
• SEM CONCEDER AOS
MODISMOS
Na Regional Curitiba, colegas
utilizam carros antigos no dia
a dia

• SERPRO EM VITÓRIA
Conheça a história do
Escritório fundado na capital
do Espírito Santo

Revista Interna Nº18  Junho 2012

A gente se encontra aqui!

• ECOLOGIA NA PRÁTICA
Colega de Fortaleza cria
ONG para preservação
ambiental

TTEECCNNOOFFLLEECCHHAASS
Mensageria instantânea, emails,
sites: o cupido tem novas armas
para aproximar casais

Mensageria instantânea, emails,
sites: o cupido tem novas armas
para aproximar casais



Destaque GPS | 2

AMOR CONECTADO
Do extinto Netview aos sites de relaci
onamento, confira os meios virtuais
que colegas utilizaram para conhecer
suas carasmetade

E les chegam de mãos dadas no Serpro, trabalham
no mesmo andar, saem juntos para almoçar e ao

final do dia, de novo de mãos dadas, seguem para ca
sa. A rotina está estabelecida há quase 15 anos e quem
vê os dois juntos não imagina que houve tempo em
que o casal só se comunicava pelos impulsos elétricos
da rede lógica do Serpro. Rômulo, técnico no Serpro
desde 1978, e Anagloria, analista com 37 anos de casa,
conheceramse por telefone e se entenderam por um
serviço de mensageria instantânea chamado Netview.
“Era um protocolo de comunicação muito comum nos
anos 1980. Não existia internet, tampouco o desktop
como conhecemos hoje” explica Anagloria.
”Conversávamos bastante sobre soluções para os sis
temas que o Serpro utilizava em Recife” conta o cari
oca Rômulo, que, à época, trabalhava na Regional Rio
de Janeiro. E foram quase dois anos de bits e bytes até
que os dois se encontrassem em Recife, durante o car
naval. “Pessoalmente fiquei ainda mais interessado na
Anagloria. Voltei para o Rio, a paquera virtual conti
nuou. Somente um ano depois começamos o namoro.
E foi em outro carnaval”, relembra Rômulo.
“Apesar do começo inusitado, passamos a ser um ca
sal que se completa em tudo: no trabalho, na amizade,
na cumplicidade do dia a dia. Ainda hoje chamo Rô

mulo de Moranguinho” conta Anagloria, ou melhor,
“Lindinha”, como é carinhosamente chamada adivi
nhe por quem...
Apesar da blusa
Vinte anos depois do encontro entre Rômulo e Ana
gloria, outro colega do Serpro optaria por meios virtu

ais para procurar alguém “para coisa séria”. Adenilson
Roberto Carvalho, da Supde de São Paulo, inscreveu
se no site de encontros Almas Gêmeas, novidade na
época. E se acostumou a esperar pouco dos encontros
ao vivo com as pretendentes, pois quase sempre as
descrições virtuais não correspondiam à realidade. Fa
zia frio em São Paulo quando o analista da Supde, en

Adenilson, de São Paulo, com sua esposa: tudo começou com encontro “às escuras”
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tão com 23 anos, saiu do metrô vestindo uma malha de
lã com potencial de arruinar qualquer final feliz. “Ela
conta que quase desistiu quando me viu com aquela
blusa horrorosa”, rise Adenilson. Mas a moça, ainda
que temerosa, deixou que ele entrasse no carro. E fo
ram conversando, “assim, meio sem graça”; assistiram
a “O Exterminador do Futuro III”, ela aconchegouse
no ombro dele no meio do filme e já se vão nove anos
juntos, cinco deles como marido e mulher.

Tão perto e tão longe
Na mesma época em que Adenilson encontrou sua es
posa, o colega Antônio Luiz Paes Leme, também da
Regional São Paulo, encontraria sua carametade,
usando o mesmo site de relacionamentos que Adenil
son utilizara. Luiz correspondeuse com a pretendente
por email durante dois meses. Ele já tinha cinco fi
lhas. Ela, relembra ele, de início estava receosa. E
mais ficou quando, esperandoo no ponto de ônibus

