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Gestão, política econômica brasileira, prevenção, qualidade na TRS, sustentabilidade nos negócios, voluntariado, cobrança 
de convênios, ética profissional, execução trabalhista, certidão negativa de débito trabalhista - CNDT, Lei 12440/2011, inclusão 
de devedores no cadastro informativo - CADIN, estão entre os temas de destaque do evento. 

Público Alvo:  proprietários de clínicas de diálise, administradores, médicos nefrologistas, enfermeiros e equipe multidisciplinar

Confira a programação completa no site: 
www.abcdt.org.br/congresso 
Não fique de fora desse evento! 
Faça já a sua inscrição.

*As reservas no Atlântico Búzios Convention & Resort serão feitas pela 
secretaria da ABCDT.
Tel.: (61) 3321-0663 / 3322-0078
Email: abcdt@abcdt.org.br 

*Diárias com pensão completa.   |  * Últimas Vagas – Faça sua reserva. 

3º Congresso ABCDT discute qualidade e custo da diálise

Ministério da Saúde libera reajuste para hemodiálise
O Ministério da Saúde concedeu um reajuste de 10% no 

valor da sessão de hemodiálise a partir da competência mar-
ço/2012, a sessão passará de R$ 155,00 para R$ 170,50. O anún-
cio foi feito pelo Secretário de Atenção à Saúde, Helvécio Mi-
randa Magalhães, no dia 26 de janeiro/2012 durante reunião 
com o presidente da ABCDT, Paulo Luconi, a vice-presidenta, 
Patrícia Abreu e com o presidente da SBN, Daniel Rinaldi. 

 A portaria nº 165 da SAS com o novo valor da 
sessão de hemodiálise foi publicada em 08 

de março. A ABCDT ressalta que o 
Fundo Nacional de Saúde 

está antecipando 
os paga-

mentos com base na competência anterior, desta forma, em 
abril o pagamento será com base na produção de fevereiro.

 O Ministério ainda informou que em breve deve chamar as 
entidades para uma nova reunião para definir e anunciar um 
novo reajuste que deve ser concedido no próximo semestre.

Além do reajuste, também foi discutido a questão da an-
tecipação do pagamento da TRS. O Secretário reiterou que a 
antecipação será mantida, e que o Ministério já enviou uma 
minuta aos gestores estaduais e municipais informando que 
essa antecipação é referente aos serviços que já foram pres-
tados e que o mesmo deve ser efetuado imediatamente às 
clínicas. .

No mês de janeiro não foi liberado o pagamento referente 
à competência de dezembro/2011 devido ao atraso na apro-

vação do orçamento 2012 e porque o processo teve que ir 
para reconhecimento de dívida do ano anterior. Porém, 

em fevereiro foi liberado a competência dezem-
bro/2011 e a competência janeiro/2012 regulari-
zando novamente os pagamentos.  

A meta do Ministério é acabar com o atraso no 
repasse, porém a colaboração das clínicas é funda-
mental, acompanhando o envio das remessas das 
APACS pelos gestores  ao DATASUS. 
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Miriam Leitão e Ministro do TST estão entre os destaques do 3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde
Palestrantes de renome como Miriam Leitão, jor-

nalista da Rede Globo,  Dr. Aloysio Corrêa da Vei-
ga, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e Dr. 
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário de 
Atenção à Saúde (Ministério da Saúde) estão entre 
os destaques do evento.

O objetivo do 3º Congresso ABCDT Gestão e Saú-
de é ampliar as discussões em relação à qualidade 

e ao custo do tratamento da Terapia Renal Substi-
tutiva – TRS. Com temas voltados para a composi-
ção e redução de custos da diálise, carga tributária, 
ações trabalhistas, sustentabilidade nos negócios, 
funções do Conass e Conasems, O evento será uma 
importante contribuição para melhorar a qualidade 
do tratamento e a parte administrativa e financeira 
das clínicas. 

Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.
Médico clínico e epidemiologista pela UFMG e doutor em Saúde Coletiva pela UNICAMP.
Vasta experiência na gestão de atividades e projetos de saúde pública no estado de Minas Gerais e no município 
de Belo Horizonte.
Foi diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação das Ações de Saúde de Belo Horizonte, no período 
de 1991 a 1993.
Foi Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, de 2003 a 2008.
Entre 2007 e 2009, presidiu o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).
Foi secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação de 2009 a 2011, em Belo Horizonte.

Confira o currículo de alguns palestrantes: 

Helvécio Miranda 

Jornalista das Organizações Globo, desde 1991, onde assina coluna diária no O Globo, que é republicada 
em diversos jornais do país. 
Sempre atenta aos acontecimentos econômicos nacionais, é comentarista em vários programas de 
notícias, tais como: Espaço Aberto na Globonews, Rádio CBN (onde faz dois comentários diários), no 
telejornal Bom Dia Brasil e no Globo Online. 
Entre os prêmios, destacam-se o Ayrton Senna de Jornalismo Econômico, de 2004; o Jornalismo para a 
Tolerância, da Federação Internacional de Jornalistas; o Orilaxé, do grupo Afroreggae; e o Maria Moors 
Cabot Prize, da Universidade de Columbia, em 2005.
Considerada uma das maiores e mais respeitadas jornalistas brasileiras, Miriam Leitão trata em suas pales-
tras de temas sobre o cenário atual e perspectivas relacionadas ao governo, política e economia.

Miriam Leitão

Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.
Especialista em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas.
Membro do Instituto de Estudos Tributários – IET.
Atua exclusivamente na área tributária há mais de quinze anos, defendendo os interesses. de diversas 
Associações Médicas (ABCDT, Colégio Brasileiro de Radiologia), Sindicatos. (SINDIHOSPA), clínicas, Hos-
pitais e Universidades.

Ulisses Jung

Professor da Fundação Getúlio Vargas na área de Gestão Sustentável de Negócios.
MBA Executivo em Saúde com ênfase na Gestão de Clínicas e Hospitais - Ética e Responsabilidade Social 
das Empresas de Saúde no Brasil. 
Co-autor do livro Gestão de Clínicas e Hospitais. É também Doutor em Teologia pela PUC-RJ.

Eduardo Rosa

Coordenador do Ambulatório de Pré Transplante do Hospital Israelita Albert Einstein.
Médico Nefrologista da Unidade de Transplante de Rim do Hospital Israelita Albert Einstein.
Nefrologista da Clínica de Medicina Interna e Nefrologia – CMIN. 
Mestrado em Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo.
Doutorado em Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo.
Primeiro Secretário da Sociedade Brasileira de Nefrologia – SBN.

Lúcio Requião

Diretor executivo Financeiro da UNIMED – Barbacena/MG, mandato de 2099/2013.
Representante em Barbacena do SICOOB/CREDCOM – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e 
Profissionais da Área de Saúde, mandato de 2012 a 2013.
Sócio diretor da Pró-Renal – Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação de Doenças Renais e Unidade de 
Diálise da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena/MG.
Professor da Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada – Faculdade de Medicina de Barbacena, na disciplina 
de Medicina Comunitária III – administração de Sistemas e Serviços de Saúde - Gestão de Carreira.
Coordenador do Programa de Nefrologia para Residência Médica de Clínica Médica do Hospital Regional de Bar-
bacena – Rede FHEMIG.
Fundador e atual Diretor Científico da associação Mineira dos Centros de Nefrologia – AMICEN, englobando 20 
unidades de diálise do Estado de Minas Gerais.
Criador e Coordenador do Ambulatório Multidisciplinar de Atenção ao Paciente Renal – AMPARE, da Pró-Renal. 

André Luiz
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho e Professor da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis.
Autor de trabalhos jurídicos em diversas revistas especializadas. 
Integrante da Associação dos Magistrados do Trabalho da 1a Região (Amatra 1), tendo sido presidente da entidade 
em 1993.
Participou do Conselho Cultural Pedagógico da Escola de Magistratura da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de 
Janeiro, de 1997 a 1999, e do Conselho Editorial da Revista do Tribunal da 1ª Região, de 1997 a 2002. 
Atualmente, preside a Sexta Turma do TST, desde a sua instalação em 2006. Foi membro da Comissão Permanente 
de Jurisprudência e Precedentes Normativos do TST, de 2007 a 2011.

