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EDITORIAL

A   ADUFPA-SS, por meio de sua 
assessoria jurídica, informa 
aos seus associados e, também, 

à categoria docente sobre as últimas 
movimentações havidas nos processos 
abaixo mencionados e, ainda, as últi-
mas deliberações a respeito de ações 
judiciais de interesse da categoria.

EXCLUSÃO DE RUBRICAS DE 
AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA 
EM JULGADO: conforme já divul-
gado nesse informativo nos meses 
anteriores desde junho de 2021 a 
ADUFPA, por meio de sua assessoria 
jurídica vem atuando para resolver o 
mais breve possível o problema havi-
do quando da migração de dados para 
o novo sistema criado pelo Governo 
Federal através do Ministério da Eco-
nomia, tal sistema foi instituído pela 
Portaria Normativa de 2016 e altera 
a operacionalização do pagamento de 
parcelas oriundas de decisões judiciais 
transitadas em julgado. A mudança se 
deu pela migração do sistema SICAJ 
para o sistema SIGEPE, no entanto, 
segundo a PROGEP, apesar de ter 
envidado todos os esforços, tendo 
inclusive criado uma “força-tarefa” 
para aquele fim, tais esforços foram 
insuficientes para obter a ”emissão 
do documento de força executória”, 
segundo a qual seria o documen-
to necessário para homologação das 
ações junto ao Ministério da Econo-
mia, e que por essa razão as rubricas 
referidas foram excluídas da folha de 
pagamento daqueles docentes em fa-
ce da desativação do SICAJ. Os do-
cumentos requeridos pela PROGEP já 
foram entregues pela assessoria jurí-
dica da ADUFPA, totalmente digita-
lizados, sendo assim a rubrica já está 
sendo reintegrada nos contracheques 

dos docentes, bem como a devolução 
dos valores indevidamente retirados 
da remuneração dos professores serão 
pagos de uma única vez na folha de 
pagamento imediatamente posterior 
a reincorporação das rubricas. Por es-
sa razão, pedimos a todos os docen-
tes que tiveram esse contratempo que 
fiquem atentos aos espelhos de seus 
contracheques e comuniquem a asses-
soria jurídica da ADUFPA qualquer 
intercorrência havida através de nos-
so e-mail: anakellyamorimadvocacia@
gmail.com; nos plantões do jurídico 
na Casa do Professor, e ou pelo telefo-
ne 3249-0616.

AÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
3,17%: As ações de execução dos 
3,17% continuam em diligencia diu-
turna por parte da assessoria jurídica 
da ADUFPA, tendo sido pagos duran-
te os meses do ano de 2021, 23 do-
centes  acarretando, com isso o cum-
primento definitivo das sentenças e o 
consequente arquivamento dos feitos. 
Contudo, para que possamos, com a 
máxima brevidade, localizar os be-
neficiários desta ação solicitamos aos 
docentes que mantenham seus dados 
pessoais atualizados junto a secreta-
ria da ADUFPA, para que quando da 
liberação dos créditos possamos facil-
mente localizar o docente e efetuar o 
pagamento do que lhe é devido.

ATENDIMENTO JURÍDICO: A 
ADUFPA, por meio de sua Assessoria 
Jurídica, voltou a realizar os plantões 
presenciais na Casa do Professor, to-
das as segundas feiras, das 13h às 16h 
e as quartas feiras das 9h às 12Hh. 
A Casa do Professor fica na Ruas dos 
Caripunas, nº 3459, entre 3 de maio e 
14 de Abril.

DIRETORIA
Diretoria Geral: 
Edivania Alves (IEMCI)
Diretoria Adjunta: 
Adriane Raquel Santana de Lima 
(ICED) 
Secretaria Geral: 
José Queiroz Carneiro (Aposentado)
Secretaria Adjunta: 
Simone Negrão de Freitas 
(Castanhal)
Tesouraria Geral: 
Vera Lúcia da Rocha Pereira 
(Aposentada)
Tesouraria Adjunta: 
Nádia Socorro Fialho Nascimento 
(ICSA)
Diretoria de Formação Sindical: 