para o primeiro encontro, um velhinho sentouse ao
seu lado. Ela discou no celular e teve mais um frio na
barriga: o velhinho também sacou seu telefone do bol
so. Mas, (ufa!), um ônibus parou e Luiz dele desceu,
desfazendo a momentânea confusão. Luiz e a compa
nheira sempre viveram muito próximos sem nunca se
encontrarem. Faziam parte da mesma comunidade
religiosa, conheciam pessoas da mesma rede de ami
gos, moravam a 1,5km de distância, partilharam do
mesmo ambiente social desde jovens. Mas foi preciso
o cupido afiar suas flechas na internet para que pudes
sem se encontrar.
Da rede para a praia
Em Florianópolis o “tecnocupido” também mostrou
trabalho: aproximou o colega Hélio Bezerra Filho de
sua atual esposa Nilza. “Eu só entrava no Badoo por
entrar. Conheci muita gente e também vi muita barba
ridade”, exclama. “Com ela foi diferente. Tínhamos os
mesmos interesses, queríamos encontrar alguém para
viver junto, de forma honesta e sincera”, conta.
O casal conversou pela internet durante quinze dias e
resolveu se encontrar para andar na praia, em uma
manhã de sábado. Conversaram, namoraram, almoça
ram, foram embora. Mas assim que ele chegou em ca
sa, ela telefonou, convidandoo para uma festa em
Canasvieiras. “Eu nem sabia onde era. Mas resolvi ar
riscar, fui parar em outra praia, pedi informações e
cheguei”, relembra Hélio.
Isso faz dois anos, e nunca mais se largaram. “Só tive

receio de conhecer as filhas dela”, comenta Hélio.
“São três advogadas, gaúchas bravas! Uma delas me
disse que se eu não tratasse bem sua mãe, ela me colo
caria na cadeia”, brinca o empregado.

Hélio, de Florianópolis, encontrou a companheira em um site “depois de ver muita barbaridade”
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Bom dia pelo Psi
“Um bom dia e um tchauzinho a gente sempre dá pelo
Psi. Mas conversar mesmo é pelo Skype”, diz Cristia
ne Frota Setubal, da Supde de Fortaleza, a respeito de
seu relacionamento com Adelmo Luiz de Freitas Juni
or, que é da mesma área, mas trabalha na Regional
Salvador. Eles se conheceram em um evento no Ser
pro, em março de 2009, e se paqueraram, “de leve”,
até dezembro do mesmo ano, quando se encontraram e
começou o namoro. Entre os oito meses que levaram
para chegar de um ponto a outro, os então colegas fre
quentaram um curso a distância. “Nos encontramos
em Brasília para fazer as provas finais. Ambos estáva
mos a fim, mas nenhum dos dois tinha certeza sobre o
sentimento do outro”, lembra Cristiane. Cada um de
les tem um filho, o que dificulta pensar em mudança
de cidade por enquanto. Por isso há um esquema de
encontros em Salvador ou Fortaleza a cada três sema
nas, no máximo. “Já temos passagens compradas até
novembro”, conta Cristiane. E assim o namoro já dura
dois anos e meio.
Casamento virtual
Situação parecida foi vivida por Maércia Kretli e Greg
Ferro. Maércia é da Regional Recife e Greg viaja ao
menos duas vezes por mês. “Estarmos conectados por
telefone ou internet não é novidade em nossas vidas”
explica ela, que conheceu Greg em um congresso sin
dical, em 1991. Na época, Maércia trabalhava no es
critório de Vitória, no Espírito Santo e era diretora do
Sindicato daquele estado. A afinidade com os ideais
políticos de Greg, diretor do sindicato de Pernambuco,
aproximouos. “Os debates eram acalorados e fazía
mos parte do mesmo agrupamento político. A amizade
surgiu e anos depois, em 1999, nos encontramos aqui
em Recife. Era época de carnaval e surgiu um clima

que resultou em cinco anos de relacionamento a base
de troca de emails. Quando percebemos, nossos
ideais e projetos de vida eram tão parecidos que não
tivemos outra alternativa senão casarmos” explica
Maércia. Mesmo após o casamento, ela permaneceu
em Vitória e Greg em Recife, até a mudança definitiva
dela para Pernambuco, em 2001. “Nessa época, em

que estávamos casados e em cidades diferentes, era
uma coisa bem louca. Nós nos falávamos todos os di
as, quase que o tempo inteiro, por telefone, email, ba
tepapo... Se namorar virtualmente é difícil, manter
um casamento assim é mais ainda, mas conseguimos.
Valeu a pena. Somos muito felizes e temos um filho
lindo, o Enzo”, diz Maércia.

