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G
ente existe? Que mundo você está deixando pra mim? A edição de 
Florianópolis do movimento INSPIRA BB trouxe, na semana em que 
se comemorou o dia das crianças, essa reflexão para a sociedade. 
E, particularmente para esse evento, o Sistema AABB foi convidado 

para participar com a retransmissão em 10 AABBs que contam com o Programa 
AABB Comunidade. 

Para nós da FENABB, o convite foi uma satisfação e uma honra, pois sinaliza 
o reconhecimento do trabalho social do AABB Comunidade, como expressão 
do que o Sistema AABB vem fazendo hoje em prol das gerações futuras e da 
sustentabilidade do planeta.

Nesse aspecto, a iniciativa do Banco do Brasil com o Inspira BB é digna de 
elogios, pois direciona o holofote sobre questões sociais de extrema importân-
cia, fazendo com que a sociedade reflita e internalize a necessidade de ações 
propositivas para o futuro das pessoas. 

O Programa AABB Comunidade está atendendo neste ano 34 mil crianças e 
adolescentes que se encontram em condição de vulnerabilidade social, espa-
lhados em mais de 250 localidades do Brasil. São números 
expressivos que comprovam a força e a relevância do 
programa, que traz a esperança da transformação 
pelo resgate e o respeito à dignidade das pessoas. 

Parabéns às AABBs de Arapiraca(AL), 
Palmas(TO), Patos(PB), Parelhas (RN), 
Resende (RJ), Rio Branco(AC), Russas(CE), 
Sinop(MT), Teresina(PI) e Três Lagoas(MS) e 
aos administradores do Banco nas respectivas 
cidades, que aceitaram esse desafio trazido pelos 
organizadores do Inspira BB e pela FENABB. O 
resultado foi um sucesso absoluto, conforme 
podemos comprovar nos relatos e imagens 
que destacamos neste Jornal. Que venham 
outros desafios!

Boa leitura.

Rene Nunes dos Santos

APP FENABB
Fique por dentro 

das notícias

da FENABB e 
das AABBs. 

Disponivel 
para todas as 
plataformas.



O
INSPIRA BB é um movimento que 
busca compartilhar conhecimentos e 
experiências, inspirar reflexões, ideias 
e ações sob uma perspectiva inova-

dora de pensar o ser humano, a sociedade, a fa-
mília, o trabalho e as relações entre funcionários, 
clientes e empresa. 

Idealizado em 2016, pela rede de funcionários do 
BB, o INSPIRA mescla palestras de pensadores 
renomados com apresentações de funcionários 
do Banco que compartilham histórias de vida ins-
piradoras, com falas curtas, francas e cuidadosa-
mente elaboradas, apresentadas com o objetivo 
de transformar a visão de mundo de quem assis-
te. Entre uma apresentação e outra, intervenções 
artísticas dão mais interatividade ao evento. 

Nesses três anos já foram realizadas várias edi-
ções em diferentes cidades do país, sempre com 
transmissão para outros locais e regiões. Só em 
2018, o INSPIRA BB já passou por Belo Horizonte 
(MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e, no último 
dia 13, Florianópolis (SC). 

A próxima edição acontecerá no dia 18 de no-
vembro, em São Paulo, com o tema “Encontros 
Transformadores”. 
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Dez AABBs 
ETAPA FLORIANÓPOLIS (SC)

foram contempladas como  
retransmissoras do Inspira BB 

C
om o tema "Gente existe? Que mun-
do você está deixando pra mim?", o 
Inspira BB - etapa Florianópolis (SC), 
por ocasião do Dia das Crianças, foi 

cuidadosamente pensado para a garotada e fa-
miliares. Realizado no dia 13 de outubro, o evento 
foi retransmitido por 16 cidades, de 15 estados. Em 
10 dos municípios a retransmissão ao vivo se deu 
em uma AABB, todas sedes de Programa AABB 
Comunidade: Arapiraca (AL), Palmas (TO), Pare-
lhas (RN), Patos (PB), Resende (RJ), Rio Branco 
(AC), Russas (CE), Sinop (MT), Teresina (PI) e 
Três Lagoas (MS).

“O INSPIRA tem a capacidade de transpor as 
fronteiras do Banco e seu conteúdo universal e 
contemporâneo pode ser visto por qualquer pes-
soa que queira fazer contato com o movimento. 
Poder envolver as AABBs e respectivas comuni-
dades nessa proposta é muito gratificante e im-
portante, pois sabemos o papel relevante que tais 
Associações têm na sociedade local sob diversos 
aspectos, notadamente de inclusão, cidadania e 
educação, assuntos muito relacionados ao diálo-
go proposto pelo Inspira. Potencializar o alcance 
do Movimento é um dos nossos maiores desejos. 
Nós nos sentimos muito afortunados por estar-
mos a frente de um projeto alicerçado sobretudo 
no humano”, falou Mariana Dias, Gerente Execu-
tiva do BB (Direo).   

Para Gustavo Boeira, Vice-Presidente Socioedu-
cativo e de Comunicação da FENABB, o INSPI-
RA BB é momento para plantar uma semente 
do bem no coração de cada criança envolvida. 
“As retransmissões são fruto da parceria entre o 
Banco do Brasil e o Sistema AABB, com foco em 

transmitir uma mensagem positiva e de inspiração 
para o público que acompanhou a programação em 
diversas afiliadas. Foi um dia dedicado exclusiva-
mente ao lazer, alegria e histórias transformadoras, 
que certamente impactaram a todos”, pontuou.   

