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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
- PERNAMBUCO - 

18ª VARA DO TRABALHO DO RECIFE 
 

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO Nº11/2013  
 

 
Aos 06 dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 11:25 horas, estando 
aberta a audiência desta 18a Vara do Trabalho desta Cidade, na sala respectiva, à 
Praça Ministro João Gonçalves de Souza, s/n, 7º andar-Sul, Engenho do Meio, 
Recife-PE, com a presença da Exma. Juíza Titular, – Dra. Solange Moura de 
Andrade -, foram por ordem da Sra. Juíza apregoados os litigantes, 
 
OLGA MARIA DA SILVA, reclamante; 
 
BANCO DO BRASIL S/A, reclamada. 
 
Instalada a audiência, a MM Juíza Titular relatou o presente processo, propôs 
solução ao litígio, prolatando a seguinte  SENTENÇA: 
 

vistos  etc... 
 

Reclamação Trabalhista proposta por OLGA MARIA DA SILVA, devidamente 
qualificada na peça inicial, através de advogado, postulando os títulos ali 
discriminados, cujo teor passa a integrar este relatório como se aqui estivesse 
transcrito. Aditamento da autora, às f. 176 dos autos. 
 
Notificada regularmente, a reclamada BANCO DO BRASIL S/A, compareceu à 
primeira sessão de audiência, previamente designada, contestando os pleitos da 
inicial, pugnando pela improcedência do pedido. 
 
Recusada a primeira proposta de conciliação. 
 
Fixada a alçada em 50 salários mínimos. 
 
Em instrução, foi dispensado o interrogatório da partes, tendo as partes produzido 
prova testemunhal. As partes juntaram documentos, com impugnações respectivas. 
Também foi realizada perícia médica. 
 
Ao final da instrução, apenas a reclamada aduziu suas razões finais, restando 
prejudicada a segunda proposta de conciliação. 

 
É o relatório. 
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FUNDAMENTOS DA SENTENÇA 
 
 
Restou incontroverso nos autos o lapso contratual da reclamante no período de 
03.05.1983 a 31.01.2013. Postulou a reclamante uma indenização por danos morais, 
materiais e pelos lucros cessantes e/ou uma pensão vitalícia; fundamentando esses 
seus pedidos em face de ter adquirido LER-DORT pelos serviços de Bancária 
realizados para a reclamada ao longo dos anos, aduzindo nexo de causalidade entre 
esses serviços e as enfermidades adquiridas. A reclamada, por seu turno, negou 
esses pleitos autorais, aduzindo que sempre adotou medidas corretas para a 
atuação dos seus colaboradores e que as enfermidades da autora seriam crônicas. 
 
Há de se observar, no caso em comento, dois elementos totalmente discrepantes. 
Por um lado, há uma considerável quantidade de documentos médicos, 
corroborados pela prova testemunhal, atestando a LER-DORT da autora como 
verdadeira doença profissional; por outro lado, ao reverso, o Laudo Pericial do 
Médico do Trabalho, Dr. Arakém Almeida, constante às fs. 441/465, e os 
esclarecimentos de fs. 539/544, atestando como meras enfermidades degenerativas 
pelo envelhecimento normal da autora, negando o nexo de causalidade entre a 
doença e o trabalho despendido. Ainda observamos a impugnação da Perita 
Assistente, Dra. Rebeka Borba, Fisioterapêutica, trazendo substanciais argumentos 
(fs. 478/505), inclusive, com Atestados Médicos de Reumatologistas que 
acompanham a reclamante ao longo dos anos. 
 
Em que pese o brilhantismo dos argumentos trazidos à baila pelo Perito Médico,          
Dr. Arakém, discorrendo de forma explanativa sobre as diversas doenças originárias 
da LER-DORT, por não estar este Juízo adstrito aos termos do Laudo Pericial, 
entende que houve evidentes equívocos naquele Laudo, concluindo pela existência 
de nexo de causalidade entre as enfermidades da autora e os seus serviços 
cumpridos no Banco reclamado, mormente porque a vasta prova constante nos 
autos autoriza a este Juízo tal entendimento; restando insubstancioso o Laudo 
Pericial para a apreciação desse pleito autoral. 
 