Anagloria e Rômulo: romance embalado pelos caracteres do netview
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Mas quem acha que a mudança dela para Recife aca
bou com a distância física entre os dois, enganase:
Greg viaja sempre a trabalho, e o casal vai se adap
tando às novas tecnologias:“além de falar, hoje eu
posso ver o Greg o tempo todo, olho no olho, jogar
beijos. É bem melhor” diz a risonha Maércia.

Tanis, de Salvador, acredita que terem conversado muito, online, “amadureceu o relacionamento”

Laços reais
Recémchegado ao Serpro, Tanis dos Santos Serra,
da Comunicação de Salvador, também trouxe na ba
gagem uma história de amor virtual. Ele conheceu
sua esposa por meio de um batepapo no provedor
Terra, por volta de 2000. “Tinha tudo para dar erra
do: meu computador sempre dava problemas, o
acesso à internet era discado, e ainda resolvi usar o
nickname Nietzsche”, relembra ele. Mas “Tati”, uma
gaúcha que também se aventurava pela novidade da
época, gostou do apelido. E enfrentou a preocupação
das amigas e da família quando anunciou que estava
decidida a conhecer o tal “Tanis Nietzsche”, na
Bahia. Os pais dela chegaram a conversar com os
pais dele, e, vencidas as desconfianças, eles enfim
se encontraram em 2001.
Entre a virtualidade e algumas viagens, o casal con
tinuou a se relacionar durante quatro anos. “O fato
de termos sempre falado a verdade um para o outro
durante todo esse tempo, amadureceu o relaciona
mento. Não tínhamos outra forma de resolver as
coisas; outra coisa a fazer se não conversar, conver
sar e conversar. É algo que os casais formados
'normalmente' nem sempre fazem com tanta intensi
dade”, analisa Tanis.
O colega foi admitido em junho pelo Serpro, por
isso sua esposa ainda mora em Alagoinhas, cidade a
100 km de Salvador, de forma que ambos retomam a
rotina de relacionamento online. Agora já há uma
filhinha para compartilhar saudades e, no fechamen
to desta edição GPS, Tanis soube que outra criança
está a caminho. São histórias de sobra pra apontar
que relacionamentos virtuais, quem diria, também
podem dar certo.

Para aprofundar a reflexão, acesse o
artigo "A psicologia dos relacionamentos
na internet", de Thiago Tavano
Sammartino em:
http://www.psicologiadigital.com/2009/09/13/
apsicologiadosrelacionamentosnainternet/
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Geraldo, Didier e Edson: amor aos possantes históricos

FORÇA DA
EXPERIÊNCIA
Empregados do Serpro elegem carros
antigos como companheiros do dia a dia

E m uma sociedade de consumo que coloca carros
nas ruas em números cada vez mais crescentes –

segundo a Fenabrava, mais de 2,6 milhões de automó
veis foram vendidos no Brasil em 2011 causa surpresa
ver alguém optar por um veículo com mais algum tem
po de uso. O estranhamento é ainda maior quando o
veículo já saiu de linha e sua idade começa a ser conta
da em décadas. Mas foi essa a aposta dos empregados
Didier Lima, Edson Egger e Geraldo Venturini, da re
gional Curitiba.
Os três colegas reservaram espaço em suas garagens
para um veículo antigo. No caso, são, respectivamente,
um Volkswagen Fusca 1500 ano 1970, uma picape
Chevrolet C15 1975 e um utilitário Chevrolet Vera
neio 1972, mantidos em condições originais.
De longa data
Foi em 1988 que Geraldo Venturini adquiriu sua Vera
neio verde escuro, que naquela época já não era mais
nenhuma jovenzinha: “Ela já era ano 1972, embora es
tivesse com um motor a diesel da Perkins”, diz. Este
motor era utilizado pelos utilitários da americana GM
no Brasil, nos anos 80. A conversão destes veículos pa
ra diesel era e ainda é comum hoje, devido ao baixo
custo e consumo, mas foi proibida um ano após a ven
da do carro de Geraldo.

