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Como o envelhecimento mudará a cara do Brasil  
 
A previsão é de que, em 2042, a população brasileira atinja 
232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos 
(24,5%). 
 
Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad), divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, o País 
superou a marca de 30 milhões de idosos. A previsão é de 
que, em 2042, a população brasileira atinja 232,5 milhões 
de habitantes, sendo 57 milhões de idosos (24,5%). 
 
No início do século XX, a expectativa de vida era de cerca de 40 anos. Hoje, gira em torno dos 75-85 anos, 
principalmente nos Países desenvolvidos. Os avanços da Medicina, ao longo do século XX, e agora no século XXI, 
contribuíram de modo muito claro para essa longevidade: descoberta das causas de várias doenças e 
respectivos tratamentos; criação de vacinas; novas tecnologias; mudança de foco de várias áreas da Medicina 
para a prevenção das doenças; entre outros. 
 

O próprio conceito de idoso já mudou, uma vez que uma pessoa de 60, há cerca 
de 20 anos, era considerada “velha”.  

 
Atualmente, quem tem 60-70 anos pode estar física e mentalmente saudável, com plena disposição para 
trabalhar, viajar, praticar esportes e namorar. Trata-se de uma população que quer continuar ativa, e está longe 
de “se aposentar da vida”. Pelo contrário. A maioria das pessoas dessa faixa etária enxerga essa fase como uma 
oportunidade para, enfim, se divertir! 
 
Terceira idade com qualidade de vida 
 
O desafio é “fazer do limão uma limonada”, uma vez que envelhecer implica em se ajustar continuamente a um 
lento processo de perdas físicas, psicológicas e cognitivas, e muito da velhice saudável depende da aceitação 
dessa condição. 
 
Infelizmente, no Brasil, chegar aos 70 ou 80 anos com tranquilidade financeira é para poucos. Ao chegar na 
aposentadoria, a maioria dos brasileiros passa a receber um valor muito abaixo da receita que tinha quando 
trabalhava. Quem não guardou dinheiro ou fez uma previdência privada, e passa a contar apenas com a 
aposentadoria, provavelmente terá que continuar trabalhando por conta própria para garantir um extra todo 
mês, ou precisará reduzir bastante seu padrão de vida. 
 

O destino de todo ser humano – se tiver sorte na vida - é envelhecer.  
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Daí a importância de, desde cedo, se planejar financeiramente e cuidar da saúde mental (ler, frequentar eventos 
sociais e culturais, etc) e da saúde física (realizar check-up periodicamente, praticar atividade física e adotar uma 
alimentação saudável). Chegar à terceira idade com dinheiro, boa saúde e oportunidade de fazer o que quiser é 
uma realidade possível nos dias de hoje. Bem diferente de 20 anos atrás, quando “uma senhora de 60 anos” 
passava sua velhice fazendo tricô em uma cadeira de balanço. 
 
Um Brasil mais feminino 
 
Os estudos mostram que essa mudança vai afetar a cara da população brasileira. Para começar, alterará o 
balanço entre os sexos. Como os homens morrem mais cedo do que as mulheres, o mundo da velhice é 
predominantemente feminino. "Hoje 54% dos idosos são mulheres. Esse índice aumenta ainda mais conforme a 
idade: quanto mais velha a população, mais feminina", diz Ana Amélia Camarano, do IPEA/IBGE. 
 
Já do ponto de vista da idade, o segmento populacional que mais cresce é o de mais de 80 anos, conhecidos 
como superidosos. Se hoje eles representam 1,5% da população total, em 2040 devem chegar a 6,9%. Dessa 
população, 60,3% serão mulheres. "Esse grupo nasceu numa época em que a fecundidade era muito alta e 
agora está vendo a redução da mortalidade", diz Camarano. 
 

Hoje 54% dos idosos são mulheres. Esse índice aumenta ainda mais conforme a 
idade: quanto mais velha a população, mais feminina. 

