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AÇÕES

INCENTIVO À LEITURA

Um projeto de extensão em Irecê, Bahia, gerou um documentário sobre o fundador de
uma vila daquela região, produzido com a
participação de alunos e professores!

Escolas e prefeituras já estão se mobilizando
para a continuidade das ações! Dentro e fora
da escola, garantem benefícios para a população e para os estudantes!

Exemplo de grande atividade literária no Ceará, Caucaia, com o seu grupo de leitura Clã do
Chapeleiro, demonstra entusiasmo ao receber
livros e apresenta nova resenha!
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CULTURA

IBS NO BLOG

Iniciativas dentro e fora da escola visam informar a população sobre o Meio Ambiente
e a importância de sua preservação, além de
propor técnicas orgânicas de cultivo!

Atividades culturais em Tanquinho, povoado de Lençóis, Bahia, resgatam a história
do lugar e incentivam talentos nas áreas de
Literatura, Dança e Música!

II Encontro Amigos do Planeta na Escola marca o mês de setembro com muitos momentos
de emoção! Confira essas e outras postagens!
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MEIO AMBIENTE
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COMUNICAÇÃO
Irecê/BA
Oficina de audiovisual em
Fazenda Nova
Durante os dias 19 a 23 de agosto no
povoado de Fazenda Nova em Irecê/BA, foi
desenvolvida uma oficina de audiovisual com
a colaboração do oficineiro João Vitor do IBS.
Nessa oportunidade, os alunos das Escolas
José Francisco Nunes e Luiz Viana Filho,
junto com a comunidade de Fazenda Nova,
desenvolveram um documentário sobre a
origem dessa mesma comunidade.
A oficina iniciou com um workshop sobre
cinema e técnicas de filmagem e decorreu
com a captura de depoimentos e filmagem
de cenas que retrataram a chegada de “Zé
Vaqueiro” no local onde é a comunidade e a
descoberta de uma “toca” que, durante muito
tempo, foi uma reserva de água potável para o
consumo humano e animal. Os depoimentos
também retrataram o jeito de ser de José
Pereira de Oliveira (Zé Vaqueiro) e o cotidiano
da época em que ele viveu na comunidade.
A culminância deu-se através da exibição
do documentário “Fazenda Nova: toca de Zé
Vaqueiro”, que teve a participação dos alunos
em todo o processo, desde as filmagens até a
edição.

Considero um trabalho de relevante sucesso
devido à sua repercussão tanto nas escolas
como na comunidade. Vale a pena ressaltar
ainda a importância dessa feliz iniciativa
que dá não só às escolas como também às
comunidades a oportunidade de registrar
suas histórias, seus problemas, suas expectativas e uma diversidade de assuntos através da linguagem audiovisual.*
Nelson Rodrigues da Cruz Jr., Prof. de Filosofia
Itapicuru
Publicado em 03/09/2013
(* O resultado pode ser acessado diretamente em:
www.youtube.com/user/IBSOficinas)

Além disso, todas as noites a comunidade se
deleitou com seções de cinema que exibiam
filmes e documentários.

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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AÇÕES
Crateús/CE
Reunião com prefeito e
secretários pós-encontro
Logo após o II Encontro Amigos do Planeta na
Escola, a equipe que esteve presente já sentou
com os Secretários de Meio Ambiente, Educação
e prefeito em exercício para tomadas de decisões
com relação à parceria do Instituto Brasil Solidário
em nossa cidade, firmando isso com apoio de
políticas públicas municipais.
Publicado em 28/09/2013

Irecê/BA
Escola realiza Aula de Campo
Os estudantes se envolveram com uma intensa
Aula de Campo que aconteceu dia 29 de agosto
de 2013, com o 5° ano A e B da Escola Municipal
Luiz Viana Filho. Na oportunidade, foi realizada
uma “aula viva” no Museu Arqueológico de
Central Professora Maria Amélia.
Nesse dia prazeroso aconteceu contato dos
alunos com um universo de conhecimentos
produzidos pela humanidade ao longo de sua
história.

