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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

foi com grande alívio que recebemos o anúncio do governador sobre a
ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamen-
to de comércio e serviços não essenciais. Uma notícia dessas, depois de
tanto tempo de incertezas, deve ser comemorada. Isto quer dizer que aos
poucos nossa vida vai voltando ao normal, se bem que ainda com a rigi-
dez das medidas para evitar o contágio. O novo coronavírus começa a ser
“domado”! É o que todos nós esperávamos.

Ainda estamos (todos nós) impedidos de promover atividades que pro-
voquem aglomerações de pessoas, e ainda teremos de viver muito tempo
com atenção redobrada para evitar a doença. Mas tudo está bem melhor
do que estava há alguns meses. Por este motivo, decidimos esperar ainda
mais um tempo para retormar atividades como bailes e festas de aniversa-
riantes. No próximo dia 17 teremos outro anúncio do governador, e va-
mos torcer para que tudo possa ser liberado.

Estamos fazendo aquilo que é permitido. Nossa Colônia de Férias está
recebendo associados e seus familiares há alguns meses. Promovemos a
Festa Junina sem problemas de qualquer ordem, e agora estamos anunci-
ando a Festa da Primavera. Já está anunciada também a festa do Dia das
Crianças. A Colônia pode receber até 80% de sua capacidade de hospe-
dagem, e é com isso que estamos trabalhando. Melhor que nada.

Aproveito o espaço aqui para falar da nova campanha realizada pela
parceria Cartão Aomesp Saúde/Tem Administradora: trata-se de um pa-
cote de quatro sessões com psicólogo ou psicóloga a sua escolha por um
preço muito camarada, e com facilidade de pagamento. Aproveite. Sem-
pre é bom contar com este apoio, e agora principalmente.

Boa leitura.
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JURÍDICO

A AOMESP mantém contrato como Escritório Negri Ad-

vogados Associados visando assistência jurídica na forma
regimental a todo o corpo associativo. Além de propor as

ações coletivas em prol dos associados, o Escritório tam-
bém atende o associado ou seu dependente, em particu-

lar, tanto da Sede como das regionais, nas seguintes áreas:
 Direito Penal (comum e militar);

 Direito Processual Penal (comum e militar);
 Direito Civil;

 Direito de Família e Sucessões;
 Direito Administrativo;

 Foros Regionais;
 Distritos Policiais;

 Procedimentos administrativos públicos; e
 Direito do Trabalho.

Na área criminal, de acordo com o contrato, o Escritório
só não atende os crimes hediondos. Na área trabalhista,

atua nas ações contra a AOMESP e na de empregados do-
mésticos contra os associados  ou dependentes.

Ao necessitar da intervenção de um advogado em uma

AOMESP garante Assistência Jurídica
regulamentar a seus associados

Veja quais são os procedimentos que deverão ser adotados quando da
necessidade da intervenção de um advogado em uma pendência
jurídica envolvendo o próprio associado ou seus dependentes.

pendência jurídica, o associado

deve entrar em contato com o
Departamento Jurídico da

AOMESP pessoalmente pa-
ra que seja efetuada a

triagem do atendi-
mento. Em seguida,

será expedido o me-
morando, que é a

guia para o Escri-
tório. Em emergências,

o associado pode contatar diretamente o Escritório Negri
(  3101-2665).

Despesas - O atendimento é gratuito, sendo que o as-

sociado ou dependente fica responsável pelas custas, dili-
gências e demais despesas necessárias para cada caso

em particular. Só ocorrerá honorário se na ação houver be-
nefício financeiro para o associado. Nesses casos, ele será

cobrado de acordo com a orientação da OAB/SP.



5CLARINADAS DA TABATINGUERA - JULHO/2021

COVID-19

Ao que tudo indica, a nossa vida

está começando a voltar ao normal
(mesmo que este “normal” ainda exija

distanciamento social, uso de más-
cara facial e rígida higiene pessoal).

