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Aniversário da APP
terá show com Banda
Star Five e Luiz Ayrão

.....     PORTUS: Fundo suspende empréstimo Pág. 3

..... SANTA CASA : APP abre inscrições para novo plano Pág. 4

Nossa Associação com-
       pleta 15 anos no próxi-
      mo dia 14 de maio. Para

comemorar a data estamos prepa-
rando uma noite especial. Ao
invés do tradicional jantar dan-
çante, este ano teremos um baile
ao som da Banda Star Five e show
do cantor Luiz Ayrão. A festa, com
direito a coquetel, será realizada
no dia 12 de maio, sexta-feira, a

A APP Santos nasceu do so-
nho de um grupo de portuários
da Companhia Docas do Estado
de São Paulo (Codesp), que es-
tava descontente com os rumos
de seu fundo de previdência pri-
vada, o Portus.

Diante dessa situação, várias reu-
niões para a fundação de uma en-
tidade representativa dos partici-
pantes de Santos foram realizadas.
Após muita discussão e análise de

como funcionaria a Entidade, fi-
nalmente foi criada em 14 de maio
de 1991 a Associação de Parti-
cipantes do Portus - Santos. A
APP, como é conhecida, nasceu
com cerca de 150 associados.

O movimento para a criação
da APP foi pioneiro no Brasil. En-
tretanto, diante da repercussão
nacional, o Portus sugeriu aos
participantes do Rio de Janeiro
(cidade onde é a sede do fundo)

que também criassem uma enti-
dade. Por essa razão, nossa As-
sociação foi a segunda fundada
no país e a do Rio de Janeiro a
primeira.

Associação foi a segunda
criada no Brasil

partir das 21 horas, no Centro
Espanhol (avenida Ana Costa,
286, em Santos).

Os convites, com valor de R$
20,00 por pessoa, já estão à venda
na Secretaria de nossa Entidade.

De acordo com o presidente da
APP, Odair Augusto de Oliveira,
serão vendidos 600 convites.
“Esperamos que assim como nos
outros anos, nosso quadro asso-

ciativo prestigie nossa comemo-
ração”. Reserve o seu convite!

Sede atual da APP, localizada na rua Oswaldo
Cruz, no bairro do Boqueirão, em Santos

Luiz Ayrão cantará grandes
sucessos de sua carreira
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15 Anos de respeito
ao associado

♦♦♦♦♦EDITORIAL
Entidades

precisam de
ajuda
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15 anos, bonita ida-
   de. Se comparar-
  mos a uma mulher,

é a fase do despertar para a vida,
do desabrochar para o mundo.
É uma fase de incertezas, de
insegurança e amadurecimento.

No dia 14 de maio é a vez de
nossa Associação completar 15
anos. Porém, ao contrário de uma
adolescente consideramos a APP
uma mulher já adulta, ciente de
suas responsabilidades e com uma
trajetória de vida que dá força e
experiência para olhar o futuro com
esperança e expectativa de novos
desafios.

Nesta uma década e meia con-
quistamos cerca de 3 mil as-
sociados, que se contabilizados
com os dependentes somam mais
de 12 mil pessoas. Temos uma
sede própria onde nossos funcio-
nários e Diretores atendem a
todos sempre com carinho e

respeito. Dentre os serviços e
benefícios oferecidos pela
Associação temos planos de
saúde e odontológico; eventos
sociais e recreativos como o Café
Amigo, o Jantar Dançante de
Aniversário, a Festa das Crian-
ças e várias excursões; além das
Campanhas de Doação de San-
gue, Vacinação de Crianças e
Idosos e do Agasalho.

Acima de tudo, acompanhamos
e fiscalizamos as ações e atividades
desenvolvidas pelo Portus e estamos
sempre atentos às mudanças na
legislação previdenciária e nos
setores portuário e sindical.

Por tudo isso, temos orgulho de
comemorar os 15 anos da Asso-
ciação de Participantes do Por-
tus e agradecemos os associados
por acreditarem em nossa admi-
nistração, que desenvolvemos com
responsabilidade e credibilidade.

