DOAÇÃO DE MILHAS
PASSO A PASSO

Antes de tudo, queremos agradecer demais pela generosa disposição de contribuir com a operação MILHAS.
A grande dificuldade (e desvantagem também) pra transferir milhas é que cada ponto transferido tem um
custo alto. Já testamos várias possibilidades: o espantoso é que, se você vender 30 mil milhas no site do
MaxMilhas, recebe R$789,00 pela venda. Mas se você quiser transferir 30 Mil milhas da Latam para outro CPF,
a Latam cobra R$780,00 pra fazer a transferência ... L
E mais: no próprio site do MaxMilhas, é possível comprar cada perna de um Rio-Bogotá-Rio por menos de
R$1.000,00. Então, você pode, com essas 30mil milhas, garantir praticamente uma perna da viagem para uma
mulher que necessite viajar. J
Topa?
Então vamos lá pro passo a passo:

1. https://www.maxmilhas.com.br entrar e clicar em VENDA SUAS MILHAS;

2. Na janela de cotação, você informa a
quantidade e o programa de milhas*
*LATAM >>> é a que paga melhor, se os seus
pontos ainda estiverem no cartão de crédito
e/ou você puder escolher transferir para lá;
3. Quando informarem a cotação, clique
em VENDER;

4. SE você ainda não tiver cadastro no MAXMILHAS,
nessa hora vão pedir pra SIGN IN;

5. Em seguida, depois de criar sua conta — ou se você já tem cadastro —,
você será convidada a entrar os dados do PROGRAMA DAS MILHAS que vai
vender e os dados do BANCO que vai receber o fruto da venda.

Mas fique tranquila, a plataforma é
blindada e tem certificação de excelência
em segurança.

6. Em seguida, basta nos enviar o fruto da venda.

Abrimos uma conta no banco INTER,
que não cobra tarifa nenhuma, só
para receber os recursos da
operação, enquanto concluímos a
formalização do CNPJ.

"O aborto ilegal no Brasil é uma realidade.
As medidas visando estimular procedimentos legais cooperam com
a diminuição da prática de condutas criminosas previstas no CPB.
Nesse prisma, é impossível vislumbrar como as apoiadoras de um programa
que facilita o acesso das mulheres ao aborto legal (no Brasil ou fora dele)
poderiam se enquadrar na conduta de incitação ao crime,
notando que a realidade do crime já existe."
(trecho do parecer jurídico balizando nossa ação)
Concluindo: Para a lei brasileira, participar dessa
rede equivale a combater e prevenir o crime.

Por último, cabe reafirmar que tudo o que estiver fazendo é absolutamente legal e protegido pela lei.
O único risco que você pode correr, com esse gesto, é o de estar concretamente salvando a vida e o
futuro de uma mulher, de seus filhos e de seus dependentes.
E essa é uma sensação maravilhosa! J
A operação MILHAS está pegando fogo: Já recebemos pedido de ajuda de mais de 60 mulheres e já
enviamos 8 mulheres pra Colômbia desde novembro passado.
A sua contribuição fará realmente diferença, nos ajudando a viabilizar uma viagem a mais!!!!
Tamos juntas!

Uma rede de mulheres: quem pode contribuindo com
que precisa; quem quer mudar a lei, ajudando quem
não pode esperar por essa mudança

