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Ed ição  D ig i ta l  n º  07  -  Ano  1  -  Ma io  de  2016

A Diretoria de Intendência (DIRINT) 
promoveu, nos dias 02 e 03 de junho de 
2016, um ciclo de palestra dos Ofi ciais 
Generais Intendentes aos Cadetes 
Intendentes da Academia da Força Aérea 
(AFA). 

A Instrução principal foi proferida 
pelo Major Brigadeiro Intendente VILMAR 
Gargalhone Corrêa, na manhã do dia 02 de 
junho, o qual abordou os temais mais atuais 
do quadro: Concentração Administrati va, 
Plano de Carreira, Movimentação de 
Ofi ciais Intendentes, Dimensionamento do 
Quadro de Ofi ciais Intendentes e Estágio 
Práti co de Intendência.

Na tarde do mesmo dia, os Cadetes 
Intendentes dos quatro esquadrões ti -
veram a oportunidade de aprimorar os 
conhecimentos teóricos do ensino mi-
nistrado na AFA, bem como esclarecer 
dúvidas da carreira por intermédio do 
contato direto com os vinte e sete ofi -
ciais integrantes da comiti va que contou 
com a presença, além do Maj Brig Int 
Vilmar, das seguintes autoridades: Brig 
Int Carlos (Subdiretoria de Pagamento de 
Pessoal), Brig Int Medeiros (Subdiretoria 
de Abastecimento), Brig Int José Carlos 
(Subdiretoria de Encargos Especiais), Brig 
Int Matt os Dourado (Estado Maior da 
Aeronáuti ca) e Brig Int Aurélio (Secretaria 
de Economia e Finanças da    Aeronáuti ca).

Na noite do dia 02, os Cadetes puderam, novamente, interagir com os ofi ciais da co-
miti va, durante um jantar promovido pela Seção de Subsistência do Grupamento de Apoio 
de Pirassununga (GAP-YS), que teve como ápice do evento o sorteio das espadas de ofi cial, 
aos cadetes intendentes do 4º ano, doadas pelo Cel Int R/1 PINHEIRO DA CUNHA e Cel Int 
R/1 KLEBER, sendo agraciadas as Cad Int Maria e Cad Int Fernanda.

No dia 03 de Junho, o Museu da AFA promoveu a inauguração da Foto da 1ª Turma 
de Asp Int da FAB (Turma de 1949) e, em ato contí nuo, a comiti va liderada pelo Maj Brig 
Int Vilmar parti cipou da Solenidade alusiva ao Aniversário da Fazenda de Aeronáuti ca de 
Pirassununga (FAYS).

Na oportunidade da missão, a comiti va da DIRINT visitou, no dia 1º de junho, as ins-
talações do recém estruturado GAP-YS a fi m de observar as difi culdades e defi ciências da 
unidade para que a DIRINT possa efetuar os ajustes necessários.
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Um verdadei-
ro acampamen-
to foi montado 
pela Força Aérea 
Brasileira na cida-
de de Lagoa Santa 
(MG) para a reali-
zação do Exercício 
Tropeiro 2016, 
com a participação 
de aproximada-
mente 400 milita-
res, de 24 de abril a 
6 de maio de 2016. 

O Exercício Tropeiro integrou, de maneira inédita, três ativida-
des: o Estágio de Engenharia Operacional (EEOP), coordena-
do pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), o 
Estágio de Intendência Operacional (EIOP), coordenado pela 
Diretoria de Intendência da Aeronáutica (DIRINT) e a Ação 
Cívico Social dos alunos do Curso de Adaptação de Médicos, 
Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica (CAMAR, CADAR e 
CAFAR), coordenada pelo Centro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica (CIAAR) e pela Diretoria de Saúde (DIRSA), e de-
senvolvida com o apoio do Hospital de Campanha (HCAMP). 

