
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

BEM VIND@S À 46ª CONVENÇÃO NACIONAL 

DO AFS INTERCULTURA BRASIL! 
 
 

 
A CN 2017 acontecerá de 18 a 21 de maio, na cidade de Salvador (BA). O tema deste ano é focado na 

convivência inclusiva, que é um pré-requisito para a cidadania global. Queremos também desenvolver a 

empatia e a comunicação como competências chave para a inclusão, para que tanto internamente 

quanto externamente possamos promover o respeito as diferenças, sejam elas geracionais, culturais, de 

gênero, deficiências ou quaisquer outras sensibilidades ou aspectos que possam conflitar na convivência 

com o diferente. 

 

Prepare-se para refletir sobre o papel transformador do seu trabalho como voluntári@, onde 

buscaremos juntos ampliar nosso olhar e levar para dentro das nossas rotinas AFS o conceito de 

inclusão, percebendo oportunidades para discutir, aprender e contribuir. 

 

Além disso, em paralelo a CN, acontecerão os treinamentos para Treinadores (T4T) e para Orientadores 

(Orienta BRASIL), além do encerramento do Programa de Lideranças (iniciado em 2016). 

 

Aguardamos você em Salvador com muita disposição para contribuir na ampliação do Efeito AFS! <3 

 

 
Equipe Preparatória CN 2017 
 
 

 Andreia Laplana, Coordenadora de Comunicação & Marketing 

 Ann’Andreza Martins, Diretora Nacional 

 Bruna Rosa, Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional 

 Fernanda Ogasawara, Especialista em Interculturalidade e Treinamentos 

 Mateuza Alves, Presidente do Comitê Salvador 

 Olga Leite, Presidente do AFS Intercultura Brasil 

 Rafael Campos, Treinador Nacional 

 Rose Marques, Diretora Regional da AXÉ 

 Thais Grigorovski, Consultora de Eventos e Logística 

 Verena Paranhos, Voluntária do Comitê Salvador 

 

 

 

 



 

 
Programação 

 
 
A programação da CN deste ano contempla diversas atividades voltadas para lideranças e 

voluntários de base, bem como os treinamentos T4T e Orienta Brasil. Veja abaixo a agenda da CN e 

de cada um dos treinamentos: 

AGENDA DA CN: 

Quinta-feira | 18 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

16h – 18h30 Credenciamento Foyer do Auditório Entrega de crachás e materiais 
para a CN 

19h Momento Regional 

Auditório 

 

20h Abertura e premiações  

21h – 23h Jantar de abertura  Salão Diamante Contará com convidados 
externos. 

Sexta-feira | 19 de maio 

 

8h – 9h 

Café da Manhã  Restaurante  

Credenciamento  Foyer do Auditório 
Entrega de crachás e materiais 
para a CN para quem não fez 

credenciamento na quinta-feira 

9h Chamada de Comitês 

Auditório 

 

9h30 Mesa Redonda sobre inclusão Participantes da mesa redonda 
são convidados externos 

11h Dinâmica em grupos I  

12h30 Almoço Salão Diamante  

14h30 Palestra sobre tendências da 
educação 

Auditório 

Palestrante do parceiro Instituto 
PORVIR 

15h30 Dinâmica em grupos II  

16h30 Coffee Break Foyer do Auditório  

17h Lançamento do Projeto 
dEficientes 

Auditório 

Projeto do voluntário Rodrigo 
Castanhas (Comitê Palmital e 

Membro do CD) 

17h40 Galeria de Boas Práticas  

19h Jantar Salão Diamante  

 

 

 

 

 



 
 

 

Sábado | 20 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

8h15 Foto oficial Local a definir  

8h30 Chamada de Comitês 

Auditório 

 

8h45 Apresentação da Comissão de 
Ética 

 

9h Apresentação do Relatório da 
Secretaria Executiva 

 

10h Avaliação de Comitês  

12h30 Almoço Salão Diamante  

14h Chamada de Comitês 

Auditório 

 

14h15 Apresentação do Relatório do 
Conselho Fiscal 

 