Aloysio Silva
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A ABCDT está organizando o 3º Congresso ABCDT Ges-
tão e Saúde com o objetivo de buscar novos caminhos de 
gerenciamento, direcionamento e administração das clí-
nicas de diálise. Os temas terão enfoque multiprofissional 
aplicados ao desenvolvimento das clínicas de diálise. 

Confira um pouco do que será discutido durante o 
evento:

  Qualidade da Água para Hemodiálise: Ações simples, do dia 
a dia, podem ter um efeito positivo na garantia da qualida-
de da água para hemodiálise e também para minimizar os 
custos de manutenção do sistema. 

   Gestão Tributária: Lei 11.727/2008 e seus reflexos 
para as clínicas de hemodiálise – considerações sobre 
a necessidade de enquadramento como sociedade em-
presária – critérios para configuração de uma socieda-
de empresária; a contradição do contribuinte perante o 
fisco Municipal no que diz respeito ao ISS e perante o 
Fisco Federal no tocante ao IRPJ e a CSLL – cruzamento 
de dados entre as fiscalizações – limites, possiblidades e 
consequências; gestão tributária das clínicas –  ineficácia 
da postura do provisionamento do tributo em questões 
fiscais controversas – vantagens de uma postura ativa 
do contribuinte – depósito judicial; reflexos da decisão 
do STF sobre a inexistência de isenção da COFINS para 
as clínicas que ganharam a ação no Judiciário – Parecer 
492/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– período que pode ser objeto de cobrança retroativa 
– necessidade de prévia intimação do contribuinte - a 
questão da multa;

  Indicadores de Diálise – KDOQI x KDIGO: Hipertensão Arterial: 
Comparação das recomendações sobre o diagnóstico 
e abordagem clínica da hipertensão arterial de acordo 
com o KDOQI e o KDIGO. Essas recomendações serão 
confrontadas com a realidade do nosso país, principal-
mente considerando os pacientes do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

  Sustentabilidade nos Negócios:  Cada vez mais tem se falado 
em sustentabilidade nos negócios. Mas afinal de contas, o 
que é gerir um negócio de maneira sustentável? É somente 
respeitar o meio-ambiente? Ou vai mais além? O objetivo é 
apresentar um inovador conceito de sustentabilidade que 
quando aplicado é capaz de produzir rentabilidade para o 
negócio e bem-estar para todas as pessoas que diariamen-
te são impactadas por ele.

  Prática Clínica – Diálise Domiciliar:  Será abordado o per-
centual de pacientes em diálise domiciliar no país e feita 
uma comparação internacional. Serão apontadas as van-
tagens e desvantagens da diálise domiciliar, comparando 
com modalidades hospitalares.

  CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos)  na Nefrologia – Cobrança de Convênios: A CBHPM é 
o ordenamento dos métodos e procedimentos existentes 
tanto no campo terapêutico quanto diagnóstico, estabele-
cendo portes de acordo com a complexidade, tecnologia e 
técnicas envolvidas em cada ato. São mais de 5 mil proce-
dimentos e tornou-se referencial ético para remuneração 
de honorários médicos a partir da resolução normativa do 
CFM nº 1.673/2003 (07/08/2003). 

O congresso está sendo preparado para as clínicas de di-
álise, com o intuito de buscar soluções para o alto custo do 
tratamento da TRS e melhorar a qualidade do atendimento 
aos pacientes renais crônicos. Por isso, é muito importante 
que todas as clínicas, tanto associadas quanto não asso-
ciadas à ABCDT participem desse evento enviando seus 
médicos, enfermeiros, administradores, enfim toda equipe 
multidisciplinar. 