descoberta de novos saberes e de reflexão. E ainda
são centros de memória e de disseminação do
conhecimento.
A prática associada à teoria traz um novo olhar
aos alunos. Viver, ver e conviver com novas
experiências de aulas renova o interesse dos
alunos na sua relação com o saber. Resultados.
Keli Carine Nunes
Publicado em 30/09/2013

Os museus, independente de suas características,
são locais de disseminação de conhecimento,

Atletas da Escola são premiados
Nesse dia 27 de setembro de 2013, aconteceu
no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores
de Irecê a Conferência Municipal de Esportes
com o tema Esporte em Desenvolvimento. Na
oportunidade, ocorreu a premiação da Etapa
Municipal do Atletas na Escola, Programa de
Formação Esportiva Escolar do Governo Federal.

Assim, gostaríamos de agradecer ao Instituto
Brasil Solidário, que vem nos apoiando com
inúmeros materiais esportivos desde 2011, ao
professor Robson Muniz pelo excelente trabalho
de Educação Física e Desportista e a todos
os nossos alunos/atletas pelos significativos
resultados.
Jefferson Maciel
Publicado em 30/09/2013

IBS

A Escola Municipal Luiz Viana Filho, do Bairro São
Francisco foi a escola mais premiada em todas as
modalidades: não foi premiada apenas em duas
categorias, participando assim praticamente de
todos os pódios, trazendo um grande número de
medalhas.

BL G
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INCENTIVO À LEITURA
Caucaia/CE
LIVROS COM QUE NOS AGRACIARAM
O BRASIL SOLIDÁRIO
Na terça-feira, dia 03 de setembro, o nosso
clube de leitura, O CLÃ DO CHAPELEIRO, foi
agraciado pelo projeto de incentivo à leitura do
IBS – Instituto Brasil Solidário, que no doou 55
livros dos mais variados gêneros e autores. Foi
uma grande alegria para todos os chapeleiros e
amantes da leitura!
Professor Marcos Roberto
EEEPP Marly Ferreira Martins
Publicado em 06/09/2013

estavam começando as frustrações de muitos
militantes daquele ciclo de 1968. O tempo começava
a ser soturno e sombrio, quando os autores:
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, publicaram a
obra: O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1.,
que escreveram sem qualquer compromisso com
fardos históricos, emblemáticos, desse livro que a
gente começa a ler e percebe que tem nas mãos um
mundo por desvendar. Tudo interage com você: esse
livro exerce sobre quem sabe ler e entende o que
lê, uma influência promissora e ao mesmo tempo
desafiadora, visto que motiva a utilizar novas armas
para novos desafios.
Quando se tem a satisfação e o prazer de ler O
Anti-Édipo, certamente tem-se a oportunidade de
desenvolver um passeio por um mundo barroco
de jogos, armadilhas, provocações, labirintos,
palavrões, astúcias, gracejos, sacanagens e sacadas.
Costumo dizer que determinados livros dessa
envergadura representam uma viagem e esse livro
é formidável, esclarecedor, provocante, é pra ler
viajando, mesmo que sem sair do lugar.

SINGELO COMENTÁRIO SOBRE UMA
OBRA AVASSALADORA
por Professor Arthenyo
O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. Trad. Luiz
B. L. Orlandi. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. ed. 34.
2010 [1972].
O anti-Édipo veio depois da grande turbulência, em
1972. O primeiro da série de livros resultado das
núpcias intelectuais entre um filósofo e um médico,
daí por diante amados e odiados pelo binômio
Deleuze-Guattari. No começo da década de 1970,

O livro prega a agressividade e a desordem de uma
revolução. Em nenhum momento, se pretende
tolerante. O livro nos leva a uma leitura intensiva e
ao mesmo tempo distanciada de Marx e Freud, mas
também Nietzsche, Spinoza, Kant, Artaud, Derrida
e Leví-Strauss, dentre outros. O maior protagonista
do Anti-Édipo é o desejo. De acordo com o filósofo
sofista grego Protágoras “o homem é a medida de
todas as coisas que são e que não são”. Vemos isso
refletido no Anti-Édipo na medida em que o desejo
acontece nele mesmo e o faz ser o que ele é ou
não.Por isso quando afirmo: “O desejo em mim é
o mesmo desejo no lobo, na planta, nas rochas, na
Lua, numa poesia de Fernando Pessoa ou numa