O objetivo do Exercício foi capacitar e treinar o efetivo 
para realizar missões desdobradas em localidades remotas 
ou sem infraestrutura básica. O exercício, além de promo-
ver uma doutrina integrada de apoio logístico, permitiu uma 
maior economia de meios e recursos. Para prover todo o su-
porte logístico necessário à consecução dos eventos citados 
anteriormente (EEOP, EIOP e ACISO), houve a necessidade 
de ativação de um Escalão Móvel de Apoio e suas células 
componentes (Unidade Celular de Intendência, Engenharia e 
Tecnologia da Informação), bem como a ativação de um pos-
to de comunicação do 1º Grupo de Comunicações e Controle 
(GCC).

“Em uma situação de calamidade ou ajuda humanitária, 
em que o Hospital de Campanha seja acionado, nós teremos 
que atuar integradamente para que esse apoio possa aconte-
cer. Dessa forma, é preciso que conheçamos como cada uma 
das vertentes opera. É importante que a Intendência saiba 
o que a Engenharia precisa e, que a Engenharia saiba qual 
o apoio que a Intendência é capaz de oferecer e, é preciso 
que juntos nós conheçamos as demandas do HCAMP para 
que possamos planejar essas ações de maneira cada vez mais 
eficiente”, explica o Comandante do Escalão Móvel de Apoio, 
Major Int Luciano Antônio Araújo dos Santos. 

Todas as atividades foram realizadas em uma área cedi-
da pela prefeitura local, onde foram montadas 74 barracas, 
que abrigaram salas de aulas para as instruções dos estágios, 
o Hospital de Campanha, alojamentos, cozinha, padaria, re-
feitório, sala de TV, almoxarifado, salas de apoio e até uma 
barraca como auditório com capacidade para 150 pessoas, 
com uma área de 160 metros quadrados. O Exercício Tropeiro 

Engenharia, Intendência e Saúde realizam exercício 
conjunto em Lagoa Santa, Minas Gerais

também contou com diversos apoios prestados pelo Centro 
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) e pelo 
Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS), 
que muito contribuíram para o sucesso da missão.

Estágios Operacionais – Com duração de duas semanas, 
os 72 alunos dos Estágios de Intendência Operacional e de 
Engenharia Operacional tiveram instruções teóricas e prá-
ticas de apoio logístico a Unidades Aéreas e Unidades de 
Aeronáutica que necessitem operar desdobradas, seja em 
treinamento ou em emprego real. “Para otimizar o curso e pa-
dronizar as técnicas e procedimentos, nós planejamos várias 
instruções conjuntas”, esclarece a Coordenadora do Estágio 
de Intendência Operacional, 1º Tenente Intendente Natália 
Brito. Dentre as instruções conjuntas estão combate a incên-
dio, primeiros socorros, segurança do trabalho, transporte lo-
gístico, legislações de logística operacional, nós e amarrações, 
entre outras atividades.

Além dessas instruções, cada Estágio contou com ofici-
nas específicas. Por exemplo, o EIOP contou com aulas es-
pecíficas de Unidade Celular de Intendência, a qual, doutri-
nariamente, fornece ao combatente um ambiente que lhe 
proporcione o bem estar físico, psicológico e espiritual, por 
meio de fornecimento de refeições de excelente qualidade, 
hospedagem, higienização, lavanderia, bem como serviços de 
barbearia, serviço social e assistência religiosa. 

O Estágio de Engenharia Operacional capacitou 31 mili-
tares a serem planejadores e operadores logísticos para com-
posição de uma Unidade Celular de Engenharia (UCE), que 
normalmente se responsabiliza pela organização e preparo do 
terreno, fornecimento e instalação de energia elétrica, sanea-
mento básico, fornecimento de água e manutenção de equi-
pamentos, dentre outros. “Essas técnicas são utilizadas não 
só nos  exercícios operacionais da própria FAB, mas também 
quando precisamos atuar em locais sem infraestrutura bási-
ca, como calamidades”, Afirma o Coordenador do Estágio de 
Engenharia Operacional, Capitão Engenheiro Nerinei Batista. 

Hospital de Campanha – Os profissionais de saúde do 
Curso de Adaptação de Médicos, Dentistas e Farmacêuticos 
da Aeronáutica, do CIAAR, realizaram o atendimento à po-
pulação de Lagoa Santa por meio de uma Ação Cívico-Social. 
Foram oferecidas diversas especialidades médicas, entre as 
quais: pediatria, odontologia, clínica médica, cardiologia, gi-
necologia, ortopedia, neurologia e otorrinolaringologia.