 
 
Para o meio ambiente o envelhecimento também pode ser boa notícia. No livro Novo Regime Demográfico, 
publicado pelo IPEA em 2014 e organizado por Ana Amélia Camarano, um dos estudos incluídos analisou o 
padrão de consumo de idosos e adultos. Como resultado, mostrou que os maiores de 60 anos têm um consumo 
menos intensivo de terra e água. Em apenas um ano, um idoso gasta 175 mil litros de água a menos que um 
adulto. Assim, o envelhecimento da população tende a diminuir a pressão sobre o planeta. 
 
No mesmo livro, outro estudo mostra uma relação entre envelhecimento e a queda da criminalidade. "A 
literatura aponta que o crime incide mais entre os homens a partir dos 12 ou 13 anos, atinge seu ápice aos 18 
anos e se esgota antes dos 30 anos. Os jovens são tanto os principais atores quanto as principais vítimas do 
crime", escrevem os autores. Segundo a projeção, a taxa de homicídio pode cair para menos de 10 por 100 mil 
habitantes até 2050, quase um terço da atual. 
 
 
Portfólio de doenças 
 
Já na área da saúde, os médicos encontrarão um perfil de doenças muito diferente do atual. "Quando há uma 
população jovem, costumam prevalecer as doenças infecciosas que ou curam ou matam, como diarreias, 
infecções das vias aéreas e epidemias", diz o geriatra Wilson Jacob, da Universidade de São Paulo. "Mas quando 
temos uma população mais idosa, predominam as doenças crônicas, que não têm cura, como diabetes, 
hipertensão, depressão, osteoporose, osteoartrose." 
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Segundo o geriatra, nessa fase da vida, a saúde se torna uma espécie de portfólio em que são incluídas doenças 
que vão acompanhar o paciente pelo resto da vida. "Como vamos somando as doenças, tratamentos, remédios 
e dietas, parece que as pessoas estão mais doentes do que nunca. Mas é simplesmente porque elas vivem mais 
e tem mais tempo para adquirir doenças", diz Jacob. 
 
Uma das mazelas que tende a aparecer cada vez mais no portfólio do brasileiro é Alzheimer. Segundo o geriatra, 
esta é uma das doenças mais dependentes do tempo. Dos 60 aos 70 anos, a probabilidade de o indivíduo 
desenvolvê-la é de 5%. Dos 70 aos 80, a probabilidade dobra. Dos 80 aos 90 ela dobra de novo, indo para 20%. 
 
"Ao ouvir isso, alguém pode pensar que é uma porcaria envelhecer. Mas não, é perfeitamente possível ser 
portador do Alzheimer, controlar a doença, e ter uma boa convivência com a família. Tudo bem você trocar o 
nome dos netos, não saber que hoje é terça-feira. E daí?", diz Jacob. "Saúde não significa ausência de doenças. 
Se elas forem bem cuidadas e tratadas, é possível ter qualidade de vida." 
 
Para garantir que essa população tenha qualidade de vida, será necessária uma mudança no paradigma da 
saúde. Segundo especialistas, hoje gasta-se muito tratando dos problemas que surgem na 
velhice e pouco na prevenção que impediria os mais jovens de se tornarem velhos 
doentes.  
 
O grande rombo  
 
Sempre que se fala em envelhecimento da população, um dos 
temas que aparece de forma catastrófica é o do rombo na 
previdência. O problema é que o dinheiro que paga a 
aposentadoria dos idosos vem da contribuição feita pela 
população no mercado formal de trabalho. O que vai acontecer 
quando houverem menos jovens trabalhando e mais idosos 
aposentando? 
 
Segundo cálculos da Ana Amélia Camarano, até 2050, o número de benefícios pagos pelo INSS poderá ser 
multiplicado por 3,3 vezes. A proporção dos gastos da previdência em relação ao PIB deve subir de 7,2%, em 
2012, para 10,3%, em 2050. O rombo já existe —neste ano o déficit do INSS será de 125 bilhões de reais — e 
deve piorar mais a cada ano. Por isso, economistas e governo se debatem em busca de uma solução. 
 