No dia 28 deste mês, o governador
João Doria anunciou a ampliação da

capacidade de público presencial e
horário de funcionamento de comér-

cio e serviços não essenciais: todos
os estabelecimentos poderão funcio-

AOMESP vai aguardar mais para
retomar todas as atividades

Ainda não são permitidas atividades que geram aglomerações,
como os bailes e as festas de aniversariantes.

nar entre 6 horas e meia-noite, com

ocupação presencial de até 80% da
capacidade.

Tudo isso só foi possível porque,
no dia do anúncio, 75,9% da popu-

lação adulta já havia sido imunizada
com pelo menos uma dose da vaci-

na, e o esquema vacinal completo já
havia sido aplicado a 27,2% dos adul-

tos em todo o Estado.
A nova regra anunciada pelo go-

vernador vale até o dia 16 de agosto.

Se tudo continuar correndo bem, a
partir do dia 17 o Estado de São Paulo

poderá avançar para a fase seguinte,
chamada de “retomada segura”. Se-

rão eliminadas todas as restrições de
horário, e todo mundo poderá traba-

lhar com 100% da capacidade.

AOMESP
No anúncio do dia 28, Doria res-

salvou que os eventos que geram aglo-
merações (casas noturnas, shows de

médio e grande porte, competições
esportivas com público etc.) continu-

am proibidos até que as autoridades
sanitárias autorizem a volta.

Com a decisão, muitas atividades
da AOMESP continuarão suspensas –

caso das festas de aniversariantes e
bailes. As atividades da AOMESP So-

lidária continuam sem previsão de
volta. Só a Colônia de Férias estará

em funcionamento pleno, mas limi-
tada a 80% da capacidade.

As festas da Primavera e do Dia
das Crianças seguem com programa-

ção normal (você já pode fazer reser-
va). A AOMESP ainda vai aguardar

mais um pouco para anunciar as fes-
tas de final de ano – Natal e Réveillon

– para abrir as vagas obedecendo às
determinações das autoridades sani-

tárias. Os pacotes já estão prontos.
Serão anunciados em breve.

Mesmo vacinada, a
pessoa pode ser
contaminada pelo
vírus porque a
vacina apenas
atenua os efeitos
da doença, não a
evita. Assim, as
medidas de
prevenção devem
ser observadas
atentamente:
distanciamento
social, uso de
máscara facial e
rígida higiene
pessoal. Ao
primeiro sintoma,
procure seu médico
para avaliação e
para adotar a
conduta mais
adequada.
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@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO

Como associar-se
à AOMESP

Acesse www.aomesp.com.br e clique no
quadro “Associe-se à AOMESP” onde está a

foto da fachada do prédio da Sede, em São
Paulo (foto ao lado). Preencha a ficha de

cadastro e clique em “enviar”.
Ao receber o cadastro, a Secretaria vai

disparar um email com todas as instruções
e a lista de documentos necessários. Basta

juntar e enviar à Sede ou a uma Regional.

Alerta sobre
pendências

Associados que não sofrerem
o desconto da mensalidade em

holerite, ou não receberem o bo-
leto para pagamento, devem en-

trar em contato com a Tesouraria
da AOMESP para resolver a pen-

dência.
 (11) 3188-7500

 tesouraria@aomesp.com.br
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BENEFÍCIOS

Nova campanha:
4 sessões com
psicólogo por
apenas R$ 150,00.

Campanha Apoio Psicológico vai até o
final de setembro. O pacote pode ser

pago no cartão de crédito com
parcelas de no mínimo R$ 20,00.

Seu Cartão nas drogarias
São mais de 23.000 drogarias credenciadas

em todo o Brasil que aceitam o Cartão AOMESP
Saúde. Ele garante desconto de no mínimo 30% em medi-

camentos. A lista completa das drogarias, separada por cidade, está no site
exclusivo que pode ser acessado em www.aomesp.com.br. Ao comprar, apresen-

te ao vendedor o verso do cartão com a marca Vidalink. Este é o Autorizador do
Cartão. Antes de utilizar o Cartão, ligue para a Central de Atendimento nos tele-

fones 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-836-8836 (de-
mais localidades) para desbloquear. É simples, rápido e lucrativo.