Vejamos, portanto, os motivos que levam este Juízo a acolher a existência de nexo 
de causalidade entre a doença da autora – LER/DORT e o labor despendido na 
reclamada, desprezando o teor do Laudo Pericial: 
 
Ao analisarmos a Ficha Funcional da reclamante, constante nos autos às 
fs.198/2011, observamos a informação da própria reclamada de que a demandante 
exerceu naquela Instituição a função de Caixa por 05 (cinco) anos ininterruptos no 
início do seu contrato; posteriormente, passou a exercer diversas atividades na 
reclamada, tais como “Auxiliar de Negócios” ou “Assistente de Negócios”, onde havia 
a necessidade contínua de digitação; sendo que, entre uma e outra função, a 
reclamante retornava à função de Caixa, voltando a laborar por mais alguns anos 
nessa ostensiva atividade de digitação. Outro fato relevante a observar, é que a 
reclamante laborou para a reclamada nessas condições por 29 (vinte e nove) anos, 
estando habitualmente digitando informações decorrentes das funções exercidas. 
Também é incontestável que os Bancos exigem metas a serem cumpridas, atuando 
com vinculação às produtividades das agências, cobrando dos seus funcionários a 
excelente qualidade dos serviços, impondo à reclamante o cumprimento dessas 
cobranças o mais rápido possível, levando a demandante à digitação intensiva por 
todos esses anos.  
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A testemunha da reclamante, por seu turno, também confirmou que a demandante 
laborava digitando ostensivamente, e, ao mesmo tempo, se queixava de dores nos 
punhos, no pescoço, nos cotovelos e no ombro. Sobre isso, veja-se o que disse a 
testemunha da autora, in verbis: “...; que, por volta de 2007/2008, ficou trabalhando na 

mesma Agencia da Reclamante, permanecendo juntas até a saída da depoente; que a 
Reclamante também era Gerente de Contas, vendendo produtos e serviços bancários e 
gerenciando uma carteira de clientes; que todos esses serviços eram sempre feitos através da 
digitação, de forma que estavam sempre atualizando cadastros,fazendo seguros, abrindo 
contas de clientes novos, etc., tudo isso digitando; que a Reclamante se queixava de dores 
nos braços e nos punhos e também no pescoço, já que costumavam prender o telefone no 
pescoço, enquanto digitavam; que não tinham apoio para os pés e  nem do “mouse”, visto 
que, em geral, os móveis não tinham formato ergométrico; que também não havia ginástica 
laboral; que o Banco não fornecia “head set”; que, antes de ser Gerente de Contas, a 
Reclamante exerceu a função de Caixa por longos anos; que soube disso porque comentavam 
as funções já exercidas, além do mais, tudo isso ficava documentado no currículo do 
funcionário; que a depoente exerceu pouco tempo a função de Caixa, sendo certo que chegou 
a sentir algumas dores no corpo, mas não chegou a ficar de licença médica e nem no INSS por 
conta disso; que havia muitas reclamações de dores por conta da LER, dos Caixas; que a 
depoente presenciou a Reclamante se queixando de dores tanto perante os demais 
funcionários, quanto perante seus superiores, Gerentes Administrativos e o Gerente Geral da 
Agencia, isso várias vezes; que presenciava essas queixas da Reclamante desde que ela foi 
trabalhar com a Reclamante, mas isso se agravou por volta dos últimos dois anos em que 
trabalharam juntas; que esses superiores não davam resposta às queixas da Reclamante 
porque o foco era nas metas do Banco; que tinham que atingir metas de vendas de seguros, 
previdência, capitalização, de oferecimento de empréstimos, etc.; que, diariamente, havia 
cobranças dessas  metas; que havia vários funcionários do Banco com problemas de LER, 
sendo que, na Agencia onde trabalhou com a Reclamante, só conheceu a Reclamante com 
esse problema, pelo que se recorda; que o Banco não divulga nem proporciona palestras e 
cursos sobre LER; ...; que não havia intervalo de dez minutos a cada cinqüenta minutos de 
trabalho; ...; que desconhece o programa “QVT” (Qualidade de Vida no Trabalho); que, se 

existia, não era colocado em prática; que trabalhavam, no mínimo, oito horas por dia.” (fs. 
366/367).” 
 