Hoje uma pessoa pode pedir a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade mínima, que é de 65 
anos para o homem e 60 anos para a mulher. Mas já se discute acabar com a aposentadoria por tempo de 
contribuição – porque estaria criando aposentados muito jovens – e aumentar a idade mínima para 70 anos. As 
propostas já foram apresentadas pelo governo interino, mas enfrentam resistência de uma parte da população. 
 
 

A sociedade ainda enfrenta problemas com sistema de saúde.  
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Mas não existe um modelo correto de velhice. Segundo a antropóloga Myriam Moraes Lins de Barros, "Temos 
que garantir mais dignidade nessa idade, seja para o idoso quer ser sair por aí dançando, seja para aquele que 
quer fazer crochê e jogar cartas. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matéria editada com base nas publicações: 
 
Jornal da Manhã Online por Flavia Ghiurghi  
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,7,SA%C3%9ADE,165403 
 
Motherboard por Guilherme Rosa  
https://motherboard.vice.com/pt_br/article/3dvxe3/como-nosso-envelhecimento-mudara-a-cara-do-brasil 
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Direitos do idoso: atenção às dicas de economia!  
 
Depois de passar grande parte da vida se dedicando ao 
trabalho e à família, a chegada da melhor idade traz 
consigo um momento de colher frutos e usufruir dos 
benefícios assegurados pela legislação. São direitos que 
podem representar certo alívio no orçamento.  
 
Diversão garantida 
 
Não são apenas os estudantes que se divertem pagando pouco. O Estatuto do Idoso garante às pessoas acima 
de 60 anos o direito ao desconto de 50% em atividades culturais, de lazer e esporte. É só apresentar um 
documento de identidade com foto na bilheteria do local. 
 
Transporte acessível 
 
Quando o assunto é transporte coletivo público urbano (metrô, trem e ônibus), é assegurada a gratuidade na 
passagem a partir dos 65 anos. Em alguns municípios, a legislação local garante o benefício já a partir dos 60 
anos, como em São Paulo. 
 
Passageiros com 60 anos e renda de até dois salários mínimos também têm desconto em viagens interestaduais 
de ônibus, trem ou embarcação. Independentemente do meio de transporte escolhido, sempre serão oferecidas 
duas vagas gratuitas para esse público. Se já estiverem preenchidas, fica garantido um desconto de 50% na 
passagem. Neste caso, é preciso ter o Bilhete de Viagem do Idoso. 
 
Assistência social para não aposentados 
 
Para quem ainda não se aposentou, o Estatuto também prevê a concessão de um salário mínimo mensal para 
os idosos acima de 65 anos que não tenham condições de se sustentarem sozinhos. Não é preciso ter 
contribuído para a Previdência Social neste caso. 
 
Para conhecer as regras desse benefício, acesse: 
 
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/beneficio-assistencial-ao-idoso/ 
 
Linhas de crédito 
 
Já os aposentados, beneficiários da Previdência Social, contam com linhas de crédito especiais. Como o valor da 
prestação é abatido direto do benefício, as taxas de juros são mais baixas. Vale destacar que o crédito 
consignado não pode comprometer mais do que 30% do valor do benefício. 
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Tributação diferenciada 
 
Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm direito a uma parcela mensal isenta de Imposto de 
Renda. Além disso, contribuintes acima de 60 anos têm prioridade para receber a restituição do imposto. 
Ainda no campo tributário, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) também pode ser gratuito em alguns 
municípios. Em São Paulo, por exemplo, há isenção do imposto para aposentados e pensionistas que não 
tenham outro imóvel no município, utilizem o mesmo como residência e comprovem renda mensal de até cinco 
salários mínimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Idosos acima de 60 anos têm direito a estacionamento em vagas exclusivas tanto em shoppings quanto 
em vias públicas, sendo obrigatória a apresentação do Cartão de Idoso (Estacionamento nestas vagas sem a 
apresentação do cartão: sujeito a infração de trânsito – em São Paulo, multa, infração gravíssima 7 pontos na 
CNH). 
 
