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INTRODUcaO
Contribuindo com o histórico do Instituto
Olga Kos de Inclusão Cultural de oferecer às
pessoas com deficiência intelectual e, em sua
maioria, em um contexto de vulnerabilidade
social, experiências práticas dentro de
linguagens artísticas como música, dança
e artes visuais; o projeto “Corpos em Luz”
propôs o estudo e prática da dança durante
um período de 10 meses, que se encerrou
após duas apresentações (out/19 e nov/19). Ao
todo, contamos com seis turmas espalhadas
pelo perímetro urbano da capital atendendo
famílias do centro à periferia da cidade. Cada
uma dessas turmas pôde contar com um ensaio
aberto como uma prática de reconhecimento
do trabalho e aproximação com a realidade de
artistas profissionais.
Gráfico 1: Distribuição dos participantes de
acordo com o gênero.

Gráfico 2: Distribuição dos participantes de
acordo com a faixa etária

12 de outubro na Sala Olido (Teatro da Galeria Olido – espaço cultural da
região central de São Paulo) e 03 de novembro no Auditório do Ibirapuera.
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Atendemos nesse projeto 96 participantes no
perfil indicado, em espaços como: CECCO
(Centros de Convivência e Cooperativa), CEU
(Centros Educacionais Unificados), CIEJA
(Centro de Integração de Educação de Jovens
e Adultos) e equipamentos culturais da cidade
como a Galeria Olido e a Oficina Cultural
Oswald de Andrade.
Ao longo desse documento serão apresentados
resultados por meio de indicadores de
desenvolvimento em diferentes áreas, sendo:
a) Dança; b) Pedagogia e c) Psicologia. A linha de
pesquisa situa-se em saúde, desenvolvimento
humano e aprendizagem no contexto social.

Corpos

em

Muitos desses participantes já vieram com
um histórico de trabalho com o Instituto Olga
Kos, seja em oficinas de desenho e pintura ou
de nosso projeto de dança anterior intitulado
- “Arte Sem Limites”, que uniu dança e artes
visuais em um mesmo espaço de criação. Por
isso, a proposta dos encontros do projeto
Corpos em Luz foi pelo resgate das dinâmicas
corporais que se adequaram ao nosso contexto
e que instigaram nossos participantes,
além do aproveitamento das habilidades
desenvolvidas por eles nas artes visuais para as
posteriores criações de figurinos e modos de
se movimentar.

luz

O fio condutor para as ações que se seguiram
foi a criação de mecanismos que incitassem a
autonomia fora e dentro das oficinas de dança.
Não por acaso, a presença dos participantes
em cada uma das turmas aconteceu e foi
conduzida de acordo com as possibilidades.
Apesar de se tratar de um trabalho artístico
com fins de apresentação, a proposta foi além
deste objetivo final e contemplou demais
transformações na vida de cada um dos
participantes. Importante frisar que pessoas
com algum tipo de deficiência intelectual
costumam, em diferentes periodicidades,
são subestimadas pelo seu meio e, portanto,
ressaltar potencialidades e protagonismos.
Foi um dos principais propósitos da equipe do
Instituto Olga Kos.
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PLANEJAMENTO > TEMA DE CRIAÇÃO > METODOLOGIA > EQUIPE

Total de participantes: 96 participantes
Locais: CECCO (Centro de Convivência e Cooperativa) Padre Manoel da Nóbrega, CEU (Centro
Educacional Unificado) Campo Limpo, CIEJA (Centro de Integração de Educação de Jovens e
Adultos) Campo Limpo, Centro Cultural Olido e a Oficina Cultural Oswald de Andrade.
Número de familiares envolvidos: 180 pessoas
Número de apresentações e ensaios abertos: 8 apresentações
Público total dos espetáculos: Cerca de 1400 pessoas
Período de execução: De janeiro à outubro de 2019
O planejamento do projeto Corpos em Luz respeitou a metodologia já adotada pelo Instituto na
qual a estrutura das oficinas é dividida entre aquecimento, produção e compartilhar. No primeiro
momento, trata-se de uma prática conduzida pelo profissional de pedagogia responsável, no
segundo caso se trata da prática efetiva de dança e no último bloco uma roda de conversa com
o psicólogo responsável e uma atividade que tenha relação com a vivência do dia. Os encontros
foram semanais e com duas horas de duração.
Neste projeto foi possível contar com a presença de um profissional da dança e um coreógrafo.
Ambos acompanharam todos os encontros e foram construindo coletivamente as cenas do
espetáculo final. Sobre o planejamento, foi possível fragmentá-lo em quatro partes de dois ou
três meses cada, sendo:
PARTE
1- Aproximação, percepção e gesto.

