
 C O N V I T E 
 Seja um ANJO INVESTIDOR já 
Você e sua Família já se tornam FAZENDEIROS 
conosco com apenas R$ 5,00 p/mês (R$ 60,00 ano) 
 

  
Faça parte da rede S.O.S. Natureza do Brasil e 
traga sua Família e amigos no sentido da gente 
salvar + florestas na AMAZÔNIA, restaurar dia a 
dia a NATUREZA, produzir alimentos pela 
técnica ACOOP / FAZENDEIROS do FUTURO já  
e Valorizar nossos integrados na nossa rede... 

 
 

Ajude e participe da S.O.S. Natureza do Brasil 



QUAIS MAIS SÃO OS OBJETIVOS NESSA FASE ? 
Nessa Fase 2022 visa quitar a fazenda SÃO FRANCISCO II 
na AMAZÔNIA com emissão de Kit´s (ESG Certificados / 
Passaportes) e gerar capital de giro e desenvolvimento.  
 
A fazenda já está no nome da S.O.S. Natureza do Brasil. VOCÊ e sua 
FAMÍLIA recebem Certificado já se tornando fazendeiro cooperativo.  

          
 

Com as receitas instalaremos na RM SÃO PAULO a 
sede Nacional e viveiro 002. Teremos áreas pra 
acampamento, muito lazer, esportes silenciosos, 
produziremos chás, temperos, hortaliças, ervas 
medicinais, em especial com o Viveiro Florestal em 
“pró restaurações da Natureza dia a dia pros anjos” 
Promoveremos o Pró VALOR Programa de Valorização 

Profissional e em breve ECONOMIZARÃO diversos 

gastos pela técnica ACOOP - AÇÕES COOPERATIVAS. 

Nossa rede obedece as orientações da Receita Federal 

já na forma de programas de prestações de Serviços 

em Rede.  

Iniciaremos em breve (2022) .................................. 

carência = 1 semestre pro ciclo formar e desenvolver. 



S.O.S. NATUREZA DO BRASIL é empresa já no formato  
de REDE DE SERVIÇOS em SUSTENTABILIDADES Ltda 

Não somos ‘Ong” e sim cientistas/empresários 
promovendo criações que resolvem problemas 
sociais econômicos e ambientais do dia a dia das 
cidades...e agora a serviço de nossa Rede. 

     
Nossa MISSÃO é criarmos uma REDE com nossa Marca ® no 
sentido de em 1 semestre há 3 anos termos FAZENDAS 
produzindo nossos próprios COMMODITIES, muito mais 
baratos e independentes do “DOLAR” (muito mais baratos). 
Ou seja INTEGRE nossa rede de ações cooperativas e nos ajude 
a FAZER A COISA CERTA JÁ. Sempre ensinando os... 
 

 



Opções de como VOCÊ e sua FAMILIA 

participarem dos programas S.O.S. NATUREZA DO BRASIL  

e serem  ANJOS INVESTIDORES  já. 

Pelos site www.sosnatureza.org.br 
A) Preencha no APP / Site  o seu Cadastro  (Anjo Investidor); 
B) Escolha forma de pagamento: leia o Regulamento do 
programa e seu aceite. Realize o 1º pagamento. (Digital ou 
imprima Boleto e pague em qualquer banco ou lotérica) 
C) Receba o 1º Certificado da AMAZONIA AM BRASIL 
(conquistando 3 Anjos recebe 2º Certificado ANJO INVESTIDOR e 
a cada conquista de novos GRUPOS DE ANJOS  obtém + Kit´s. 
 

            
 

Programas S.O.S. NATUREZA do BRASIL 

“a nossa rede de AÇÃO COOPERATIVA” 

S.O.S. NATUREZA DO BRASIL 
Rede  de  Serviços em Sustentabilidades SS  Ltda  *Av 

Escola Politécnica 82 Cidade Universitária USP SDE 
SÃO PAULO – SP (11) 98609.3031*(em Transf. p/SP) 

sos.natureza.br@gmail.com 

   

http://www.sosnatureza.org.br/