Ao contrário dos puristas, Geraldo promoveu altera
ções extensivas nestes 24 anos de convívio com sua
Veraneio: “ela hoje usa um motor Maxion, mais mo
derno, além de uma transmissão com cinco marchas (a
original tinha três), nova suspensão, ar condicionado,
vidros e travas elétricas, bancos de couro”, enumera. A

Veraneio de Geraldo é uma visão já típica no estacio
namento da regional Curitiba.
Firme e forte
O “carro do povo” foi a escolha de Didier Lima em
2008, quando buscou um automóvel antigo como for
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ma de se diferenciar de uma multidão de veículos mo
dernos no trânsito. Ele havia considerado outros clássi
cos brasileiros, como o Ford Maverick e o Chevrolet
Opala. “Mas o Fusca era mais fácil e mais barato de
consertar e manter”, explica Didier. Dos três entrevis
tados, ele é o único que só o utiliza nos fins de semana.
A relação entre potência e consumo também foi decisi
va na escolha do modelo de Fusca: “O 1500 não é tão
fraco quanto a versão 1300 ou tão beberrão quanto o
1600: é um bom meio termo”, diz. O trabalho de res
tauração do veículo, que durou um ano, envolveu a re
pintura e a troca de itens de acabamento interno e
externo, como lanternas traseiras e parachoques. Mas
valeu a pena: “De acordo com o clube local de donos
de veículos da VW, ele passaria na inspeção para retirar
a placa preta (exclusiva de veículos de colecionador)
com folga”, diz.
Para toda obra
Edson Egger é, há 12 anos, dono de uma picape C15,
com vistosa pintura saiaeblusa, de dois tons. É uma
versão com caçamba alongada da C10, produzida pra
ticamente desde os primeiros anos de fabricação pró
pria da GM no Brasil. Este recurso vem bem a calhar
para Edson: “Ainda costumo carregar bastante coisa
nela”, diz, atestando a robustez do veículo de 37 anos.
Da mesma forma que a Veraneio de Geraldo Venturini,
a caminhonete passou por alterações em seu conjunto
mecânico, comuns entre a comunidade dos donos des
tes veículos. Hoje, ela conta com motor, câmbio e dife
rencial da D20, um modelo um pouco mais recente.
Edson garante que a mantém com cuidados básicos:
“São cuidados normais, como não deixar cair em bura
cos, além da troca de óleo e filtros”. Mesmo assim, em

Com mais de 30 anos, veículos são considerados legítimos "antigos"

breve ela passará por uma detalhada reforma em ofici
na especializada. Mas, para isso viajará até Londrina
(Paraná): “Os custos da reforma por aqui são proibiti
vos”, diz Venturini.

Saiba mais sobre antigomobilismo em:
http://www.autoclassic.com.br
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Os colegas Zortéa e Elianete também têm lembran
ças da época vivida no primeiro endereço do Escri
tório. Uma delas é curiosa: contam que o acesso ao
Núcleo era feito por carro ou a pé, neste último caso,
passando pelo morro ao lado ou por uma escadaria.
“A escada tinha cerca de 90 degraus. Uma vez ma
chuquei meu tornozelo e a subi de um pé só, tinha
muita disposição”, brinca Luiz Carlos Zortéa, atual

chefe do Escritório. “A gente 'malhava' todo dia”,
divertese Elianete Fracalossi, que está no Serpro
desde 1977.
Orgulho coletivo
Brincadeiras e dificuldades à parte, o fato é que as
atividades desenvolvidas pelo Escritório cresciam e
enchiam de satisfação aqueles que construíam a sua

ESCRITÓRIO
DE “VITÓRIAS”
Equipe capixaba possui mais de 34
anos de conquistas e desafios

D ia 2 de dezembro de 1977. Rua Wilson Freitas,
376. O Serpro inaugura mais um posto em um

