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Conselhos de Administração das Companhias Docas de
todo o país – que patrocinam o Fundo de Pensão -
aprovam a proposta do Ministério dos Transportes
referente à revisão do Plano de Custeio do Portus.
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Café Amigo e outros eventos.
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Presidente da APP vai à
Brasília em prol do Portus.
E, em Santos, se encontra
com autoridades políticas.
PÁGINAS 4 E 5

Câmara de Santos envia
documento à Previc em
nome de assistidos do
Portus. PÁGINA 5

E TEM EXCURSÕES
PROGRAMADAS PARA A

VIRADA DO ANO E PARA
O  CARNAVAL.
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EDITORIAL

Quando o atual Interventor
do PORTUS, no mês de maio,
disparou um documento para o
Ministério dos Transportes
informando que o atual caixa
do Instituto só teria capital
para pagamento de benefícios
até o mês de dezembro,
imediatamente a Secretaria de
Portos – SEP – baixou uma
Nota Técnica mostrando a
responsabilidade das
patrocinadoras com referência
ao estado atual do nosso Fundo
de Pensão.

Com sugestões que, segundo
a lei, são devidas, não
conseguimos aceitar tamanha
maldade sobre nós -
participantes, assistidos e
pensionistas -, uma vez que
durante mais de 30 anos
pagamos tudo o que nos
disseram que era devido e agora
nos apresentam um déficit de
mais de 3 bilhões e meio de
reais, dizendo que mais da
metade deste capital é de nossa
responsabilidade, fato que nos
causou grande revolta.

Imediatamente solicitamos

Transparência
audiência com o Sr.
Interventor, onde, na ocasião,
pleiteamos a indicação de um
técnico nosso para que
verificasse os números
apresentados pela d.
interventoria, uma vez que até
o ano de 2000 as
patrocinadoras contribuíram
com 3 x 1 dos participantes e
somente a partir de 2001 é que
foi criada a paridade (1 x 1),
circunstância que, só por isso,
causou-nos estranheza quanto
ao montante a nós destinado
para saldamento do déficit
apurado.

Com a imediata
concordância verbal do Sr.
Interventor ao nosso pleito,
também a Associação do Rio
de Janeiro e a Federação
Nacional dos Portuários
resolveram solicitar o mesmo
que fez nossa Associação. Por
escrito, a Federação requereu
autorização formal do Sr.
Interventor e o pedido para a
indicação dos três
representantes foi atendido.

Diante da permissão formal

do Sr. Interventor, nós, da
APP/ Santos, convocamos uma
reunião do nosso Conselho

Deliberativo para que,
democraticamente, fosse
escolhido o nosso
representante.

Durante a reunião, o
presidente do CONDEL
apresentou vários nomes de
associados que poderiam nos
representar junto à d.
interventoria, todos técnicos
qualificados e com vasto
conhecimento para o exame de
toda documentação em
questão. Uns recusaram a
indicação, enquanto outros se
limitaram a sugerir nomes de
conselheiros que se
encontravam no plenário.
Terminada a votação, o nome
do conselheiro ADREI
ANTONIO DEGÁSPERI foi
eleito por unanimidade;
ADREI, por sinal, que já foi
diretor do Instituto, quando na
ativa, exerceu as funções de
Chefe da Auditoria da
CODESP. Agora, juntos,
ADREI de Santos, CAMILO do
Rio de Janeiro e MARCELO da
Bahia (FNP) analisarão os
números que foram mostrados
pela d. Interventoria. Se
estiverem corretos, não nos
restará outra alternativa senão
a de pagar o que nos for
exigido. Caberá, entretanto, a
nosso ver, responsabilizar os
agentes fiscalizadores que, a
seu tempo, deixaram chegar à
situação em que chegou,
estropiado, o nosso Fundo de
Pensão.