canção de Rock in Roll de preferência do Raul”. O que
posso informar que impressiona nesse livro é como o
desejo ativa forças impessoais, não-figurativas, nãosimbólicas, forças conspiratórias do Ser. Ele gera o real
e o irreal de Plantão: é como se o desejo estivesse em
tudo e tudo estivesse nele.
Tudo se cria, respira, numa variação contínua. O
desejo pulsa no interior das coisas, das relações, dos
afetos, das impressões, do que existe e pode existir.
Daí a coextensividade de que nos falam os autores,
entre homem e natureza, entre cultura e universo,
Deleuze-Guattari nos pergunta nessa obra: como
podemos realmente desejar aquilo que nos reduz
a potência de agir e existir? A pergunta que não
é simplesmente por que, em face do intolerável,
algumas pessoas se revoltam? Mas, por que não se
revoltam todas no tempo todo? Eis um materialismo
à altura de Marx. Embora o desejo seja infinito
movimento e não tenha finalidade intrínseca, existem
maneiras de recalcá-lo. Bloquear a sua potência
revolucionária, usá-lo para oprimir e submeter. Toda
uma maquinaria histórico-política, com suas forças
de reprodução e repressão sociais, para esclerosar os
fluxos produtivos, fazê-los voltar contra si mesmos,
como na vontade de poder, do dinheiro, de ser amado,
em toda essa abjeção de servo.*
Professor Marcos Roberto
EEEPP Marly Ferreira Martins
Publicado em 24/09/2013

(*Extraímos apenas um trecho da postagem, pois
trata-se de texto muito longo. A resenha pode ser
lida na íntegra no Blog IBS Amigos do Planeta : www.
brasilsolidario.org.be/blog)

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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MEIO AMBIENTE
Cabaceiras/PB
Cabaceiras promoveu audiência
pública: Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS)
Com a instituição da Política Nacional de
Resíduos Sólidos - PNRS (Lei n° 12.305/10),
política que reúne os princípios, as diretrizes, os
objetivos, os instrumentos, as metas e as ações a
serem adotados pela União isoladamente ou em
parceria com estados, Distrito Federal, municípios
e entes privados, visando à gestão integrada e
ao gerenciamento ambientalmente adequado
dos resíduos sólidos, o município de Cabaceiras,
se prepara para atender as novas exigências, já
que até 02/08/2014 todos os lixões terão que

Conferência Infanto Juvenil
também aconteceu na E.E.E.F.
Clóvis Pedrosa
No dia 27 de agosto, a E.E.E.F. Clóvis Pedrosa,
no Distrito de Ribeira, Cabaceiras/PB, realizou
a Conferência Infanto Juvenil pelo Meio
Ambiente. Foi um momento muito importante
para a comunidade, onde se discutiu projetos e
propostas que beneficiarão a comunidade em

ser desativados. Na oportunidade, o pessoal da
Educação e da Saúde, principais multiplicadores,
participaram juntamente com representantes da
comunidades em geral, gestores, representantes
do povo (vereadores) e do município e secretários
municipais e discutiram e traçaram metas para
desenvolverem projetos que possam adequar o
município às novas normas.
Publicado em 07/09/2013

geral. Houve apresentação cultural, palestras,
exposição de projetos e eleição para escolha
dos delegados. Durante o evento percebeuse, principalmente, a integração entre escolas
estaduais e municipais.
Momento de muitas aprendizagens. Parabéns
para toda a equipe, como também ao Ponto de
Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras/PB.
Publicado em 07/09/2013

Escola constrói composteira e
já inicia produção de composto
orgânico
A E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz desenvolve
projeto e utiliza a composteira objetivando
transformar o lixo orgânico das escolas e da
comunidade em composto orgânico para ser
utilizado na horta escolar. É um trabalho que tem
a coordenação da professora Milena Marques e
conta com o apoio de todos que fazem parte da
escola, como também parte da comunidade. Esse
trabalho foi divulgado, inclusive, na Conferência
Infanto Juvenil para o Meio Ambiente.

