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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Cel PM Jorge Gonçalves

Vice-presidente
Cap PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho

Departamento de Administração
Cel PM Hilda Magro

Departamento de Finanças
Cel PM Oscar Nakada

Departamento Social e Marketing
2º Ten PM Paulo Rodrigues da Silva

Departamento Jurídico
Cel PM Vanderlei de Campos Segundo

Departamento de Logística
Cel PM Manoel Carlos Abissi Nogueira

Cel PM Jorge Gonçalves
Presidente da Diretoria Executiva

EDITORIAL

Prezados associados,

hoje tenho uma grande notícia para compartilhar:
assinamos contrato com a OdontoCompany, por meio
da Tem Administradora de Cartões, para oferecer aos
associados um novo benefício sem qualquer custo adi-
cional na mensalidade. A partir de 1º de junho, todos
nós teremos tratamento dentário com 50% de desconto
na tabela das mais de mil clínicas OdontoCompany
no Brasil. E este convênio já vem com um brinde que
negociamos aqui: primeira consulta, limpeza dentária
e avaliação indicativa de tratamento totalmente grátis.

Com este benefício, cobrimos a área de saúde pre-
ventiva para nossos associados. Por meio do Cartão
AOMESP Saúde promovemos campanhas (a de julho
é a atenção ao coração!), consultas e exames com pre-
ços muito reduzidos e facilidade de pagamento. O Car-
tão também garante desconto de 30% em medicamen-
tos nas drogarias, inclusive nas grande redes como Dro-
gasil, São Paulo, Raia etc. Aproveitem. Saúde é tudo!

CONSELHO FISCAL
Maj PM Nelson Savioli (Presidente)

Maj PM João de Deus Braga (Vice-Presidente
Conselheiros Titulares

1º Ten PM Silvio dos Reis Oliveira (secretário)
Pensionista Adélia Silvino de Andrade Sampaio

Pensionistas Darcy Franco da Rocha
Conselheiros Suplentes
Cel PM Antonio Vicente

Maj PM Yolando Bruno de Lima
1º Ten PM Daniel D’Atilio

REGIONAL ARAÇATUBA
R. Silva Manoel, 23 -  (18) 3608-1030
Diretor: Cel PM Manuel Alves Guimarães

REGIONAL BAURU
Al. Dama da Noite, 456 -  (14) 3237-4000

Diretor: Ten Cel PM Silvio Orti

REGIONAL CAMPINAS
R. Pinheiros, 125 -  (19) 3272-6171

Diretor: Cap PM Renato Avelino da Silva

REGIONAL JACAREÍ
R. Cons. Antônio Prado, 136 -  (12) 3961-9230

Diretor: Maj PM Ismael Xavier de Oliveira

REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE
R. Onze de Maio, 1633 -  (18) 99702-1714
Diretor: Ten Cel PM Carlos Vitor Negri da Silva

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
R. João Clapp, 1300 -  (16) 3612-3307
Diretor: Ten PM Dalvo Rodrigues Mango

REGIONAL SANTOS
Av. Dino Bueno, 18 -  (13) 3231-8067

Diretor: Ten PM Wilson Alves Barreto

REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
R. Armando Sales Oliveira, 334 -  (17) 3234-4561

Diretor: Ten PM Laércio Ricardo Alves

REGIONAL SOROCABA
R. Prof. Francisca Queiroz, 697 -  (15) 3221-0119

Diretor: Cel PM Luiz Alberto Pezato

REGIONAL TAUBATÉ
R. Dr. Renato G. Guimarães, 13 -  (12) 3632-6343

Diretor: Ten PM Arlindo Lemes
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Mudando de assunto, este mês fizemos a Assembleia
Geral Ordinária e submetemos aos associados os ba-
lanços e os relatórios de atividades relativos a 2019,
2020 e 2021. Não fizemos a AGO como sempre, no
ano imediatamente subsequente ao exercício findo, em
obediência às autoridades sanitárias que proibiram
as aglomerações. Todas as peças contábeis e fiscais
foram aprovadas por unanimidade pelos assembleís-
tas, o que foi muito gratificante para nós.