Depois do enorme sucesso da campanha “Consulte um Cardiologista”,

a parceria AOMESP/Tem Saúde lança a campanha “Apoio Psicológico”. O

pacote oferecido é composto de quatro sessões com psicólogo ou psicó-

loga, em atendimento “on line” por computador, tablet ou celular sem

sair de casa. Toda esta facilidade custa apenas R$ 150,00 e ainda pode

ser paga no cartão de crédito em parcelas mínimas de R$ 20,00.

Para agendar o atendimento, você já pode ligar para a Tem Saúde nos

telefones 4000-1640 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-836-

8836 (demais localidades). Em até 48 horas você receberá indicação de

até três psicólogos, para escolher.

No dia marcado, compareça a sua consulta com o Cartão AOMESP

Saúde. Solicite Nota Fiscal ou recibo do psicólogo porque o valor da con-

sulta poderá ser deduzido de sua declaração de Imposto de Renda.

O Cartão AOMESP Saúde é um

benefício sem custo ao associado que

garante no mínimo 30% de desconto em

medicamentos (assim classificados pela

ANVISA) em mais de 23 mil drogarias

espalhadas pelo Brasil. Esse desconto

tende a ser muito superior ao valor da

mensalidade da AOMESP. Atualmente,

mais de 20 mil associados utilizam o

cartão rotineiramente. Se você,

associado, por qualquer motivo, ainda

não tem o Cartão, solicite-o nas

Regionais ou na Sede da AOMESP.
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COLÔNIA

Pacote da Festa da Primavera
inclui passeio de barco

Para quem gosta de aventura, o
pacote da Festa da Primavera é um

prato cheio. Será no final de semana
de 24 a 26 de setembro, no tradicio-

nal sistema “all inclusive”: hospeda-
gem, café da manhã e refeições (be-

bidas nos horários de refeições e nos
eventos) – e o lazer.

Três eventos estão programados
para o sábado. Pela manhã, serão

realizadas atividades na praia com
transfer Colônia/praia/Colônia no tren-

zinho da AOMESP. Depois do almoço,
passeio de barco pelo Rio Negro de

Itanhaém. E, à noite, a Festa da Pri-
mavera com música ao vivo e bingo.

O passeio de barco pelo Rio Ne-

gro já foi realizado com muito suces-
so. São cerca de quatro horas de na-

vegação com parada em restaurante
em local paradisíaco, à beira-mar,

bem sombreado, que oferece alguns
itens de parque, mesas e cadeiras.

Vale a pena.
Depois do passeio, o grupo volta-

rá para a Colônia para a festa.

PREÇOS
ASSOCIADOS E DEPENDENTES - 10 x R$ 38,30
PM E PENSIONISTAS NÃO ASSOCIADOS - 10 x R$ 40,90

CONVIDADOS DE ASSOCIADOS - 10 x R$ 46,30
CRIANÇAS até 4 anos: grátis // de 5 a 10 anos: 50% do valor // acima: integral

RESERVAS
Colônia
(13) 3425-1096 e (13) 3425-6849 e  WhatsApp (13) 98-837-4172

Sede São Paulo
(11) 3188-4716 e (11) 3188-4722

Regionais - veja lista e telefones na página 3.
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ECONOMIA

No dia 12 deste mês, o governa-

dor João Doria participou do progra-
ma “Derrete” no canal do MBL (Mo-

vimento Brasil Livre) no YouTube. Ao
ser questionado por um internauta

sobre o reajuste salarial dos policiais
militares, o governador disse que uma

lei do governo federal impede que ele
dê reajuste ou aumente o salário dos

PM até o final deste ano. Doria refe-
riu-se à Lei Complementar 173, de

27 de maio de 2020, que estabele-
ce o Programa Federativo de Enfren-

tamento ao Coronavírus.
Entidades e sindicatos das forças

de segurança protestaram, e com ra-
zão. “A LC diz que os governadores

podem reajustar salários dos servido-
res a qualquer momento”, explica o

Cel PM Elias Miler da Silva, diretor de
Assuntos Legislativos da FENEME (Fe-

Lei da pandemia não impede
reajuste salarial

Reajustes e aumentos salariais estão
permitidos desde que seja observada
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

deração Nacional de Entidades de

Oficiais Militares Estaduais), à qual a
AOMESP é filiada. “Os governadores

devem, sim, ficar atentos à Lei de
Responsabilidade Fiscal, apenas

isso”, diz Miler. Havendo dinheiro em
caixa, e estando dentro dos limites

da LRF, portanto (o que é o caso do
Estado de São Paulo), Doria pode re-

ajustar os salários dos PM.
Tanto isso é verdade que, no dia

19, o Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região determinou à CPTM –

Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos que reajuste o salário dos

seus trabalhadores. A CPTM é uma
empresa de economia mista, o que

coloca seus funcionários também na
categoria de servidores públicos. Se

a Lei serve para a CPTM, tem de ser-

vir também para a PM.
Não é só a Lei que está do lado

dos PM e do funcionalismo público.
Há dinheiro sobrando em São Paulo.

No dia 12 deste mês, em entrevista
ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o

secretário da Fazenda Henrique Mei-
relles falou do aumento da arrecada-

ção e previu crescimento do PIB de
7,8% neste ano. “O caixa está altís-

simo”, disse. O secretário explicou que
o dinheiro será usado para aumentar

os investimentos este ano e no ano
que vem, e o foco será nas áreas de

saúde, segurança e educação. Mas
alertou: “não há nenhuma discussão

sobre aumento dos salários dos ser-
vidores”.

Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o secretário da Fazenda,
Henrique Meirelles, disse que há dinheiro sobrando mas
não há previsão de reajuste salarial aos servidores.
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POLÍCIA MILITAR

Desde que policiais
militares de alguns bata-

lhões, BAEP e ROTA pas-
saram a usar câmeras

corporais, a imprensa de
maneira geral vem des-

tacando que elas dimi-
nuem a letalidade polici-

al e só. Não é bem as-
sim; as câmeras ofere-

cem muitas vantagens
tanto para os policiais mi-

litares como para os cidadãos.
É o que garante o Cel PM Robson

Cabanas Duque, chefe do CComSoc
e gerente do Programa Olho Vivo da

PMESP. O Cel Cabanas é uma das
maiores autoridades neste assunto no

mundo, tendo inclusive defendido te-
se de doutorado sobre o tema.

O sistema adotado pela PMESP é
único no mundo, e tão eficiente e

eficaz que já despertou a atenção de
outras políciais ao redor do planeta.

Estados Unidos, Alemanha, Inglater-
ra e outros analisam os resultados pa-

ra possível implantação. A PMESP já
recebeu visitas de oficiais do Distrito

Federal, do Paraná e da Bahia, por
exemplo, interessados em implemen-

tar programa semelhante.

Sistema pioneiro
O grande diferencial das câmeras

da PMESP em relação a outras utili-

Câmeras corporais oferecem
vantagens para PMs e para cidadãos

Sistema único no mundo responde à pressão da sociedade por
mais transparência, que é uma tendência mundial.

zadas no mundo é seu sistema de
gravação contínuo. Assim que o poli-

cial militar retira a câmera da baia
ela já começa a gravar automatica-

mente, antes mesmo de o PM acoplar
o equipamento ao uniforme. Neste

modo de filmagem contínua, a câma-
ra grava apenas as imagens (sem

som) o que garante certa privacidade
ao PM em serviço.

O PM é obrigado a acionar a câ-
mera (com gravação de imagem e

som) em quatro situações: ocorrên-
cias COPOM; ações planejadas como

uma abordagem, por exemplo; quan-
do chamado por um cidadão; e quan-

do depara com alguém em flagrante
delito. Esta “gravação intencional”

pode ser vista pelos seus superiores
e pelos seus pares; as imagens sem

som ficam em arquivo, sendo resga-
tadas somente por requisição em in-

quérito em andamento.

Vantagens
O material gravado ser-

ve como prova judicial in-
clusive em audiências de

custódia. O Cel Cabanas
deu o exemplo da chega-

da de uma equipe a uma
casa em que foi denunci-

ada violência doméstica.
Com as imagens grava-

das, no calor dos aconte-
cimentos, não haverá ar-

gumentos em contrário dias depois.
O agressor não terá como negar.