14h45 Apresentação dos Convidados 
Internacionais 

 

15h Apresentação do Relatório do 
Conselho Diretor 

 

16h Coffee Break Foyer do Auditório  

16h30 Apresentação sobre o “Future 
AFS” 

Auditório 

 

17h30 Debate dos candidatos ao 
Conselho Diretor e Comissão de 
Ética 

 

18h30 

Período de votação para as vagas 
do Conselho Diretor e Comissão 
de Ética 

Somente Presidentes de Comitê 
votam. Demais participantes já 

podem se preparar para o jantar 
e a festa 

Tempo livre de preparação para 
jantar e festa 

- 
 

19h30 AFS Awards Auditório Atividade opcional 

20h15 Resultado da votação e posse 
dos novos membros do Conselho 
Diretor e Comissão de Ética 

Auditório 
 

20h30 Partida para o jantar e festa Foyer do Auditório  

21h Jantar e Festa no Café do Forte 

Café do Forte 

A festa será até a 1h da manhã. 
Haverá ônibus saindo em 
horários diferentes para 

retornar ao Hotel. 

 

 

 

 



 
 

 

Domingo | 21 de maio 

8h – 9h30 Encerramento do Programa de 
Lideranças 

Auditório 
Só participam os voluntári@s 

que estão no Programa 

10h Encerramento oficial Auditório  

12h Almoço 
Restaurante 

Para quem quiser almoçar no 
Hotel, o almoço será servido a 

partir das 11h30 

 

 

AGENDA DO ORIENTA BRASIL 

Quinta-feira | 18 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

16h – 18h30 Credenciamento Foyer do Auditório 
Entrega de crachás e materiais 

para a CN 

19h Momento Regional 

Auditório 

 

20h Abertura e premiações  

20h30 Jantar de abertura  Salão Diamante 
Contará com convidados 

externos. 

Sexta-feira | 19 de maio 

9h Sessão 1 

Sala Jade 

 

10h30 Coffee Break  

11h Sessão 2  

12h30 Almoço Restaurante  

14h Sessão 3 

Sala Jade 

 

15h30 Coffee Break  

16h Sessão 4  

17h Sessão 5  

19h Jantar Restaurante  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sábado | 20 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

9h Sessão 6 

Sala Jade 

 

11h Coffee Break  

11h30 Sessão 7  

13h30 Almoço Restaurante  

14h30 Sessão 8 

Sala Jade 

 

16h30 Coffee Break  

17h  Sessão 9  

19h Tempo livre de preparação para 
jantar e festa 

- 
 

19h30 AFS Awards Auditório Atividade opcional 

20h30 Partida para o jantar e festa Foyer do Auditório  

21h Jantar e Festa no Café do Forte 

Café do Forte 

A festa será até a 1h da manhã. 
Haverá ônibus saindo em 
horários diferentes para 

retornar ao Hotel. 

Domingo | 21 de maio 

9h30 Sessão 10 

Sala Jade 

 

10h30 Intervalo  

11h Sessão 11 e encerramento  

12h30 Almoço 
Restaurante 

Para quem quiser almoçar no 
Hotel, o almoço será servido a 

partir das 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA DO T4T 

Quinta-feira | 18 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

9h Introdução e Contexto 

Sala Onix 

 

10h30 Coffee Break  

11h Construção de Equipe  

12h30 Almoço Restaurante  

14h Desenho de Treinamentos 

Sala Onix 

 

16h Coffee Break  

16h30 Estilos de Aprendizagem  

18h Grupos de Reflexão  

19h Jantar Restaurante  

Sexta-feira | 19 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

9h Métodos e Atividades 

Sala Onix 

 

10h30 Coffee Break  

11h Processos de Grupo  

12h30 Almoço Restaurante  

14h Debriefing & Feedback 

Sala Onix 

 

16h15 Intro aos Grupos de Prática  

16h30 Coffee Break & Preparação  

19h Jantar Restaurante  

Sábado | 20 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

9h Train Back 1 

Sala Onix 

 

11h Coffee Break 
 

11h30 Train Back 2 
 

13h30 Almoço 
Restaurante  

14h30 Train Back 3 
Sala Onix  

 

 

 



 
 

16h30 Coffee Break 

Sala Onix 

 

17h Train Back 4  

19h Grupos de Reflexão  

19h45 Tempo livre de preparação para 

jantar e festa 
- 

 

20h30 Partida para o jantar e festa Foyer do Auditório  

21h Jantar e Festa no Café do Forte 

Café do Forte 

A festa será até a 1h da manhã. 
Haverá ônibus saindo em 

horários diferentes para retornar 
ao Hotel. 