A DIRETORIA
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PORTUS

C O N S U L T Ó R I O  O D O N T O L Ó G I C O  

Drª.   MILENE RIBEIRO ANDRADE PERES    -       CRO 71.644 

-   Clínica Geral   -   Prótese dentária     -    Ortodontia 

CONVÊNIOS: Uniodonto e APPSANTOS 

Av. Ana Costa, 221 cj. 54 – Santos/SP 
e‐mail: consultorioodontomr@hotmail.com 

Telefones:    2202-2193  ou   98852-6005 

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Dezembro 20
13o 20

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS

FINAL
1 e 6
2 e 7
3 e 8
4 e 9
5 e 0

2 jan
3 jan
4 jan
5 jan
6 jan

JAN FEV MAR

Fonte: Previdência Social
w w w . p r e v i d e n c i a . g o v . b r

DEZ
1 fev
2 fev
5 fev
6 fev
7 fev

1 mar
2 mar
5 mar
6 mar
7 mar

2 abr
3 abr
4 abr
5 abr
6 abr

Calendário de 2018 não havia sido
divulgado até o fechamento desta
edição. Sugerimos consultar, no início
do ano, a secretaria da APP ou o site
www.portusinstituto.com.br

No fechamento desta
edição, a diretoria da APP
tomou conhecimento de que
os Conselhos de Admi-
nistração das Companhias
Docas de todo o país – que
patrocinam o nosso Fundo
de Pensão - aprovaram a
proposta do Ministério dos
Transportes referente à
revisão do Plano de Custeio
do Portus. Assim, conforme
consta da Carta Interv n°
012.000016.2017-0 a
proposta de alteração do
referido Plano contempla as
seguintes características:

1. Vigência a partir de 1º
de abril de 2018, por tempo
indeterminado;

2. Redução do déficit
técnico do plano em R$ 1,3
bilhão;

3. Majoração das
contribuições dos
participantes ativos,
assistidos, pensionistas e
autopatrocinados, nos
termos apresentados no
Parecer Atuarial, expe-
diente LIA 252017, enviado
pelo Interventor do Portus a
todas as Companhias Docas,
por intermédio da Carta
Circular Interv-Coratu nº
006.002110.2017-0, de
17.11.2017;

4. Majoração das
contribuições das patro-
cinadoras na mesma

Revisão do
plano de custeio

proporção dos acima
informados, em obe-
diência ao instituto da
paridade constitu-
cional,nos termos do
artº 6º da Lei Comple-
mentar nº 108, de 20.05.2001;

5) Redução da taxa de
carregamento administrativo
para 4% no ano de 2018 e 3% a
partir de 2019.

De acordo com o parecer
atuarial citado no item 3, o
percentual - a título de
contribuição normal - a ser
atribuída ao PBP1, aplicado
sobre a Folha Salarial dos
participantes com base na
proporção contributiva esta-

belecida entre participantes e
patrocinadoras, será
praticada da seguinte forma:

Ativos*

Autopatrocinados*

Aposentados

Pensionistas

27,7567%

64,3630%

28,7733%

24,7733%

27,7567%

0,0000%

28,7733%

24,7733%

*Apurado com base na taxa média de contribuição sobre o
salário de participação, pois esta categoria contribui com base
em uma tabela contendo percentuais de contribuição com base
na idade de entrada no PBP1.

PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA PARA IDOSOS, A PARTIR DE 59 ANOS,
PREÇOS ESPECIAIS PARA SÓCIOS DA APP. INFORME-SE NA SECRETARIA.
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PORTUS

DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS DA APP
ATENDIMENTO MÉDICO - ENFERMAGEM 24H - FISIOTERAPEUTAATENDIMENTO MÉDICO - ENFERMAGEM 24H - FISIOTERAPEUTA

O encontro aconteceu em agosto no gabinete
de trabalho do deputado federal Beto Mansur
em Santos. Atento aos argumentos apresentados
pelo presidente Odair, Beto Mansur
comprometeu-se a tratar do assunto Portus, com
a maior brevidade, junto às autoridades do
governo responsáveis por ajudar na recuperação
financeira do Instituto.

Deputado Federal,
Beto Mansur,

também recebe
presidente da APP

Em setembro, o  presidente da
APP, Odair, levou ao prefeito de
Santos, Paulo Alexandre Barbosa,
a preocupação de toda classe
portuária vinculada ao PORTUS e
pediu apoio na luta travada em
defesa do Fundo. A atual situação
financeira do Instituto foi descrita
e Barbosa prometeu fazer o que
tivesse ao alcance para ajudar.
Inclusive, disse que visitaria o
Ministro dos Transportes, em
Brasília, e abordaria o assunto.