IBS

E.M.E.F. Abdias Aires de Queiroz
Publicado em 07/09/2013
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MEIO AMBIENTE
Palmeiras/BA
Oficina de Meio Ambiente
Os professores Whebert Walace (Ula), Valdirene
Borges e Sônia Teixeira, ministraram uma Oficina
de Meio Ambiente que enfatizou a problemática
do lixão de Palmeiras e do descaso de moradores,
que descartam lixo no Rio Preto, rio que abastece
a cidade. Fotos do lixão e também do descarte de
resíduos sólidos no rio foram exibidas como forma
de alertar e também sensibilizar os alunos, que se
indignaram e se impressionaram com a falta de
respeito de muitos moradores.
O desenho animado “Um plano para salvar o

Planeta”, da Turma da Mônica, foi exibido para
inspirar ainda mais os alunos quanto ao uso
dos cinco “R”s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
Reeducar e Repensar. Objetos confeccionados
a partir da reutilização de materiais recicláveis
foram expostos na Sala Sustentável, local onde
aconteceu a oficina, para exemplificar o tema
reutilização.
Mais de 400 alunos participaram da oficina, que
aconteceu nos turnos matutino e vespertino.
Escola Municipal Manoel Afonso
Publicado em 24/09/2013

Produção e venda de hortaliças
na Escola
A produção de hortaliças orgânicas passou a ser
usada na merenda escolar, a qual contribuiu com
a qualidade na alimentação das crianças, além de
conscientizá-las da importância de preservar e
cuidar do meio ambiente.
Quando as hortaliças não estão sendo usadas na
preparação da merenda escolar, as mesmas são
vendidas para pais de alunos e professores e o
retorno financeiro é usado para investimento de
pequenos materiais de custeio da escola.
Escola Municipal Manoel Afonso
Publicado em 24/09/2013

PROJETO: Vamos Florir Primavera
Primavera, localizada no estado do Pará, é
conhecida como “Cidade das Flores”. As pessoas
que aqui chegam têm a convicção de que
irão encontrar uma paisagem que comprove
o nome recebido. Porém, depara-se com
pouquíssimas flores. Pensando nisso, a equipe
de Meio Ambiente da Escola Manoel Lobato, sob
orientação da professora Antônia de Lourdes
Nogueira, desenvolveu o Projeto Vamos Florir
Primavera, onde foram distribuídas 600 mudas de
ipê entre alunos, funcionários e comunidade com
o objetivo de tornar a cidade, em alguns anos,
com uma paisagem repleta de flores e ainda mais
arborizada.
Escola Estadual Manoel Lobato
Publicado em 21/09/2013

www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015
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CULTURA
Lençois/BA
E assim nasce o nosso Tanquinho
Conta-se que o povoamento de Tanquinho começou no
Porto, rio que já foi navegável e fica a dois quilômetros
da comunidade e hoje é conhecido como Balneário
Santo Antônio.
Essa comunidade, hoje conhecida como Tanquinho,
era uma fazenda de propriedade do Coronel Octaviano
Alves e tinha passagens que davam acesso às cidades
que dão hoje nomes a algumas das ruas, a exemplo de
Itaberaba e Ponte Nova. Por ali pernoitavam os tropeiros
que partiam rumo a Lençóis e sempre combinavam se
encontrar no “tanquinho”. Não há consenso quanto ao
ponto desse tanque. Há quem afirme que fosse um
pequeno reservatório às margens da estrada próximo
do qual todos paravam para dar água aos animais e
refrescar-se, outros que seria um dos vários tanques
(espécie de lagos naturais) que existem na localidade
– tanques esses que forneciam água para o consumo
da população, que buscava em carotes ou em latas
carregadas na cabeça. Uma expressão muito usada
pelos vaqueiros era “vamos passar no tanquinho para
dar água aos animais”, e foi de grande influência para
que este nome se concretizasse.
Os primeiros moradores foram os agregados que
construíam suas casas de enchimento e recebiam do
proprietário um pedaço de terra para a agricultura de
subsistência e comercial. Produtos como feijão, milho,
mamona eram comercializados entre os moradores que
não tinham roças e pessoas das localidades vizinhas.
Alguns desses moradores tinham como fonte de
renda a extração de recursos naturais como o barro
(argila), com o qual produziam manualmente telhas,
tijolos, panelas, potes e outros objetos e a madeira
que transformavam em lenha, comercializada entre
os habitantes. A comunidade foi se expandindo com a
vinda de pessoas de outras localidades, a exemplo dos
moradores do Porto.
Na década de 60, a antiga estrada que passava mais ou
menos onde ficam hoje as ruas Itaberaba e Ponte Nova
foi transformada na BR 242, tornando-se importante
corredor de transporte e comércio da região e
aumentando a população.