A atividade aconteceu com o apoio da Secretaria de 
Saúde local. Um Hospital de Campanha com ambulatórios, 
laboratórios, consultório odontológico, e um centro cirúrgico 
foi montado no Exercício Tropeiro para dar suporte à ativi-
dade. “Essa é uma excelente oportunidade de os alunos do 
CIAAR conhecerem como funciona o atendimento em uma 
situação de campanha e, também, ter um contato direto com 
a população civil. Eles também ajudam a montar toda essa 
estrutura, o que contribui ainda mais para entender como 
funciona um Hospital de Campanha”, comenta o coordena-
dor da ação, Major Médico Rodolfo José Seraphico de Souza. 
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Siqueira.

A Diretoria de Intendência, por intermédio da 
Subdiretoria de Abastecimento (SDAB), foi designada res-
ponsável pelo Programa de Modernização do Sistema de 
Subsistência do Comando da Aeronáutica. Tal programa 
consiste em dotar o Sistema de Subsistência da Aeronáutica 
de uma moderna política de gestão, proporcionando uma 
elevação da qualidade e da segurança alimentar. Um Rancho 
Organizado modernizado proporciona uma flexibilidade 
operacional maior em situações reais ou de treinamento, 
uma vez que está fundamentado em uma união sistemá-
tica entre layout racional, monitoramento microbiológico, 
tecnologia adequada à produção, manutenção de serviços 
de validação e capacitação continuada de operadores. Há, 
ainda, o aspecto do rendimento e produtividade, pois visa à 
eliminação de ociosidades, de paralisações e de estruturas 
em excesso, sem o devido aproveitamento, como desperdí-
cios ou não conformidades.

Neste sentido, a SDAB vem buscando, dentro do 
Programa de Modernização, dotar as diversas Seções de 
Subsistência do Comando da Aeronáutica, de equipamen-
tos modernos que viessem a contribuir para o aumento da 
capacidade e da qualidade do preparo de alimentos a se-
rem servidos aos militares. Para isto, foram incluídos, no 
rol dos itens a serem adquiridos, centrais de cocção, que 
utilizam uma combinação de calor e vapor no seu processo 
de cocção. Assim, atualmente, todos os Ranchos da Força 
Aérea Brasileira encontram-se equipados com fornos com-
binados, que se tornaram a “espinha dorsal” do processo 
produtivo das cozinhas.

A SDAB adota como política a substituição progressiva 
dos fornos combinados mais antigos, alguns com mais de 
dezesseis anos de uso, uma vez que os mesmos começam 
a demandar manutenções corretivas que se mostram an-
tieconômicas. Há que se considerar, ainda, que a vida útil 
prevista para esses equipamentos é da ordem de dez anos.

Desta forma, foi realizada recentemente a aquisição de 
24 novos fornos combinados para distribuição a diversas 
OM, visando promover a excelência no serviço de subsis-
tência da FAB. Nesse contexto, 15 Organizações Militares já 
receberam 19 dos 24 fornos adquiridos e já podem contar 
com toda a modernidade e tecnologia de equipamentos de 
ponta, novos em folha, para prestar um serviço cada vez 
melhor aos seus comensais.

Além disso, a SDAB realiza o acompanhamento da qua-
lidade dos diversos ranchos organizados em toda a FAB, re-
forçando a utilização de boas práticas de fabricação, assim 
entendido como o conjunto de procedimentos destinados 
a estabelecer o controle sistemático das operações para a 
produção de alimentos, com base em princípios de quali-
dade e segurança alimentar. O estabelecimento de manu-
ais é feito a partir da capacitação dos recursos humanos e 
da fixação dos Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP).

O acompanhamento e controle de qualidade é 

Aquisição de Fornos Combinados para o Sistema de 
Subsistência do Comando da Aeronáutica

realizado, ainda, através do monitoramento microbiológico 
dos alimentos, das instalações e até das pessoas envolvidas 
na produção das refeições. Tal acompanhamento ocorre 
nos setores de produção, estocagem e distribuição, com 
o rastreamento da microbiologia envolvida em cada pas-
so de tratamento dos insumos. As eventuais detecções são 
dirimidas por meio de acompanhamento de profissional 
especializado e com a capacitação continuada de recursos 
humanos dos Ranchos Organizados.