O  Brasil vive uma 
de suas fases 
mais  perver-

sas em termos sociais: 
a fome. Os noticiários 
mostram mães, avós 
e pais de família em 
portas dos açougues, à 
espera de ossos e cárca-
ças. O índice de misé-
ria no país é exorbitan-
te, puxado por inflação 
e desemprego recorde. 
O governo genocida e 
negacionista de Bolso-
naro provocou a morte 
de 600 mil pessoas pe-
la pandemia, e, segue 
atacando trabalhado-
res e trabalhadoras. Os 
sindicatos têm papel 
decisivo como instru-
mento de defesa de di-
reitos e por isso é im-
portante que fortaleça-
mos sua base, por meio 
da filiação sindical. É 
com esse propósito que 
a ADUFPA convida 
professores e professo-
ras da UFPA para se 
somarem às lutas e lan-
çará no mês de novem-
bro sua campanha de 
filiação sindical “Edu-
cação Pública: Vista 
essa Camisa”. Nos 150 
dias da gestão “ADUF-
PA de luta e resistência 
com autonomia”, assu-
mimos como principal 
desafio a derrubada 
da PEC-32. Por esta 
razão, representantes 
da ADUFPA estiveram 
nas atividades das úl-
timas quatro semanas 
em Brasília, junto a 
outras categorias de 
servidores públicos das 
esferas federal, estadu-
al e municipal, na Jor-

nada de Lutas contra o 
que chamamos Defor-
ma Administrativa. A 
mobilização é organi-
zada pelo Fórum das 
Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), do 
qual faz parte o AN-
DES-SN, junto com 
o Fórum das Centrais 
Sindicais. Contudo, 
também há tempo pa-
ra as Artes e a Cultu-
ra; por isso, no dia 01 
de outubro, a diretoria 
da ADUFPA lançou 
o “Cine Resistência”, 
um espaço de exibição 
audiovisual indepen-
dente, debate político 
e interação social e a 
première prestou ho-
menagem à memória, 
à trajetória de luta e 
a produção artística 
da professora Suelene 
Pavão, num ambiente 
marcado pela fraterni-
dade, poesia e música, 
além do cinema. No 
próximo dia 16 de ou-
tubro, a ADUFPA tem 
encontro com a catego-
ria para celebrar o Dia 
da Professora e do Pro-
fessor, um ofício mar-
cado pela esperança 
no presente, em meio 
às asneiras ditas pelo 
sinistro da Educação. 
A tradicional festa re-
alizada pela entidade 
ocorrerá em formato 
online pela segunda 
vez, devido às limi-
tações impostas pela 
pandemia, mas será 
uma live cheia de sur-
presas e boa música. 
Acompanhe nossos ca-
nais e boa leitura!

Ivan Carlos Ferreira Neves (EAUFPA)
Diretoria Adjunta de Formação Sindical:
Elen Lúcia Marçal de Carvalho (ICSA)
Diretoria de Política Social:
Lilian Simone Amorim Brito 
(Aposentada)
Diretoria Adjunta de Política Social: 
Ailton Lima Miranda  (EAUFPA)
Diretoria de Interiorização: 
Ghislaine Dias da Costa (Cametá)
Diretoria Adjunta de Interiorização: 
Nelivaldo Cardoso Santana (Altamira)
1ª Suplência: Fátima de Souza Moreira
2ª Suplência: Dalva de Cássia Sampaio 
dos Santos
3ª Suplência: Otávio Luiz Pinheiro 
Aranha



3

Há quase um mês os 
serv idores públ icos 
das esferas federais, 

estaduais e municipais rea-
lizam protestos em Brasília, 
na Jornada de Lutas contra 
a Reforma Administrativa. 
A jornada é organizada pelo 
Fórum das Entidades Nacio-
nais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), do qual 
faz parte o ANDES-SN, jun-
to com o Fórum das Centrais 
Sindicais. Representantes da 
ADUFPA estiveram nas ati-
vidades das últimas quatro 
semanas na capital federal. 
Protestos no Aeroporto In-
ternacional de BSB; visitas 
aos gabinetes, para pressio-
nar deputados e deputadas; 
audiências; l ives direto da 
fachada dos anexos da Câ-