Aproveito para cumprimentar todos os associados
que fizeram aniversário este mês (a Sede e algumas re-
gionais fizeram festa; as outras vão fazer no bimestre),
e cumprimento também nosso amigo, Cel Fábio, que
comandou o CPI/5, em São José do Rio Preto, e sem-
pre nos ajudou quando solicitado. Gratidão.

Continuem com as medidas protetivas para evitar
o contágio do Coronavírus. A pandemia não acabou.
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Associados da AOMESP reunidos
em Assembleia Geral Ordinária reali-
zada na quarta-feira 25, na Sede Social
em São Paulo, aprovaram por unani-
midade os balanços patrimoniais e as
demonstrações de resultados relativos
aos anos de 2019, 2020 e 2021 apre-
sentados pela Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal. A AGO foi aberta
pelo presidente da Diretoria Executi-
va, Cel PM Jorge Gonçalves, que indi-
cou o vice-presidente, Cap Marco Au-
rélio Ramos de Carvalho, para condu-
zir os trabalhos.

Relativos a 2019, o Cap Marco Au-
rélio relacionou a instalação de ar con-
dicionado na Colônia de Férias Mares
do Sul, em Itanhaém (SP), a realização
do Curso de Assessoria Parlamentar e
do ENEME (Encontro Nacional de
Entidades de Oficiais Militares Esta-
duais), a vitória no pagamento da ação
de quinquênio e sexta-parte, a inaugu-
ração da barbearia na Sede, o planeja-

Assembleia aprova contas e
relatório de atividades da Executiva
Todas as peças do Balanço e do Relatório de
Atividades 2019 a 2021 foram discutidas e
aprovadas por unanimidade.

mento da instalação da Regional Ara-
çatuba, a inauguração das regionais de
São José do Rio Preto e de Presidente
Prudente, a participação da AOMESP
e seus associados na manifestação na
Praça da Sé contra a quebra de parida-
de salarial, a implantação do Cartão
AOMESP Saúde e também a realiza-
ção das eleições AOMESP para man-
dato 2020-23.

2020
Dos relatórios de atividades de

2020 e 2021, anos marcados pela pan-
demia do novo Coronavírus, o Cap
Marco Aurélio destacou a nomeação
de diretores para a nova gestão e a ceri-
mônia de posse da diretoria (2020), as
festas na Sede e nas regionais e lança-
mento de pacotes para a colônia – even-
tos que seriam interrompidos a partir
de abril pela pandemia. A AOMESP
passou a trabalhar orientada pelas de-
cisões das autoridades sanitárias. Foi
criado o Clube de Descontos, no site
da AOMESP, que hoje conta com mais
de 60 parceiros oferecendo preços, des-
contos e parcelamento de produtos e
serviços aos associados. No final de
2020, a Colônia passou a atender com
limite de 40% de sua capacidade de
hospedagem.

2021
No ano seguinte, a AOMESP ain-

da seguiu por vários meses impedida
de promover suas atividades sociais
como forma de preservar a saúde dos
associados frente à pandemia obede-

Inauguração do
sistema de ar
condicionado na
Colônia de Férias
em outubro
de 2019.
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O Salão Social da AOMESP fica no primeiro andar da Sede
à Rua Tabatinguera, 278 - Centro. Espaço climatizado com
capacidade para abrigar 300 pessoas sentadas, dispõe de
mesas e cadeiras de ferro e vidro. No lado oposto à entrada
está um palco para grandes bandas e banheiros masculino e
feminino. Disponibiliza telão, sistema de som e iluminação
completos. O piso é laminado, ideal para dançar. Associados
têm preço especial. Consulte a Diretoria Social e Marketing
pelo telefone (11) 3188-7500.

ALUGUEL A PREÇO ESPECIAL

cendo o decreto governamental que
proibia reuniões. Foi implantada, no
site, ferramenta para atualização de
endereço. Antes do meio do ano, a
Colônia foi autorizada a trabalhar com
60% da capacidade; a partir de julho,
recebeu autorização para atingir 80%.
Foram adquiridos os imóveis para a
instalação da Regional Araçatuba. A
AOMESP assinalou mais uma vitória,
dessa vez no STJ, na ação de incorpo-

Novas regionais
AOMESP: em

sentido horário,
Araçatuba,
Presidente

Prudente e São
José do Rio Preto.

ração dos 100% do ALE no
padrão dos PM.