Todo esse conjunto de atividades vem ao encontro da 
necessidade de qualidade e segurança no fornecimento de 
alimentação, constituindo um processo permanente e di-
nâmico, pelo qual o Sistema de Subsistência da SDAB cons-
tantemente se recicla e se atualiza, buscando a melhoria da 
qualidade de alimentação dos nossos militares.
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Zika vírus e Olimpíadas
É preciso ter cuidado, mas não pânico

Inverno reduz a circulação do mosquito que transmite o vírus, mas 
não muda a necessidade de prevenção 

Às vésperas das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) informa que, sendo o Brasil um dos países 
onde ocorreu a infecção pelo Zika vírus, alguns cuidados especiais de-

vem ser seguidos para evitar a transmissão do vírus. 
Recomendações e necessidade de prevenção

As recomendações para prevenção do Zika incluem evitar picadas de mosquitos. Para isso, é indicado o cuidado com o 
ambiente ao redor para eliminar as áreas onde o mosquito possa se reproduzir, o uso de repelentes e roupas longas, e o uso 
de preservativos durante a relação sexual nas quatro semanas após o período em que possa ter havido contato com o vírus. 

A OMS recomenda para mulheres grávidas praticarem sexo protegido durante toda a gestação, caso o parceiro tenha 
estado em áreas onde possa ter se infectado com o Zika. Mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar devem ter 
cuidado redobrado e fazer o pré-natal de forma regular. 
Cuidado, mas sem pânico! 

As Olimpíadas vão acontecer no inverno, quando habitualmente há menor circulação de mosquitos por conta das tempe-
raturas mais baixas. Ainda assim, tomar cuidado nunca é demais, em especial para as gestantes, pois a microcefalia pode ter 
consequencias graves e irreversíveis para o bebê. 
Sobre o Zika

A doença é transmitida primordialmente por picada dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes africanus, tendo sido também 
registrados casos de transmissão sexual (do homem infectado para sua parceira). 

O período entre a picada e a doença, chamado período de incubação, varia de três a 12 dias. Embora os sintomas sejam 
leves e muitas vezes sequer percebidos - podendo haver ou não febre, dores no corpo ou na cabeça, conjuntivite e manchas 
na pele - ele causa grande preocupação pelo risco de microcefalia quando a infecção acontece em grávidas. 

Outros eventos graves também associados ao Zika incluem a Síndrome de Guillain Barré, uma doença autoimune rara. 
Ela é caracterizada pela perda de força muscular, que, nos casos mais graves, pode causar dificuldade para respirar, sendo 
necessário tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

O Zika foi inicialmente descrito em Uganda, tendo sido encontrado posteriormente em outros países da África, da Ásia e 
da América do Sul e Central. O vírus parece ter predileção por atacar células jovens e é inativado a temperaturas superiores 
a 60º C. 

Sua Saúde
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Participe enviando sua colaboração de artigos, 
comentários, histórias etc. Os artigos serão publicados 
após apreciação do conselho editorial.

Sua colaboração é muito bem vinda!
Envie-nos um e-mail para 
folhadeacanto@gmail.com 
Até breve!

Recebemos de uma leitora de São José dos 
Campos, o seguinte questionamento:

“ Como chefe de tesouraria, fui procurada por di-
versas vezes por civis que tinham aberto processo de 
Exercícios Anteriores  e me questionavam quanto à con-
sulta do status processo e prazo para pagamento.

Uma vez que seus vencimentos são a  cargo do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, qual 
a melhor resposta a indagação desses servidores?

Consultamos o SIAPE, mas este apenas fornece 
a informação de que o processo já está apto para pa-
gamento, mas por diversas vezes a demora ultrapassa 
anos.

Existe algum outro canal de consulta, prazo previs-
to em lei, algo do tipo?