mara; protestos em frente à 
casa de Flávio Bolsonaro - a 
Esplanada dos Ministérios; 
até escracho contra o Minis-
tro da Economia, entraram 
nas estratégias para pressio-
nar o governo contra a apro-
vação da Reforma. 
No dia 07 de outubro, ma-
n i fes tantes  quest ionaram 
Guedes, acusado de ganhar 
com a alta do dólar, já que 
é dono de uma empresa em 
um paraíso fiscal. Foram jo-
gados ao vento dólares man-
chados com tinta vermelha. 
Os  pa r t i c ipa nte s  denu n-
ciaram que “os dólares de 
Paulo Guedes estão sujos de 
sangue do povo brasileiro”.
“Consideramos mais  uma 
semana v itor iosa  de  luta 
contra a PEC 32 . Par t ic i-

pamos tanto do ato no Mi-
nistério da Economia, como 
das visitas aos gabinetes dos 
deputados. Nós conseguimos 
participar também da reu-
nião da Comissão de Direi-
tos Humanos, uma audiên-
cia pública específica volta-
da para a questão agrária no 
Pará. Aproveitei a presença 
remota de diversos deputa-
dos para exigir que eles vo-
tem contra a PEC 32”, relata 
Dalva Santos,  2ª Suplência 
da Diretoria da ADUFPA, 
que esteve de 05 a 07 de ou-
tubro no distrito federal.
Com o futu ro incer to  da 
PEC 32 na Câmara dos De-
putados, servidores querem 
aproveita r  o  tempo até  a 
proposta ser levada ao ple-
nário — o que já não tem 

mais data para acontecer — 
e continuar fazendo pressão 
contra o texto. Mesmo sen-
do bem diferente da redação 
original enviada pelo gover-
no federal à Casa, em setem-
bro de 2020, o conteúdo que 
vai à votação — um substi-
tutivo elaborado pelo depu-
tado Arthur Maia (DEM-
-BA),  relator da comissão 
especial que tratou do tema 
— segue  destruindo a car-
reira do funcional ismo. O 
sentimento que paira na Câ-
mara é de que entre os 513 
parlamentares, não há 308 
votos favoráveis, necessários 
à aprovação do texto. Daí o 
adiamento do debate.  Ar-
thur Lira (PP-AL) demons-
tra estar contrariado e não 
declara quando a PEC será 
colocada em pauta. 
“Manteremos f irme a luta 
contra a PEC 32 diretamente 
de Brasília e em todos os es-
tados. Reforçamos o chama-
do para seguirmos vigilan-
tes no combate à destruição 
total dos serviços públicos. 
Os deputados federais não 
terão um minuto de sossego 
até essa PEC cair!”, afirmou 
Jennifer Webb, professora 
da Escola de Aplicação da 
UFPA e terceira tesoureira 
do ANDES-SN.
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SERVIDORES DE TODOS PAÍS OCUPAM BRASÍLIA  
EM JORNADA DE LUTAS CONTRA A PEC 32
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tir que o nosso sindicato cresça em 
número de filiados e filiadas. Nós re-
forçamos que não existe luta sindical 
sem instrumentos e os sindicatos 
conferem a combatividade, a ca-
pacidade de mobilização, organi-
zação e fortalecimento da catego-
ria. O momento é de descrença, 
ataques e perdas, a exemplo dos salá-
rios achatados, da sobrecarga e pre-
carização das condições de trabalho, 
e da ausência de concursos públicos 
com estabilidade. Daí a importância 
de mais e mais docentes se somarem 
na luta”, reforça Edivania Alves. 
Hoje a ADUFPA soma um pouco 
mais de 1200 associados, entre efeti-
vos e aposentados. A campanha será 
permanente e tem como meta filiar 
300 novos associados até o término 
do mandato da atual gestão. Para 
fazer parte do sindicato, basta aces-
sar o site adufpa.org.br e preencher o 
cadastro de filiação. Os professores 
e professoras interessados, também 
podem fazer sua filiação de forma 
presencial na Casa do Professor, sede 
social da Adufpa, localizada na Rua 
dos Caripunas, 3459, entre as traves-
sas 03 de maio e 14 de abril, Crema-
ção. Informações 91 8883-0818 ou 
secretaria@adufpa.org.br .