A Diretoria

Tabela de Pagamento de Benefício do INSS 2006

Fonte: Site do Ministério da Previdência Social - www.previdencia.gov.br

FINAL Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 e 6 2 1 3 1 1 2 1 1
2 e 7 3 2 4 2 4 3 3 4
3 e 8 4 5 5 3 5 4 6 5
4 e 9 5 6 6 4 6 5 7 6
5 e 0 6 7 7 7 8 6 8 7

O Cáritas Grupo Filantró-
pico Portuário, que há 25
anos atende crianças de 2 a
11 anos, moradoras da favela
do México 70, em São Vi-
cente, está precisando de aju-
da. A Entidade necessita ur-
gentemente aumentar seu nú-
mero de colaboradores. Re-
centemente a contribuição
mensal passou de R$ 3,00
para R$ 5,00, porém, os as-
sociados que não estiverem
de acordo com o aumento
podem comparecer ao De-
partamento de Aposentados
do Sindaport e solicitar a res-
tituição do valor pago a mais.

O Cáritas fica no Dique do
México 70, nº 200, na Vila
Margarida, em São Vicente.

Eurípedes
Fundada na década de 50,

a Associação Beneficente
“Eurípedes Barsanulfo”, loca-
lizada na avenida Washington
Luiz, 28/30, atende 224 crian-
ças carentes.

A Entidade conta com a
ajuda mensal de associados e
de recursos obtidos em even-
tos e no convênio com a Pre-
feitura Municipal de Santos.
Mas para melhorar e ampliar
o atendimento precisa de no-
vos associados e doações de
brinquedos e alimentos.  En-
tre em contato pelos telefo-
nes: 3235-5316 ou 3288-4092
e ajude a Entidade. As crian-
ças agradecem.
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♦♦♦♦♦PORTUS

Fundo suspende empréstimo a
participantes e assistidos

Na edição passada do
       APP News divulgamos
      que o Portus estava im-

plementando novas regras para
empréstimo com prazo de paga-
mento de seis a 60 meses. No en-
tanto, diante da grande procura a
diretoria do fundo de pensão de-
terminou a suspensão temporária
do benefício.

De acordo com a Resolução

04/2006, de 08 de março, assina-
da pelo presidente do Portus
Wildjan da Fonseca Magno, a sus-
pensão do empréstimo aos parti-
cipantes e assistidos ocorreu tam-
bém, dentre outros fatos, por “ser
inadiável e necessário o ajustamen-
to do fluxo de caixa, visando o
equilíbrio financeiro do Instituto”.

Ainda, conforme a Resolução,
o empréstimo está suspenso “até

que seja constatada a normalida-
de do fluxo de caixa e o conse-
qüente equilíbrio econômico–fi-
nanceiro do Instituto”.

A APP espera que o empréstimo
seja logo retomado, pois tem co-
nhecimento das dificuldades enfren-
tadas por alguns participantes, sen-
do que esse benefício tem ajudado
muitos companheiros que se encon-
tram em situação financeira difícil.

CONSULTÓRIO    DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - CRO 71.644
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Prótese Dentária
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodônticos - Raio X  

Convênios: Uniodonto (Unimed)  e APP
ATENDIMENTO: 2ª À 6ª das 9:00hs às 19:00hs - 

Sábados das 8:00hs às 12:00hs
R.Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube - Santos - 

Telefone: 3203-4469

O Portus firmou contrato
com o Banco do Brasil para
que, além do Bradesco, os par-
ticipantes tenham outra opção
de escolha para receberem seu
benefício complementar. De
acordo com o Portus, “em bre-
ve o Banco do Brasil enviará
correspondência com informa-
ções sobre o cadastramento e
as vantagens oferecidas”.

Recentemente o fundo de

pensão fez uma pesquisa com apo-
sentados e pensionistas para saber
se desejavam continuar recebendo
nas agências do Bradesco. Caso
contrário, poderiam indicar o
banco de sua preferência. Se-
gundo informações, apenas 30%
responderam o questionário,
sendo que a grande maioria sugeriu
os bancos Bradesco e do Brasil.