Institucional
Ao encerrar a apresen-

tação dos relatórios de ati-
vidades, o vice-presidente
Cap Marco Aurélio ainda
destacou que a Associação
participou de todas as reu-
niões promovidas pela FE-

NEME, à qual é filiada, em
Brasília e também em ou-
tras localidades como Foz
do Iguaçu.

Em todas as reuniões, os
temas foram variados mas
com amplo destaque para o
Sistema de Proteção Social
dos Militares e os projetos
de Lei Orgânica e as refor-
mas do CPP e do CPPM que
estão em vias de votação na
Câmara Federal.Eleição em 2019 com vitória do Cel Jorge

Colônia sempre em destaque
com eventos o ano todo em
pacotes especiais e excursões.
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Como usar o Cartão nas drogarias
São mais de 23.000 drogarias creden-

ciadas em todo o Brasil que aceitam o Car-
tão AOMESP Saúde. Ele garante desconto

de no mínimo 30% em medicamentos. A lista completa
das drogarias, separada por cidade, está no site exclusivo que pode ser acessado

em www.aomesp.com.br. Ao comprar, apresente ao vendedor o verso do car-
tão com a marca Vidalink. Este é o Autorizador do Cartão. Antes de utilizar, ligue

para a Central de Atendimento nos telefones 4000-1640 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-836-8836 (demais localidades) para desbloquear.

Consulta com cardiologista por
apenas R$ 83,00
Campanha de Julho será da prevenção de doenças
do coração. A consulta com cardiologista, em
consultório particular, sairá por R$ 83,00.

Em julho, a campanha do Cartão
AOMESP Saúde será direcionada à
prevenção das doenças do coração. Os
associados poderão agendar consultas
com cardiologistas em consultório ou
clínicas particulares pagando apenas
R$ 83,00 com cartão de crédito.

Dê atenção especial a sua saúde;
cuide dela agora para não precisar cui-
dar de doença mais tarde. A prevenção

é o melhor remédio, todos sabemos, e
qualquer problema detectado no iní-
cio tem grandes chances de cura.

Ligue e agende a consulta
O agendamento da consulta segue

o mesmo protocolo das campanhas
anteriores. Ligue para a Tem Saúde nos
telefones 4000-1640 (capitais e regi-
ões metropolitanas) ou 0800-836-88-
36 (demais localidades). Em até 48 ho-
ras você receberá indicação de até três
especialistas (médicos ou clínicas)
para escolher.

No dia marcado, compareça a sua
consulta com o Cartão AOMESP Saú-
de. Solicite Nota Fiscal ou recibo do
médico (com número de CRM) por-
que o valor da consulta poderá ser de-
duzido de sua declaração de Imposto
de Renda no ano que vem.

Consulta com cardiologista em
consultório ou clínica particulares por
apenas R$ 83,00. Agende já!
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A AOMESP acaba de assinar con-
trato com a Tem Administradora de
Cartões (a mesma que administra o
Cartão AOMESP Saúde) estabelecen-
do convênio com a OdontoCompany,
rede com mais de mil clínicas odon-
tológicas em todo o Brasil. O convê-
nio é mais um benefício espetacular
que a AOMESP oferece aos associa-
dos sem qualquer acréscimo na men-
s a l i d a d e !

Vale para o associado, a esposa e os
filhos com até 21 anos de idade. São
mais de 130 procedimentos à disposi-
ção em todas as clínicas nos segmen-
tos de Ortodontia, Dentística, Estéti-
ca, Endodontia e Implantodontia – e
tudo com 50% de desconto sobre a ta-
bela da clínica. O pagamento do trata-
mento poderá ser parcelado em nego-
ciação direta com a clínica e por meio
de cartão de crédito.

No lançamento do convênio, a
OdontoCompany está oferecendo gra-

Saúde bucal, mais um benefício oferecido pela
AOMESP sem custo para o associado.

Convênio foi firmado com a OdontoCompany, rede com mais de
mil clínicas em todo o Brasil. Primeira consulta grátis – e você
ainda ganha uma limpeza dentária e avaliação para tratamento.

tuitamente a primeira consulta, uma
limpeza dentária e uma avaliação in-
dicativa de tratamento. O associado
não é obrigado a fazer o tratamento in-

Para buscar a clínica OdontoCompany mais perto de você, acesse o site
www.odontocompany.com/clinicas e clique em “clínicas”. Só na Capital, são 130.
Há clínicas em todas as cidades onde a AOMESP tem Regional e em centenas de
outras. Por telefone, identifique-se como associado AOMESP e marque horário.

