EDITORIAL
Caros leitores, colaboradores e amigos, o GAMT - Grupo de
Assessoria e Mobilização de Talentos, organização civil sem
fins lucrativos fundada há 38 anos no município de Caçapava
(SP), tem a honra de apresentar-lhes a Revista Ponto de
Encontro Esporte, que terá periodicidade semestral e que
será mais um valioso canal de comunicação e apresentação
das atividades e dos resultados obtidos pelo Projeto Ponto
de Encontro Esporte. O GAMT sente-se honrado em
poder contar com o patrocínio da Petrobras que através do
Programa Petrobras Esporte e Cidadania financia o projeto
e esta publicação.
O projeto destina-se a implantação de quatro núcleos de
esporte educacional no município de Caçapava e tem como
objetivo principal o atendimento direto de 440 alunos entre
8 e 17 anos, contribuindo para a formação do cidadão
crítico e participativo e favorecendo o desenvolvimento de
comunidades de baixa renda do município e da região do
Vale do Paraíba do Sul (SP).
Nesta publicação, os leitores terão acesso de maneira
aprofundada às informações do projeto e às atividades
já realizadas no período dos primeiros seis meses de
implantação. Dentre elas, destacamos o evento de lançamento
que teve a presença ilustre da atleta olímpica Fabiola Molina
e do atleta paraolímpico Clodoaldo Silva, e os eventos e
inauguração dos núcleos que contaram com a presença dos
parceiros locais e da comunidade atendida. Destacamos
ainda nossos parceiros e os cursos e eventos realizados no
período.
O GAMT, por meio da revista Ponto de Encontro Esporte,
continuará sua busca pela excelência e pela administração
transparente, através do contínuo aprimoramento e da ampla
difusão do conhecimento de suas ações. Torna-se, pois,
indispensável agradecer a contribuição daqueles que ao longo
destes anos nos auxiliaram a construir uma entidade sólida
e respeitada. Assim, agradeço a todos que contribuíram e
tem contribuído para a consolidação do GAMT e do Projeto
Ponto de Encontro Esporte, desejando que nossa relação seja
cada vez mais intensa e duradoura.
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A Revista “Ponto de Encontro Esporte” é uma publicação para divulgação das ações do projeto Ponto de Encontro Esporte realizado
pelo Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos (GAMT), com
patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Esporte e
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PALAVRA DO
COORDENADOR
“O GAMT, ao propor o Projeto Ponto de Encontro Esporte,
busca atender a necessidade de uma prática esportiva
voltada às crianças e jovens do município de Caçapava que
propicie não somente uma melhor ocupação do seu tempo
livre, mas também forneça elementos para sua inserção
social, garantindo um direito constitucional que é a pratica
do esporte em suas diversas formas e possibilidades. Nesta
busca, opta-se pelo esporte educacional por ser este um
ambiente que propicia o desenvolvimento físico e social,
mas também a discussão por temas como cidadania e
educação integral, ressaltando que estes são objetivos do
projeto. Estamos cientes das dificuldades que são próprias da
natureza de ações como esta, mas assumimos o compromisso
junto a nossos parceiros e à população de que se buscará o
melhor atendimento possível aos beneficiados e suas famílias,
envolvendo assim toda a comunidade. É necessário destacar
e agradecer o patrocínio da Petrobras
através do Programa Petrobras
Esporte e Cidadania que propiciou os
recursos necessários a esta iniciativa,
da mesma maneira agradecemos
os demais parceiros, sem os quais
não seria possível a implantação e
desenvolvimento do projeto”.
Luiz Marcelo Ribeiro da Luz – Coordenador
Geral do Projeto Ponto de Encontro Esporte

DESTAQUE
DO MÊS
Equipe técnica do projeto recebe capacitação
Um dos objetivos do projeto Ponto de Encontro Esporte é
acompanhar a evolução da habilidade motora das crianças
e dos adolescentes atendidos. Para isto, os profissionais do
projeto aplicarão o teste alemão de Coordenação Corporal
para Crianças, KTK, na sigla em alemão. O método consiste
numa bateria de testes para avaliação da coordenação
motora dos alunos.
Para conhecer os detalhes deste estudo, a equipe técnica
do projeto passou por uma capacitação em julho com o
professor doutor José Irineu Gorla, docente do Curso de
Educação Física da Uncamp. Autor de livros sobre o tema,
ele é considerado um dos responsáveis pela introdução do
teste no Brasil. A capacitação foi realizada na sede do GAMT.
Após Gorla mostrar como o método deve ser utilizado, a
bateria de testes foi aplicada pela equipe nas crianças do
projeto. A avaliação será feita periodicamente em todos os
atendidos pelo Ponto de Encontro Esporte.