Ofício

Assistidos e pensionistas poderão
receber no Banco do Brasil

No ano passado, a APP
encaminhou ofício ao Portus
solicitando o credenciamento de
mais estabelecimentos bancá-
rios para que os participantes
pudessem escolher onde ter seu
benefício depositado. Há cerca
de dois anos, as aposentadorias
complementares são pagas
somente nas agências do Banco
Bradesco, o que gerou várias
críticas e reclamações.
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♦♦♦♦♦JURÍDICO

Novas informações sobre a ação
contra a Telefônica

No último dia 07 de fe-
       vereiro foi editada a Lei
     nº 11.277, que entrará

em vigor em 90 dias após a sua
publicação, que acrescentou ao
artigo 285, do Código de Pro-
cesso Civil, o item “A: Quando
a matéria controvertida for uni-
camente de direito e no juízo já
houver sido proferida sentença de
total improcedência em outros
casos idênticos, poderá ser dis-
pensada a citação e proferida a
sentença, reproduzindo-se o teor
da anteriormente prolatada”. Ou
seja, isto significa que havendo
uma sentença desfavorável, como

há, ela poderá ser reproduzida nos
demais casos idênticos.

Com base neste artigo e ana-
lisando a ação contra a Telefônica,
informamos que alguns juízes têm
adotado as seguintes posturas:

 Suspensão da tramitação de
cada ação individual, até que seja
julgado no Superior Tribunal de
Justiça, em sua 2ª Vara Federal de
Brasília-DF, o conflito de com-
petência nº 2005/0027588-7;

 Não concedem liminar para
suspender a cobrança da assina-
tura, pois determinam que a Tele-
fônica apresente sua defesa; 

Intimação dos advogados para

que esclareçam se darão andamento
às ações individuais, uma vez que
o Ministério Público de São Paulo
está propondo uma ação coletiva.

Diante do grande número de sen-
tenças desfavoráveis aos associados
da APP, percebe-se claramente que
o desfecho final tende a ser favorável
à Telefônica. No entanto, o associa-
do pode recorrer contra essa deci-
são, mas deverá arcar com as des-
pesas e custas judiciais de 2% sobre
o valor apurado, proporcionalmente
ao tempo que possui a linha tele-
fônica, além dos honorários dos
advogados da Telefônica.

Quem quiser mais esclareci-
mentos sobre o assunto, deve agen-
dar um horário com a advogada
Glaucia Ester Soares de Oliveira, do
Departamento Jurídico da APP.

+José J. do Nascimento
Reg. 13.915-4 – Em 25/12/2005
+Albino Oliveira Silva
Reg. 13.077-3 – Em 14/02/2006
+Ethewaldo Rosa de Oliveira
Reg. 15.195-1 – Em 15/02/2006
+Leônidas Camilo de Moraes
Reg. 22.520-1 -  18/02/2006
+Altamiro dos Santos
Reg. 15.288-4 – Em 20/02/2006

FALECIDOS
É com profundo pesar que

informamos o falecimento dos
associados:

Solicitamos às viúvas dos
associados falecidos que entrem

em contato com a APP para orien-
tação sobre pensão e o Portus.

♦♦♦♦♦PLANO DE SAÚDE

APP e Santa Casa
lançam Plano Pai

A APP em conjunto com a
Santa Casa de Santos está com
inscrições abertas para um novo
plano de saúde: o Plano Pai.

O novo serviço, que abrange
as cidades de Santos, Guarujá,
Cubatão e Praia Grande, oferece
atendimento médico ambulatorial
e de exames, internação, além de
Emergência Médica Domiciliar e
Orientação Médica Telefônica.

De acordo com o presidente da

APP, Odair Augusto de Oliveira,
há mais de um ano a Entidade so-
licita à Santa Casa de Santos um
plano de saúde mais econômico
aos associados.

Para usuários até 43 anos, o
valor mensal é de R$ 72,00; de
44 a 53 anos, R$ 150,00; e aci-
ma de 54 anos, R$ 280,00.

Os associados interessados de-
vem entrar em contato com a Secre-
taria da APP para mais informações.