APP conversa com Prefeito de Santos
Paulo Alexandre Barbosa tomou conhecimento da atual situação

financeira do Portus e prometeu ajudar os assistidos
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PORTUS

TATA

Com a situação do Portus
cada vez mais crítica, o
presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira esteve em
Brasília participando de uma
reunião na Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar. O encontro foi
realizado a pedido da
Federação Nacional dos
Portuários.

Odair teve a companhia de
representantes da FNP,
Unapportus,  APPs e
Sindicatos.

Aproveitando estar em
Brasília, o grupo encontrou os
representantes regionais na
Câmara Federal:  João Paulo
Papa e Beto Mansur.

APP vai à Previc
O presidente da APP, Odair Augusto de

Oliveira, se reuniu com autoridades,
acompanhado de sindicatos e entidades.

Grupo aproveitou para visitar a Câmara e pedir apoio dos
representantes regionais: João Paulo Papa e Beto Mansur

Todos sabem que a proposta
do interventor Luis Gustavo da
Cunha Barbosa é um plano que
prevê aumento da contribuição
por parte do participante e
diminuição do benefício do
assistido ou liquidação do
fundo.

Câmara de
vereadores envia

documento à
Brasília. Previc

responde

O vereador Zequinha
Teixeira foi protagonista de
uma moção pública pelo
impacto social que causaria na
cidade de Santos e em todo
Brasil a eventual liquidação do
Portus.

O documento foi assinado
pelos demais vereadores da
casa em apoio ao assistidos do
Instituto de Seguridade Social.

Cópias do documento foram
enviadas a nove órgãos, entre
eles, à Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar, a Previc.

Esta, enviou uma carta
resposta ao presidente da
Câmara, Adilson dos Santos
Júnior, onde declara estar
negociando a liberação de
recursos junto aos órgãos
competentes e que o interventor
está concentrando esforços a
fim de trazer uma solução.

PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA PARA IDOSOS, A PARTIR DE 59 ANOS,
PREÇOS ESPECIAIS PARA SÓCIOS DA APP. INFORME-SE NA SECRETARIA.
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“ QUE O GOVERNO FEDERAL RESPONSÁVEL
MAIOR PELA AMEAÇA DE LIQUIDAÇÃO DO
PORTUS, SE ARREPENDA A TEMPO E OFEREÇA UM
FINAL FELIZ AO DRAMA SOCIAL QUE, COMO
AUTOR E VILÃO, ELE PRÓPRIO CRIOU."

Em 1978, a Portobrás, empresa holding do sistema
portuário nacional, ofereceu à adesão dos portuários das
companhias Docas do país um fundo de previdência
complementar que lhes proporcionaria desfrutar uma
aposentadoria digna. Ao celebrar esse contrato de adesão
com seus empregados, as administrações portuárias, na
qualidade de patrocinadoras, comprometeram-se
formalmente a efetuar a sua contribuição mensal ao
fundo Portus com valores superiores às contribuições que
seriam recolhidas dos trabalhadores participantes, na
proporção de três por um.

Para clarificar o entendimento, tomemos o hipotético
exemplo: se o Portus arrecadasse mensalmente R$ 4
milhões de contribuições, 3 milhöes seriam originários
das Companhias Docas patrocinadoras, e 1 milhão
recolhido da contribuição dos participantes.

Entretanto, pouco tempo depois, essa regra contratual
foi arbitrariamente violada: a contribuição dos
patrocinadores e participantes passou a ser paritária,
aliviando o custo das patrocinadoras e onerando a
contribuição dos participantes.

Portanto, ao reduzir o peso da contribuição das
patrocinadoras, fica claramente identificado o vilão que
não honrou o contrato celebrado com a categoria
portuária: o Governo Federal!

Importa assinalar que, de acordo com o contrato de
adesão firmado com o Portus, a caberia à extinta Portobrás
a obrigação legal de verter ao Portus a sua contribuição
plena no valor não atualizado de 1.200.731.746,57.
Obrigação não cumprida. O mau exemplo de
inadimplência da União passou a ser seguido pelas demais
patrocinadoras do fundo, cujas dívidas resultantes da
reavaliação atuarial do valor da reserva de tempo de
serviço anterior atinge hoje a cifra de R$ 2.927.067.776,97,
de acordo com o relatório da Cesat - Consultoria
Estatística, elaborado em 31.12.2008.