IBS

Na década de 70, com a chegada da Bahema, que
comprou parte das terras, Tanquinho passou a Povoado
e permaneceu com esse nome até a década de 90,
quando foi elevada à categoria de distrito passando
a se chamar Distrito Coronel Octaviano Alves embora,
popularmente, continue Tanquinho de Lençóis, hoje
com uma população de aproximadamente dois mil,
novecentos e sessenta e cinco habitantes.

BL G

As festas religiosas, incluindo a do padroeiro Santo
Antônio, o São João, os Grupos Culturais, as Rezadeiras
e a Cavalgada são algumas das manifestações que
compõem o contexto sócio-cultural da comunidade
escolar. No entanto, com o advento das tecnologias
e a chamada globalização, manifestações da cultura
oral, a exemplo das rezadeiras e o samba de roda
entre outros, tendem a desaparecer, sobretudo
devido à inserção de novas manifestações religiosas
que incutem em seus fiéis a crença de serem “coisas
do demônio”.
E assim, nossos alunos se transformaram em atores
e com parceria do Grãos de Luz e Griô mais uma
produção EMOA foi ao ar.
Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 28/09/2013

Pré-Festival de artes da EMOA
é sucesso
Para incentivar os alunos a se inscreverem, além
dos estudos da temática em sala de aula nesta
quinta-feira (26 de setembro), realizamos o préfestival de artes e como era de esperar nossos
brilhantes artistas arrasaram cantando, dançando
e recitando.
Neste dia, foi permitido que se recitasse poema
de escritores consagrados, haja vista que com os
de autoria irão concorrer no dia do Festival. Mas
mesmo assim teve uma aluna que apresentou um
de sua autoria e disse que para o Festival terá um
novo.
Muitas também foram as músicas e danças, o que
nos promete emoção e alegria quando chegar o
grande dia D.
Parabéns meninos e meninas e que venha mais e
mais!
Escola Municipal Otaviano Alves
Publicado em 28/09/2013

confira mais publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog
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IBS NO BLOG
30 Minutos pela Leitura semanal
em Gentio do Ouro, Bahia!
O município baiano de Gentio do Ouro, localizado
na Chapada Diamantina, decretou 30 Minutos
pela Leitura semanal em todas as escolas da rede
municipal, determinando que toda a comunidade
escolar se envolva em atividades de leitura
durante meia hora, toda semana.
Essa iniciativa promove a leitura literária entre
alunos, professores e funcionários, com o objetivo
de conquistar novos leitores divulgando a leitura
por prazer com atividades lúdicas e propostas
criativas!
Parabéns à Gentio do Ouro por essa conquista!
Agradecemos o interesse do Prefeito Ivonilton
Vieira dos Santos e do Secretário de Educação
Adelino de Almeida Junior em ampliar a
abrangência do projeto 30 Minutos pela Leitura
e estender esse benefício para todo o povo
gentiense!
Equipe IBS
Publicado em 02/09/2013

O conteúdo do site pode ser utilizado com os
alunos, como referência adicional aos programas de saúde e prevenção que várias escolas
têm adotado!

Sendo o espaço amplo e aberto, optamos por confeccionar cortinas de plástico com bolsos, como
vemos nas bancas de jornais onde cartões postais
são vendidos.

VISITE O SITE!

Uma maneira familiar de apresentação que não rivalizou com os outros itens expostos no local. Essa
cortina de postais esteve localizada bem em frente
à entrada, com grande destaque.