Fique atento ! A APP será Posto de Vacinação de Idosos
contra a Gripe Influenza nos dias 29 de abril, das 9 às 17
horas, e 02 e 04 de maio, das 9 às 16 horas. Compareça !
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•CIRURGIA AMBULATORIAL
•IMPLANTES
•PRÓTESE
•ESTÉTICA
•ENDODONTIA

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO DENTISTA

CRO - 72.987

NOVO ENDEREÇO: Av. Afonso Pena,
314 - Sala 31 - Embaré - Santos - SP
Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

Desconto
especial para
associado da

APP

GENTE QUE FAZ

Ao lado do presidente
     da APP, Odair Augusto
      de Oliveira, e do com-

panheiro já falecido Waldir Pfeifer,
o associado aposentado Antônio
Germano do Nascimento Filho,
de 73 anos, foi um dos portuári-
os que deu início ao trabalho de
fundação de nossa Associação ao
denunciar no jornal as distorções
existentes no pagamento de apo-
sentadorias pelo Portus.

“Após a entrevista fizemos uma
reunião na sede do Sintraport e
chamamos o advogado Eraldo
Franzese. Foi ele quem deu a idéia
de criarmos uma associação para
defender e lutar pelos interesses
dos participantes”, lembra, ressal-
tando que outras reuniões foram
realizadas e quatro estatutos ela-
borados, até a convocação de to-
dos os participantes para a cria-
ção da APP e a votação da pri-
meira Diretoria. “Eu presidi a so-
lenidade de posse”, afirma.

Germano, como é conhecido,
fala com orgulho dessa época e
do trabalho desenvolvido pelos
companheiros, porém, adverte
que hoje muitas pessoas intitulam-
se fundadores da APP, mas, “nun-
ca acompanharam as discussões
e desconhecem os motivos que
nortearam a criação da Entidade.

Ele ingressou na Companhia
Docas em 1946 para trabalhar na

oficina. Após quase dez anos
nesse setor foi para o cais ser
motoreiro de guindaste. Em
1977 foi eleito presidente do
Sindogeesp, onde também ocu-
pou o cargo de tesoureiro e 1º
secretário. Em 1983 decidiu dei-
xar a vida de dirigente sindical
e a vida de Docas.

Dessa época carrega uma má-
goa. Afirma que ao ficar licenci-
ado da Companhia para ocupar
cargos no Sindicato quis contri-
buir ao Portus com base no sa-
lário de sindicalista, mas não foi
permitido, o que lhe acarreta atu-
almente em uma aposentadoria
complementar de pouco mais de
R$ 200,00 mensais.

“Quando o Portus foi aberto
para os empregados da Compa-
nhia, em 1981, eu era diretor do
Sindicato. Por esse motivo quis
contribuir com base no salário que
recebia do sindicato, mas não dei-
xaram. Pegaram os 280 motorei-
ros que trabalhavam nas Docas,
dividiram o salário de todos por
280 e tiraram uma média, porém,
não levaram em conta os compa-
nheiros afastados por doença ou
que estavam de férias. Por isso
fiquei com uma aposentadoria tão
baixa”, afirma, salientando que já
encaminhou ofícios para o Portus
e para a Codesp solicitando a re-
visão de seu benefício.

Entrevista com Antonio Germano do Nascimento

Associado é um dos fundadores
da APP e presidiu a solenidade de

posse da primeira Diretoria

Casado há 43 anos, Germano
tem duas filhas e dois netos. Apo-
sentado há quase 23 anos, hoje
divide-se entre cuidados com a
casa, compras com a esposa e
passeio com os netos. Sobre a
atuação da APP, ele afirma não ter
palavras sobre o trabalho atual da
Associação, “só tenho a elogiar”.

Além da APP, Germano também ajudou a
fundar a Unapportus



Mês Recebimento de 
Documentos no Portus 

Pagamento

Abril 3/3/2006 28/4/2006
Maio 5/4/2006 26/5/2006

Junho 5/5/2006 29/6/2006

Cronograma de Pagamento de Benefícios do Portus

Fonte: Portus - www.portusinstituto.com.br
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♦♦♦♦♦PORTUS

Diretor do Portus é convocado para
prestar depoimento na CPMI dos Correios

O diretor financeiro do Portus,
Adrei Antonio Degasperi, prestou
depoimento no dia 16 de fevereiro
a CPMI (Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito) dos Correios,
em Brasília. O gerente de apli-
cações do fundo, Alexander da
Silva, também foi convidado para
depor. O principal objetivo da
convocação foi apurar supostos
prejuízos causados ao Portus em
algumas operações financeiras
ocorridas entre 2000 e 2005,

Adrei declarou ser a inadim-
plência da União, o principal moti-
vo do endividamento do Portus.
O Governo Federal deve R$ 1,1
bilhão ao fundo, além de uma
dívida de R$ 712 milhões deixada
pela extinta Portobrás, estatal que
foi desativada em 1990.