A Entidade conta com a participação de todos. 
Confira na secretaria da ABCDT as promoções especiais 
para clínicas associadas.

Faça sua inscrição: www.abcdt.org.br/congresso 

Informações: (61) 3321-0663 / (61) 3322-0078

 O 3º Congresso ABCDT Gestão e S aúde terá 
enfoque multiprofissional aplicado ao de-
senvolvimento das clínicas de diálise

Fundação Pró-Rim atinge a marca histórica de 1.000 transplantes renais

Faça parte da ABCDT
Para ter acesso aos serviços oferecidos pela ABCDT é preciso ser sócio ativo. Faça parte do rol de associados da entidade.
Tel.: (61) 3321-0663 - E-mail: abcdt@abcdt.org.br - Site: www.abcdt.org.br 

A Fundação Pró-Rim realizou no dia 24 de fevereiro, no 
Hospital Municipal São José, em Joinville, o milésimo trans-
plante renal de sua história. A paciente de Bom Retiro (SC) 
tem 42 anos e recebeu o rim do marido.

O presidente da Pró-Rim, Dr. Hercilio Alexandre da Luz 
Filho, destaca que os 1.000 transplantes representam um 
grande feito para a medicina catarinense e um benefício 
direto para os pacientes renais de diversas regiões do Brasil. 
“Aos parceiros e à toda equipe multidisciplinar da Pró-Rim, 
nosso muito obrigado”, afirma.

A equipe da Fundação Pró-Rim é líder e pioneira nos 
transplantes renais em Santa Catarina e está entre as 10 ins-
tituições que mais realizam esse tipo de cirurgia no Brasil. 
É composta por médicos cirurgiões, urologistas e nefrolo-
gistas especializados no país e no exterior. Conta também 
com um grupo multidisciplinar formado por enfermeiros, 
psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais, que atuam 

no ambulatório de transplantes e são responsáveis pelo 
tratamento clínico do paciente antes e depois da cirurgia.

O primeiro transplante renal em Joinville foi também o 
primeiro de Santa Catarina e aconteceu em 1978, no Hospi-
tal Municipal São José. A receptora foi também uma mulher.

O Fundador da Pró-Rim, Dr. José Aluisio Vieira, fundador 
da Pró-Rim, afirmou que não imaginava que este serviço 
seria um progresso e desenvolvimento no tratamento dos 
renais crônicos da cidade.” Hoje, os resultados das cirurgias 
em Joinville são idênticos àqueles realizados em grandes 
centros nacionais e internacionais”, declarou.

Ao longo da história, as 1.000 cirurgias foram realizadas 
em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com 
os hospitais públicos e particulares de Joinville - Hospital 
Regional Hans Dieter Schmidt, Hospital Dona Helena e 
Hospital Municipal São José, onde foram feitos mais de 700 
transplantes.

Instituição comemora a vida e o benefício direto para os pacientes de diversas regiões do Brasil.
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A ABCDT possui uma assessoria 
jurídica com o intuito de auxiliar 
seus associados. As clínicas podem 
esclarecer dúvidas sobre ações judiciais, 
pedir auxílio em relação às complexas 
leis trabalhistas, orientações sobre 
confecção de contratos. Enfim, podem 
contar com um respaldo jurídico para 
suas necessidades vigentes. 

Assessoria jurídica da ABCDT
Cronograma de envio de produção para 2012
A portaria nº 147 publicada no DOU Nº 41 seção 01, de 29 de 

fevereiro de 2012, define o fluxo para envio das bases de dados dos 
Sistemas de Informação de Atenção a Saúde: SCNES, SIA, SIH e CIHA.

Fica fixado o dia 25 de cada mês como prazo máximo para que 
a Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação – Departamento 
de Regulação Avaliação e Controle de Sistemas – Secretaria de Aten-
ção à Saúde (CGSI/DRAC/SAS/MS) disponibilize a versão final para a 
próxima competência de produção do Sistema de Gerenciamento 
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP).