GAMT desenvolve
projeto esportivo com
patrocínio da Petrobras
Iniciativa beneficia 440 crianças e adolescentes de Caçapava

O GAMT - Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos acaba de implantar em Caçapava o Projeto Ponto de Encontro Esporte,
iniciativa que beneficia 440 crianças e adolescentes do município, de 8 a 17 anos de idade, com atividades esportivas, educacionais e
culturais no contraturno escolar.
Inicialmente, será realizado por um período de 24 meses, podendo ser prorrogado por mais dois anos. São quatro núcleos de
atendimento no município, implantados nos seguintes bairros: Caçapava Velha, Nova Caçapava, Vila Menino Jesus e Vila Paraíso.
O Ponto de Encontro Esporte foi aprovado no Programa Petrobras Esporte & Cidadania, seleção pública de projetos realizada pela
Petrobras, para receber patrocínio na área de esporte educacional no valor de R$ 844 mil.
Caçapava é um dos três únicos municípios do Estado de São Paulo contemplados na seleção pública da estatal. O projeto foi
selecionado entre 73 inscritos no Estado. Apenas 12 foram aprovados na região Sudeste, entre 429 inscritos. No total, a seleção
pública teve 892 projetos inscritos.
Para realizar o projeto, o GAMT conta com apoio da Prefeitura de Caçapava e da Unitau (Universidade de Taubaté).
O projeto combina a prática esportiva às atividades educacionais e culturais. Atletismo, tênis de mesa, futebol, futsal, basquete e
voleibol são algumas das modalidades esportivas, individuais e coletivas, oferecidas. As atividades artísticas envolvem expressões
como grafite, teatro, música e dança. Os alunos aprendem ainda conceitos de cidadania como respeito à diversidade e construção
coletiva.
Os alunos são acompanhados por uma equipe multiprofissional e, diariamente, têm as atividades desenvolvidas por um coordenador
de núcleo e dois estagiários da área de Educação Física.

LANÇAMENTO
A cerimônia de lançamento para apresentação do projeto à comunidade
ocorreu no dia 30 de abril na sede do GAMT, em Caçapava.
Autoridades da região e representantes da comunidade participaram do
evento. O encontro contou com a participação especial de dois importantes
atletas brasileiros: o atleta paraolímpico Clodoaldo Silva, considerado um
dos maiores medalhistas paraolímpicos de todos os tempos na natação,
e a atleta olímpica Fabiola Molina, um dos principais nomes da natação
brasileira. Eles reforçaram a importância do projeto como fator de inclusão
social e de favorecimento do desenvolvimento pleno da cidadania de
crianças e adolescentes da região.

INAUGURAÇÃO DOS NÚCLEOS
A inauguração dos quatro núcleos de atendimento do projeto ocorreu nos dias 12, 13 e 15 de junho. Pipoca, algodão doce e apresentação de banda de música fizeram a alegria da criançada durante o evento.
A festa de inauguração contou com a participação de pais, coordenadores de núcleos, professores e diretores das escolas, além de
autoridades de Caçapava e do coordenador técnico do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, que ressaltou a importância da parceria
do GAMT com todos os envolvidos - pais, alunos, lideranças comunitárias, poder público e escola – para a continuidade e o êxito do
Ponto de Encontro Esporte em Caçapava.

FABIOLA MOLINA
Com mais de mil medalhas conquistadas ao longo da carreira e participação em três olimpíadas, a nadadora Fabiola Molina, de São
José dos Campos, é um dos principais nomes da natação brasileira. Quando participou da cerimônia de lançamento do projeto Ponto
de Encontro Esporte no GAMT, em Caçapava, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento de crianças e jovens de
nossa região. Nesta entrevista, Fabiola diz por que é uma entusiasta de iniciativas como o Ponto de Encontro Esporte e dá dicas para
as crianças e jovens inscritos. Acompanhe.