Domingo | 21 de maio 

Horário Atividade Local Detalhes 

9h30 Próximos Passos 

Sala Onix 

 

10h30 Intervalo  

11h Avaliação & Encerramento  

12h30 
Almoço Restaurante 

Para quem quiser almoçar no 
Hotel, o almoço será servido a 

partir das 11h30 

 
 

 
 
Palestrantes 
 
CAROLINA FRATTA 

Bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, com MBA pela Universidade do New 

Mexico e Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Carolina atua como Diretora de Estratégia, 

Comunicação e Responsabilidade Social da BP Oil & Energy. Possui mais de 13 anos de experiência 

profissional nas áreas de compras, supply chain, planejamento estratégico, desenvolvimento de 

novos fornecedores e team building. 

 

LEANDRO COLLING 

Professor Doutor adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) Professor Milton 

Santos e professor permanente do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e 

Sociedade, ambos da Universidade Federal da Bahia.  

 

 

 

 

 



 
Criador e coordenador do grupo de pesquisa Cultura e Sexualidade (www.politicasdocus.com) e um 

dos criadores e editores da revista acadêmica Periódicus: 

www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus.  Presidiu a Associação Brasileira de Estudos da 

Homocultura (ABEH), autor do livro “Que os outros sejam o normal: tensões entre movimento LGBT 

e ativismo queer”. Integra a equipe do blog Cultura e Sexualidade 

(www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade) e fez parte da primeira composição do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT e também já foi membro do Conselho 

Estadual de Cultura da Bahia. 

 

 

AILTON FERREIRA 

Sociólogo que atualmente atua como Assessor Especial da Secretaria de Promoção da Igualdade. 

Ex-Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do 

Estado da Bahia e ex-Secretário da Reparação da cidade de Salvador. Ailton é especializado em 

Comunicação, Mobilização e Cidadania pela UFBA/UNEB/UNB, especializado em Gestão do Terceiro 

Setor com ênfase para as organizações do Movimento Negro, pós-graduado em Políticas Públicas – 

UNEB e pós-graduado em Gestão em Direitos Humanos – UNEB. 

 

LUIZA CÂMARA  

Presidente da Associação Baiana de Deficientes Físicos – ABADEF e bacharel em Biblioteconomia e 

Documentação pela Universidade Federal da Bahia (1972). Na adolescência Luíza foi acometida por 

uma febre reumática aos 14 anos de idade durante 6 meses quando estes sintomas desapareceram. 

Luíza casou em 1970 e sua primeira filha nasceu em 1975 quando esta estranha doença voltou 

acometendo todo o seu corpo ficando sem andar no 5° mês de gravidez. Decidiu morar em Brasília 

em busca de tratamento no Hospital Sarah Kubitschek. Convivendo com pessoas com deficiência 

que usavam cadeira de rodas para se locomover, tornou-se uma MILITANTE, Ativista e Defensora 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Deixou a profissão de Bibliotecária, e tomou a firme 

decisão de lutar e defender esta causa, sempre lutando pela garantia da liberdade e diversidade. 

Luiza já publicou dois livros onde fala sobre os desafios da sua vida. Ambos livros já estão em sua 

décima edição e receberam premiações. Além disso, representou o Brasil no Fórum Americano de 

Mulheres com Deficiência em WASHINGTON-USA e no Fórum Latino Americano de Mulheres com 

Deficiência na Cidade de Frida Kallo – OAXACA no México. Também implantou o Projeto de Mercado 

de Trabalho para pessoas com deficiência na Secretaria Estadual do Trabalho de Desenvolvimento 

Social, em Salvador. 

