupilha sempre 

com a Chama Crioula acesa e a tradição evolui sem perder das origens. Cresce 

sem mudar a essência. Vive o presente sem esquecer o passado. Pensar no 

futuro, preservando o que mais identifica os usos e costumes do povo do Rio 

Grande do Sul, seu folclore e os respeito aos heróis que escreveram a história. 

Um povo que tanto lutou pela liberdade não pode se furtar do orgulho de ser 

gaúcho. Essa é a motivação da comemoração da Semana Farroupilha. No dia 13 

de setembro, no final da tarde, duas dezenas de pessoas reuniram-se na sede 

social da Agafisp para saborear um delicioso arroz de carreteiro, em 

comemoração ao Dia do Gaúcho (20 de Setembro), a mais tradicional do Rio 

Grande do Sul.  Para ilustrar este momento de confraternização, o colega 

Adalberto H.Pritsch fez um breve relato da história da Revolução Farroupilha.



SOCIAL

CampanhaCampanhaCampanha

Setembro
1 - Angela Maria Oliva Palma, Elandi de Freitas 

Ferreira, Lurdes Leite Guariente 

2 - Elpidio da Silva Tavares, Manoel Laquito 

Barbisan Leaes

3 - Aristheu Penalvo Filho, Liriam da Costa 

Frediani, Maria Rosa Moscarelli Cardia

4 - Carmina Albani, Helena Dossin Alves, Ivo Maciel 

de Sousa, Lourdes de Araujo Fontella, Luiz 

Fernando Zimmer, Marilia Agra Andriotti

5 - Celso Rodrigues Sallaberry, Gilda Eunice Kessler 

Piveta, Maria Helena Magalhães Vieira

8 - Iolanda Bispo da Costa, Isabel Marques Melgare

9 - Wilson Vasco de Miranda

10 - Fabiola Ribeiro Barreto, Felicio dos Passos Brum

11 - Vera Lucia Vieira Pacheco, Zilah Maria de 

Oliveira

12 - Sandra Cordeiro Silveira

13 - Alba Emília Salvador Simões, Alziro Finamo, 

Cleuza Helena Flores da Silva, Marlise Noschang

14 - Sergio Antonio Robaski 

15 - Maria Elisabeth Selistre da Silva

16 - Marco Aurelio Bolzoni 

17 - Luiz Oscar Correa de Azambuja

18 - Eva Mariana Iracy Ruttkay da Silva Leite, Maria 

Coimbra Sander

19 - Josane Maria Lucena, Marilia Augusta Koth 

Sander

20 - Adeli Benicia Dorfey, Adhemar Frederico 

Thomazoni Teixeira, Myrtes do Lago Mariano de 

Melo Fernandes

22 - Adalberto Henrique Pritsch, Celia Silveira 

Demutti, Elaine da Rosa Andrade

23 - Edy Leite Estrella 

24 -Helena Beirão Friedrich, Lilian Kerber Bolsson, 

Mercês Regina Pandolfo

25 - Giselle Sant'Anna Peralta, Maria Lourdes dos 

Santos, Maria Ordalia Santos Altermann, Pedro 

Carlos Perez de Mattos

28 - Maria Helena Barreto

29 - Ariony Gomes Muller, Cleuza Terezinha Moreira 

Marques, Miguel José da Silva, Mirian Comandulli, 

Rosangela Barcellos Braga, Sonia Morales Nunes, 

Teresa Regina Venturini Cunha

30 - Maria Tereza Reuter Fichtner, Rita Teresinha da 

Fontoura Leitão

Outubro
1 - Mauro Mallmann Graziadei 

2 - Celina Demoliner, Jorge Vilmar Dockhorn, 

Rosana Nolde Aydos 

6 - Luiz Sergio Chaves de Souza 

7 - Flavio Pereira Leite, Thalia da Silva Dornelles

8 - Zilah Noelly Mabile Falci, Zoe da Silva Souza 

9 - Maria Marta Breyer Kosciuk

10 - Arlete Schmidt Allgayer, José Pereira de 

Araújo, Maria dos Anjos Fonseca dos Santos