- Mais e 1.000 medalhas
no total - sendo 1 de prata
e 4 de bronze em Jogos
Pan-Americanos
- 8 títulos em Campeonatos
Sul-Americanos
- 110 títulos em
Campeonatos Brasileiros
- 3 participações Olímpicas
(2000, 2008, 2012)

Ponto de Encontro - O projeto Ponto de
Encontro Esporte beneficiará 440 crianças
e jovens de Caçapava com atividades
esportivas e educacionais. Como você
avalia a importância desta iniciativa para
o desenvolvimento de crianças e jovens
atendidos?
Fabiola Molina - Acho de uma importância
fundamental ter um projeto como este,
que incentiva as crianças a praticarem o
esporte, além das atividades educacionais.
Essas crianças e adolescentes podem dar
um rumo completamente diferente na
vida delas por estarem em contato com
esse projeto. Acredito que uma iniciativa
assim muda a vida dessas pessoas e das
que estão ao redor delas também.
Ponto de Encontro - De que forma a
educação através do esporte pode contribuir
para formar cidadãos mais preparados para
enfrentar os desafios da vida moderna?
Fabiola - O esporte nos ensina muitas
lições e nos prepara para a vida de
uma forma prática, na vivência de algo
saudável. Aprendemos como respeitar
o outro ser humano, aprendemos a nos
conhecer melhor, a termos iniciativa e a
superar os obstáculos que naturalmente
vão aparecer, tanto no esporte, como
na vida. Aprendemos que precisamos
lutar por um objetivo e trabalhar para

conquistá-lo, e que vale a pena essa luta.

educacional?

Ponto de Encontro - Na sua trajetória de
atleta vitoriosa, qual o maior desafio que
enfrentou? E como enfrentou?

Fabiola - Acredito que o esporte
educacional é um ótimo negócio e quem
investir estará sempre lucrando, tanto nas
parcerias, quanto na contribuição com a
sociedade, além da gratificação de estar
fazendo cidadãos melhores para um país
melhor.

Fabiola - Os desafios maiores são
superar os momentos de desânimo e
frustração. Para mim, aconteceu em
2003, quando não fui ao Pan de Santo
Domingo e ao Mundial. Superei com
a ajuda dos meus familiares, tendo fé
em Deus e nos seus planos para minha
vida e também buscando um outro
caminho para ter melhores resultados.
Ponto de Encontro – De que maneira,
na sua opinião, a sociedade civil, a
iniciativa privada e o poder público podem
contribuir para transformar iniciativas do
Terceiro Setor, como o projeto Ponto de
Encontro Esporte, em políticas públicas
para os jovens?
Fabiola - Apoiando, valorizando,
acreditando, ou seja, tendo uma
mentalidade voltada para esses projetos e
levando essas iniciativas para frente, com
apoios financeiros e parcerias onde todos
saiam ganhando.
Ponto de Encontro – Com sua experiência
também como empreendedora, como
avalia o investimento no esporte

Ponto de Encontro – Que conselho daria
às crianças e aos adolescentes que estão
participando do projeto?
Fabiola - Gostaria de parabenizar esses
jovens por estarem inseridos nesse projeto.
Acreditar no esporte e saber que o esporte
é um caminho para você ser uma pessoa
melhor já é um grande passo. Importante
aproveitar essas oportunidades que
estão vivendo e ver esse projeto como
um primeiro passo para estar sempre
envolvidos com o esporte.
Ponto de Encontro - Qual a grande meta
para sua carreira este ano?
Fabiola - Contribuir não somente com
minha performance dentro das piscinas,
mas também começar a dar passos (ou
braçadas) para contribuir também fora
das piscinas com alguns projetos em São
José. E divulgando sempre o esporte.