Obrigada pela atenção.”
1° Ten Int Karyna Castro Menezes
Instituto de Controle do Espaço Aéreo -  ICEA

A resposta foi elaborada pela Subdiretoria de 
Pagamento de Pessoal – SDPP e é a seguinte:

“ Referente a sua pergunta sobre a existência de 
algum outro canal de consulta, prazo previsto em lei 
ou algo do tipo em relação ao pagamento de exercícios 
anteriores, temos a PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 30 
DE NOVEMBRO DE 2012 do Art. 9° ao Art. 13° que fala 
sobre o assunto.

Art. 9º - Fica estabelecido o seguinte cronograma 

para pagamento das despesas de exercícios anteriores re-
ferentes aos processos administrativos cadastrados no mó-
dulo específico do Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos - SIAPE:

I - em dezembro de 2012, pagamento dos processos ad-
ministrativos cadastrados em janeiro de 2000 a outubro de 
2004;

II - em janeiro de 2013, pagamento dos processos admi-
nistrativos cadastrados em novembro de 2004 a setembro de 
2007; e

Parágrafo único - Os processos administrativos referen-
tes aos objetos listados no art. 8º desta Portaria, cadastra-
dos no módulo de exercícios anteriores no período de janei-
ro/2000 a setembro/2007, deverão ser liquidados no mês 
de junho/2013, observado o disposto no parágrafo único do 
citado artigo.

Art. 10 - A partir do mês de janeiro de 2013, o limite para 
pagamento, a qualquer tempo, dos processos autorizados no 
módulo de exercícios anteriores fica alterado de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por objeto e 
beneficiário, excetuando-se os casos de que trata o artigo 8º.

Art. 11 - As situações abaixo poderão ser pagas no mês 
de janeiro de cada ano, independentemente do valor, via 
movimentação financeira nas respectivas rubricas, quando 
o fato gerador se der no mês de dezembro do ano anterior:

a) remuneração de servidores empossados;
b) substituição de função;
c) diferença de pensão civil e acerto de aposentadoria;
d) hora extra e hora extra noturna;
e) adicional de plantão hospitalar;
f) adicional noturno; e
h) outras situações não previstas nesta Portaria poderão 

ser autorizadas pela SEGEP/MP.

Art. 12 - Caberá à SEGEP/MP analisar e apresentar so-
luções para os casos e situações não contempladas nesta 
Portaria.

Art. 13 - O pagamento dos processos cadastrados a par-
tir de janeiro de 2013 fica condicionado aos critérios a serem 
definidos em portaria expedida pela SEGEP/MP, observada a 
disponibilidade orçamentária.”

Estamos ao seu dispor para quaisquer outros 
esclarecimentos.”

Alex Bessa Ribas 2°TEN QOCON CCO
Chefe da Divisão de Análise de Normas e Pagamento de 

Pessoal Civil (PP3-2)

Obrigada pela sua participação!    
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Chegou ao conhecimento desta Diretoria o falecimento dos seguintes companheiros:
DESPEDIRAM-SE DE NÓS