Esse vergonhoso calote, co-responsável pelo
esgotamento das reservas garantidoras dos benefícios que
cabe ao Portus conceder aos participantes assistidos e
pensionistas, faz ressurgir ameaçadoramente o fantasma
da liquidação do fundo ou, então, o insuportável aumento
das contribuições e a redução, igualmente insuportável,
dos benefícios que concede, vitimando covardemente
àqueles que ao longo do tempo vêm depositando no fundo,
mais do que as fatias de seus suados salários, as fundadas
esperanças de um aposentadoria digna e merecida. A carga
de dramaticidade dessa ameaça leva-nos a rotular de
cínica a omissão das autoridades, e de bizarro o dilema

COM A PALAVRA

ORLANDO DOS SANTOS - ASSOCIADO RJ

UM CALOTE FEDERAL

que emana do seu âmago: "o governo ameaça punir
um fundo de pensão em virtude de esse fundo vir
sofrendo um calote do próprio governo!

Mais uma vez, aqui está claramente
identificado o vilão.

O empobrecimento patrimonial do Portus
aprofundou-se a partir do processo de privatização dos
portos nacionais, o que provocou uma corrida
automática de centenas de trabalhadores portuários à
concessão de suas aposentadorias, ou à retirada de suas
reservas de poupança, o que, na primeira situação
provocou um profundo abalo financeiro na entidade,
ao inverter a relação entre os contingentes de
participantes e assistidos. Clarificando: antes da
privatização dos portos o fundo de pensão contava,
aproximadamente, com 9.000 assistidos e 3.000
participantes. Isso significa que o fundo pagava
benefícios a 3.000 assistidos e recebia contribuição de
9.000 participantes. Ou seja: cenário superavitário.

A partir da privatização dos portos, e pelas causas
mencionadas, aquela relação ficou invertida: 3.000 a
contribuir e 9.000 a receber benefícios. Situação: déficit
galopante.

Tais privatizações, por via de consequência,
impuseram profundo abalo financeiro no Portus, além
de inaugurar o processo de empobrecimento das
Companhias Docas e, nessa condição, transformando-
as em empresas assumidamente inadimplentes.

De igual modo, aqui está claramente identificado o
responsável: o Governo Federal.

Há décadas sofrendo uma galopante erosão do seu
patrimônio, o Portus encontra-se sob o regime de
intervenção e, constatado o esgotamento de suas
reservas garantidoras da concessão de beneficios, é
imperativo legal que tal déficit seja coberto pelas
patrocinadoras, participantes e assistidos. A outra
alternativa prevista em lei, e ainda mais traumática, é
a liquidação do fundo.

Sendo lei, aos prejudicados não caberia insurgirem-
se contra ela. Mesmo assim, especificamente no caso
do Portus, ergue-se irretocavelmente a figura do Vilão
Único, representado pelo governo federal na figura
caloteira das suas Companhias Docas e, por outro lado,
pela omissão da Secretaria de Previdência
Complementar que abdicou do dever de obstar, a
tempo, a deterioração de um fundo honrado pelos seus
participantes, mas desonrado pelo seu criador - o
Governo.

Que se cumpra a lei! Mas, ao julgar o vilão e a vítima
como responsáveis iguais, a lei torna-se injusta. Ao
absolver o primeiro e punir o segundo, a lei privilegia o
Direito, que então se macula, em detrimento da Justiça,
que não se pratica. E isso é inaceitável.
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“No transcurso de uma das
tantas reuniões que
mantivemos no Rio de Janeiro,
na sede do Instituto, sobre o
problema PORTUS, foi-nos
assegurado por vossa Senhoria
que “a proposta para
equacionamento do Plano
PBP1 apresentada ao
Ministério de Transportes era
apenas técnica e que, quando
se fosse falar em negociação, os
participantes seriam ouvidos a
respeito”.