 

 

 

 

 

http://www.politicasdocus.com/
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus
http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade


 

 

MICHELLE TAMINATO 

AFSer 96/97, completou sua graduação em Relações Internacionais, tem MBA em Gestão Executiva 

pela Baldwing Wallace/EUA e um Curso de Liderança pela East West Center/EUA. Possui mais de 13 

anos de experiência em consultoria e gestão a organizações privadas, públicas e organização não 

governamentais, no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão. Atualmente, trabalha como consultora 

autônoma e empreendedora, focando principalmente o tema gestão da inovação, colaboração e 

mudança, considerando aspectos da produtividade, sustentabilidade, bem-estar e felicidade das 

pessoas. Michelle é co-fundadora do CollabSoul, um movimento de autodescoberta em prol do 

coletivo, voltado ao surgimento de conexões inovadoras, resgate da humanização entre pessoas e 

organizações por meio da colaboração e da espiritualidade, do Instituto Enlaços, movimento de 

resgate da cultura nipo-brasileira através das artes. Também foi palestrante de Congressos 

Internacionais de Felicidade no Butão e no Brasil. 

 

MARCELO CASTILHO  

Co-fundador do CollabSoul, empreendimento voltado a humanização de organizações por meio da 

autoconsciência voltada ao coletivo. É Doutorando em Administração pela PUC-PR com foco em 

colaboração e inovatididade e Mestre em Automotive Design pela Conventry University (Inglaterra). 

Possui experiência de mais de 20 anos como especialista e gestor de inovação voltada a veículos 

comerciais. Marcelo também é Líder Facilitador de equipes pela Adigo Consultores, Mediador 

Organizacional pela Trigon (Alemanha) e coautor de livros sobre criatividade e técnicas de 

representação do Design. 

 

TATIANA KLIX  

Jornalista com experiência em edição e reportagem - principalmente nas áreas de educação, 

inovação e cidades -, tendo atuado na maior parte da carreira em veículos online. Além de ter 

trabalhado diretamente na produção de conteúdo como repórter, editora e pauteira, como editora-

executiva coordenou equipes e projetos multimídia e desenvolveu novos produtos web.  Sempre 

atenta às mudanças no mercado de mídia e à necessidade de se adaptar a novas formas de 

produção e consumo de informações, também adquiriu conhecimentos sobre acompanhamento e 

análise de dados de audiência em internet, técnicas de SEO e de estratégias para redes sociais. 

Atualmente, atua como gestora da agência de conteúdo de inovações educacionais Porvir 

(www.porvir.org) e desenvolve outros projetos de conteúdo em paralelo. 

 
 
 
 
 
 

http://www.porvir.org/


 

 
Informações Gerais 
 

Transfer e logística: O transporte do aeroporto de Salvador ao Hotel Sheraton (chegada) e 

do Hotel Sheraton ao aeroporto de Salvador (partida) será por meio de transfers organizados pelo 

AFS. ATENÇÃO: Este serviço só estará disponível nos dias 17, 18 (CHEGADA) e 21 de maio 

(PARTIDA).  

 

1) Para os participantes que chegarem nos dias 17 ou 18, fora dos horários de transfer, o AFS arcará 

com adiantamento ou reembolso do ônibus First Class, que sai do aeroporto de Salvador e deixa 

no Sheraton: http://www.firstclassbus.com.br/horarios/.  

2) Para os participantes que chegarem nos dias 17 ou 18, fora dos horários de transfer, e optarem 

por pegar táxi, o AFS reembolsará somente o valor do ônibus de R$ 36,00. 

3) Para participantes que não utilizarem o serviço de transfer de partida no dia 21 de maio, não 

haverá qualquer tipo de reembolso, sendo o transporte até o aeroporto por conta própria do 

participante. 

4) Para voluntários que chegam antes e partem após o período do evento (fora dos dias 17, 18 e 21 

de maio), não haverá transfer e nem reembolso de transporte.  