Conhecer os participantes e ver quais informações sobre
o próprio corpo cada um possuía.

2- Reconhecimento de habilidades e proposições multidirecionais.

Levar grupos de materiais que provocassem a produção de novas
movimentações (bolas de pilates, tecidos, bastões de madeira,
elásticos e bexigas, por exemplo).

3- Músicas, cenários, figurinos e danças para a cena.
4- Ensaios abertos e espetáculo final.
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OBJETIVO

Focar nos primeiros interesses coletivos identificados.
Criar definitivamente as cenas do espetáculo.

Corpos
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A função dessa separação foi para que as ações de cada módulo fossem mais precisas e que
fosse possível construir um diálogo entre equipe e participantes ao final de cada parte. Desta
maneira, podendo reorganizar, planejar e recordar as etapas seguintes.

O fator “Propriocepção” diz respeito ao
sentido da percepção do próprio corpo e do
movimento explorado principalmente através
da auto-observação. Em outras palavras, é
a consciência dos movimentos na relação
com os apoios. As informações demonstram
um aumento da proporção de pessoas com
desenvolvimento satisfatório e o surgimento de
um pequeno grupo avançado, demonstrando
um maior grau de compreensão da potência
individual do sujeito, bem como de suas
possibilidades relacionadas ao próprio corpo.

IDOK Dança: Propriocepção
(Consciência Corporal).

Buscando trazer para a prática o interesse inicial de se trabalhar a autonomia dos participantes,
a equipe de dança optou por usar como inspiração o artista Hélio Oiticica e a sua relação com a
dança. Com uma obra vasta e de bastante relevância para artistas de diversas linguagens, dentre
muitos de seus trabalhos, Oiticica criou o que chamou de “Parangolés”, um tipo de vestimenta
feita com uma vasta gama de tecidos, cores e texturas e que para ele, ganhava vida a partir do
seu contato com o movimento. Esta criação em específico foi o indício daquilo que motivaria a
construção do espetáculo, nomeado posteriormente como “Dança que se Dança”. A autonomia
foi trabalhada na medida em que as atividades propostas continham o respeito aos interesses
individuais. Tal respeito se materializou nas movimentações que se seguiram nas escolhas de
indumentária.
De maneira geral, o conteúdo e foco da abordagem de movimento para este ano foi a partir
de uma perspectiva somática da dança. Ou seja, um modo de trabalho que se atem ao
reconhecimento e desenvolvimento da conscientização corporal , tônus muscular, flexibilidade
das articulações e outros. Entre as prioridades do projeto estava em pauta o desenvolvimento da
motricidade a partir dos exercícios praticados em oficinas e das células de movimento definidas
para a composição do espetáculo.
Vale ressaltar que o bom êxito das propostas se deu, também, pela competência dos profissionais
envolvidos e pela boa infraestrutura dos espaços que acolheram o projeto Corpos em Luz.
2

