
ATA DA VIGESIMA QUARTA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA^AO 

DA MARINGA PREVIDENCIA. Aos dezessete dias do mes de dezembro do ano de dois 

mil e vinte e um, reuniu-se o Conselho de Administra^ao da Maringa Previdencia, 

ordinariamente, na sede da mesma, com a presen^a dos membros: Wilson Antonio 

Braz (Presidente), Damaris Gonsalves Josepetti (Secretaria), Amilton Dantas, Douglas 

Galvao Vilardo, Edson Paliari e Hermes Salgueiro da Silva. Estiveram presentes, 

tambem, os membros do Comite de Investimentos Jose da Silva Neves e Leandro dos 

Santos Domingos, e o contador, Edimar de Oliveira Carvalho. Deixou de comparecer o 

conselheiro Miguel Campanha Junior, cuja ausencia foi justificada pelo Presidente, em 

virtude do mesmo estar em viagem de ferias. Iniciando os trabalhos, o Presidente 

agradeceu a presen^a de todos e colocou em discussao o Item is - Comite de 

Investimentos: a) Apresenta?ao dos relatorios de investimentos, riscos, receitas e 

despesas do mes de NOVEMBRO de 2021, para analise e aprova^ao. 0 contador 

apresentou o relatorio dos investimentos. 0 Presidente lamentou a rentabilidade 

negativa em -0,09% no mes de novembro do corrente ano, enquanto a meta 

estabelecida (IPCA + 5,45%) foi de 1,38%, ficando com uma diferen^a negativa de - 

1,47%. No acumulado de 2021, ou seja, de Janeiro a novembro, a carteira da Maringa 

Previdencia esta com rentabilidade negativa de -2,05%, enquanto a meta estabelecida 

foi de 14,64%, estando com uma diferenga negativa no pen'odo de Janeiro a novembro 

de 2021, de -16,69%. O saldo do fundo previdenciario em 30/11/2021 era de R$ 

562.205.081,79, com 9.276 ativos, 241 aposentados e 99 pensionistas. Ja o fundo 

financeiro fechou o mes de novembro com saldo de R$ 1.056.033,82, com 2.135 

ativos, 2.846 aposentados e 624 pensionistas. O contador Edimar registrou que teve 

mudanga na forma de classificagao dos titulos publicos que foram feitos a mercado e 

estava sendo registrado na curva pela contabilidade da Maringa Previdencia e 

assessoria de investimentos (Credit© Mercado), o que resultou no deficit de R$ 

3.639.095,67. O conselheiro Edson Paliari destacou que esse resultado negative dos 

titulos publicos, se deu em virtude de ter sido feito a mercado, e nao na curva. Os 

relatorios foram aprovados por unanimidade, com a ressalva sobre os titulos publicos. 

b) Parecer n9 032/2021, proposta de aplicagao do recurso superavitario das 

contribuigdes previdenciarias do mes de DEZEMBRO e parcela da dfvida 

previdenciaria do mes de JANEIRO/22. Segue a Integra do referido parecer: "PARECER 

A/- 032/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS. Ao Conselho de Administrogao por£
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aprovagao: 0 Comite de Investimentos propoe a alocagao dos valores do Fundo 

Previdencidrio, referente ao parcelomento de divide previdencidria, a ser repassoda no 

mes de janeiro/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reals) no Fundo 

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl, e dos recursos superavitdrios das 

contribuigdes previdencidrias, no valor aproximado de R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e 

novecentos mil reals), correspondentes ao mes de dezembro de 2021, na renda 

varidvel, segmento multimercado (art. 8g, 111,"a"), sendo o montante de R$ 

2.000.000,00 (dois milhoes de reals) no Fundo SICREDI BOLSA AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP, fundo que tern como benchmark o indice S&P 500 (bolsa 

americana), nao atrelado ao ddlar, e foi recomendado pela consultoria, conforme 

andlise elaborada pela mesma em anexo. E a diferenga no valor aproximado de R$ 

3.900.000,00 (tres milhdes e novecentos mil reals), alocar na renda fixa, no Fundo 

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl (art. 7g, IV, "a"), como estrategia para 

posterior aquisigao de titulos publicos NTN-B 2040 com taxa de juros acima de 5%, 

devido a expectativa de aumento da taxa Selic em 2022. Maringd, 13 de dezembro de

2021. Cinthia Soares Amboni, Presidente, Maria Silvana Barbosa Frigo, Ademir 

Aparecido Antonelli, Leandro dos Santos Domingos e Jose da Silva Neves, Membros." 