 

Veja abaixo os horários de transfer disponíveis: 

TRANSFER  

AEROPORO - HOTEL 

TRANSFER  

HOTEL - AEROPORTO 

17 de maio 18 de maio 21 de maio 

09:00hrs 09:00hrs 07:30hrs 

10:30hrs 10:00hrs 10:00hrs 

13:00hrs 11:00hrs 11:00hrs 

20:30hrs 12:00hrs 12:00hrs 

23:00hrs 13:00hrs 13:00hrs 

00:30hrs 14:00hrs 14:00hrs 

 14:30hrs 15:00hrs 

15:30hrs 16:00hrs 

16:30hrs  

18:00hrs 

19:30hrs 

22:30hrs 

00:00hrs 

 

 

 

 

 

http://www.firstclassbus.com.br/horarios/


 
 

- Ponto de encontro para o transfer: Em frente aos Correios do aeroporto, no piso térreo, embaixo 

das escadas rolantes.  

- Coordenador do transfer: Nelman Torreão (71) 99948.8558 

 

Acomodações: Todos os participantes inscritos terão hospedagem do dia 18 a 21 de maio 

fornecida pelo AFS Brasil, no Hotel Sheraton, em acomodações duplas. Os participantes do 

treinamento T4T terão hospedagem a partir do dia 17 de maio. 

 

Refeições:  

 Quinta-feira (18/05): Almoço para participantes do T4T e jantar para todos participantes 

no local do evento. 

 Sexta-feira (19/05): café da manhã, almoço, coffee-break e jantar no local do evento. 

 Sábado (20/05): café da manhã, almoço, coffee-break e jantar no Café do Forte. 

 Domingo (21/05): café da manhã e almoço no local do evento. O almoço é opcional para quem 

quiser ficar no local do evento. Para quem não quiser almoçar no Hotel Sheraton, não haverá 

reembolso de almoço em outros locais. 

 

Internet: O Hotel Sheraton disponibiliza acesso ao Wi-Fi para todos os hóspedes. O Wi-Fi funciona 

tanto nos quartos, como nas salas do evento.  

 

Voltagem e tomadas: A voltagem nos quartos é 220 V e nas salas de evento 110 V e 220 V. O 

padrão da tomada é a de 3 pinos, conforme imagem abaixo: 

 

 

Estrutura e localização do Hotel Sheraton: O Sheraton da Bahia Hotel fica próximo ao 

Centro Histórico, Arena Fonte Nova, museus, teatros e a menos de 3km dos pr incipais pontos 

turísticos da cidade. Fica em um edifício histórico totalmente renovado, e contém uma área de 

lazer completa com piscina, academia e muito mais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Endereço: Avenida Sete de Setembro 1537, Salvador – BA. 

- Telefone: (71) 3021.6700 

- Site: http://www.sheratondabahia.com/ 

 
 
City Tour 
 
A agência WST, parceira do AFS, está oferecendo o serviço de city tour exclusivo para o AFS. Esse 

serviço não está incluso na CN. Portanto, cada interessado deverá arcar com seus próprios custos. 

Veja abaixo mais informações: 

 

 Passeio privativo para o AFS para um mínimo de 08 pessoas 

 Datas: 17/05 – 14hs ou 18/05 – 09h  

 Preço: R$80 por pessoa  

 Duração: 4 horas  

 O que vestir: Roupas leves, sapatos confortáveis, chapéu e protetor solar  

 Calçamento: Em sua maioria de paralelepípedos irregulares. Ladeiras leves e moderadas no 

centro histórico. Alguns locais têm degraus em seus acessos.  

 Itinerário Padrão: 1. Início do passeio no Farol da Barra 2. Desce do veículo na Praça Municipal. 

Início do trecho a pé. 3. Terreiro de Jesus (Catedral Basílica) 4. Largo do Pelourinho 5. Igreja 

de São Francisco 

 Reservas antecipadas até 10/05/2017, através do e-mail: fabiane.brandao@wstagencia.com  

 
 
Sobre Salvador 
 

Clima: Em Salvador o sol brilha quase o ano todo, mas chuvas fortes sempre são esperadas 

em maio. No entanto, as temperaturas se mantêm elevadas, geralmente entre 24ºC e 29ºC. 