Os instrutores de dança de 2019 e a coordenação de projeto desenvolveram um novo IDOK (Índice de Desenvolvimento Olga Kos) baseado no enfoque dado dentro
do projeto “Corpos em Luz”. Dentre os tópicos detalhados para a equipe de pesquisa do Instituto estavam: Propriocepção, Coordenação Motora, Espacialidade,
Estudo do Movimento, Criação de Repertório, Pesquisa de Linguagem e outros.
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AÇÕES EXTRAS > ENSAIOS ABERTOS > VISITAS EM EXPOSIÇÕES >
ENCONTRO COM FAMILIARES
Quando se planeja qualquer atividade com
foco na pessoa com deficiência, no geral, é
importante considerar o seu núcleo familiar.
Por isso, os familiares tiveram a oportunidade
de se aproximar mais deste projeto, a partir
de algumas propostas sugeridas ao longo
dos meses. Dentre essas ações, esteve a
aula conjunta, na qual a equipe convidou os
participantes e seus acompanhantes para
realizarem uma vivência coletiva. Foi possível
com esta prática que os pais e demais parentes
conhecessem melhor o trabalho do Instituto,
a partir da dança, e como seus filhos estavam
assimilando o processo. Foram encontros
potentes e de imensurável troca. Em seguida,
na etapa posterior do projeto, a equipe propôs
visitas à exposição da Pinacoteca de São Paulo
que estava com os trabalhos do artista Ernesto
Neto em destaque
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Essa saída tinha o intuito de propiciar uma nova
experiência coletiva, a apropriação de espaços
culturais e uma forma de aproximar todos
dos interesses de Oiticica. Afinal, Neto tem
uma produção contemporânea que dialoga,
em alguns aspectos, com o trabalho de Hélio
Oiticica, sobretudo, no que diz respeito ao seu
interesse na ativação de uma obra de arte por
parte do espectador. Grande parte dos nossos
participantes puderam compreender em seus
próprios corpos como essa relação acontece.
Outra novidade que este projeto ofereceu
foram os ensaios abertos. Espaços de
experimentação coletiva que ajudaram
participantes e equipe a entenderem, na
prática, quais seriam os próximos passos para
a concretização do espetáculo final. Algumas
turmas se conheceram nesse período e
puderam trocar experiências e desejos. Foi
uma oportunidade para que os familiares
pudessem conhecer mais do nosso processo
de criação e pudessem se comprometer ainda
mais com a reta final do projeto em relação a
assiduidade, por exemplo.

ENSAIOs ABERTOS
CORPOS EM LUZ - MAM - CECCO IBIRAPUERA e CECCO NOBREGA
DIA 12/08/2019
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A alteração na percepção e nos estabelecimentos dos vínculos sociais também pode ser
percebido na construção das amizades. Nota-se um maior número de inscritos que citaram 6
ou 7 nomes quando questionados sobre os vínculos intermediários, sugerindo um aumento do
círculo de convívio social.
No intuito de aumentar o repertório dos
participantes, a equipe organizou uma série
de vídeos e imagens com diferentes tipos de
dança praticadas no mundo. A intenção era
que todos percebessem o quanto que um
corpo pode produzir uma grande quantidade
de movimentos e signos, além de legitimar
toda forma de expressão.

Mapa Social: Amizades (Relações Intermediárias)
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Vale lembrar que os familiares voltaram a
ter foco na reta final do projeto quando se
disponibilizaram a ajudar na customização
dos figurinos de cada participante. Foi feita
uma grande roda coletiva de costura, na qual
figurinos foram criados inspirados nas escolhas
dos participantes. Logo, respeitando cores e
formas que falam sobre a personalidade de
cada um que subiu ao palco.
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ESPETÁCULO > PROCESSO CRIATIVO > CONFECÇÃO DE FIGURINOS >
PAISAGENS SONORAS
Ainda que o projeto tenha sido fragmentado
e cada parte tivesse o seu objetivo, todos os
módulos tinham como função o preparo
para o processo criativo que resultou no
espetáculo “Dança que se Dança”. A escolha
por esse título se deve a uma fala de Oiticica
que cotinha essa expressão. Sua intenção era
deflagrar que a dança está em todo e qualquer
indivíduo e que, portanto, todos são capazes
de se expressar por essa linguagem. Trazendo
ao nosso contexto, foi mais uma maneira de
reafirmar o nosso propósito e compromisso
com os participantes deste projeto.
Nosso processo de criação se construiu
a partir de improvisações em dança e nas
histórias que os participantes nos contavam
sobre os seus interesses, estilos musicais
preferidos, momentos importantes da vida de
cada um etc. Os familiares também estiveram
presentes neste momento através da criação
de áudios que contavam um pouco sobre a
vida de alguns participantes. Esse material foi
colhido, editado e acoplado aos depoimentos
dos próprios participantes, resultando em
uma das cenas do espetáculo final. Portanto,
a dramaturgia do trabalho foi dada a partir das
improvisações, resultantes de cada uma das
seis turmas, além das habilidades específicas
que alguns participantes, espontaneamente,
foram trazendo durante o processo. Como
essa fase final de criação foi o resultado
daquilo que mais fez sentido para todos nas
etapas anteriores do projeto, não por acaso,
um dos objetos mais usados em oficina,
serviu como condutor da dramaturgia desse
trabalho: o bastão de madeira. Vários foram os
objetos trazidos para o dia a dia das turmas,
mas foi esse em específico que mais despertou
interesse e motivou novas movimentações.
Por isso, levamos o bastão para o palco no
intuito de criar um elo fidedigno sobre o que
foi vivido nos quase 10 meses de encontros.