Recentemente, quando da
realização de mais uma
reunião extraordinária do
nosso Conselho Deliberativo,
fomos insistentemente
cobrados sobre como se
encontrava o andament o do
processo que encaminhou o
plano de recuperação
preparado por essa

Carta é enviada ao interventor
Em setembro, o presidente da APP, Odair Augusto de Oliveira,

escreveu ao interventor, Luis Gustavo da Cunha Barbosa,
solicitando posicionamento sobre as negociações.

RESPOSTA DO INTERVENTOR

“No momento, estamos
aguardando uma convocação da
Secretaria Executiva do MTPA
para discussão da matéria,
provavelmente, junto à Casa
Civil da Presidência da
República. Ainda não há nada
de concreto. Asseguramos que,
tão logo tenhamos um
horizonte, daremos ciência aos
representantes dos
participantes”.

interventoria ao Ministério dos
Transportes, tendo em vista
que, embora estejamos nos
aproximando do final de 2017,
até o momento os participantes
do Fundo de Pensão, através de
seus representantes, sequer
foram chamados para
participar do início das
negociações do equacio-
namento do PBP1-PORTUS.

A fim de que possamos
transmitir aos nossos
Conselheiros um pouco de
tranquilidade e de esperança,
num momento tão atribulado
que vivenciamos, solicitamos
que nos informe como andam
as tratativas dessa d.
interventoria e os poderes
constituídos em Brasília, sobre
o equacionamento do atual
plano de benefícios titulado de
PBP1-PORTUS”.

INTERVENÇÃO
A Portaria nº 852, de 4/9/
2017, expedida pela
PREVIC, anunciou a
prorrogação do regime de
intervenção federal no
PORTUS por mais 90 dias.
Agora de 5/9 a 4/12/2017.
Foi a 21º prorrogação.

PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA PARA IDOSOS, A PARTIR DE 59 ANOS,
PREÇOS ESPECIAIS PARA SÓCIOS DA APP. INFORME-SE NA SECRETARIA.
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VIAGENS

2018 vai chegar
com associados em Botucatu

A turma da APP está animada
para receber o novo ano. Uma
excursão foi programada para os
dias de festa lá em Botucatu,
interior de São Paulo. A
hospedagem será no Plaza Hotel
Primar com pensão completa.

A saída de Santos está
programada pro dia 28 de
dezembro, quinta-feira,  às dez
da noite, com previsão de

E vai ter mais Caldas Novas...
no carnaval!!!

Mais uma excursão foi aberta
pra Caldas Novas... desta vez, no
carnaval.

Estão programados sete dias
de viagem, de 8 a 14 de
Fevereiro, em ônibus leito com
uma pernoite em Ribeirão
Preto, no hotel Monreale. A
hospedagem principal será no
Hotel Acqua Bella.

No pacote, está incluso
ingresso e almoço para um dia
no Lagoa Termas Parque, onde
é possível conhecer a origem das
águas quentes e aproveitar as
piscinas do parque aquático e
comércios.

 Na programação dos outros
dias tem city tour pelos pontos
turísticos da cidade: lojas e
feirinhas; Serra Verde, o
shopping dos artesanatos;
Cachaçaria Espólio e visita ao

chegada ao hotel às 6hrs da
manhã. O retorno acontece no
dia 2 de janeiro, terça, com
chegada à noite em Santos.

Nesses dias, terão: passeio
para a cidade de Jaú, território
dos calçados femininos; city tour
pela cidade de Botucatu e visita
à cachoeira “Véu das Noivas”; ida
à Barra Bonita para compras de
artesanato e navegação pelo Rio

Tietê com almoço a bordo.
Pra chegada de 2018, será

servido um lanche, a partir das
22 horas do dia 31. Já o
cardápio da ceia terá seis
guarnições, incluindo assados
em geral, saladas, mesas de
frios, sobremesas, refrigerantes,
águas, cervejas e champanhe.

O pacote conta com 4
pernoites, 5 cafés e 9 refeições.

Santuário da Santa Salete.
Os jantares no hotel

terão música ao vivo,
alguns dias com monitores
de dança e outros com
rodadas de bingo.