Fica fixado como prazo máximo o 1º dia útil de cada mês para 
a disponibilização da versão da competência de produção em 
curso. E como prazo máximo o dia 6 do mês subseqüente à com-
petência de produção, para a disponibilização da versão definitiva 
do SIA, SIH e CIHA.

Os gestores estaduais e municipais e do Distrito Federal têm até 
o dia 20 do mês subseqüente à competência de produção, como 
prazo máximo para o envio das bases processadas do SAI, SIH e CIHA.

Compete aos gestores responsáveis pelo envio das bases ao DA-
TASUS/SE/MS, determinar as datas limites de entrega dos arquivos de 
produção, por parte dos prestadores. Portanto, é muito importante 
que os prestadores acompanhe o envio das remessas para que não 
haja atrasos.

Confira a portaria na integra no site da ABCDT 
www.abcdt.org.br  (Legislação).

A solução em concentrados

Solução básica em embalagem de 5 litros. 
Agora também  em embalagem de 6 litros e 
em pó, em cartuchos de 720 e 900 gramas .

Soluções ácidas em embalagem de 5 litros em 
diferentes formulações, cada uma adequada à 
necessidade específica de cada paciente.

Saneantes à base de ácido peracético para 
máquinas de hemodiálise (3,5%) e para outros 
usos em hemodiálise (5%).

Farmarin Indústria e Comércio Ltda.
SAC 0800 – 101106
www.farmarin.com.br

Publicações 2012
Confira as últimas publicações do Diário Oficial da União importan-
tes para a nefrologia:

  Portaria nº 110, publicada no DOU nº 19 seção 02, de 26 de janeiro de 2012: 
Instituir Câmara Técnica com o objetivo específico de proceder a revisão da 
RDC nº 154/04.

  Portaria nº 65, publicada no DOU nº 17 seção 01, de 24 de janeiro de 2012:
Remanejar recurso financeiro anual destinado ao custeio da nefrologia no 
município de Vacaria/RS. 

  Portaria nº 64, publicada no DOU nº 17 seção 01, de 24 de janeiro de 2012:
Redefinir o limite financeiro mensal destinado ao custeio da nefrologia dos 
municípios do Rio de janeiro.

  Portaria nº 11, publicada no DOU nº 09 seção 01, de 12 de janeiro de 2012:
Remanejar recurso financeiro anual destinado ao custeio da nefrologia no 
Estado de Minas Gerais.

  Portaria nº 10, publicada no DOU nº 09 seção 01, de 12 de janeiro de 2012:
Habilitar como serviço de nefrologia a Santa Casa de Misericórdia Nossa 
Senhora do Patrocínio / Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio – Pa-
trocínio/MG.

  Portaria nº 147, publicada no DOU nº 41 seção 01, de 29 de fevereiro de 
2012:Portaria nº 165, publicada no DOU nº 47 seção 01, de 08 de março de 2012: 
Altera os valores de remuneração dos procedimentos de Terapia Renal Subs-
titutiva. 

  Portaria nº 387, publicada no DOU nº 47 seção 01, de 08 de março de 2012:
Estabelece recursos a serem adicionados ao limite financeiro anual, destinado 
ao custeio da nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Presidente da ABCDT participa de Seminário sobre o Dia Mundial do Rim na Câmara dos Deputados 

O primeiro seminário em comemoração ao Dia Mundial 
do Rim foi realizado em 08 de março de 2012 no plenário 11 
da Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento foi uma ini-
ciativa do deputado Jesus Rodrigues do PT/PI e contou com 
a participação do presidente da ABCDT, Paulo Luconi, do di-
retor científico da SBN no Distrito Federal, Giuseppe Gatto, 
representantes de associações de renais crônicos de todo o 
país, além da população em geral.

O presidente da ABCDT destacou a importância da pre-
venção da Doença Renal Crônica, pois a prevalência da do-
ença está aumentando o custo consequentemente aumen-
ta ainda mais. “É fundamental retardar ou evitar a progressão 
da DRC para o seu estágio terminal por meio do atendi-
mento ambulatorial, informatizado e multidisciplinar. Com 
a prevenção os recursos financeiros do gestor são mais bem 
utilizados”,declarou. 