 
Referência 
https://www.financaspraticas.com.br/planejar/fases-da-vida/dicas-para-a-terceira-idade/direitos-do-idoso-
atencao-as-dicas-de-economia 
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Dez pegadinhas (sem graça) que prejudicam o investidor e como escapar delas  
 
Você fez o orçamento, cortou despesas, diminuiu dívidas e, 
finalmente, conseguiu economizar um pouco. A próxima fase 
tem um novo desafio: ser um bom investidor. 
 
Um dos principais erros é não pesquisar quais os melhores 
destinos para seu dinheiro, segundo Paulo Figueiredo, diretor 
de Operações da assessoria de investimentos FN Capital. 
Antes de comprar um carro ou casa as pessoas costumam se 
informar e fazer comparações, diz ele. "Mas, na hora de 
investir, normalmente deixam tudo na mão do gerente do 
banco." 
 
O problema é que o gerente nem sempre é a pessoa mais indicada, já que ele é um funcionário do banco que 
precisa bater metas, e não necessariamente vai indicar o melhor produto para o cliente, diz Figueiredo. Ele listou 
os dez erros que mais atrapalham na hora de investir. Confira.  
 
1. Não saber qual será o destino do dinheiro  
 
Antes de investir, é preciso saber para que aquele dinheiro será usado no futuro: será para aposentadoria, para 
reserva de emergência, para comprar um carro, para a escola das crianças? Essa resposta é necessária para 
saber em que tipo de aplicação o dinheiro deve ser colocado. O dinheiro de uma reserva de emergência, por 
exemplo, não pode ficar em um investimento que proíba o saque por um período de tempo, pois precisa estar 
disponível imediatamente. 
 
2. Não pesquisar  
 
O investidor deve se informar sobre os vários investimentos possíveis para seu dinheiro e também pesquisar as 
condições oferecidas por mais de um banco ou corretora. É preciso comparar as taxas de remuneração e taxas 
de administração em diversas instituições. 
 
3. Só procurar os grandes bancos  
 
Muitos investidores procuram apenas os grandes bancos para aplicar seu dinheiro, seja por achar que as 
instituições menores não têm garantia, ou por acreditar que terão retorno melhor nas grandes instituições. 
 
Segundo Figueiredo, corretoras, assessorias de investimento e gestoras normalmente conseguem negociar 
taxas de retorno maiores. "É comum um banco de menor porte oferecer taxas de retorno de até 140% do CDI, 
enquanto os grandes bancos dificilmente chegam a 100% do CDI", diz. Isso acontece porque as instituições 
menores têm menos facilidade de obter dinheiro para se financiar, então remuneram melhor quem empresta 
para elas. 
 
Mas é seguro investir nelas? Produtos com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), como a poupança, 
o CDB e a LCI, têm a mesma garantia tanto para a instituição financeira grande quanto para a pequena.  
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Em caso de quebra da instituição, o FGC reembolsa os prejuízos até um limite de R$ 250 mil, por CPF, por 
instituição financeira. 
 
4. Achar que título de capitalização é investimento  
 
"O investidor precisa saber que o título de capitalização funciona como uma loteria, na qual a pessoa participa 
de um sorteio que pode lhe dar um bom dinheiro", diz Figueiredo. Se não for sorteado, o rendimento do título é 
bem inferior ao da poupança --que tem rendido menos que a inflação. 
 
5. Acreditar que só a poupança é segura  
 
A poupança tem a garantia de até R$ 250 mil pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Essa garantia é a 
mesma de diversos tipos de investimentos, tais como CDB, LCI e LCA, que são alternativas mais rentáveis que a 
poupança. "Em termos de segurança, o Tesouro Direto é ainda mais seguro, pois quem garante é o próprio 
governo federal. Se o governo tiver problemas para honrar seus títulos, provavelmente os bancos estarão numa 
situação pior ainda", diz. 
 