11 - Sergio Zani dos Santos, Teresinha de Jesus 

Wamosy de Oliveira, Wilson Renato Barsante 

Machado

12 - Laci Batista Ferreira

13 - Ilma Joana Dullius, Maria Amália Castro Duarte

14 - Antonio Carlos Sequeira Lavoura, Gilberto 

Silva da Veiga

15 - Ana Maria Drechsler Provenzi, Ivone Rodrigues 

Loss, Jacob Luiz Lazzaretti, Orlando Liska

16 - Eduardo Greggianin, Marville Taffarel, Ornelio 

Jose Kirst

17 - Catarina Fortes Brum, Izara Therezinha Aquino 

de Campos Velho, 

Maria Nadir Correa Garcia

18 - Eraldo Luiz do Amaral Filho

20 - Anna Suely Rebello Green

21 - Zeni Terezinha da Luz Santana

22 - João Batista de Oliveira

23 - Edina Sanseverino, Jacques Castiel Burd

24 - Odete Koche Trindade

25 - Jacqueline Campos da Fonseca, Martha 

Therezinha Vargas Costa

26 - Alba Maria Silva Martins, Marcelo Ramos 

Oliveira

27 - Dea Terezinha Gonçalves Bender, Marco 

Antonio Guimarães de Barros, Maria Lenir Beza

28 - Eva Terezinha Severo da Silva

29 - Erna Neumaier Kelling, Marlise Sander, Roger 

Odillo Klafke, Werner Egon Pruffer

30 - Candida de Lourdes Vasconcelllos, Elisabete 

dos Santos Diniz, Luiz Ismar Cardoso Floriano 

Machado, Ruth Moreira da Costa

31 - Hélio Muller

Novembro
3 - Tatiana Franzen Alves

4 - Vania de Oliveira Trindade

5 - João Dorival Xavier de Souza

6 - Acmene Maria Inda Fraenkel, Carlos Eduardo 

Barcellos Dieguez, Rui Fernando Leal Gonzaga

7 - Jairo Luiz Fontoura Botelho, Vera Maria Hugo da 

Rocha

8 - Suelci Pereira Silva, Tania Bertoni de Araújo

9 - Cecília Dutra Pillar, Clelia Flores da Silva, Sonia 

Rejane de Almeida

10 - Glorialdo Barcelos da Silva

11 - Beatriz Salton Peretti, Elaine Cunha 

Cavalheiro, Harvey Ciulla de Almeida

12 - José Amilton Vieira Freire

15 - Celso Both, Nara Elena Dante Diniz 

16 - Armando Leonardo Quoos, Zaida Santos 

Machado Cusato

17 - Consuelo Silveira Muller, Rosemarie Mattos 

Barcellos

18 - Guisela Anizia Konzen, Maria Bernardete 

Enriconi Bernardi, Maria Luisa Carvalho Cestari, 

Selma Machado Canfield

19 - Luisa Salete Dalla Zen, Oliria Cagnin

20 - Ana Adelia Birck, Daniela Lopes, Izabel Muller 

Mata Schultz

22 - Demetrio Soares Lopes, Eva Zenaide Medeiros 

Bittencourt, Patrícia Peixoto Cordeiro, Sirlene 

Teresinha Rodrigues da Silva

23 - Celestino Tadeu Argenti, Erenita Veronica de 

Souza, Lirio Altiro Kothe, Neila Pereira Flores, 

Nilce Teresinha Bettin Candido 23

24 - Elsi Schreiner Bertoncello

26 - Dalila Soares Indrusiak, José Maria Salatino, 

Liane Beatriz Kehrwald, 

Rosa Maria Oliveira Sotero 

27 - Dão Real Pereira dos Santos, Gecy Greipel das 

Neves, Nereu Alberto Finck Capeletti

29 - Camilo Fragata dos Santos Neto, Ana Maria 

Martins, Bruno Feliciano Haab

Colegas da 

Agafisp fizeram 

uma campanha 

para angariar 

produtos de higiene 

para os idosos do 

Asilo Padre 

Cacique. A diretora 

social Odete Luiza 

Denardin e o vice-

presidente Luiz 

Carlos Santos da 

Silva foram 

entregar 

pessoalmente no 

local. Agradecemos a todos que colaboraram. Em 

breve acontece nova campanha. 