IDOK Dança: Coletividade (Processo Criativo)

O fator Coletividade, refere-se a pensar em
grupo e pensar a própria individualidade no meio
de outras. É compreender como se organiza
o grupo dentro de espacialidades diversas.
Nesse sentido, nota-se um crescimento no
número de inscritos que apresentaram um
desenvolvimento avançado na avaliação pós
projeto, o que pode indicar a evolução da
liberdade de movimento e da consciência do
corpo permitindo uma expressão em harmonia
com os demais elementos da dança e com os
demais inscritos.
13

Optamos por “contar uma história”, uma
história que apontasse a urgência em se olhar
para todo e qualquer corpo, sem distinção,
e reconhecê-lo como um lugar capaz de
produzir movimentação, significado e emoção.
Trouxemos os diferentes temperamentos para
o palco e tivemos que trabalhar em cima dessa
complexidade, assim como o que ocorre em
cada encontro semanal. Aceitando as surpresas,
os diálogos, as dúvidas e imprecisões. Não
por acaso, o trabalho inicia com trajetórias
individuais pelo espaço. Cada caminhar para
nós era a exaltação do quão importante é
respeitar e praticar quem se é. Várias foram
as cenas que mereceriam destaque neste
texto, mas vale citar que todas compõem a
verdade que compartilhamos entre equipe,
participantes e seus familiares. Essa tríade foi
a responsável pela profundidade alcançada e
pelo sentimento de pertencimento que cada
um a seu modo foi capaz de vivenciar.
Em relação ao nosso material gráfico, ele teve
como partida as capas de discos da MPB dos
anos 70 e esculturas criadas por Hélio Oiticica.
Essa junção de inspirações resultou em um
trabalho final que mesclou cores e trouxe as
imagens do processo criativo para o papel. No
folder em destaque, reservamos uma parte
apenas para o texto que descreve o caminho
percorrido e os interesses do projeto:
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Dança que se dança traz para a cena mais
de oitenta participantes com deficiência
intelectual e de diferentes regiões da cidade de
São Paulo. É um espetáculo inspirado no artista
Hélio Oiticica e na sua relação com a dança .
Para muitos dos participantes do Instituto Olga
Kos que compõem este projeto, é a primeira
experiência em cima de um palco. Com isso,
nossa proposta é evidenciar uma dança que se
constrói fora de padrões conhecíveis, mas que
tem força para dialogar com circuitos diversos.
Uma dança que pretende satisfazer os próprios
interesses e que acontece em todo e qualquer
espaço, corpo e situação. Uma dança que
evidencia autonomia, liberdade e respeito à
diferença. (…)

Dança que se dança ressalta o poder do
coletivo e da importância da individualidade;
nesse trânsito de ideias, movimentos, tecidos
e cores, a dança se deflagra como um espaço
de emancipação para todos esses corpos que
se provocaram a conhecê-la.
3
4