A tão propalada queda na letali-
dade policial é fato concreto, mas não

porque o PM deixou de fazer seu ser-
viço premido pela câmera. Este fato

está mais ligado à reação do cidadão
que sabe estar sendo filmado, e por-

tanto reage com menos violência à
abordagem, pois tudo o que fizer ser-

virá como prova em juízo.

São Paulo filmada
Hoje, a PMESP tem 3 mil câmeras

em operação; a aquisição de mais 7
mil está em fase de licitação, o que

vale dizer que toda a cidade de São
Paulo, a Grande São Paulo e algu-

mas cidades do interior estarão com
o sistema implantado até maio do

ano que vem. Nos planos da PMESP,
até dezembro de 2023 as câmeras

estarão em todo o Estado.
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Cel JOAQUIM MENDES CASTILHO NETTO

Maj ALFREDO DEBRINO

Maj JOAO FRANCISCO DE LIMA

Cap GESNER LEITE DE ALMEIDA

Cap ORLANDO DIAS ALEXANDRIA

1º Ten ANTONIO GALINDO

1º Ten ARLINDO VIEIRA PINTO

1º Ten RUBENS FACCHINI

1º Ten JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

1º Ten JOAO MORAIS COSTA

1º Ten IVAN MAXIMINO DA SILVA

1º Ten BENEDITO DE PAULA PACHECO

2º Ten WASHIGTON ALVES DE ANDRADE

2º Ten JOSE ANTONIO MASSON

2º Ten VALDEMAR DANTAS DE SOUZA

Subten ADAUTO MODESTO ARRAES

Subten JOSE ANDRE CARBONE

Subten JOSE CRISTIANO STAHL

Subten JAIR GHIRARDELLO

Subten JOAO ALVES

1º Sgt ALCIDES SPINELLI

1º Sgt ALIDIO ALVES CARNEIRO

1º Sgt NILTON GONCALVES DE ARAUJO

1º Sgt PAULO ESCARSO

1º Sgt LEONIDAS NUNES DE OLIVEIRA Fº

1º Sgt EPAMINONDAS PEREIRA DA SILVA

1º Sgt DORIVAL VENANCIO

1º Sgt AURELINO INACIO ALVES

1º Sgt JOAO CAMPANHA

1º Sgt SILVIO REINALDO DA SILVA
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29/5/2021

23/5/2021

5/7/2021

27/6/2021

4/6/2021

29/6/2021

7/7/2021

14/3/2021

23/6/2021

5/6/2021

24/4/2021

30/6/2021

12/6/2021

8/7/2021

17/4/2021

3/7/2021

11/7/2021

20/7/2021

25/3/2021

9/6/2021

12/7/2021

10/5/2021

024206-3

027108-0

863265-A

089381-1

791926-3

083400-9

792978-1

045931-3

810401-8

910872-6

780243-9

802451-A

902318-6

790699-4

123433-1

048247-1

086130-8

047758-3

1º Sgt WALDEMAR TENORIO DA SILVA

1º Sgt WILSON SCAVASSA

2º Sgt WILSON DOS SANTOS

3º Sgt PAULO ROBERTO DOS SANTOS

3º Sgt SEBASTIAO ELIO FILGUEIRAS

3º Sgt ALVARO PAIM DA SILVA

3º Sgt ANTONIO BENEDITO MARCIANO

3º Sgt AUGUSTINHO LEMES DA CRUZ

3º Sgt EDSON GOMES DA SILVA

3º Sgt JOSE ROMEU MIRANDA LAGO

3º Sgt JOSMAR FERNANDES DIAS

3º Sgt JUBERTO RODRIGUES

3º Sgt LUIZ CARLOS ISSA

3º Sgt MAURO SERGIO BARUSSO

Cb EDSON PONTES VIEIRA

Cb ERIVALDO JOSE DOS SANTOS

Cb JOSE DONIZETI DIAS

Sd DINARTE MONTEIRO SEABRA

Pens ALZIRA CANDIDO ZINSLY

Pens APARECIDA DA C. TINELLI CAVALLI

Pens ARLINDA GOMES DOS SANTOS

Pens CACILDA GONCALVES DA SILVA FABRI

Pens CELESTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Pens DELFINA BENEDITA ALVES OLIVEIRA