Compareça com sua carteirinha do Cartão AOMESP Saúde para garantir o
atendimento. Lembre-se: a primeira consulta é gratuita e você ainda ganhará uma
limpeza dentária e uma avaliação indicativa de tratamento (com orçamento). Im-
portante: você não é obrigado a seguir com o tratamento. Se decidir por ele, negocie
os valores e a forma de pagamento diretamente na clínica em que foi atendido.

Em casos de urgência/emergência, vá diretamente a uma clínica OdontoCompany
com a carteirinha do Cartão AOMESP Saúde para ser atendido com prioridade.

dicado. E mesmo que ele decida por
outro dentista, nada será cobrado em
relação a esses três itens. Aproveite esta
ótima oportunidade .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Associados
PM e Pensionistas não associados
Convidados

Crianças até 4 anos
Crianças de 4 a 11 anos
Acima de 11 anos

TABELA DE PREÇOS - BAIXA TEMPORADA
(Diária = Hospedagem + Café da Manhã)

de 1º de março a 30 de novembro

R$ 59,00
R$ 72,00
R$ 99,00

grátis
50%

integral

Aproveite a
época de baixa
temporada para
curtir o mar

Associados da Regional Presidente Prudente da AOMESP
estiveram na Colônia de 30 de abril a 2 este mês. O tempo não
esteve lá essas coisas, com boa dose de chuva, mas os dias de
hospedagem foram agradáveis e o serviço de acolhida rece-
beu inúmeros elogios. Quando não dava para sair, o bingo e
atividades internas preenchiam os dias. Mas deu para apro-
veitar a praia e o passeio de trenzinho pelos pontos turísticos.

Associados de Presidente
Prudente na Colônia

Ducha
higiênica

Para maior confor-
to dos hóspedes, foram
instaladas duchas higi-
ênicas em todos os ba-
nheiros dos apartamen-
tos da Colônia, prédio
principal e anexo. Esta
é mais uma reivindica-
ção que foi atendida.

Excursões das
Regionais

Todas as regionais da AOMESP já
estão organizando excursões à Colô-
nia de Férias para o segundo semestre
deste ano. O pacote “all inclusive” de
quinta a segunda-feira sai por 10 par-
celas de R$ 72,70 (associados); para
os convidados, 10 de R$ 84,50. Garan-
ta sua vaga para a segunda fase da baixa
temporada (primavera).

Inscrições/Reservas São Paulo
(11) 3188-7500

Inscrições/Reservas Colônia
(13) 3425-1096 ou 3425-6849
(13) 98-837-4172 (whatsApp)

Também nas Regionais





ANIVERSARIANTES DO MÊS

Mais de 120 associados e familiares
presentes à festa realizada no dia 25

deste mês. Presentes para todos os
aniversariantes e sorteio de uma TV de

32” que foi entregue pelo vice-
presidente da Diretoria Executiva, Cap

PM Marco Aurélio Ramos de Carvalho.

SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO

SEDE
SÃO PAULO

Cerca de 80 associados presentes à festa
realizada no dia 10 com música ao vivo para
dançar. Todos os aniversariantes receberam
presentes. Vários prêmios foram sorteados,
dentre eles uma TV de 43” entregue pelo
presidente da Diretoria Executiva, Cel PM
Jorge Gonçalves.

SOROCABA

O Cel Jorge
prestigiou a festa
realizada na noite
de 28 deste mês que
teve a tradicional (e
deliciosa) pizza e
sorteio de prêmios
em dinheiro.
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Bauru comemora
aniversariantes e
Dia das Mães

Foi seguramente a maior festa já
realizada pela Regional Bauru com
450 associados e familiares lotando o
salão. Muita alegria e animação na
festa dos aniversariantes de abril e
maio cujo grande destaque foram as
associadas. Todas as 155 presentes
receberam flores pelo Dia das Mães,
todas receberam um presente
especial (semijoia) que agradou
em cheio.