Colocado em votagao, as solicitagoes contidas no Parecer n. 032/2021 foram 

aprovadas por unanimidade. Item 2g - Aprovagao do calendario de reunioes para

2022. Janeiro: dias 10 e 28; Fevereiro: dias 14 e 24; Margo: dias 04 e 30; Abril: dias 13 e 

28; Maio: dias 13 e 30; Junho: dias 15 e 29; Julho: dias 14 e 28; Agosto: dias 12 e 30; 

Setembro: dias 14 e 29; Outubro: dias 13 e 27; Novembro: dias 14 e 29; e Dezembro: 

dias 13 e 21. As datas foram aprovadas, sendo que os horarios das reunioes sera 

definido na primeira reuniao do ano de 2022, com a nova composigao do conselho. 

Item 32 - Assuntos Gerais. 0 Presidente agradeceu e cumprimentou os conselheiros 

pela seriedade no desenvolvimento das atividades, apesar das dificuldades 

enfrentadas. Desejou um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizagoes a todos. O 

conselheiro Douglas agradeceu aos conselheiros, bem como aos funcionarios da 

Maringa Previdencia, destacando o respeito sempre existente. Agradeceu, tambem, ao 

conselheiro Amilton pela parceria e seriedade no exercicio dessa fungao dificil, mas de 

suma importancia para o funcionalismo publico. 0 conselheiro Edson tambem 

agradeceu ao conselheiro Amilton, destacando a grande responsabilidade que temos 

como conselheiros. Os conselheiros registraram o carinho e respeito pelo conselheiro/



Amilton. 0 conselheiro Amilton agradeceu a todos pela otima convivencia e grande 

aprendizado, desejando muito sucesso para o novo mandate. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reuniao, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, segue devidamente assinada pelos presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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PREVIDENCIA AAARINGA
PREFEITURA DA CIDADE

CONVOCACAO
Decreto Municipal n° 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

VIGESIMA QUARTA REUNIAO ORDINARIA - CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

Data: 17/12/2021

Inicio: 08h15

Local: Sala de reunioes da Maringa Previdencia

O Presidente do Conselho de Administrate convoca todos os membros para reuniao 

ordinaria, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

1) Comite de Investimento:

a) Apresentagao dos relatorios de investimentos, riscos, receitas e despesas do 

mes de NOVEMBRO de 2021, para analise e aprovagao;

b) Parecer n° 032/2021, proposta de aplicagao do recurso superavitario das 

contribuigoes previdenciarias do mes de DEZEMBRO e parcela da divida 

previdenciaria do mes de JANEIRO/22;

2) Aprovagao do calendario de reunioes para 2022;

3) Assuntos gerais.

Wilson Antonio Bra^\ 
Presidente do Conselho de Aeministragao

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso n§o possa participar, entrar em contato para 

a apresentap§o da justificativa pelo e-mail: silvana@marinqaprevidencia.com.br ou pelo telefone 3220-7700.

Av. Carneiro Leao, 135 - Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 
CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringa - PR 

www.maringaprevidencia.com.br - contato@maringaprevidencia.com.br

mailto:silvana@marinqaprevidencia.com.br
http://www.maringaprevidencia.com.br
mailto:contato@maringaprevidencia.com.br


Maringa Previdencia - Previdencia dos Servidores 
Publicos Municipals de Maringa

M A RING A MARINGA
PREFCITURA DA CIDADE£ V ! D £

PARECER N° 032/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS

Ao Conselho de AdministraQao para aprovagao:

O Comite de Investimentos propoe a alocagao dos valores do Fundo Previdenciario, referente ao parcelamento de divida previdenciaria, a ser repassada 

no mes de janeiro/2022, no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl, e dos 

recursos superavitarios das contribuigoes previdenciarias, no valor aproximado de R$ 5.900.000,00 (cinco milhoes e novecentos mil reais), correspondentes 

ao mes de dezembro de 2021, na renda variavel, segment© multimercado (art. 8°, lll,”a”), sendo o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais) no 

Fundo SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, fundo que tern como benchmark o indice S&P 500 (bolsa americana), nao atrelado ao dolar, 

e foi recomendado pela consultoria, conforme analise elaborada pela mesma em anexo. E a diferenga no valor aproximado de R$ 3.900.000,00 (tres milhoes 

e novecentos mil reais), alocar na renda fixa, no Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl (art. 7°,IV, “a”), como estrategia para posterior 

aquisigao de titulos publicos NTN-B 2040 com taxa de juros acima de 5%, devido a expectativa de aumento da taxa Selic em 2022.