Observe-se no depoimento da testemunha, colega de trabalho da autora e sua 
contemporânea por vários anos, a comprovação de digitação intensiva em todos os 
serviços cumpridos, a fim de atender às metas impostas pelo Banco; bem como, as 
queixas da reclamante acerca de dores no pescoço, ombros, braços, cotovelos e 
punhos; ainda esclarecendo essa depoente as constantes reclamações e ausências 
ao trabalho em decorrência dessas dores constituídas por LER-DORT, pelo esforço 
repetitivo. 
 
A própria testemunha trazida pela reclamada também asseverou, in verbis: “Que o 

depoente trabalhou na mesma Agencia da Reclamante de março/2011 até janeiro/2013, quando 
a Reclamante se aposentou; ...; que durante o período em que trabalharam juntos, a 
Reclamante esteve de licença-médica varias vezes por problemas de tendinite; que essas 
licenças tiveram o registro de doença ocupacional, uma vez que houve o fornecimento de 
CATs pela Reclamada; que quando o depoente veio trabalhar com a Reclamante, ela já se 
queixava de dores nos braços e, nessa época, ela esteve de licença médica; que a Reclamante 
trabalhava no Atendimento e, com isso, tinha que fazer digitação na finalização desse serviço; 
que não sabe dizer se antes, a Reclamante havia trabalhado como Caixa; ...; que a Reclamante 
tinha metas para cumprir; que o acompanhamento das metas era semanal; que a meta não 
influenciava na comissão, mas apenas na avaliação funcional; ...; que como a Reclamante 
apresentou vários atestados médicos, não lembra ao certo a quantidade apresentada após 

essa aposentadoria; ...” (fs. 367/368). 
 
Observe-se que a própria testemunha da reclamada confirmou a doença 
ocupacional da reclamante – LER/DORT – contraída após vários anos de digitação 
intensiva para o cumprimento das metas do Banco; bem como, confirmou que a 
reclamante chegou a permanecer no benefício acidentário por conta disso, tendo a 



18ª Vara do Trabalho do Recife – Juíza Solange Moura de Andrade – Proc.n° 11/2013– pg. 4 

 

reclamada fornecido a CAT por entender que se tratava, de fato, de uma 
enfermidade adquirida no trabalho. 
 
Associados a todos esses fatos, ainda observamos os diversos documentos 
médicos, confeccionados por Médicos Reumatologistas que acompanharam a 
reclamante ao longo desses anos, lhe ministrando medicamentos, fisioterapia, 
licenças médicas ... etc., conforme se infere às fs. 40, 506/507, 508, 512/513 etc., 
todos, de forma unânime e convergente, atestando a doença profissional da 
reclamante decorrente do esforço repetitivo na digitação ostensiva, resultando 
nessas doenças proveniente da LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos e 
Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho); não se justificando a negativa 
do Perito Médico quanto à existência dessa enfermidade da autora em decorrência 
do trabalho despendido na reclamada. 
 
Veja-se, ainda, que os Atestados Médicos confeccionados pelos próprios Médicos 
do Trabalho da reclamada (CASSI) confirmaram a doença profissional da autora, 
conforme se inferem às fs. 41/51, 64/130, 371/380 etc., igualmente admitindo a 
existência de doença profissional adquirida nos serviços de digitação na reclamada.   
 
Vale ainda frisar, que a Perita Assistente, Dra. Rebeka Borba, apresentou um Laudo 
Pericial, às fs. 478/505, bastante elucidativo e convincente, demonstrando de forma 
minuciosa as condições de trabalho da reclamante e a aquisição de sua 
enfermidade como autêntica doença do trabalho; evidenciando ao Juízo que, de 
fato, em virtude do entrevero havido entre essa Perita Assistente e o Médico Perito, 
por ser essa uma Fisioterapêutica, conforme relatado por esses dois Profissionais 
em suas respectivas peças, o Laudo Pericial restou bastante viciado e destituído de 
validade para a negativa dos danos morais postulados pela demandante. 
 