CLODOALDO SILVA
Superação por meio do esporte

O atleta paraolímpico Clodoaldo Silva,
considerado um dos maiores medalhistas
da natação paraolímpica no Brasil, é um
entusiasta do Projeto Ponto de Encontro
Esporte realizado pelo GA MT com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Esporte & Cidadania.
Clodoaldo sofreu uma paralisia cerebral
por falta de oxigênio durante o parto, o
que afetou a mobilidade de suas pernas e
sua coordenação motora. Ele conheceu a
natação como processo de reabilitação em
1996, em Natal (RN).
Quatro anos depois, já conquistava suas
primeiras medalhas em Jogos Paraolímpicos. Desde então, coleciona recordes e
medalhaes. São mais de 120 medalhas de
ouro em competições no Brasil e no Mundo. Nas quatro Paraolimpíadas que disputou, acumulou treze medalhas, sendo
seis de ouro.
O atleta participou da cerimônia de lançamento do projeto no GAMT, em abril.
Além de chamar a atenção do público
presente para a importância do projeto,
ele ainda lembrou da necessidade de articulação de parcerias entre o poder público,
a iniciativa privada e as entidades do Terceiro Setor para viabilizar cada vez mais
ações de atendimento a crianças e jovens.
Durante sua participação no evento, Clodoaldo solicitou ao Poder Executivo do
município de Caçapava a construção de
uma piscina pública, onde crianças e jovens pudessem ser beneficiadas com atividades de natação.
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Veja o que diz Clodoaldo Silva sobre o
projeto:
Importância da iniciativa
“Importantíssimo este projeto, que desenvolve atividades para crianças e adolescentes da cidade. Espero que o Ponto de
Encontro, com esta parceria com a Petrobras, possa servir de exemplo para que o
empresariado local e o empresariado do
Vale do Paraíba possam apostar também
nesta ideia de apoiar projetos de esporte
educacional”.
Importância do investimento no esporte
educacional
“Importante para que possam surgir
novos talentos, como eu, como a Fabiola (Molina), como o Diogo (Yabe),
que estiveram aqui neste grande evento
(lançamento do projeto). E eu tenho certeza que só quem tem a ganhar é a comunidade e a região do Vale do Paraíba”.
Contribuição do projeto, que une esporte,
cultura e educação, para o descobrimento
de novos talentos
“É através dessas atividades (culturais e
educacionais) que as crianças e os adolescentes vão poder ter interesse em receber
outros conhecimentos e vão chegar até
o esporte. Tudo começa na sala de
aula, com este trabalho. É um

ensinamento que eles vão levar para a
vida. Isto aconteceu comigo. Quando eu
morava em Natal, eu não esperava ser um
grande atleta, ganhador de várias medalhas no Brasil e no mundo. Mas eu sempre
gostei de estudar e, por gostar muito de
estudar, eu, que nunca tinha saído de Natal, através dos estudos, dos livros que eu
lia, eu saía para o mundo e hoje eu sou
esta pessoa que sou, consciente, sabedor
da minha responsabilidade, graças à educação que tive e estou tendo”.
Incentivo e desenvolvimento
possíveis novos atletas

para

“Hoje eu estou tendo muita inveja deste
projeto e das pessoas que estão sendo
beneficiadas, porque quando eu comecei lá
em Natal, não tinha um projeto como este
para eu entrar, não tinha os profissionais
como os do Ponto de Encontro para me
orientar. O que eu posso dizer é que essas
pessoas aproveitem esta oportunidade. Se
você aproveitar, você vai conseguir ser um
grande atleta. Na minha vida, lá atrás, eu
tive muito pouca oportunidade. Mas as
pessoas que me deram essa oportunidade,
eu agarrei com unhas e dentes. Comecei
a nadar, comecei a poder ajudar minha
família através do esporte, então eu
acredito que qualquer tipo de projeto,
voltado para o esporte e a educação para
crianças e adolescentes, vai ser
muito benéfico”.