Portanto, traga roupas leves, mas lembre-se que a maior parte das nossas atividades acontece 

dentro do hotel, onde o ar-condicionado pode estar forte. 

 

Distâncias do hotel para os principais pontos turísticos: O Sheraton da Bahia 

Hotel fica bem localizado, próximo a vários pontos turísticos de Salvador. 

 

1) Largo do Campo Grande – é só colocar o pé para fora do hotel que você verá a praça de 

árvores centenárias onde está o Monumento ao Caboclo, uma homenagem à independência da 

Bahia, celebrada em 2 de julho. O prédio onde Ivete Sangalo mora também fica em frente ao 

largo e praticamente já ganhou status de ponto turístico. 

 

 

 

 

 

http://www.sheratondabahia.com/
mailto:fabiane.brandao@wstagencia.com


 

 

2) Teatro Castro Alves - mais importante centro artístico de Salvador, abriga os principais 

shows e espetáculos da cidade. Também conta com uma Concha Acústica. 350m, menos de 5 

minutos de caminhada. 

 

3) Praia do Porto da Barra – a faixa de areia de 300m é a praia urbana mais frequentada pelos 

soteropolitanos. De água transparente e calma, é delimitada por dois fortes, de São Diogo e de 

Santa Maria, que abrigam espaços expositivos dedicados a acervos digitais e interativos da 

obra de Carybé e de fotógrafos baianos. A taxa de R$ 20 (inteira) dá acesso à visitação dos 

dois. Se optar por ir a pé, encontrará no caminho centros culturais como o Goethe Institut, a 

Aliança Francesa, O Museu de Arte da Bahia, o Museu Carlos Costa Pinto, o Palacete das Artes 

- 2,3 km, cerca de 30 minutos de caminhada ou dez de ônibus (R$ 3,60). 

 

4) Farol da Barra – um dos principais cartões-postais da cidade também abriga um museu 

náutico (R$ 15), de onde se pode ter uma bela vista da Barra – 3km, cerca de 37 minutos a pé e 

12 de ônibus (R$ 3,60). 

 

5) Centro Histórico – lá estão o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, o Pelourinho, dezenas de 

igrejas, museus e o Bar do Cravinho – aproximadamente 2km, 24 minutos de caminhada 

(dependendo do dia e horário não é indicado ir a pé) ou 10 minutos de ônibus. 

 

6) Igreja do Bonfim – igreja católica mais famosa da cidade - a 8,3km, cerca de 22 minutos de 

carro. Reza a tradição que quem tem fé vai a pé, mas a peregrinação só é indicada mesmo na 

época da lavagem das escadarias, em janeiro. 

 

7) Sorveteria da Ribeira – São mais de 50 sabores, incluindo frutas que você provavelmente 

nunca ouviu falar. A casa tem mais de 70 anos de história e fica num bairro super charmoso, 

que parece cidade do interior –  10km ou 30 minutos de carro. 

 

8) Rio Vermelho – é o bairro boêmio da capital, com vários botecos e bares, algumas boates e 

acarajés famosos, como de Dinha e de Cira. – aproximadamente 7km, 12 minutos de carro e 30 

minutos de ônibus. 

 

 

Pontos de interesse: A empresa Tatur, que fornecerá os serviços de transfer e citytour, 

também disponibilizou um material completo sobre a cidade de Salvador, informando as distâncias 

do Hotel Sheraton até os principais pontos de interesse. Também há informações sobre segurança, 

como lugares a evitar e lugares onde é tranquilo de se frequentar. Você receberá este material junto 

com este Guia do Participante da CN 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Você também pode fazer o download desse material através do QR Code abaixo. A Tatur sugere 

que para leitura do QR Code seja utilizado o aplicativo “QR Barcode Scanner” (você precisa baixar 

esse aplicativo no seu celular). 

 

 

 

 

 

 

Estamos muito felizes com a sua participação na CN 2017! 

Esperamos você em Salvador! <3 

 

 

 

 