6. Não diversificar seus investimentos 
 
Os investimentos devem ser direcionados de acordo com o perfil do investidor e também de acordo com o 
objetivo da aplicação. Quem tem pouco dinheiro precisa juntar uma quantia suficiente para poder diversificar 
seus investimentos, mas Figueiredo diz que a partir de R$ 40 mil já é possível fazer isso. "É possível escolher 
entre CDB, LCI, Tesouro Direto, dependendo do perfil colocar uma parte em um fundo variável, tudo para 
melhorar a rentabilidade", diz. 
 
7. Não saber quais os custos da aplicação  
 
Não saber qual é a taxa de administração do fundo, não saber se o plano de previdência tem taxa de 
carregamento, não saber se vai pagar Imposto de Renda ou se é isento. Muitas vezes o investidor está apenas 
interessado na rentabilidade bruta da aplicação, mas esquece (ou não é informado) que esses custos podem 
comprometer seu ganho no fim das contas. 
 
8. Achar que desempenho passado é garantia  
 
Não é porque uma aplicação teve um bom desempenho no passado que irá repetir isso no futuro. A 
rentabilidade da aplicação vai depender de fatores como a condição da economia e os custos do investimento. 
"Além de se informar sobre o passado, o investidor precisa perguntar qual é a rentabilidade média projetada 
para o futuro", diz. 
 
9. Investir em previdência privada sem conhecer bem 
 
A previdência privada pode ser um bom investimento para o futuro, mas é preciso ficar atento. Há a 
modalidade que beneficia quem declara Imposto de Renda pelo modelo completo (PGBL), há a que serve para 
quem declara pelo simplificado. A previdência também tem dois modelos de tributação e pode ter várias taxas. 
É um investimento de longo prazo, mas às vezes é oferecida para pessoas que vão precisar do dinheiro em 
pouco tempo. Fique atento. 
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10. Concentrar todo o dinheiro em um único lugar 
 
A garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é de R$ 250 
mil por CPF, por instituição financeira. Se um investidor tiver R$ 
500 mil numa instituição que tiver um problema, por exemplo, 
só será indenizado em R$ 250 mil e perderá o restante.  
 
Nesse caso, o melhor seria ele ter dividido os recursos, deixando 
R$ 250 mil numa instituição e o restante, em outra. Portanto, 
vale diversificar não só os investimentos, mas a própria instituição. 
 
 
Sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) – Novas Regras de 21.12.2017 
 
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) tem a função de proteger os investidores brasileiros para os principais 
investimentos: depósitos na sua conta corrente, depósitos na Poupança, CDB e RDB, letras como LCI, LCA, LI, LH 
ou LC e operações compromissadas. 
 
Títulos do Tesouro Direto não são cobertos pelo FGC, nem aplicações em Fundos de Investimento, ações, fundos 
de previdência ou capitalização. 
 
Caso um dos seus membros decrete falência, o FGC tem a função de ressarcir os investidores que aplicaram 
nesse banco, de forma a evitar uma crise e servir de garantia para incentivar os brasileiros a investirem no 
mercado. 
 
As normas antigas do Fundo Garantidor de Créditos eram bem simples: estava protegida qualquer aplicação nas 
modalidades citadas até R$ 250 mil por CPF e/ou conta em cada instituição financeira. Para isso, o investidor 
tinha que morar no Brasil. Para grandes investimentos a dica dos consultores é distribuir os valores entre os 
CPFs da família (cônjuges por exemplo), e também entres diferentes instituições de modo a não ultrapassar o 
limite da garantia individual de R$ 250 mil. 
 
A grande mudança na nova regra do FGC de 2017 acontece no limite de garantia oferecido pelo Fundo. Agora, 
cada investidor mantém a proteção de até R$ 250 mil por conta em banco, mas tem um teto de cobertura de R$ 
1 milhão por CPF ou CNPJ globais durante 4 anos. 
 
Cada ressarcimento que o investidor recebe do FGC dá início a um período de 4 anos de “carência”, em que o 
seu valor é descontado do teto de R$ 1 milhão. O que isso significa? Simples: suponha que você tenha R$ 250 
mil investidos em títulos CDB em 5 bancos diferentes, totalizando R$ 1.250 milhão aplicado. 
 