novo estado: o Núcleo Operacional de Vitória, no Es
pírito Santo. “Ele foi fundado em uma casa ampla, no
centro da cidade, e com o objetivo de acelerar o pro
cessamento e a entrega do Sidec (Sistema de Depósito
da Caixa) e dos demais sistemas, como os do FGTS e
da RAIS, para a Caixa Econômica Federal”, lembra
Carlaile Ferrari, um dos pioneiros do Núcleo. “Iría
mos ainda atender outros sistemas junto a diferentes
clientes, entre eles, o DNER, o Detran, o Incra, o Mi
nistério da Fazenda, a Receita Federal e a Secretaria
de Segurança Pública do Estado”, detalha Ferrari, ho
je aposentado.
Contemporâneo de Ferrari, o empregado Marcos
Neves conta que a chegada de um Escritório do Ser
pro na capital facilitou a sua rotina de trabalho. “Eu
viajava por todo o Estado, muitas vezes por estradas
‘de chão’ ”, recorda Neves, que já em 1976 atuava
na informatização das prefeituras, por meio do pro
jeto Ciata (Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoa
mento Técnicoadministrativo das Municipalidades).
“A instalação do Núcleo foi muito importante, lá,
passamos a contar com um ponto de apoio em um
espaço físico estruturado”, acrescenta Neves.

Escritório de Vitória reúne 29 empregados, 24 dos quais atuando no Ministério da Fazenda
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história. “Em 1982, participamos da totalização dos
votos por meio eletrônico nas eleições do Espírito
Santo, em parceria com o TRE local. Emitíamos
uma prévia a cada quatro horas, e o trabalho durou
uns sete dias seguidos”, compartilha Carlaile Ferrari.
“Participei da implementação do Siafi no Estado”,
completa Adelaide Trancoso, empregada com mais
de 21 anos de casa.
A equipe do Serpro capixaba vivenciou muitas con
quistas e mudanças. O Escritório trocou de endere
ço, de nome, de negócios. Em 1995, por exemplo,
foi chamado de Divisão de Assistência Técnica de
Vitória, vinculandose à então Superintendência de
Assistência Técnica (Supte) do Serpro, em Brasília.
“A proposta da empresa era fortalecer o Escritório
de Vitória. Por conta do aspecto econômico do Esta
do, a importância do Espírito Santo para a importa

ção e a exportação do país é muito grande”, relata
Francisco Caramurú, que, entre 1995 e 1998, foi ge
rente regional na Divisão.
O Escritório crescia ao mesmo tempo em que as tec
nologias da informação e comunicação desenvolvi
amse no país e no mundo, com o surgimento de
novos equipamentos, sistemas e serviços. No Serpro,
um exemplo é a transcrição de dados, que cedeu es
paço para outros serviços que exigiram a requalifi
cação dos empregados. “Fiz cursos na área de redes,
adquiri certificações, foi muito bom”, comenta Ma
ria José Ferreira, que já atuou na digitação e hoje
administra a rede corporativa que atende diferentes
clientes. “Em 1997, realizei um grande sonho ao en
trar para a faculdade de economia”, conta a técnica
Adelaide, que antes era auxiliar.
Mais do que clientes
Hoje, o Escritório, formalmente batizado de Divisão
de Administração de TIC em Vitória, é vinculado à
Regional do Rio de Janeiro e conta com uma equipe
de 29 empregados: um lotado no Dnit, outros quatro
na Alfândega do Porto de Vitória, e os demais distri
buídos em três ambientes no prédio do Ministério da
Fazenda (MF). O Escritório, que também é ponto de
apoio para 59 empregados do quadro externo, fica
no 9° andar do prédio do MF, na rua Pietrângelo de
Biase, 56, a cerca de 50 metros da orla.
“Posso ver o mar pela janela do corredor, é muito
bonito”, encantase o carioca Diogo Cardozo. “Há
dois anos viajei para cá a trabalho. Gostei tanto da
equipe e do comprometimento do Escritório com os
clientes que decidi pedir transferência. Sou capixaba
de coração”, conta Diogo.

Por que capixaba?
A origem desse gentílico que não se assemelha
ao nome do Estado tem tudo a ver com a re
gião: pessoas nascidas no Espírito Santo são
chamadas de capixabas porque essa era a pala
vra que os índios nativos utilizam para se referir,
em tupi, às roças de milho e de mandioca.
Acreditase que os portugueses apelidaram es
ses índios de capixabas e o termo acabou por se
estender a todos aqueles que nascem em solo
espíritosantense.

Já o nome do Estado foi uma denominação dada
pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, que
desembarcou no local em 1535, em um domin
go dedicado ao Espírito Santo.

Você Sabia?