ADUFPA LANÇA CAMPANHA DE FILIAÇÃO COM DESTAQUE PARA A 
IMPORTÂNCIA DA LUTA COLETIVA

V ivemos um momento grave, com 
mais de 600 mil mortes que po-

deriam ter sido evitadas. Famílias es-
tão em situação de extrema miséria, 
fazendo fila na porta dos açougues à 
espera dos ossos para não morrerem 
de fome e o desemprego atinge níveis 
alarmantes no País. Os sindicatos 
têm papel determinante como instru-
mentos em defesa dos direitos de suas 
categorias e por isso é fundamental 
que fortaleçam suas bases, por meio 
da filiação sindical. 
É com esse propósito que a ADUF-
PA chama professores e professoras 
da UFPA para se somarem às lutas e 
lança no mês de novembro sua cam-
panha de filiação sindical “Educação 
Pública: Vista essa Camisa”. Em ape-
nas 150 dias da gestão “ADUFPA de 
Luta e Resistência com Autonomia”, 
que tem como diferencial uma dire-
toria formada em sua maioria por 
mulheres, o sindicato assumiu seu 
principal desafio: a derrubada da 
Reforma Administrativa. Para isso, 
diretores e diretoras e representantes 
da base se somam na intensa campa-
nha pelo NÃO à PEC-32. 
No mês de setembro uma campa-
nha, por meio de outdoors, na capital 
e no interior do estado,  evidenciou 
à população os impactos desastrosos 
da PEC da Rachadinha nos serviços 
públicos. Nossos canais de comuni-
cação têm massificado informações 
sobre o assunto e desde a retomada 
das manifestações de rua, o posi-
cionamento da entidade se mantém 
firme em defesa dos direitos constitu-
cionais de trabalhadores e trabalha-
doras. “Não medimos esforços para  
a luta contra a PEC da ‘Rachadinha’. 
A ADUFPA tem marcado presença 
nas mobilizações locais e em Brasília. 
Nossa gestão é coletiva e queremos 
que seja marcada pela luta e pela vi-
tória contra a PEC 32”, reafirma a 
diretora geral da ADUFPA, Edivania 
Alves. 
A gestão coletiva é um ponto de re-
flexão na atual diretoria, que faz 
questão de combater o personalismo 
dentro do movimento sindical por 
entender que a categoria elegeu um 
coletivo para estar à frente das deli-
berações. Nesse sentido, a ADUFPA 
tem priorizado a descentralização e 
focado no envolvimento de todos os 
seus representantes, priorizando tam-
bém a desburocratização, a agilida-
de, a transparência e a aproximação 
do sindicato com a sua base.
“A campanha de filiação irá garan-

Eu conto 26 anos de ADUFPA 
e no momento que ingressei 
na universidade me associei ao 
sindicato da minha categoria. 

O sindicato é onde você deposita 
confiança e é respaldado

(Professora Edna Campos - Aposentada, associada há 26 anos)

É no sindicato que estou em contato 
com meus pares e minhas pares. 
Esse contato com professores de 
outros institutos me possibilita ter 

uma visão geral da universidade. É 
no sindicato que defendemos 

nossos direito
(Professora Luzia Gomes, ICA, associada há 12 anos. setembro)
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ADUFPA LANÇA CAMPANHA DE FILIAÇÃO COM DESTAQUE PARA A 
IMPORTÂNCIA DA LUTA COLETIVA Nos últimos tempos, nossos direitos estão 

bastante ameaçados. Me filiei à ADUFPA 
para lutar coletivamente pelos trabalhadores 

da educação e pelo ensino público e de 
qualidade

(Professora Beatriz Matos, PPGA-IFCH, associada há três meses)

É o sindicato que representa minha categoria 
e defende nossos direitos, além de encaminhar 

a luta por melhores condições de trabalho e 
salário

Eu conto 26 anos de ADUFPA 
e no momento que ingressei 
na universidade me associei ao 
sindicato da minha categoria. 