Nesses aspectos, este Juízo entende que as diversas provas materiais constantes 
nos autos, relativas a documentos médicos deveras elucidativos, bem como, a prova 
testemunhal, inclusive da própria reclamada, foram por demais convincentes para a 
conclusão de que de fato a reclamante contraiu doença ocupacional na reclamada           
– LER/DORT – o que a obrigou a ficar várias vezes de licença médica, a ingressar 
no Benefício Previdenciário Acidentário por duas vezes, mediante CAT’s fornecidas 
pelo próprio Banco reclamado; culminando na sua prematura aposentadoria por 
tempo de serviço, já que só tinha 56 anos e desejava continuar trabalhando após a 
aposentação, a fim de ter resguardados outras garantias só concedidas aos 
empregados da ativa, como por exemplo, a auferição do auxílio-alimentação e 
auxílio-refeição, benefícios esses concedidos apenas aos empregados na ativa. Em 
contrapartida, este Juízo desconstitui qualquer validade ao Laudo Pericial de               
fs. 441/465, elaborado pelo Médico Arakém Almeida, por entender que há nele 
equívocos e vícios que o tornam inservível para a apreciação do pedido da autora à 
indenização por danos morais e materiais. 
 
Pois bem, concluindo este Juízo que a reclamante, de fato, contraiu LER/DORT no 
exercício de suas funções para a reclamada durante os longos 29 anos de serviço, 
inclusive ratificado isso pelo próprio INSS com os Benefícios Acidentários na espécie 
91, mesmo já estando aposentada por tempo de serviço em virtude de não ter tido 
mais condições de realizar suas atividades de digitação, é a reclamante portadora de 
doença profissional – LER/DORT – mormente quando as provas carreadas para os 
autos evidenciaram que a reclamante laborava cumprindo digitação ostensiva, sem 
ter havido, por parte da reclamada, as garantias necessárias para evitar esse 
desgaste, dentre elas, a ginástica laboral, o mobiliário ergométrico para ajuste e 
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regulagem das dimensões de cada funcionário, o descanso para os pés, bem como, 
a transferência da reclamante, mediante rodízio com outros funcionários, para 
realização de outras atividades compatíveis, que pudessem acarretar o descanso 
desse esforço repetitivo. 
 
O conceito temático do dano moral se caracteriza por uma lesão sofrida por uma 
pessoa física em sua personalidade em decorrência de uma investida ofensiva de 
outrem, atingindo sua moralidade, sua afetividade, causando-lhe constrangimentos, 
dor, sensações negativas. Veja-se que o dano moral difere do material, justamente 
porque o prejuízo não se delimita ao patrimônio do ofendido, vai mais além, atinge 
sua personalidade. No caso sub judice, conforme já dito acima, não há dúvidas de 
que a doença profissional da demandante se assemelhou ao acidente de trabalho, 
pois, cabia à reclamada, naquela época, zelar pelas condições favoráveis ao 
exercício das atividades da reclamante, determinando equipamentos 
ergometricamente corretos, interrupções intrajornadas a cada 90 minutos de 
trabalho, providenciando ginástica laboral ... etc.; no entanto, nada disso foi 
cumprido pela reclamada, assumindo o ônus dessa sua omissão. Judiciosa a diretriz 
do par. 2º, do art. 19, da Lei 8.213/91, que diz, in verbis: 
 

 “Art. 19, par. 2º, da Lei 8.213/91 – A empresa é responsável pela 
adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e 
segurança da saúde do trabalhador.” 

 

Nesse mesmo diapasão, a Súmula 229, do Colendo STF, que diz, in verbis: 
 

“Súmula 229, do C.STF – A indenização acidentária não exclui a 
do Direito Comum, em caso de dolo ou culpa grave do 
empregador.” 

 
Estendendo, assim, ao empregador a responsabilidade de indenizar o empregado 
pelo acidente sofrido, em caso de dolo e de culpa grave do empregador, situando a 
empresa nessa condição. 
 
Registre-se, ainda, que a doença profissional equiparada ao acidente de trabalho, 
adquirida pela reclamante no desempenho da função para a empresa, se trata de 
autêntica responsabilidade subjetiva do empregador, substanciada no caput do     
art. 927, do CCB, dispondo, in verbis: 
 

“Art. 927, CCB – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado repará-lo.” 