Saudade
A Direção lamenta informar o falecimento de 

Amelia Poester Theodosio, em 9 de maio; Oswaldo 
Cunha Filho, em 7 de junho; Myrian Mennet Dias, em 
19 de julho; e Nelsi Pimentel Gonçalves, e 8 de 
agosto. Para as famílias, a Agafisp envia condolências 
e carinho especial neste momento de dor e saudade.

A Agafisp organizou dois grupos de aulas de inglês 

para quem viaja a preços especiais. São dois dias, 

terças e quintas-feiras, das 13h30 às 15h. A 

professora é Rosana. 

Aulas de InglêsAulas de InglêsAulas de Inglês



PERFIL DO ASSOCIADO

Vilson Antonio Romero tem 61 

anos e uma longa e diversificada 

vida profissional. Ele é jornalista e 

administrador público. Nascido 

em Porto Alegre, em 27 de abril de 

1957, Romero ingressou no ex-

Iapas em 1987, depois de, durante 

dois anos, ter liderado a comissão 

nacional contra a anulação do 

Concurso Público para Fiscais de 

Contribuições Previdenciárias que 

ocorrera 1985. 

Desde a década de 1980, 

Romero luta em defesa de uma 

Previdência Social Pública, Justa 

e Solidária. Atuou e dirigiu 

entidades estaduais e nacionais 

do  F i sco  Prev idenc iá r io  e 

Fazendário, tendo presidido a 

Agafisp, e o Sindifisco Nacional, 

em Porto Alegre, e a Anfip, em 

diferentes períodos. 

Pai de Larissa e Andressa e avô 

do Eduardo, ele quer um futuro 

melhor para eles. Por isso, está 

sempre disposto a encarar todas 

as possibilidades de tentar reduzir 

as perdas dos trabalhadores e 

aposentados da iniciativa privada 

e do serviço público. Uma delas é 

colocar esperança de poder 

contribuir para um país mais 

j u s t o ,  h o n e s t o  f r a t e r n o , 

concorrendo nas  próx imas 

Vilson Antonio Romero

eleições a deputado federal pelo 

Rio Grande do Sul. 

Ele também tem diversas 

obras publicadas, integra a 

D i r e t o r i a  d a  A s s o c i a ç ã o 

Riograndense de Imprensa (ARI) 

de sde  1995  e  o  Con se l ho 

Del iberativo da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) desde 

2004 e, na década de 1990, 

organizou e liderou o Movimento 

RS em Defesa da Previdência. 

As leituras e as atividades 

físicas não são deixadas de lado 

nesta vida agitada. Para Romero, 

manter a mente e o corpo 

saudáveis é um dos segredos para 

estar sempre em atividade. Tanto 

pedalando sua bicicleta pelas 

ciclovias de Porto Alegre, quanto 

fazendo os exercícios aeróbicos e 

de musculação na academia. 

Apesar da agenda intensa, ele 

procura reforçar a qualidade de 

vida depois de ter se aposentado 

em 2017, após de 41 anos de 

tempo de serviço, entre iniciativa 

privada e serviço público.

GDAT da Anfip bloqueada

A turma ampla do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(TRT1) decidiu, no dia 17 de julho, continuar com as contas da 

GDAT bloqueadas até o trânsito em julgado. “A decisão nos 

parece um ato protelatório, para não autorizar pagamento já 

depositado em abril na Caixa Federal e no Banco do Brasil. 

Trata-se do famoso empurra com a barriga”, diz a Diretoria da 

Agafisp. 

Unimed

Carência zero vai até 1º de outubro, menos para parto e 

doenças pré-existentes. Solicite proposta para Benevix pelo 

0800 591 0534.