O sindicato é onde você deposita 
confiança e é respaldado

(Professora Edna Campos - Aposentada, associada há 26 anos)

A minha primeira ação quando entrei na 
universidade foi me filiar ao sindicato, por 
entender que é o espaço coletivo de defesa 
dos direitos, de organização política, de 

reivindicação e ampliação desses direitos. 
Associar-se ao sindicato é fundamenta

(Professora Andréa Matos – Escola de Aplicação – associada há 10 anos. )

(Professor Sérgio Alves, Faculdade de Letras – campus Castanhal, associado há 
dois meses)
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No último dia 01 de ou-
tubro, a diretoria da 
ADUFPA real izou a 

première do “Cine Resistên-
cia”  com a exibição de dois 
curtas-metragens produzidos 
sob a direção da professora 
Suelene Pavão, ex-diretora da 
ADUFPA e do ANDES-SN 
(2004 -2006 e 2018-2020), 
uma homenagem à sua me-
mória,  t rajetória de luta e 
produção artística.
Foi um evento híbrido, pre-
sencial e com transmissão ao 
vivo no Facebook, e contou 
com a presença de d i reto -
res, ex-diretores, represen-
tantes da regional norte do 
Andes-SN, Sinduepa, Sinte-
pp e familiares da docente. 
O encontro foi marcado pela 
fraternidade, poesia, música 
e c inema. Tommil Paixão, 
violonista paraense, foi um 
dos convidados especiais que 
presenteou o público com um 
tributo a Belchior. 
Fo r a m  e x ib ido s  o  c u r t a 
“Amolação”, que mostra o 
trabalho invisível dos tradi-

cionais amoladores da Tra-
vessa Frei Gil (Campina) e 
"Soledade 1850 :  Revelan-
do Práticas Mortuárias Ar-
te Des-igualdade Social". O 
momento também marcou a 
inauguração online da “Ga-
leria Suelene Pavão” no site 
adufpa.org.br. Após o perí-
odo de exposição das obras 
de Suelene, o espaço estará 
aberto de forma rotat iva a 
outros associados da ADUF-
PA que tenham interesse em 
expor suas produções.  Em 
breve divulgaremos prazos e 
critérios de ocupação da ga-
leria. 
A professora Olgaíses Maués, 
enviou sua homenagem por 
v ídeo que foi  ex ibido aos 
presentes. “É sempre um mo-
mento dif íci l  fa lar de uma 
pessoa querida que nos dei-
xou, porém, essa dificuldade 
é suplantada pela necessidade 
e importância de se prestar 
uma homenagem, de se hon-
rar a memória, e de lembrar 
com todos aqueles e aquelas 
que com ela conviveram, a 

PREMIÉRE CINE RESISTÊNCIA E HOMENAGEM 
À MEMÓRIA DE SUELENE PAVÃO FOI MARCADA 
PELA FRATERNIDADE

trajetória feita por ela neste 
plano. A Suelene foi um ser 
especial, com dificuldades de 
se encaixar nas regras e nor-
mas desta sociedade. Apesar 
de ter o riso fácil, de procu-
rar o consenso, de evitar ini-
mizades ,  foi  uma lutadora 
que não fugiu do conf l ito. 
Alguém que se engajou des-
de sempre nos movimentos 
sociais, visando a busca por 
uma sociedade justa e igua-
l itár ia.  E legeu o sindicato 
como esse espaço privilegia-
do para de forma organiza-
da empreender seu combate”, 
disse.
A professora Suelene Leite 
Pavão se aposentou da Facul-
dade de Ciências Sociais no 
ano de 2018, atuou no Cole-
giado do Curso e no Depar-
tamento de Ciências Sócio-
-Polít icas do antigo Centro 
de Filosofia e Ciências Hu-
manas (CFCH), onde ocupou 
o cargo de vice-diretora nos 
anos 1990, além de atuar no 
Instituto de Ciências da Arte. 
O Cine Resistência é uma ati-

vidade fixa da ADUFPA, com 
sessões sempre na primeira 
sexta-feira do mês, às 18h. 
A próx ima ed ição será no 
dia 05 de novembro, com a 
exibição do curta-metragem 
“Amador,  Zél ia”,  d i r ig ido 
pelos cineastas Glauco Melo 
e I smael Machado. Lança-
do em setembro deste ano, 
a obra narra a trajetória da 
educadora, artista, pensado-
ra e ativista Zélia Amador de 
Deus, professora emérita da 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA).