 
Nesses aspectos, o caput do precitado artigo diz respeito, justamente, a existência 
de ato culposo ou doloso da parte do empregador, o que, por si só, já situa as partes 
nesse dispositivo, visto ter sido, a reclamada, omissa, naquela época, quanto às 
garantias ao trabalho da empregada, sem levar em consideração a natureza dos 
serviços por ela realizados; havendo, desta feita, nexo de causalidade entre a 
doença adquirida pela autora e os serviços que eram por ela cumpridos na empresa; 
justificando, desta forma, a indenização por danos morais perseguida, arbitrando 
este Juízo o valor da indenização por danos morais compatível para “massagear” o 
ego da reclamante, lhe compensando pelos transtornos traumatológicos e 
psicológicos que sofreu e que vem sofrendo até a presente data, obrigando-a a 
permanecer em tratamento médico, com fisioterapia, uso de medicamentos e a se 
aposentar precocemente; e, em contrapartida, arbitrando um valor razoável à 
reclamada, como medida pedagógica, sem levá-la à insolvência. Como a reclamante 
se aposentou aos 56 anos de idade, quando o seu desejo era só se aposentar aos 
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70 anos (na compulsória), fazendo isso precocemente em virtude do precário estado 
de saúde por conta da doença profissional que não permitia mais à demandante 
exercer as atividades de digitação, observa este Juízo que faltavam ainda 14 
(quatorze) anos para a aposentação aos 70 anos de idade; de forma que como 
medida compensatória, defere à autora a indenização por danos morais relativa a 01 
(um) mês de salário por cada ano restante (R$7.608,00x14anos=R$106.400,00). 
Destarte, este Juízo defere à reclamante o valor da indenização por Danos Morais e 
Materiais e pelos “Lucros Cessantes” no importe de R$106.400,00 (cento e seis mil 
e quatrocentos reais); frisando este Juízo que esse valor indenizatório diz respeito 
a todos os pleitos relacionados aos danos morais havidos, estando nele incluídos o 
dano material e os lucros cessantes, já que esses títulos encontram-se entrelaçados. 
 
O Perito Médico, Dr. Arakém Almeida, já recebeu a título de caução o valor de 
R$1.000,00 (v. fs. 390, 404 e 437 dos autos); entendendo este Juízo como quitados 
os honorários periciais com esse valor, ante a insubsistência do seu Laudo Pericial. 
 
Quanto ao pleito da reclamante acerca da “pensão mensal vitalícia”, essa resta 
improsperante, porque a reclamante já se encontra aposentada, auferindo os 
mesmos valores da época quando estava na ativa, não se justificando essa dupla 
penalidade à demandada, com esses dois valores indenizatórios. Indefere-se, 
portanto, esse pleito autoral. 
 
Ainda postulou a reclamante a auferição do Prêmio do Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais, no valor de R$180.000,00. Acontece que a reclamada negou ter firmado 
com a reclamada tal contrato de seguro e a demandante, por seu turno, não juntou 
aos autos os documentos que regem essa matéria, inexistindo nos autos Apólice de 
Seguro e/ou outro Contrato nesse particular. Destarte, ante a inépcia, resta extinto 
sem julgamento do mérito esse pleito. Vale de logo frisar, que em relação ao Seguro 
de Vida Em Grupo instituído na cláusula 27ª das CCT’s da categoria obreira, esse 
restou plenamente cumprido enquanto a autora esteve de licença médica pelo INSS, 
mormente quando recebeu todo o atrasado mediante o documento de fs. 248 e 248 
verso, nada havendo a ser deferido à autora nesse particular. 
 