Equipe IBS
Publicado em 25/09/2013

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES DA EXPOSIÇÃO!
Equipe IBS
Publicado em 26/09/2013

Exposição de Arte Postal em
Lençóis, Bahia!
O antigo mercado da cidade histórica de Lençóis,
um dos principais destinos turísticos da Chapada
Diamantina, na Bahia, recebeu a exposição de
Arte Postal UNIÃO.
A exposição, uma das atividades do II Encontro
Amigos do Planeta na Escola, foi um sucesso,
apesar do pouco tempo de duração!
Inaugurada no dia 17 de setembro, esteve aberta ao público no período noturno até dia 19:
Lençóis é uma cidade que funciona à noite e o
mercado central concentra atividades culturais,
como apresentações teatrais, musicais, capoeira,
etc.
Recebemos a visita de um grupo de alunos de
uma escola estadual, de vários moradores e estrangeiros que por ali passavam, além de todas
as comitivas dos municípios atendidos pelo Projeto Amigos do Planeta na Escola, que ficaram
encantados com a diversidade de interpretações
sobre o tema União!

Uma semana e um futuro pela frente
Uma semana: foi o tempo que precisamos para
nos organizar após o II Encontro Amigos do Planeta na Escola, estabelecendo tarefas, baixando
fotos e digerindo emoções!
A palavra de ordem aqui no escritório do IBS a
partir de agora é: FUTURO! Estamos finalizando
alguns materiais para fechar o Biênio 2011-2013 e
nos preparando para começar o Biênio 2014-2016
com força total!
Sim, o próximo biênio do Projeto Amigos do Planeta na Escola já chegou para nós, mas as sementes plantadas e os frutos gerados no biênio que
concluímos estarão presentes em todas as vidas
que participaram dessa grande empreitada, gerando mais sementes, árvores e frutos pelo Brasil!
Ou seja, todos nós temos um grande FUTURO pela
frente!
E para continuarmos as ações à todo vapor, com
muito ânimo e motivação, aí vão os melhores momentos de uma semana muito especial!

Programa Via Saúde, da
Via Varejo! Entre nessa!!!
A Via Varejo, empresa que administra as marcas
Casas Bahia e Pontofrio, lançou um programa de
promoção da saúde e da qualidade de vida que
inclui dicas de alimentação, exercícios e lazer!
O site contém diversas reportagens úteis para
quem quer prevenir doenças e manter a boa forma física e mental!
www.brasilsolidario.org.br - Avenida Jorge João Saad, 241 - 1ºandar - São Paulo - SP - (11) 3791-0015

Equipe IBS
Publicado em 30/09/2013
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Fotografia: vários
Administração do Blog: Jone Paraschin Jr.
jone@brasilsolidario.org.br
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INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO
Responsáveis - Áreas de Atuação
IBS / Amigos do Planeta na Escola
oordenação geral:
Luis Salvatore - luis@brasilsolidario.org.br
Direção de Arte:
Ana Elisa Salvatore - anaelisa@brasilsolidario.org.br
Departamento financeiro:
Danielle Haydée - danielle@brasilsolidario.org.br
Assessoria de Imprensa:
Ana Vieira - ana.vieira@brasilsolidario.org.br
Arte / Xilogravura:
Carolina Lopes - carol@brasilsolidario.org.br
Arte / Teatro de Bonecos:
Bernardo Rohrmann - nado.inventos@gmail.com
Blog:
Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
Comunicação:
Luis Salvatore - luis@brasilsolidario.org.br
Jone Paraschin Jr. - jone@brasilsolidario.org.br
João Macul - jvmacul@gmail.com
Educação:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br
Zenaide Campos - zenaide@brasilsolidario.org.br
Saúde - Odontologia:
Wolber Campos - wolber@brasilsolidario.org.br
Vanderson Olivetti - wolivetti@yahoo.com.br
Projetos Apoiados:
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br

IBS

Checklist /preparação material etapas:
Claudio G. Rodrigues - claudio@brasilsolidario.org.br
Régea Coelho - regea@brasilsolidario.org.br

BL G

confira mais publicações em www.brasilsolidario.org.br/blog