Suelene foi um 
ser especial, com 
dificuldades de se 
encaixar em regras 

e normas desta 
sociedade
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EEm defesa da vida e pe-
lo FOR A BOLSONA-
RO, representantes de 

centrais sindicais, sindicatos, 
movimentos sociais e popu-
lares e partidos da esquerda 
realizaram um ato unif ica-
do nas ruas de Belém, no dia 
02 de outubro. A ADUFPA 
par t ic ipou da mobi l i zação 
e mais uma vez reafirmou o 
NÃO à Reforma Administra-
tiva e pela derrubada de  Bol-
sonaro. 
“Ocupamos as ruas de Belém 
para derrotar esse governo, 
um governo que está defen-

DIA NACIONAL DE LUTA: DOCENTES VÃO ÀS RUAS 
PARA BARRAR A PEC-32

dendo a PEC da ‘Rachadi-
nha’, um governo que quer 
legalizar o ‘quem indica’ do 
serviço público, para destruir 
os serviços e privatizar a edu-
cação, a saúde, a assistência 
social e a segurança. Por isso 
essa luta é do povo brasilei-
ro”, disse a diretora geral da 
ADUFPA, Edivania Alves.
 Além da capital paraense, 
foram realizadas manifesta-
ções nos municípios de Ana-
nindeua, Altamira, Bragança 
e Santarém. Confira a galeria 
de fotos completa em nosso 
site adufpa.org.br .
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CONVÊNIOS

Reabilita: fonoaudiologia e tera-
pias associadas  (DESCONTO 15%)
Presencial e Teleconsultas 
Especialidades
- Fonoaudiologia
- Fisioterapia 
- Terapia Ocupacional 
- Psicologia
- Nutrição 
Consultas: 91 98484-1818

Ó�ca Natasha  (DESCONTOS DE 
20% a 30%)
Rua Antônio Barreto, 744, entre 14 
de março e Generalíssimo Deodoro
Contato: 91 3228-0447 /  
98213-6000

Confraria do Livro
A Confraria oferece aos associa-
dos da ADUFPA: 
- Descontos à vista e no cartão de 
crédito 
- Descontos de 30% nas editoras 
parceiras 
- Crediário próprio 
Contato: 91 98588-7920/ 
98748-2121

Nutricionista Andrea Oliveira 
(CONSULTA COM 30% DE DESCON-
TO PARA ASSOCIADOS DA 
ADUFPA)
Exame de Bioimpedância: 20% de 
desconto
Contato: 91 99219-5926

Green City Gestão Ambiental e Sani-
tária  (DESCONTO 20%)
Serviços: 
- Sani�zação de ambientes
- Controle de pragas
- Perfuração, higienização de poço e 
outorga
- Estação de tratamento de água
- Higienização e desinfecção de reser-
vatório de água
- Capinagem e roçagem profissional
- Instalação e manutenção de cen-
trais de ar condicionado
- Sani�zação de ambientes

FONOAUDIOLOGIA GESTÃO AMBIENTAL ÓTICA LIVROS NUTRIÇÃO

No dia 16 de outu-
bro,   a  par t i r  das 
14h ,  p ro f e s s o r e s 

e professoras têm encon-
tro marcado na tradicio-
nal “Festa do Professor", 
evento que já faz parte do 
calendário anual do sindi-
cato. 
A ADUFPA vai  oferecer 
aos  seus  associados um 
momento de confraterniza-
ção, alegria e unidade. Na 
programação, shows musi-
cais com os artistas  Jeff 
Moraes e Marisa Black, 

além do sorteio de brindes. 
Nesta edição, em respeito 
às medidas de biossegu-
rança da Covid-19, a pro-
gramação ocorrerá em am-
biente virtual, no formato 
de live. A transmissão se-
rá via Youtube. A medida 
atendeu a deliberação da 
base durante a Assembleia 
Geral realizada no dia 30 
de setembro. 
Nos próximos dias, iremos 
divulgar mais detalhes da 
festa em nossas redes so-
ciais. Acompanhe!

DIA 16 DE OUTUBRO TEM FESTA DO 
PROFESSOR E PROFESSORA

FALE CONOSCO!

Docentes f i l iadas e f i l iados, 
movimentos sociais e organi-
zações que lutam em defesa 

da vida podem se informar sobre as 
ações da ADUFPA, bem como nos 
repassar pautas, reclamações e/ ou 
sugestões através de nossas redes 
ou via WhatsApp. Para entrar em 
nossa “Linha de Transmissão” bas-
ta salvar nosso contato e enviar um 
“oi” para número 91 98883-0338. 
Sigamos na luta! #ForaBolsonaroe-
Mourão