A festa também foi muito
elogiada pela qualidade do
jantar, comida farta, abundante
e muito saborosa que já está
ficando famosa na cidade. Para
completar, música ao vivo para
dançar como os associados
gostam. Ano que vem tem mais...

FESTA JUNINA
NA COLÔNIA

Restam poucas vagas!!!
Restam poucas vagas!!!

24 a 26 de junho
Associados

10 x R$ 39,80

Inscrições/Reservas São Paulo
(11) 3188-7500

Inscrições/Reservas Colônia
(13) 3425-1096 ou 3425-6849
(13) 98-837-4172 (whatsApp)

Também nas Regionais
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O Cel PM Fábio Rogério Cândi-
do, que comandou o CPI/5 (São José
do Rio Preto) de 2020 a 2022, foi ho-
menageado pela AOMESP com um di-
ploma de Agradecimento “pelo apoio
recebido pela Regional São José do
Rio Preto” enquanto esteve no coman-
do da unidade. De fato, o Cel Fábio foi
um grande parceiro da Associação es-
tando presente nos eventos e sempre a
postos para ajudar no possível.

A homenagem foi realizada na fes-
ta de aniversariantes da Regional São
José do Rio Preto, dia 25 deste mês,
com a presença de cerca de 120 associ-
ados e familiares. Ao entregar o diplo-
ma, o vice-presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Cap PM Marco Aurélio Ramos
de Carvalho, lembrou da disposição do
Cel Fábio em ajudar na implantação

Foi instalado este mês um sistema de energia fotovoltaica na Regional São Jo-
sé do Rio Preto, o que deverá praticamente “zerar” a despesa com energia elétri-
ca. O sistema é composto de 20 módulos de 440 watts com inversor de 8K, capaz
de gerar mil watts de energia. Este volume é suficiente para suprir toda a necessi-
dade de energia da Regional. Na aquisição do sistema, foi prevista a ampliação da
Regional com a construção de um salão de festas, academia e salão de jogos.

AOMESP homenageia ex-comandante do CPI/5

da Regional OMESP na cidade e de
sua presença na inauguração.

Ao agradecer, como o mais novo
associado AOMESP, o Cel Fábio
elogiou a Associação pela prestação
de serviços ao associado da região
que ele comandou até recentemen-
te (com 96 municípios) e reiterou o
apoio para o futuro.

O Cap Marco Aurélio e
diretores regionais de Rio
Preto (Laércio e Pacheco)
entregaram o diploma ao
comandante.
     Abaixo, ele assina a
ficha de filiação  para
tornar-se o mais novo
associado da AOMESP.

Energia limpa na Regional Rio Preto
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Com as eleições se aproximando, a
AOMESP certamente vai receber so-
licitações de cessão de seu mailing de
associados por candidatos que querem
fazer propaganda. A prática é proibi-
da. Essas informações são confidenci-
ais e protegidas pela LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados); portanto, não
podem ser fornecidas.

Já há diretriz da Presidência da
AOMESP, enviada a todos os departa-
mentos, diretores e colaboradores que
têm acesso ao cadastro, proibindo a
cessão da lista de associados. Nem
mesmo o número de telefone do asso-
ciado (para listas de whatsApp) pode-

Eleições 2022: AOMESP proíbe cessão
de cadastro de associados.

rá ser cedido. O cadastro com o núme-
ro de telefone é para ser usado apenas
para a rotina administrativa, produção
de etiquetas, correspondências e outras
necessidades da AOMESP com seus
associados. Todos foram alertados.

A Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD), Lei n°
13.709/2018, foi promulgada para
proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade e a
livre formação da personalidade de
cada indivíduo. A Lei fala sobre o
tratamento de dados pessoais, dis-
postos em meio físico ou digital,
feito por pessoa física ou jurídica
de direito público ou privado, en-
globando um amplo conjunto de
operações que podem ocorrer em
meios manuais ou digitais.

AOMESP sempre
observando a Lei

Fonte: Ministério da Cidadania/
Governo Federal
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Associados AOMESP contam com
Assistência Funeral garantida por apó-
lice contratada junto à Mapfre Vera
Cruz Vida e Previdência S/A. Vale para
o próprio associado, seu cônjuge, filhos
menores de 21 anos e os maiores de 21
anos desde que sejam dependentes do
associado no Imposto de Renda.