De acordo com os representan-

tes do Portus, o fundo teve renta-
bilidade negativa de 10,7% em
2001 e de 12% em 2002. Porém,
a partir de 2003, o fundo voltou a
ter lucro diante de aplicações mais
conservadoras.

Alexander da Silva explicou
que, atualmente, o fundo faz apli-
cações, principalmente, em títu-
los de renda fixa. Nas aplicações
de renda variável, o gerente de
aplicações informou que o fundo

opta por ações de alta liquidez,
como as da Petrobras e CDBs de
resgate diário após 30 dias em ban-
cos de primeira linha.

Após ouvir o depoimento dos
dois representantes do Portus, o
sub-relator da Comissão, Antonio
Carlos Magalhães Neto, afirmou
que, em seu relatório final, fará
“um apelo contundente para o go-
verno quitar suas dívidas com os
fundos de pensão”.

• COMPUTADOR I
Nossa Associação continua

com a parceria com a Type Shop
para que os associados possam
adquirir computadores com pre-
ços e condições de pagamento es-
peciais. O computador completo
com Memória de 256 DDR,
Processador AMD Sempron 2600

(com cooler), HD 40 GB/7.200
RPM, Gravador de CD, Drive de
Disquete (1,44 Mb), Teclado,
Mouse, Caixa de Som Amplifi-
cada, Monitor LG 15”, Impres-
sora HP 3845, Estabilizador e
Modem 56 Kbps sai por apenas
R$ 1.620,00 à vista ou 24 par-
celas de R$ 109,12. Informa-

ções na Secretaria da APP

• COMPUTADOR II
A APP firmou convênio com a

Computec, empresa que oferece
cursos de Informática, Montagem
e Manutenção em Computadores,
Manutenção de Impressoras,
Montagem de Rede e de Gestão
Pessoal.

A Computec possui dois
endereços: na avenida Conse-
lheiro Nébias, 707, no Boqueirão,
em Santos. Telefone: 3221-7000.
E em São Vicente, na Praça 22 de
Janeiro, 686, Loja 24, no Sho-
pping próximo à Biquinha.

Compre seu computador com desconto

6

O diretor financeiro do
Portus, Adrei Antonio
Degasperi ao lado do
sub-relator da CPMI,

Antonio Carlos
Magalhães Neto
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♦♦♦♦♦EVENTO

Associados
prestigiam 2ª Festa
Americana da APP

Rua Carvalho de Mendonça, 289
(entre a av. Ana Costa e o canal 2)

Vila Belmiro - Santos/SP

Promoção
Plavix 75 mg c/28 - R$ 135,00

Big Fral Plus G - R$ 11,62

Descontos especiais para
associados da APP

Cerca de 80 pessoas pres-
      tigiaram no último dia
     18 de março a 2ª Festa

Americana promovida pela APP
na barraca de praia do Peteca
Praia Clube, no Gonzaga, em
Santos. A festa, que teve música
ao vivo, começou no final da tarde
de sábado e foi até à madrugada.
Por ser uma “festa americana”,
cada família levou um prato de
doce ou salgado, sendo a bebida
adquirida na barraca.

A animação foi tão grande, que
no domingo vários associados
compareceram novamente à bar-
raca promovendo mais uma bonita
confraternização que foi até
às 19 horas.

Pré-Carnaval
No dia 18 de fevereiro,

associados e familiares
participaram de um pré-
carnaval também na bar-
raca de praia. Mesmo
com o dia nublado e um
pouco chuvoso, o baile
reuniu dezenas de pes-

soas, que dançaram e se diver-
tiram até o final da tarde.

Em breve novos eventos serão
realizados. Aguarde !

Convênio
A APP renovou por mais seis

meses a parceria com o Peteca
Praia Clube, para que associados
e dependentes possam continuar
utilizando a barraca de praia que
fica entre o Canal 3 e a Rua Jorge
Tibiriça, em frente ao Posto 04,
no Gonzaga, em Santos. A barra-
ca fica armada aos sábados, do-
mingos e feriados.