Nossos Parceiros
PETROBRAS

“Com o patrocínio do Projeto Ponto de Encontro, a Petrobras está contribuindo
para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, resgatando as suas
potencialidades através do esporte educacional. Ao longo de 24 meses, serão
investidos recursos para implantação de quatro núcleos
de esporte educacional, formação de profissionais
e valorização dos esportes, jogos e brincadeiras da
cultura local, através da integração da comunidade no
desenvolvimento do projeto. Esperamos que o GAMT
consiga cumprir com excelência as ações propostas e
implantação dos quatro núcleos de esporte educacional,
onde serão realizadas atividades de atletismo, tênis
de mesa, futebol, futsal, basquete e voleibol, para 440
crianças e adolescentes de Caçapava, na faixa etária de
8 a 17 anos, além da capacitação de 120 profissionais do
departamento de Esporte da Prefeitura Municipal e da
rede pública de ensino municipal e estadual”.
Rosane Beatriz J. Aguiar Figueiredo
Gerente de Investimento Social da Petrobras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
“Temos conhecimento de que a prática de esportes
interfere positivamente na vida das pessoas,
propiciando uma vida mais saudável, além de gerar
hábitos que promovem o convívio e o bem-estar social.
O Projeto Ponto de Encontro vem somar às ações da
atual Administração, que tem por objetivo a melhoria
na qualidade de ensino do município, com foco no
desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes.
O intuito da Prefeitura de Caçapava é apoiar, junto à
Secretaria da Educação, projetos que contribuam para
o desenvolvimento de crianças e jovens, levando-os a
caminhos mais produtivos e assegurando um futuro
mais promissor”.

Prof. Sidnei Sanita
Secretário Municipal de Educação de Caçapava

UNITAU
“A Unitau vê com muita alegria e esperança esta parceria com o GAMT, pois
trabalhar educação e esporte sinaliza por um lado, uma
melhor docência em educação física, uma vez que o
professor vai poder rever e ampliar seus conhecimentos
e, por outro lado, uma melhor aprendizagem. O aluno
que participa de um projeto de educação em esporte
vai ter maior possibilidade de desenvolvimento porque
a relação professor e aluno no esporte é diferente da
relação professor e aluno na sala de aula, à medida que
essa relação na quadra é mais horizontal. O esporte
faz com que haja uma ruptura no espaço, facilitando
a interação e a convivência, estabelecendo laços de
confiança e melhor socialização.
Prof. Dr. José Felício Goussain Murade
Pró-reitor de Extensão da Universidade de Taubaté (Unitau)

A importância da
parceria com a
comunidade
O Projeto Ponto de Encontro Esporte
estrutura-se por meio de parcerias
envolvendo a participação da escola, da
família e de toda a comunidade onde os
núcleos esportivos estão implantados.
Na Vila Paraíso, onde fica a sede do
Núcleo 3 (Vera Cruz), a direção da escola
Professora Daphne Cesar Ghidella abriu
as portas da quadra para receber as
atividades do projeto.

Wilma Andrade de Oliveira
A diretora Wilma Andrade de Oliveira
conta que viu no projeto a possibilidade
de ficar com o aluno mais tempo na
escola, reduzindo o tempo das crianças na
rua. Segundo ela, “o propósito é envolver
a comunidade, que precisa trabalhar em
conjunto com a escola e com o projeto”
para que todos sejam beneficiados.
“É preciso que os alunos estejam
mais tempo na escola e o esporte é
imprescindível para isto”, diz ela. “O lazer
é precário na Vila Paraíso e as crianças
deste bairro são muito ociosas. Elas
precisam se ocupar e, tirando uma criança
da rua, estamos tirando da ociosidade.
O projeto complementa o trabalho da
escola”, afirma a diretora.
A SAB (Sociedade Amigos de Bairro
da Vila Paraíso) também se dispôs a
colaborar para a implantação do núcleo
do projeto no bairro. Para Adriano
Rodrigues Santos Paulo, presidente da
SAB e comerciante local, a chegada do
projeto representou uma importante
conquista para essa comunidade, por isso
a associação colocou-se à disposição para
ajudar, por exemplo, na divulgação das
ações do projeto.

Adriano Rodrigues Santos Paulo
“
“Como este é um bairro muito carente,
as crianças daqui, muitas vezes, não são
valorizadas ou não se sentem valorizadas.
Este projeto pode resgatar valores que elas
perderam. É uma motivação a mais
para as crianças e vai trazer bons frutos
para a comunidade, que sofre com a
falta de local adequado para atividades”,
diz ele. “Resgatando a quadra da escola,
vamos resgatar várias coisas boas para
que as crianças passem a ter perspectivas
de futuro”.
O serralheiro Mauro Orioli Silva, pai
de Fabrício, aluno inscrito no núcleo,
afirma que a chegada do projeto no bairro
representa uma conquista para todos. “É
um projeto amplo, fundamental para o
desenvolvimento da criança. Como pai,
não importa que o meu filho não saia um
atleta de ponta (ao final do projeto), mas
que saia um cidadão”, diz ele.
Essas crianças e adolescentes que estão
participando do projeto, acrescenta ele,
“vão ter a concepção de que é melhor a
coletividade do que a individualidade.
Vão perceber a valorização do cidadão. E
o mais importante: eles levam para os pais