Trecho do texto impresso no folder original.
Ler “A dança na minha experiência”. Texto de Hélio Oiticica de novembro de 1965.
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A fase final do projeto contou com duas apresentações que evidenciaram o poder de cada
um dos participantes deste ano e tudo isso foi possível, também, pelas parcerias institucionais
alcançadas. Tanto o Centro Cultural Olido quanto o Auditório do Ibirapuera foram essenciais
para a concretização de nossas ideias. Vale destacar sobre o quanto fomos bem acolhidos e
respeitados em todas as nossas necessidades (técnicas, estéticas e logísticas) dentro dos locais
em que ocorreram as apresentações.
Com o intuito de facilitar o entendimento das equipes sobre as 20 cenas levantadas para o
espetáculo e todas as funções, em cada uma delas, foram criados desenhos de palco em três
fases distintas: A primeira continha apenas a relação das entradas e saídas por turma, a segunda

Márcia
RECUO

OSWALD

NOBREGA

RECUO

Fabiana

E

A

F

Januário

Isis
B

Camila
RECUO

OLIDO

CAMPO LIMPO

RECUO

Guga

G

C

H

RECUO
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IBIRAPUERA

CIEJA

RECUO

A - Grazi
B - Claudia/Aline
C - Patricia
D - Daniel N.

D

E - Daphne
F - Mirian
G - Luiza
H - Kátia

CENA 1 - CAMINHADAS
Oswald

Nóbrega

Ibirapuera

Campo Limpo

Ibirapuera

CIEJA
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se tratava das marcações de palco e a
última fase era descritiva, contendo as ações
individuais mais os direcionamentos de luz
som e tempo de espetáculo.
Uma das cenas marcantes do trabalho foi
a filmagem feita no primeiro dia de ensaio
técnico no Auditório do Ibirapuera. Quase
todos os nossos participantes estavam
presentes (alguns puderam se conhecer
nesta ocasião) e propomos, assim, um grande
exercício coletivo que depois teve como
objetivo o olhar para as danças individuais
dos participantes. Fizemos os registros dessas
danças e a edição desse conteúdo pôde ser
visto no dia da última apresentação do projeto.
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FINALIZAÇÃO DE PROJETO > DEBATE COM FAMILIARES E
PARTICIPANTES > REUNIÃO DE EQUIPE E PESQUISA
O Instituto Olga Kos se orgulha pelo caminho percorrido até aqui e entende como necessário o
vínculo criado com cada uma das famílias beneficiadas pelos seus projetos culturais e esportivos.
Por isso, assim como há toda uma metodologia de aproximação para que cada projeto aconteça,
também existe o cuidado com a finalização das propostas. Assim que encerramos os objetivos
estabelecidos com o espetáculo final, toda a equipe se encontrou com os participantes e seus
responsáveis no intuito de tentar traduzir em palavras o que representou para cada um estar
no “Corpos em Luz”. Essas devolutivas são decisivas para perceber a importância do caminho
realizado e começar mais um ano com fôlego e empenho para novas parcerias. As famílias
também receberam um questionário, viabilizado pelo núcleo de pesquisa do Instituto, no qual
foi possível mensurar os resultados obtidos ao longo do projeto e entender o que pode ser
melhorado e/ou continuado. A equipe também se reuniu entre si e fez a mesma atividade de
rever o percurso e apontar todos os êxitos e dificuldades para que os projetos seguintes tenham
cada vez mais alcance.
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O questionário utilizado para a avaliação dos
espetáculos reuniu perguntas fundamentais
para identificar as repercussões do evento na
vida de a) pessoas com deficiência física e/ou
intelectual; b) familiares destes participantes e
c) demais participantes no evento.

PROCEDIMENTOS
Produção & Análise de Dados
Os presentes nos espetáculos foram
convidados a contribuir com a pesquisa,
tomando o cuidado de respeitar integralmente
a liberdade de escolha em participar ou não, de
acordo com a conduta de ética em pesquisa
(Resolução CFP nº 23/2007). As análises
foram conduzidas com o programa IBM SPSS
Statistics, 2.0, utilizado para calcular o percentil
das respostas e fornecer dados numéricos
para representar dados quantitativos.
21