Maringa, 13 de dezembro de 2021.

- AJeinir Aparecidp Ai
— ----------- Membra—*

inthia Soare^ Amboni 
Presidente

Maria Sil\/ana Barbosa Frigo 
Secretaria

Leandro dos Santos Domingos 
Membra

a Neves
Membra
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ANEXOI
PARECER N° 032/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS

RENDA VARIAVEL - Multimercado Exterior - 8°, ill

Posi$So 30/11/2021

Risco
VaR-
mes

Taxa
Adm.

Valor
Sugerido/

Saldo (reals)

6 12 24 Qtde
Cotista

Patrimonio 
Llquido (mil)

Data 
de Inicio

Dez
13/12

Fundos Tipo Mes AnoBenchmark Resgatemeses meses meses
(%)

SICREDI BOLSA 
AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP
2.000.000,001 RV S&P 500 -0,42 26,25 11,40 29,95 7,11 7.059 339.141.315,58 D+1 0,30 08/09/2020 2,4740,00

WESTERN ASSET US 
INDEX 500 FI 

MULTIMERCADO
0,002 RV S&P 500 -0,50 25,55 11,24 29,56 44,52 7,05 63.311 2.448.629.836,77 D+1 1,00 30/04/2013 2,42116.223.919,81

CAIXA INDEXA BOLSA 
AMERICANA FI 

MULTIMERCADO LP
0,003 RV S&P 500 -0,49 25,83 11,27 29,78 43,53 7,09 19.656 3.554.282.113,36 D+1 0,80 16/10/2018 2,43416.339.944,49

ITAU PRIVATE S&P 500 
BRL FIC

MULTIMERCADO
0,004 RV S&P 500 -0,51 25,77 11,20 29,61 45,79 7,08 1.265 2.308.841.355,72 D+1 1,00 31/01/2017 2,43717.241.091,81

Meta Atuarial IPCA + 5,45% a.a. 1,38 14,64 8,70 16,72 28,34



Maringa Previdencia - Previdencia dos Servidores 
Publicos Municipals de Maringa

MARI Nii A MARINGA
PREFEITUHA f>A ClbAt'jrP

ANEXO II
PARECER N° 032/2021 - COMITE DE INVESTIMENTOS

Fonte: Plataforma SIRU, consulta realizada em 13/12/2021
Indicadores Diarios

10/12/2021

Indicador Dta MesSemana Ana 12 Meses 24 Mases

GDI 0.035% 0 152% 0.240% 3.853% 3.07’% 7,047%

IRF-M 1 0,083% 0.1 70% 0,388% 2,428% 2.631% 6,718%

IDKA PDA 2 Anos 0.063% -0.35S% 0 327% 4,449% 5.379% 14.426%

1MA-8 5 0.109% 0,133% 0,40”'% 4.172% 5.055% 13.462%

IRF-M 0.422% 0,766% 1,708% -Z1C'3% -1,320% 4.835%

iRF M H 0.555% 1 000% -5.040%2.231% -3.304% 3.507%

ima-q 0.474% 0.887% 1.517% 0,309% 2.656% 7.954%

M A Gera I 0.283% 0 561% 1 045% 1.140% 2.171% 7.233%

UA 3 5«- 0.84'% 3.932% 2.651% -3.746% 0.304% 3.511%

'3KA . PCA 20 ADOS 1.253% 3,735% 4.314% -3.484^:

Dola- 0.66’% -0,477% 7,625% 9.841% 32.739%

bovesca 1,330% 2.559% 5,733% -5303% -2.589c

S&P 500 0.95S% 3.325% 3, T 75% 25.451% 27.274% 51.15*%
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MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
maringA