De acordo com Paulo Luconi, é preciso garantir o acesso 
dos pacientes à Terapia Renal Substitutiva com a adequação 

do valor da hemodiálise aos custos. Ele apresentou as reivin-
dicações que a ABCDT em parceria com a SBN vêem fazendo 
ao Ministério da Saúde, que são: Readequação dos valores 
pagos à sessão de HD (custo atual é de R$ 210,00); aumen-
tar o valor do honorário do profissional da diálise peritoneal 
para R$ 400,00 e pagamento das peritonites; readequação 
dos valores dos procedimentos de acesso vascular e perito-
neal; criação de ambulatórios de prevenção da DRC; revisão 
da RDC 154/04 para redução dos custos sem redução da se-
gurança.

Segundo Luconi, a união entre pacientes, prestadores e 
Câmara dos Deputados é muito importante para fazer as rei-
vindicações chegarem ao governo. 

O deputado Jesus Rodrigues finalizou o seminário com a 
proposta de elaboração de um documento conjunto para 
dar sequência ao movimento e continuar realizando eventos 
desse nível na Câmara dos Deputados com o intuito de me-
lhorar a qualidade do atendimento ao portador de doença 
renal crônica.

No dia 8 de março também foram realizados, em várias 
cidades do país, mutirões de prevenção, envolvendo a po-
pulação em atividades como: glicemia capilar, aferição da 
pressão arterial, exames de urina e a distribuição do folheto 
“Fique Sabendo: Seus Rins Estão OK?”, com o objetivo de di-
vulgar para o público leigo quem pode ter, como se proteger 
e como descobrir a doença renal crônica.

Mais informações:
http://www.sbn.org.br/index.php?outrasCampanhas&menu=6
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ABCDT – Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante
SRTVS 701, Bl. III Conjunto E, Sala 505 Ed. Palácio do Rádio I

CEP. 70340-901 -  Brasília – DF
Tel. (61) 3321-0663 / 3223-0672 / 3322-0078 Fax: (61) 3225-4725

www.abcdt.org.br - abcdt@abcdt.org.br

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 
2010/2012 

 Presidente: Paulo Luconi
 Vice-presidente: Patrícia Abreu
 Diretor Técnico: Hélio Vida Cassi 
 Secretário: Alcimar Gonçalves dos Santos
 Tesoureiro: Luiz Fernando Froimtchuk
 Conselho Fiscal Efetivo:  Evandro Reis da Silva Filho, Marcos 

Vieira, Olavo Santos Cabral
 Suplente: Jorge Luiz Zanette Ramos

 Jornal da ABCDT  Veículo de divulgação da Associação 
Brasileira dos Centros de Diálise e 
Transplante

 Assessoria de Imprensa:  Elisângela Melo 
Registro Profissional Nº 3778

 Diagramação e arte: Hugo Leandro

 Tiragem: 1.000 exemplares
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15º Congresso da Associação de Diabetes
Data: 24 e 25 de março de 2012
Local: APCD - Rua Voluntários da Pátria, 547, Santana - 
São Paulo - SP
Informações: (11) 3675-3266 / 0800-100627
www.acquacon.com.br/adj2012
 
XXVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Nefro-
logia - III Congresso Luso Brasileiro de Nefrologia
Data: 29 a 31 de março de 2012
Local: Centro de Congressos de Vilamoura Hotel Trivoli - 
Marinotel Vilamoura - Portugal
Informações: geral@spnefro.pt / http://www.spnefro.pt
 
Reuniões do Projeto Pensar Mineiro 2012
Local: Associação Médica de Minas Gerais - Belo Hori-
zonte/MG
Informações: clovis@consulteventos.com.br 
(Na última quinta-feira dos meses de março, maio, julho, 
agosto, setembro, outubro e novembro de 2012). 

3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde
Data: 12 a 14 de abril de 2012
Local: Atlântico Búzios Convention & Resort, Búzios/RJ
Informações: (61) 3321-0363