Por ocasião do falecimento, um fa-
miliar deve entrar em contato com a
Mapfre por meio do telefone 4002-
7196 (São Paulo) ou 0800-775-7196
(demais localidades) e fornecer o no-
me, RG e CPF do falecido. Todos os

Mapfre reajusta reembolso de
despesas com funeral

Novo valor passa a ser R$ 5.428,00.
Exigida apresentação das notas fiscais.

serviços referentes a sepultamento ou
cremação estão garantidos, inclusive o
repatriamento (quando o segurado fa-
lece fora de sua cidade) dentro e fora
do território nacional, sem custo adi-
cional.

Se a família não entrar em contato
com a seguradora, poderá, depois, rei-
vindicar o reembolso de despesas até o
valor de R$ 5.428,00 – mediante apre-
sentação de notas fiscais.

O processo é feito na AOMESP
(Sede e Regionais), e o reembolso cos-
tuma ser feito em até 30 dias.

@www.aomesp.com.brAOMESP NAS REDES SOCIAIS

Quem faz aniversário em junho
tem até o dia 30 do mês para fazer o
Censo Previdenciário SPPREV e
também o Recadastramento. Quem
não cumprir, vai perder salário ou
pensão até que a situação seja regu-
larizada – e isso dá trabalho. Então,
é mais fácil cumprir o prazo para
não sofrer depois.

Se você tiver algum problema
para fazer o Censo, a Sede e as Re-
gionais da AOMESP podem ajudá-
lo. Basta comparecer ou mesmo te-
lefonar. É tudo muito simples e rá-
pido, sem custo.

CENSO SPPREV E
RECADASTRAMENTO

Não perca o prazo
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081374-5

073420-9

014740-A

070626-4

038718-5

020929-5

016926-9
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016598-A
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065421-3

20592-3

033063-9

028811-0

26/12/2022

23/4/2022

4/4/2022

17/4/2022

31/1/2022

24/2/2022

4/1/2022

18/5/2022

2/5/2022

16/4/2022

12/5/2022

23/1/2022

2/2/2022

24/2/2022

23/10/2021

12/5/2022

24/4/2022

Cel FRANCISCO SANTORO

Maj DAISY MAZZONETTO

Cap ANTONIO MARIANO

1º Ten ANDRE VITORIA FILHO

1º Ten AUGUSTO BIASOTO

1º Ten ENIO DELEFRATE

1º Sgt FAUSTINO ANTERO DOS SANTOS

1º Ten IDEVAL DE MORAES

1º Ten JOSE CAFFEO

1º Ten JOSE DEMOSTENES DE ANDRADE

1º Ten JOSE PEREIRA DA SILVA

1º Ten OTAVIANO CAETANO SALES

1º Ten UZIEL LOPES DE LIMA

1º Ten VAIR MOLINARI

1º Ten FRANCISCO MENDES

2º Ten GERALDO BARBOSA FILHO

Subten JOSE PEREZ MOLINA

N
EC

R
O

LO
G

IA

1º Sgt JOSE APARECIDO PEDRUCCI

1º Sgt JOSE HONORIO LOPES

1º Sgt JOSE OSMAR CORAL

1º Sgt MOACIR VICENTE BARBIERI

1º Ten NELSON RODRIGUES

1º Sgt NELSON ZOCCARATTO

1º Sgt ONESIMO CID ALMEIDA TAQUES

1º Sgt PEDRO FERREIRA DA SILVA

3º Sgt JOSE MARIA DE CASTRO

Sd MILTON LOPES SILVA

Sd PEDRO CURSINO DE CAMPOS

Pens DEBORA REIS DINARDI

Pens DOLORES CAVALHEIRO MORELLI

Pens EMILIA PENHA SOUZA PEREIRA

Pens MARIA THEREZINHA PEREIRA

SALGADOPens OLGA DE LIMA FUSCO

043432-9

017973-6

041469-7

021948-7

033736-6

028852-7

035753-7

027881-5

821437-9

048663-9

791846-1

30/4/2022

2/4/2022

21/4/2022

10/5/2022

29/12/2021

4/5/2022

16/4/2022

24/3/2022

1/5/2022

2/3/2022

27/4/2022

17/4/2022

22/4/2022

29/11/2021

16/5/2022

13/5/2022



ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS - 2 HORAS GRÁTIS.