Data base da analise: 29/10/2021

GRED'Tp^ERCAOp

24.633.818/0001-00SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Informa^oes Operacionais

Conversao de Cota para Aplicagao: D+0 

Conversao de Cota para Resgate: D+0 

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du

Deposito Inicial: 500,00 

Movimenta<;ao Minima: 100,00 

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Historico

Retorno acumulado desde o inicio: 40,87%Maximo Retorno Diario: 3,33% em 03/11/2020

Numero de dias com retorno negative: 121 

Volatilidade desde o inicio: 14,10%

Numero de dias com Retorno Positive: 166

Minimo Retorno Diario: -3,30% em 28/10/2020

Performance comparativa - Valores em ( % )

MES 3M 6M 12M 24MFUNDO E BENCHMARK S ANO VaR

44,356.17 12,377.67 26,84SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

INDICE DE REFERENCIA (S&P 500) 40,84 51,61 42,176.91 22,61 4,78 10,15

3,554,70 8,60 16,66 27,781,68 13,08IPCA + 5,45% A.A. (META ATUARIAL)

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? Nao

Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios Ltda. 
Rua Baraode Paranapiacaba, 233 - 15° AndarCJ 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410
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MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE
maringA

Data base da analise:

CREDITO e MERCADO

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 24.633.818/0001-00

Comentario sobre os fundamentos do fundo

Politica de Investimentos

O objetivo do FUNDO e proporcionar aos seus cotistas, por meio de instrumentos derivatives, rentabilidade compativel com o indice S&P 500. 
Atraves de investimentos em ativos financeiros de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional e/ou em operagoes compromissadas lastreadas em 
ativos financeiros de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional e em operaqoes no mercado de derivatives baseados no indice S8tP 500

Caractensticas do Fundo

A carteira do fundo e composta por contratos futures de S&P 500 e titulos publicos brasileiros, protegendo o investidor da varia<;ao cambial e 
servindo como alternativa de exposipao a bolsa americana.

Composiqao da Carteira

Em 29/10/2021, a carteira consolidada do Fundo em questao possuia exposigao em Operagao compromissada (65,21% do PL), Titulos Federais 
(33,24% do PL), Derivatives (1,12% do PL) e Valores a pagar/receber (0,43% do PL)

Em razao do fundo optar pelo utilizagao de instrumentos derivativos, no Brasil, almejando alcanqar a sua estrategia, e por muita das vezes nao ocorrer 
o dispendio monetdrio para a aquisigao do mesmo, a composigao de carteira, que representa o momenta atual do fundo, nao registra tal operagao na 
sua totalidade.

Rentabilidade

Apresenta-se acima do indice de referencia (S&P 500) na maioria dos periodos analisados.

Taxa de Administraqao

A taxa de administraqao esta em linha com as praticas adotadas pelo mercado para fundos com estrategia semelhantes.

Risco

O risco que o Fundo incorre predominantemente e o de mercado.

Enquadramento

O regulamento do fundo analisado (v. 28/09/2020), esta devidamente enquadrado quanto ao disposto no Artigo 8°, Inciso III da resolugao CMN 
n° 3.922/10 e alteraqoes, nao havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS.

Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios Ltda. 
Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar CJ 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410
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MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE
MARINGA

□ata base da analise: 29/10/2021

CREDITO e M ERCADO

24.633.818/0001-00SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Avaliaqao do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de MARINGA

A politica de investimentos do RPPS elaborada para o exerdcio de 2021 permite alocagao maxima no limite superior de ate 10% em fundos 
enquadrados no Artigo 8°, Inciso III da Resolugao CMN 3.922/2010 e alteragoes. Atualmente, a carteira apresenta 8,97% (base Outubro/2021), 
havendo margem para novos investimentos ate o limite superior de R$ 5.732.924,32

Dado o PL do FUNDO (base Outubro/2021), e o possivel investimento do RPPS, ha suporte de ate R$17.051.641,96 para novos investimentos no 
FUNDO.

Atualmente, o RPPS nao tern investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 12,03% da carteira em fundos com estrategias semelhantes 
(Multimercado Exterior).