Prestigie !

Mesmo com o dia nublado, dezenas de associados
participaram do pré-carnaval da APP

Em 24 de março foi come-
morado o Dia Mundial de Com-
bate à Tuberculose. De acordo
com a Secretaria Municipal de
Saúde de Santos, as pessoas
devem procurar atendimento
médico quando estiverem com
tosse há mais de três semanas.

O tratamento da tuberculose
tem duração de seis meses e é
feito com três antibióticos para
prevenir o aparecimento de re-
sistência dos bacilos, causado-
res da doença. Segundo a Se-
cretaria de Saúde, com base em
um balanço parcial de 2005, fo-
ram registrados em Santos 420
casos de tuberculose, sendo
362 novos.

A SMS faz alerta para que os
pacientes não abandonem o tra-
tamento. “Como os pacientes
melhoram muito no primeiro e
segundo mês de medicação, e
os sintomas somem, eles acham
que estão curados”, analisa a
pneumologista e tisiologista da
rede pública, Lesieux de Maria
Pereira da Costa Bailão.

♦♦♦♦♦SAÚDE
Secretaria de

Saúde alerta para
o perigo da
tuberculose
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♦♦♦♦♦EXCURSÃO
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A APP em parceria com
      a Yellow Tour promo-
       ve, de 4 a 10 de agosto

(sete dias), excursão para Santa
Catarina, onde iremos visitar
Camboriú, Beto Carrero, Blume-
nau, Florianópolis e Caldas da
Imperatriz. Associados da APP
pagam apenas 10 parcelas de R$
95,00, com direito a seis cafés da
manhã e 11 refeições.

A hospedagem em Camboriú
será no Hotel Sibara Flat, que pos-
sui excelente localização, a uma
quadra da praia. O local possui
piscina, American Bar com vi-
deokê gratuito, restaurante e apar-
tamentos com telefone, ar condi-
cionado, tv e frigobar. Quem qui-
ser ver fotos do hotel
acesse a Internet e digite
www.sibaraflathotel.com.br
De Camboriú iremos vi-
sitar o Beto Carrero World
e as cidades de Blumenau
e Florianópolis.

Já em Caldas da Imperatriz
a hospedagem será no Plaza
Caldas da Imperatriz Resort &
SPA. O local oferece água ter-
momineral a 39ºC nos apar-
tamentos, salão de jogos, boate,
seis piscinas com água termo-
mineral, sendo três internas, sauna,
salão de beleza, campo de futebol,
quadras de tênis, recreação infantil e
adulto, dentre outras atrações.

Reserve já a sua passagem.
Mais informações na Secretaria da
APP ou pelos telefones 3234-1788
ou 3234-1387.

APP promove viagem para Santa
Catarina. Reserve já o seu lugar !

Serra Gaúcha
Dois ônibus lotados com cerca

de 70 pessoas, entre associados e
familiares, foram fretados para a
excursão para a Serra Gaú-

cha, promo-
vida pela
APP em

parceria com a Yellow Tour, entre
13 e 20 de fevereiro. Os participan-
tes conheceram as cidades de Gra-
mado, Canela, São Francisco de
Paula, Nova Petrópolis, Caxias,
Bento Gonçalves, Garibaldi e Car-
los Barbosa. A Festa da Uva tam-
bém fez parte do roteiro.

Desconto
Se você, associado, estiver in-

teressado em outros roteiros de
viagens, procure a Secretaria da
APP e retire um cupom. Ao
apresentá-lo na Yellow Tour, você
terá um desconto especial.

Mais informações pelos tele-
fones da APP: 3234-1788 ou
3234-1387.

Caldas Novas
E aguardem ! Estamos planejando para outubro uma excursão

para Caldas Novas, só que de avião. Se você estiver interessado,
entre em contato com a APP e reserve seu lugar.

Caldas Novas Aéreo
Aguardem ! Estamos planejando para outubro uma excursão de

avião para Caldas Novas. Os interessados devem entrar em contato
com a APP, pois o fretamento da aeronave depende do número

de participantes. Informações: 3234-1788 ou 3234-1387

Pausa para foto no Portal de Gramado

Cachoeira no Parque do Caracol