Quem se interessar pelas
excursões pode consultar
disponibilidade de vagas

na secretaria da APP ou
direto com o Djalma pelo

99785-5077

Essa turma que viajou em setembro para Caldas Novas.
Como a procura foi grande e interessados não puderão ir, o
mesmo roteiro irá se repetir no Carnaval de 2018. É bom ficar
esperto e garantir lugar antes que o próximo ônibus lote

2018 vai chegar
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ASSOCIAÇÃO

NÃO SE ESQUEÇA...

A APP continua agrade-
cendo os associados que
aderem ao projeto Banco de
Apoio, com a doação de
objetos. Trata-se de um ato
nobre que pode ajudar outros
colegas ou familiares enfermos
e acamados. Nos últimos meses
juntou-se ao acervo:

- Bota imobilizadora -
doada por Antonio Carlos
Camillo

- Par de Muletas - doada
por Luiz Alberto Grammilich

- Cadeira de Rodas - doa-
da por Luiz Carlos Ribeiro do
Nascimento

- Bengala - doada por
Elisio Fernandes Filho

BANCO DE APOIO

Todos que tiverem em casa
objetos já não utilizados - como
cadeira de rodas, muletas, an-
dadores, botas ortopédicas e
outros - podem repassá-los a
fim de beneficiar colegas que
também fazem parte do
quadro social.

Para entender melhor como
funciona essa dinâmica: obje-
tos doados passam a ser de pro-
priedade da associação.

Quem se encontra em ne-
cessidade pode entrar em con-
tato com a APP que os funci-
onários verificarão se o acervo
dispõe do objeto. Se sim, ele
será  emprestado, sem custos...

Novas doações chegam
ao banco de apoio

FALECIMENTOS

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato para
orientação sobre a pensão.

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

José Augusto dos Santos
Eduardo Santos Neves
Varlos Alberto de Siqueira
Gilberto Luiz Ferrete Filho
Leri Bonifácio
Roberto Alves de Lima
Cloanto R. do Nascimento
Luiz Ferreira da Silva
José Luiz do Carmo
Maurício Domingos de Campos
Tacídio Ferreira Dias
Messias da Silva Matos
Waldemar R. de Vasconcellos
Adilson Carlos de Oliveira
Ana Maria Braz Canoilas

Para evitar a suspensão do pagamento de benefícios a
partir de janeiro de 2018, aqueles que deixaram de
providenciar o recadastramento devem fazer isto com
extrema urgência durante o mês de dezembro.

A atualização de seus dados é obrigatória e deve
acontecer na Representação do Portus, que fica na Rua da
Liberdade nº 41. O atendimento é das 8 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira.

Recadastramento urgente

Adrei Antonio Degas-
peri foi o conselheiro escolhido
para representar a APP na
comissão que analisa números
coletados pelos técnicos do
Portus para embasar o
relatório que sugeriu a adoção
de uma plano de equaci-
onamento e foi apresentado
pelo interventor ao Ministério
dos Transportes.

Para tal função, Adrei se
juntou a um representante da
Federação Nacional dos
Portuários e outro da APP da
Bahia.

Condel indica
representante

ALUGA-SE
Segue disponível para locação
a casa de propriedade da APP e
que fica ao lado da sede, no
número 359 da Av. Rodrigues
Alves, no Macuco, em Santos.
O imóvel é ideal para fins co-
merciais.  Interessados podem
visitar o local e enviar propos-
tas à diretoria da APP.

DANCE
Podem participar associados,
parentes e também amigos da
APP. É só procurar a Paula
Camargo na secretaria em
horário comercial. As ins-
crições ficam constantemente
abertas. As aulas acontecem
no salão todas às terças e
quintas, das 20h às 22h.

PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA PARA IDOSOS, A PARTIR DE 59 ANOS,
PREÇOS ESPECIAIS PARA SÓCIOS DA APP. INFORME-SE NA SECRETARIA.
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Baile Azul e Branco

Baile da PrimaveraArraiá da APP

Café Amigo
Banda Imagem animou geral dia 17 de novembroRolou muita brincadeira pra criançada no dia delas

A turma se caracterizou pra festa do final de julho Banda Brasil encheu a pista em 16 de setembro

Festa das crianças

Teve sorteio de cestas no tradicional Café Amigo que aconteceu na A.A. Portuários dia 2 de dezembro
10
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