Somos os solucionadores dos clientes

Seja para os novatos ou para os veteranos, uma
grande recompensa é perceber que a atuação deles é
essencial para o sucesso da relação entre Serpro e
clientes. “Nós somos os solucionadores dos clien
tes”, salienta Elianete, que administra a rede local
da Receita Federal. “Para eles, o Serpro somos nós”,
reforça Eliseu Coelho, administrador da rede local
da Alfândega do Porto. “É muito gratificante quando
conseguimos solucionar os problemas técnicos que
surgem para os clientes. Eles têm muita confiança
no nosso trabalho, formamos uma grande família”,
resume Eliseu.
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“Um adulto joga um papel no chão e justifica que um
papel a mais não faz diferença. A criança não, ela en
tende logo que pode fazer a diferença”, explica Célia.
Seu amor à natureza despontou aos sete anos, quando
foi a Fortaleza para estudar. “Eu só conhecia a canade
açúcar, banana caruda, mamoeiro. Quando vi o cajuei
ro e o coqueiro, fiquei encantada. Naquele momento eu
comecei o Adote uma Árvore”, recordase.
Célia leva as mudas aos locais de plantio sempre res
peitando a época certa. “O presidente Castelo Branco
decretou o plantio de árvores nos períodos chuvosos de
cada região e eu sou divulgadora desse decreto”. Ela já
plantou mudas em várias embaixadas, como a da Bél
gica, juntamente com a embaixatriz e com o governa
dor do Distrito Federal, no lançamento do plantio de
192 mil mudas no Parque da Cidade, em Brasília. E se
guidamente é convidada para plantar árvores e minis
trar palestras em eventos.
Educação e cidadania
O CCAPBrasil também oferece cursos para as co
munidades assistidas. Na programação entram desde
temas como educação previdenciária, fiscal e ambi
ental, até artesanato e corte e costura. Para as crian
ças, há aulas de reforço, sala de leitura e palestras.
A entidade também criou o programa Casa de Pedra,
que chama a atenção para a preservação de um com
plexo de cavernas localizado no assentamento de
Umarizeiras, também em Madalena. As cavernas
abrigam diversos espécimes animais, como cobras,
morcegos e marimbondos.
Segundo Célia, o local é ideal para a realização de
pesquisas de campo, científicas e históricas. Estima

VOLUNTÁRIA DO VERDE
Colega de Fortaleza rima ecologia com
cidadania

Á rvores são cheias de significados: o paubrasil é o
símbolo do nosso país; o mogno, da riqueza, pois

vale mais do que o ouro; e a romãzeira representa saú
de e prosperidade. Em matéria de lição de vida, outras
duas espécies se destacam: a carnaúba é exemplo de
resistência, pois sobrevive à seca fixandose à terra
com uma raiz de 80 metros. Já a cajazeira dá aula de
generosidade: sua raiz esponjosa suga a água em tem
pos de chuva e a divide com plantas vizinhas quando
chega a estiagem.
Com a persistência da carnaúba e a solidariedade da
cajazeira, Célia Maria Leite leva noções de civismo,
saúde e prosperidade à vila de Macaoca, no município
de Madalena, a 174 km de Fortaleza. E também leva
seu conhecimento a diversos pontos do Brasil, sempre
por meio do Centro Cultural da Arte Popular e Apoio
ao Desenvolvimento Educacional e Social (CCAPBra
sil), ONG da qual é presidente.
Um dos programas da ONG é o Adote uma Árvore,
que promove o plantio de árvores nas escolas da co
munidade. Além de plantar mudas, as crianças tornam
se os padrinhos das árvores e têm responsabilidades de
as regar, cuidando para que elas cresçam saudáveis.

Célia, de Fortaleza, criou uma ONG "verde"

se que haja uma área superior a sete quilômetros de
labirintos rochosos formados ao longo de milhares
de anos.
Próximo de completar 60 anos, viúva, com duas fi
lhas e um neto, Célia aproveita suas férias e feriados
para se dedicar especialmente aos programas sociais.
Empregada desde 1978, ela pertence ao quadro ex
terno do Serpro, atuando no Ministério da Fazenda.
“Tudo o que consegui foi graças ao Serpro e ao meu
esforço. O Serpro é um avô para mim. Por que avô?
Porque é melhor do que pai”, brinca a colega.

Para saber mais sobre o trabalho de
Célia acesse:
http://ccapbrasilccapbrasil.blogspot.com.br