O Banco 1 decreta falência em janeiro de 2020, e você recebe os R$ 250 mil de volta do FGC. A partir de então, 
começa a contar um prazo de 4 anos, com um teto de garantia de R$ 1 milhão do FGC (do qual você já consumiu 
R$ 250 mil do primeiro ressarcimento). Visite o site oficial do FGC: 
https://www.fgc.org.br/garantia-fgc/sobre-a-garantia-fgc 
 
Referência: 
UOL, em São Paulo 
Colaboração Sophia Camargo 
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O que faz bem pra saúde? 
Luis Fernando Veríssimo 
  

Cada semana, uma novidade. 

A última foi que pizza previne câncer do 

esôfago.  

Acho a maior graça. 

Tomate previne isso, cebola previne aquilo, 

chocolate faz bem, chocolate faz mal, um 

cálice diário de vinho não tem problema, 

qualquer gole de álcool é nocivo, tome água 

em abundância, mas peraí, não exagere... 

Diante desta profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. 

Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde. 

Prazer faz muito bem. 

Dormir me deixa 0 km.  

Ler um bom livro faz eu me sentir novo em folha. 

Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas depois eu rejuvenesço uns cinco anos. 

Viagens aéreas não me incham as pernas, me incham o cérebro, volto cheio de ideias. 

Brigar me provoca arritmia cardíaca. 

Ver pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha o estômago. 

Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé no ser humano. 

E telejornais os médicos deveriam proibir - como doem! 

Essa história de que sexo faz bem pra pele acho que é conversa, mas mal tenho certeza de que não faz, então, 

pode-se abusar. 

Caminhar faz bem, dançar faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão está pegando fogo faz muito bem: 

você exercita o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se sentir arrependido de nada. 

Acordar de manhã arrependido do que disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à saúde. 

E passar o resto do dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda. 

Não pedir perdão pelas nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou muçarela 
que previna.  

 

Ir ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando sua visão, nenhum 

celular tocando e o filme ser espetacular, UAU! 
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Cinema é melhor pra saúde do que pipoca.  

Beijar é melhor do que fumar. 

Exercício é melhor do que cirurgia. 

Humor é melhor do que rancor. 

 

Amigos são melhores do que gente influente.  

 

Pergunta é melhor do que dúvida. 

Tomo pouca água, bebo mais que um cálice de vinho por dia, faz dois meses que não piso na academia, mas 

tenho dormido bem, trabalhado bastante, encontrado meus amigos, ido ao cinema e confiado que tudo isso 

pode me levar a uma idade avançada. 

Sonhar é melhor do que nada. 
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ALGUNS EVENTOS PROMOVIDOS PELA AAPS 
 
Almoço da Regional Jundiai – 19.07.18 
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Impactos e Perspectivas 2018 
Antonio Corrêa de Lacerda – 23.08.2018 
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Centro de Cultura FIESP 
Exposição: Rafael e a Definição da Beleza – 18.10.18 
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Visita ao “Jardim Botânico Plantarum” de Nova Odessa – 10.11.18 
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VAI QUEM QUER (VQQ) em Curitiba – de Julho a Outubro de 2018 
 
 
 
 
 
 

  

Participe! Para contribuir de alguma forma para o conteúdo desta NEWSLETTER, entre em 
contato conosco pelo e-mail aaps@aaps.org.br, ou através do nosso site www.aaps.org.br, 
FALE CONOSCO, ou ligando para a AAPS no telefone (11) 3969-2665. Nossa assistente Suely 
terá o máximo prazer de lhes atender e repassar as informações ao comitê gestor.   



 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

www.aaps.org.br Página 17 

 

N e w s l e t t e r  AAPS 
 

Edição 03/2018  
 

www.aaps.org.br 

 
 
 
 
 

Especialidades Artísticas 

Você que tem um hobby, sabe pintar, cantar, fazer 

artesanato, ou gosta de fotografar entre em contato 

conosco. Mande algumas fotos e nos conte sobre suas 

habilidades que faremos uma publicação. 