RESULTADOS

22

Corpos

em

luz

23

Qual foi a sua parte mais / menos favorita do evento?
A maioria das respostas refere-se à satisfação com o evento como um todo. Ressalta-se alguns
relatos que elogiaram o início / abertura do espetáculo, e também a cena em que um participante
anda em um caminho construído por outros colegas com bastões, conforme segue:

O que você acha que faltou?
Foram poucas as observações dos participantes
sobre itens que faltaram ou poderiam melhorar.
De modo geral, os comentários foram
elogiosos aos espetáculos. Considerações
pontuais reforçam questões já apontadas em
outros momentos do questionário, como
melhorar a iluminação e a falta de banheiro
nos ônibus de transporte para os participantes:
24
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“Tudo foi incrível, destaco a
cena do bailarino
andando sobre os bastões.”

em
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“A parte mais interessante foi
colocar chão com
cabos de vassoura para o
participante caminhar.”

“A abertura foi emocionante.”
“As caminhadas do início e a
cena de um dos participantes
andando sobre os bastões
de madeira e as duas ao lado
trocando os bastões de lugar
e tentando fazer o caminho
para ele. É lindo quando ele
passa a fazer seu próprio
caminho e vai além!“
25

RESULTADOS PARTICIPANTES
Com relação aos 96 participantes do Instituto envolvidos no espetáculo, foram entrevistadas 23
pessoas, com alguns dos resultados apresentados nos gráficos abaixo. (Confiabilidade de 90%,
margem de erro 14%).

O que você achou de ver o seu desenho do seu figurino na exposição?
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O que mais chamou a atenção no seu desenho do figurino?
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CONSIDERACOES
O espetáculo foi um sucesso. Satisfez o
público e os artistas. Os presentes, compostos
em sua maioria por familiares e convidados,
aplaudiram de pé as danças. Mesmo sendo
um ambiente familiar, havia uma enorme
expectativa que aos poucos se transformou
em surpresa, e por fim, alegria. Os resultados
em nossa pequena pesquisa indicam que os
equipamentos culturais não são plenamente
utilizados pelo público recebido, e há pouca
autonomia nestas empreitadas culturais,
sendo fundamental um incentivo como este
oferecido pelo Instituto Olga Kos.
Dança que se Dança foi o resultado de um
longo processo de aprendizagem cooperativa,
onde a dança se transformou em ferramenta
de inclusão cultural. As contribuições ao
desenvolvimento da consciência corporal,
expressividade e qualidade dos movimentos
foram
significativas.
Na
maioria
dos
aspectos avaliados, tais como escolha do
local, programação, trilha sonora, figurino,
iluminação e obras expostas, mais de 50% das
respostas avaliaram a pontuação máxima na
escala: “excelente”. E não apenas as danças
excederam as expectativas, mas principalmente
a espontaneidade, a capacidade dos artistas
lidarem com os pequenos imprevistos que
se incorporam ao espetáculo, elevando a
qualidade da apresentação cultural para além
do planejado.
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Corpos

PARTICIPANTES DO PROJETO

em

luz
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Areté

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Ordem do Mérito Cultural

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Tuxáia Cultura Viva 2010

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Incluisão Social

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA DOAR

Prêmio Pela Arte se Inclui
Prêmio Colar de Honra ao Mérito
Legislativo
Prêmio LIF 2013
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Prêmio Destaque do Ano 2017

Prêmio Movimento Você e a Paz

Prêmio Chico Xavier

Prêmio Empresário Amigo do
Esporte

Prêmio Salva de Prata

Prêmio Brasil Mais Inclusão
2018/2019

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráﬁca IPSIS

RESULTADOS IOK!

ARTES
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

680

PARTICIPANTES

1356

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

18

108

02

420

10

720

600

40

62

50

52

74

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

1080 1360
72

918

918

84

858

60

60

479

41
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ESPORTES
2009

2010

2011

2012

2013

2014

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

680

PARTICIPANTES

1100

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

100

100

04

600

04

250

14

20

10

44

2015

2016

2017

2018

2019

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

TURMAS

1450 2055 1705
58

83

60

960
40

663
33

ABRACE ESTA CAUSA!

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1307 - Cerqueira César, São Paulo - SP / Telefone: (11) 3081.9300
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PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