LEMBRETES 
• Os colegas das agências do 

interior, por favor, informem se 

está programado algum evento 

a té  o  fim do  ano ,  pa ra 

providenciar a ajuda de custos.

• Violência contra idosos – 

Denuncie de acordo com o 

Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741) todo tipo de violência 

contra os idosos, seja física, 

psicológica, patrimonial, 

abandono ,  neg l i g ênc i a , 

e m o c i o n a l  e  s o c i a l .  É 

considerada idosa toda a 

pessoa com mais de 60 anos.  

Ligue 181 para denunciar e 100 

para os direitos humanos. O 

silêncio é o pior de tudo. 

• Recadastramento – Todos 

devem fazer seu recadas-

tramento no mês de seu 

aniversário, no banco em que 

receba seus vencimentos, para 

não ser penalizado com a 

suspensão de pagamento. 

• Gramado – qualquer dia é dia 

de subir a Serra. Faça sua 

reserva, via site da Agafisp, do 

apartamento da Agafisp;

 

• Esportes – Não esqueça que a 

Agafisp aluga uma quadra de 

futebol sete, no Planet Ball. 

Todas as segundas-feiras, das 

19h às 20h ela está à disposição 

dos associados e familiares;

• Plantão do RH –  Para 

atendimento de auditores e 

pensionistas será na sede do 

Ministério da Fazenda. Pela 

manhã, das 8h30 às 12h; à 

tarde, das 13h30 às 17h. 

Telefone pra informações é 51 

3290 4833.

SAÚDE

Ame seu coração

A Hipertensão ou pressão alta 

e um aumento nos valores normais 

da pressão sistólica maior que 140 

mmHg ou pressão diastólica igual 

ou maior que 90mmHg. A pressão 

arterial é a força exercida pelo 

sangue sobre a parede das 

artérias e é determinada pela 

frequência e pela força dos 

batimentos cardíacos, além da 

resistência oferecida pelos vasos 

sanguíneos.

De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), mais de 

um bilhão de pessoas no mundo 

são hipertensas. No Brasil, 

estima-se que 25% dos adultos 

tenham pressão alta. A partir dos 

65, o percentual mais que dobra e 

61% das pessoas convivem com o 

problema. A verdade é que a 

hipertensão mata e, entre 2006 e 

2016, foi responsável por quase 

cinco milhões de mortes, segundo 

dados do Ministério da Saúde.

A hipertensão arterial é o 

risco para danos ao coração, 

principalmente pelo grande 

esforço que ele desempenha ao 

empurrar o sangue contra a 

resistência oferecida pela pressão 

arterial. Os músculos do coração 

tornam-se espessos e têm suas 

dimensões aumentadas como 

resultado da demanda adicional 

colocada sobre eles, o que exige 

mais oxigênio e suprimento 

adicional de sangue. Eles também 

estão suscetíveis à fadiga e à 

fraqueza. 

Além disso, a hipertensão 

pode causar arteriosclerose, que 

afeta as artérias coronárias e 

provoca insuficiência cardíaca, 

infarto do miocárdio ou angina. A 

d e g e n e r a ç ã o  d o s  v a s o s 

sanguíneos causada pela pressão 

elevada também pode ocasionar 

dano grave ao cérebro, como 

acidente vascular cerebral (AVC), 

derrame, e também lesar os rins.

Medir a pressão é um direito 

de todos nós e um dever do 

profissional da saúde. Para 

manter o quadro saudável é 

i m p o r t a n t e  s e g u i r  a 

recomendação médica para o 

controle da doença. Tomar 

corretamente o remédio e não 

interromper o tratamento. 

Diminuir o sal nos alimentos, não 

fumar, controlar a obesidade, 

ev i tar  a l imentos  r icos  em 

gorduras e bebidas alcoólicas, 

manter atividade física regular, 

como uma caminhada, ajuda a 

combater o estresse e manter a 

saúde do coração.

Para saber mais e esclarecer 

d ú v i d a s ,  c o n s u l t e  o  s e u 

cardiologista.