Fundos com investimentos em empresas estrangeiras podem ser uma boa opgao no caso de uma carteira ja diversificada em empresas brasileiras, 
podendo ingressar em urn novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicagoes neste segmento devem complementar o 
portfolio do RPPS, diminuindo a correlagao de fundos concentrados em empresas nacionais, assim tambem, mitigando o risco da carteira

Diante da analise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo. Em razao do RPPS 
possuir diversificagao da carteira mantendo uma consideravel exposigao em renda variavel, principalmente em fundos que buscam rentabilidade de 
acordo com a economia domestica. Recomendamos o aporte em fundos atrelados a bolsa americana, porem ressaltamos cautela em razao da 
volatilidade desta economia.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de longuissimo prazo.

A administradora/gestora cumpre os requisites exigidos na lista exaustiva das instituigoes que atendem as novas condigoes estabelecidas na 
Resolugao CMN n° 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2°, Inciso I, portanto, o fundo esta apto para receber aportes do RPPS.

Na opgao de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverao estar credenciados, em obediencia aos requisites da Resolugao 
CMN n° 3.922/10, Artigo 1°, § 1°, Inciso VI, e § 3°, Portaria MPS 519/2011 e alteragoes, considerados aptos pelo orgao colegiado competente do 
RPPS.

Santos, 30 de novembro de 2021

/

Credito 8t Mercado Gestao de Valores Mobiliarios Ltda.

Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios Ltda. 
Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar CJ1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410
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MARINGA PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
maringA

 Data base da analise: 29/10/2021

eR^O.TO^ERCADO

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatorio, parecer ou analise) foi preparado para uso exclusive do destinatario, nao podendo ser reproduzido 
ou distribuido por este a qualquer pessoa sem expressa autorizaqao da empresa. As informa^oes aqui contidas sao somente com o objetivo de 
prover informaqoes e nao representa, em nenhuma hipotese, uma oferta de compra e venda ou solicita<;ao de compra e venda de qualquer valor 
mobiliario ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIAO que reflete o memento da analise e sao consubstanciadas em informa^oes 
coletadas em fontes publicas e que julgamos confiaveis.

A utilizaqao destas informagoes em suas tomadas de decisao e consequentes perdas e ganhos nao nos torna responsaveis diretos. As informa<;6es 
aqui contidas nao representam garantia de exatidao das informa<;6es prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e nao devem ser 
consideradas como tais.

As informagoes deste documento estao em consonancia com as informaqoes sobre os produtos mencionados, entretanto nao substituem seus 
materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgagao e outros. E recomendada a leitura cuidadosa destes materials, com especial 
atengao para as clausulas relativas ao objetivo, aos riscos e a politica de investimento dos produtos. Todas as informa<;6es podem ser obtidas com o 
responsavel pela distribuigao, gestao ou no site da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios).

Sua elaboragao buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situaqao financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado nao representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, alem 
da volatilidade, riscos associados a sua carteira de credito e estrutura<;ao. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operagoes com valores 
mobiliarios de bolsa, balcao, nos mercados de liquidagao futura e de derivatives, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem 
como o inverse proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido esta representado em Real (BRL) e para os calculos, foram utilizadas 
observagoes diarias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratagao de empresa de consultoria de valores mobiliarios para a emissao deste documento nao assegura ou sugere a existencia de garantia 
de resultados futures ou a isengao de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliarios a prestagao dos servigos de orientagao, recomendagao e 
aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliarios, cuja adogao e 
implementagao sejam exclusivas do cliente.

Na apuragao do calculo de rentabilidade da carteira de investimentos sao considerados os recursos descritos no art. 6° da Resolugao CMN n° 
3.922/2010, provenientes do recolhimento das aliquotas de contribuigao dos servidores, exdusivamente com finalidade previdenciaria, excluindo 
qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrative, em consonancia com a Portaria n° 402/2008, art. 15, inciso III, alinea "a".

Os RPPS devem estar adequados as normativas pertinentes e principalmente a Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alteragoes, alem da 
Resolugao CMN n° 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alteragoes, que dispoem sobre as aplicagoes dos recursos financeiros dos Regimes 
Proprios de Previdencia Social, instituidos pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios e da outras providencias.

Credito & Mercado Gestao de Valores Mobiliarios Ltda. 
Rua Barao de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar CJ 1501 - Santos - SP 

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410
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