Pens MARIA APPARECIDA SOUZA JARDIM

Pens MARIA DO CARMO B. MACHADO

Pens SEBASTIANA GABRIEL DE TOLEDO

Pens WILMA DO NASCIMENTO BENEDITO

Pens WILMA VIDOTO DE AGUIAR

Brigada conclui
treinamento

As aulas práticas de manejo de extintores e mangueiras en-

cerraram o treinamento anual da Brigada de Incêndio da Sede

da AOMESP. Os 15 colaboradores também participaram de aulas

de primeiros socorros incluindo massagem cardíaca e identifi-

cação de uma pessoa com AVC (acidente vascular cerebral).

Outro tópico abordado foi sobre como agir ao deparar com

uma criança engasgada. O treinamento foi ministrado por bom-

beiro profissional (policial militar veterano) e composto de oito

horas de aulas teóricas e práticas.
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AOMESP

Rua Tabatinguera, 278 - Centro - São Paulo (SP) - CEP 01020-000
Fone (11) 3188-7500     www.aomesp.com.br     secretaria@aomesp.com.br

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSOCIADO

NOME POSTO/GRAD.

CPF RG RE/MATR.

DATA NASC. SEXO ESTADO CIVILMASC FEM

NATURAL.

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CIDADE ESTADO UF

FONE FIXO (   ) CELULAR (   )

E-MAIL

DEPENDENTES

1.

2.

3.

4.

CPF

CPF

CPF

CPF

Nasc.

Nasc.

Nasc.

Nasc.

PENSIONISTAS - informações adicionais referentes ao militar falecido

NOME

POSTO RE DATA DO FALECIMENTO

PARA ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
NO VERSO: DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, COMO ENVIAR E ENDEREÇOS DE ENVIO.

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PMESP / SPPREV
CONSIGNATÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO

diretor-administrativo
ATA NºData admissão

0 9 7 1 0 1
AUTORIZO IMPLANTAR E/OU ALTERAR AS CONSIGNAÇÕES SOB O CÓDIGO ACIMA EM FOLHA DE PAGAMENTO

DATA ASSINATURA DO ASSOCIADO DATA ASSINATURA DA CONSIGNATÁRIA

(Município - Estado)

CEP
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FICHA DE ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Titular: Funcional, CPF, RG ou CNH, Holerite atual e Comprovante de Endereço
Dependentes: CPF ou CNH ou Certidão de Nascimento e RG

RECORTE ESTA PÁGINA, PREENCHA, ASSINE E ENVIE, COM CÓPIA DOS

DOCUMENTOS ACIMA, PARA A SEDE DA AOMESP OU PARA A REGIONAL DA

ÁREA DE SUA RESIDÊNCIA - PESSOALMENTE OU POR CORREIO.

REGIONAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETOR. Armando Sales Oliveira, 334

CEP 15013-040

SEDE
SÃO PAULO

R. Tabatinguera, 278

CEP 01020-000

REGIONAL
BAURU

Al. Dama da Noite, 456
CEP 17020-050

REGIONAL

CAMPINAS

R. Pinheiros, 125

CEP 13035-260

REGIONAL
JACAREÍ

R. Cons. Antônio Prado, 136
CEP 12307-410

REGIONAL

PRESIDENTE PRUDENTE

R. Onze de Maio, 1633 - 4º and.

CEP 19050-050

REGIONAL
RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300

CEP 14085-550

REGIONAL

SANTOS

Av. Dino Bueno, 18

CEP 11030-350

REGIONAL

SOROCABA

R. Prof. Francisca Queiroz, 697

CEP 18040-325

REGIONAL
TAUBATÉ

R. Dr. Renato G. Guimarães, 13
CEP 12080-410



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