Ainda postulou a reclamante uma complementação salarial a contar de 
setembro/2012 quando foi aposentada pelo INSS, auferindo apenas R$2.400,00 
mensais, até janeiro/2013, quando conseguiu completar o tempo de contribuição, 
adquirindo a aposentadoria complementar pela PREVI (Plano de Previdência 
Privada do Banco do Brasil). Realmente, ao analisarmos os documentos que tratam 
dessa matéria (fs. 30/33, 38, 52, 248 e 248 verso), observamos que a reclamante ao 
se aposentar por tempo de serviço junto ao INSS, em abril/2012, continuou 
trabalhando para a reclamada, auferindo os mesmos vencimentos, sem alteração; 
contudo, sem possibilidade de realizar suas atividades a contento, já que envolviam 
a digitação e não podendo mais ingressar no Benefício do INSS, visto que já se 
encontrava aposentada pelo INSS, a reclamante foi aconselhada pelo Médico do 
Trabalho do Banco reclamado a se afastar definitivamente do trabalho a partir de 
setembro/2012, permanecendo a partir daí a auferir, apenas, os vencimentos de sua 
aposentadoria junto ao INSS, no valor de R$2.400,00, em verdadeiro prejuízo, já 
que seus salários eram em torno de R$7.608,00 mensais; assim permanecendo a 
demandante até o dia 31.01.2013, quando alcançou o tempo de contribuição junto à 
PREVI, podendo pedir demissão do emprego e, consequentemente, passando a 
receber desse Órgão Previdenciário do Banco, a complementação de sua 
aposentadoria, sem haver prejuízo financeiro a partir de então. Postulando, a 
demandante, a complementação salarial compreendida de setembro/2012 a 
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janeiro/2013. Acontece que a reclamada já demonstrou, mediante o documento de f. 
248 e 248verso, que ainda no mês de janeiro/2013, pagou à reclamante esse 
retroativo salarial, em face do pedido formulado pelo Médico do Trabalho da 
empresa, esclarecendo que se tratando de doença ocupacional, essa ausência da 
autora antes de alcançar a complementação salarial pela PREVI seria considerada 
“licença saúde no código 330”, isto é, com proventos integrais e não no código 332 
(sem a complementação), como o Banco havia situado a demandante. De forma que 
o Banco reclamado já quitou à reclamante essa diferença salarial relativa a esses 
meses, conforme indica o documento de fs. 248 e 248 verso; estando, também, 
regular desde então os vencimentos da reclamante com a auferição do valor da 
aposentadoria pelo INSS e da complementação pela PREVI; nada havendo mais a 
reparar nesses aspectos. 
 
Defere-se à reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 
7.115/83. 
 
Devida a verba honorária, em 15% do valor da condenação, por se adequar à 
hipótese da Lei 5.584/70, se tratando, in casu, de assistência sindical.  
 
Ante o exposto e considerando o mais que destes autos consta, decide a 18ª Vara 
do Trabalho de Recife, julgar a ação proposta por OLGA MARIA DA SILVA contra 
BANCO DO BRASIL S/A, reclamante e reclamada, respectivamente, PROCEDENTE 
EM PARTE, para condenar a reclamada a pagar à reclamante, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, as seguintes verbas: 
indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, no valor de 
R$106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais); e mais, 15% do valor da 
condenação, a título de honorários sindicais, em favor do patrono da autora, no 
importe de R$15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais). Tudo nos termos 
da fundamentação supra.  
 
Na aplicação dos Juros e Atualização Monetária, o marco será a data em que a 
reclamada tomar ciência desta decisão; bem como, também devem ser observados 
o disposto no art. 39, da lei 8.177/91, o par. único, do art. 459, da CLT, a Súmula 
381 do C.TST e a Súmula 04, do C.TRT6. 
 
Extingue-se sem julgamento do mérito o pedido da reclamante ao Prêmio do Seguro 
de Vida e Acidentes Pessoais, ante a inépcia. 
 
Tratando-se de verba de natureza indenizatória, não há recolhimentos 
previdenciários e fiscais a serem processados pelas partes.  
 
Custas pela reclamada no importe de R$2.088,00, calculadas sobre o valor da 
condenação para fins de recurso e custas. 
 
INTIMEM-SE AS PARTES (Súmula 30 do C.TST.), observando as notificações 
exclusivas do patrono da reclamante às f. 26; e do patrono da reclamada às         
f. 178 dos autos.  
 

E, para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada na forma da lei. 
 

__________________________ 
Juíza Solange Moura de Andrade 

__________________________ 
Diretora de Secretaria.  