o trabalho que é feito aqui, de resgate da
autoestima. É um projeto que vai atingir o
seio da família”, completa.
Em Caçapava Velha, sede do Núcleo 2,
a professora Regina Célia Azevedo de
Carvalho, diretora da escola Professora
Zélia de Castro Marques que atende 349
alunos de 6 a 12 anos e cedeu a quadra
para as atividades do Ponto de Encontro
Esporte, reconhece no projeto a chance de
oferecer alguma atividade para crianças e
adolescentes fora do horário das aulas.
“Já conhecia esta comunidade antes
de vir para cá no início do ano. Sei das
necessidades das crianças e dos jovens do
bairro. Fiquei muito feliz com a vinda do
projeto Ponto de Encontro – Esporte, que
veio ao encontro das ideias que eu tinha,
de poder oferecer alguma atividade fora
do período escolar para esta comunidade
tão carente de iniciativas como esta”, diz
ela.

Mauro Orioli Silva

Regina Célia Azevedo de Carvalho (centro)

Evento de férias
Festival de
Miniatletismo
reúne mais de
cem crianças
O projeto Ponto de Encontro Esporte não parou no período de férias.
Além das atividades esportivas e culturais que continuaram ocorrendo
normalmente, os alunos participaram de um evento de férias na tarde de
sábado do dia 27 de julho. Os atendidos de todos os núcleos se reuniram
para disputar um festival de miniatletismo na pista do Quartel de Caçapava.
As crianças puderam se conhecer, interagir, brincar e ainda trabalhar em
equipe durante o festival. Mais de cem alunos participaram da atividade,
que faz parte das ações do projeto.
Além de promover o encontro e a integração entre os alunos, o festival
teve como objetivo oferecer atividades de atletismo como corrida, salto e
lançamento, tudo de maneira lúdica e divertida para as crianças.
O evento foi coordenado pelos profissionais do projeto Ponto de Encontro
sob supervisão do professor Lázaro Velázquez, mestre cubano residente no
Brasil considerado um dos pioneiros na implantação do miniatletismo no
país.
Velázquez, que é coordenador técnico do Projeto Atleta na Escola, do
Governo Federal, tem vasta experiência como coordenador e gerente de
projetos esportivos em Cuba, Chile e Brasil. Ele disse que este foi o maior
festival de miniatletismo que já realizou no Brasil, com o maior número de
participantes.
No evento, as atividades são construídas para que todas as crianças possam
participar e executar com facilidade, utilizando espaço e material inovadores.
A marcação dos circuitos do festival foi feita com objetos construídos com
material reciclado durante a “clínica de miniatletismo” coordenada por
Velázquez no GAMT, dia 26 de julho. Mais de 50 profissionais de educação
física e pedagogia que fizeram o curso de atualização e aperfeiçoamento em
esporte educacional, outra ação do projeto Ponto de Encontro, participaram
da clínica e das atividades do festival de miniatletismo.

Núcleo 1:

Núcleo 2:

Jardim Maria Elmira
Quadra Poliesportiva
Nova Caçapava - Rua
Drº João Pantaleão s/n

Caçapava Velha/ Piedade
Quadra da Escola Profª.
Zélia de Castro - Marques
Travessa Santa Cruz, 200
Caçapava Velha

Festival de Miniatletismo

Curso de Esporte Educacional

Equipe do Ponto de Encontro Esporte

Núcleo 3:

Vera Cruz
Quadra da Escola Profa.
Daphne Cesar Ghidella
Av. Marechal Castelo
Branco, 144 – Vila Paraíso

Informe-se pelo tel.: (12) 3652-8015
www.gamt.org.br

Realização

Apoio

Patrocínio

Núcleo 4:

Vila Menino Jesus
Quadra Poliesportiva
Vila Menino Jesus
Rua Firmino Moreira
da Costa s/n