ABRIL

POSTO /
GRADUAÇÃO NOME OM DATA

CL RODOLFO HYSSA ABRAHIM VII COMAR 01/04/2016

2S JUVENIL VIANNA DE AMORIM PIPAR-INAT 02/04/2016

2S MILTON DE JESUS PEREIRA MARÇAL I COMAR 02/04/2016

3S CARLOS OTAVIO BARROSO LOPES IV COMAR 03/04/2016

1T SIDONIO IGNEZ DE MEDEIROS BAFL 03/04/2016

TC TELMO RIBEIRO DE CARVALHO PIPAR-INAT 04/04/2016

SO JURANDI FARIAS DE FIGUEIREDO II COMAR 04/04/2016

1S MANOEL ANTONIO THOMAZ PIPAR-INAT 05/04/2016

3S EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA PIPAR-INAT 05/04/2016

TC MUCIO MENICUCCI DA COSTA PINTO PIPAR-INAT 06/04/2016

1S ITELVINO AGUIAR PIPAR-INAT 06/04/2016

SO JULIO HELLAS GTE 06/04/2016

SO SERGIO IVANIR DE ANDRADE BACG 06/04/2016

SO CARLOS ALBERTO DE SOUZA ANDRADE EEAR 06/04/2016

CP JOSÉ RODOLFO DA SILVA II COMAR 07/04/2016

SO ARTUR ALCI FERREIRA BAFL 08/04/2016

SO JOSECI GERALDO DOS SANTOS PIPAR-INAT 08/04/2016

SO MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO PIPAR-INAT 09/04/2016

SO ANTONIO DE OLIVEIRA LUCENA PIPAR-INAT 10/04/2016

SE JOSÉ MARIA COUTINHO I COMAR 11/04/2016

CP ADRIANO JOSÉ DE ARAUJO SILVA PIPAR-INAT 13/04/2016

SO SEBASTIÃO PEREIRA VILELA EEAR 14/04/2016

SO ALOIXIO ESCUDERO PIPAR-INAT 15/04/2016

1T AMMI POCIANO FERREIRA PIPAR-INAT 16/04/2016

1S ADILSON BASTOS MARTINS PIPAR-INAT 17/04/2016

SO OMAR WILLIBALDO WELTER CIAAR 17/04/2016

CL SYLVIO VELLOSO DA S NETO PIPAR-INAT 17/04/2016

1S MARIO DIAS AGUIAR PIPAR-INAT 18/04/2016

S1 JULIO CESAR DE OLIVEIRA FERREIRA BAAF 19/04/2016

2S FERNANDO VIEIRA RODRIGUES PIPAR-INAT 20/04/2016

CL ADONAY TAVARES PIPAR-INAT 22/04/2016

SO ANTONIO VIANA DINIZ BAFZ 23/04/2016
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Chegou ao conhecimento desta Diretoria o falecimento dos seguintes companheiros:
DESPEDIRAM-SE DE NÓS

MAIO

POSTO /
GRADUAÇÃO NOME OM DATA

SO DARIO SIMMER PIPAR-INAT 01/05/2016
SO CARLOS ERONY MARQUES V COMAR 02/05/2016
2S ALUIZIO CORREA DA SILVA PIPAR-INAT 02/05/2016
SO JOÃO RIBEIRO RITO NUNES I COMAR 02/05/2016
1T JOSÉ CARLOS DE SENNA DIAS EPCAR 03/05/2016
2T ROMEU VIEIRA BACG 05/05/2016
SO JOEL RABELO SILVA BACG 05/05/2016
TC LIOMARQUES FERREIRA DA SILVA PIPAR-INAT 05/05/2016
SO JOSÉ RIBEIRO DE SA PIPAR-INAT 06/05/2016
SO LUÍS ROBERTO COSME SEMANA PIPAR-INAT 08/05/2016
TC LUIZ CARLOS PRESTES DE MORAES MACHADO IV COMAR 08/05/2016
1S NELVO TOLEDO ROCHA EPCAR 08/05/2016
2S JOEL JOAQUIM DE ALMEIDA CINDACTA II 09/05/2016
MJ HEBER BON DE ANDRADE FIQUEIRA EPCAR 09/05/2016
CP ALBERTO FELINTO DE ARAUJO GAP DF 09/05/2016
2S ERNESTO DEUSDETE DE LIMA PIPAR-INAT 09/05/2016
SO MARCILEY DE A ARAUJO PIPAR-INAT 10/05/2016
SO ROMILDO FARIAS DE ASSUNÇÃO II COMAR 10/05/2016
CB LUIZ VITOR DA SILVA PIPAR-INAT 11/05/2016
CB JOSÉ CARLOS R DA SILVA PIPAR-INAT 11/05/2016
SO LUIZ CALLEGARI IV COMAR 12/05/2016
SO ROMEU MEDEIROS DE CARVALHO BAFL 12/05/2016
SO ROMARIO PEREIRA ALVEZ PIPAR-INAT 12/05/2016
CL ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO PIPAR-INAT 13/05/2016
CP ANTONIO MOURA DE QUEIROZ PIPAR-INAT 13/05/2016
SO GUIDO OLANDO UHLIG PIPAR-INAT 14/05/2016
SO ZELINDO HENRIQUE PIPAR-INAT 15/05/2016
CP GUTTEMBERG RODRIGUES PEREIRA PIPAR-INAT 22/05/2016

SO NIVALDO DA SILVA PIPAR-INAT 26/05/2016