As AABBs prepararam tudo com muito cuidado e 
carinho. Abaixo você confere como se deu a progra-
mação em cada uma das sedes abebeanas:

ESPECIAL INSPIRA BB 2018
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Arapiraca (AL)
Em clima de alegria, cores e muita diversão, no dia 13 
de outubro, 360 estudantes de 12 escolas do municí-
pio, atendidas pelo AABB Comunidade, acompanha-
ram a retransmissão do INSPIRA BB - etapa Florianó-
polis (SC). A festa contou com apresentação artística 
dos educandos, animação do Palhaço Mixuruca e 
sua turma, e coffee break. Além da garotada, o evento 
envolveu cerca de 120 pessoas, entre associados, au-
toridades, convidados e moradores da cidade. 

“O evento foi um lindo presente para os educandos. 
Estou muito feliz e emocionada porque eles pude-
ram assistir as palestras que os incentivaram a serem 
melhores com o próximo e com o meio ambiente. 
Afinal, que mundo estamos deixando para o outro? 
”, comentou a Coordenadora do AABB Comunidade, 
Edvania Gomes. 
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Palmas (TO)
Com a participação de aproximadamente 
300 crianças, a retransmissão do INSPI-
RA BB em Palmas (TO) contou com uma 
programação recheada. Com brincadeiras 
e lanches, as crianças iniciaram o even-
to, que também comemorou o Dia das 
Crianças, com muita animação. Após 
a diversão, no período da manhã, todos 
se reuniram em frente ao telão para se 
emocionar com as palestras e histórias 
instigantes do Inspira. “Eu amei o even-
to! Com certeza quero participar outras 
vezes”, contou a educanda Karen Souza.

O Superintendente Regional do Banco 
do Brasil em Palmas, Célio Cintra, relatou 
o orgulho que sentiu pela cidade estar 
entre as escolhidas para a retransmissão. 
“Nossa cidade tem orgulho de ser esco-
lhida como retransmissora dessa etapa 
do Inspira. É um projeto excelente, em 
que somos levados a buscar inspiração 
para uma vida melhor em comunidade”, 
contou. Para o Presidente da AABB Pal-
mas, Luis Benvindo, a retransmissão foi 
um importante acontecimento para o 
clube, “além dos inscritos, cerca de 300 
pessoas marcaram presença”, comentou.

ESPECIAL INSPIRA BB 2018

“Eu gostei da história sobre a menina 
Júlia. Uma menina que usa cadeira de 
rodas e se questiona sobre o porquê 
as pessoas são diferentes. Acho que 
ninguém deve ser desrespeitado pelo que 

é, todos merecem respeito. ” (Isadora 
Ramos, 9 anos, – Educanda)
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Patos (PB)
Na cidade de Patos (PB) o 
“Esquenta” do INSPIRA BB co-
meçou a partir das 14h30, com 
diversas atrações. O repertório 
de músicas infantis atraiu a 
atenção de toda a criançada. 
Apesar do tema ser todo volta-
do para os pequenos, o palhaço 
Ronaldo com suas travessuras 
e brinquedos, divertiu o público 
infantil e adulto, estimados em 
250 pessoas. Segundo o Pre-
sidente da AABB Patos, Pedro 
Romero, por lá ninguém ficou 
parado.

“Superamos as nossas expec-
tativas com o público presente, 
lotamos o nosso salão social. 
Ao final, descobrimos que 
gente existe sim e foram essas 
pessoas que nos deram a opor-
tunidade de ampliar ainda mais 
a visão do mundo para essas 
crianças. Obrigado a todos que 
fizeram desse Inspira BB uma 
edição toda especial”, declarou 
Pedro.

Madalena Goés, Presidente 
do CESABB-PB avaliou a ação 
como um sucesso. “Um mo-
mento em que as crianças e 
seus familiares puderam apro-
veitar o evento juntamente com 
a família AABB”, disse.

“Um evento que vai ficar marcado 
para sempre em nossa vida 
e na vida de nossas crianças, 
pois são crianças de baixa 
renda e que vem aproveitando 
sempre o que a AABB Patos 

tem proporcionado para elas” 
(Erinalva Nunes - Coordenadora 
AABB Comunidade)
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Parelhas (RN) 
A AABB Parelhas (RN) recebeu 220 pessoas, 
entre educandos e responsáveis, representan-
tes da Câmara Municipal e do Banco do Brasil. 
Para iniciar o evento, a Banda de Música do 
Programa, composta por 24 educandos, tocou 
o Hino Nacional e outras músicas. A atração 
cultural local ficou por conta da Orquestra San-
fônica Infantil (composta por sanfoneiros), que 
apresentou o autêntico forró nordestino. 

“A importância desse evento para a comunida-
de de Parelhas ilustra o quanto estamos inves-
tindo no futuro do Brasil. Tivemos um tempero 
especial em nosso evento, que foi o Dia das 
Crianças, onde pudemos mostrar não só o que 
foi retransmitido, mas também o que acontece 
dentro do nosso Programa”, ressaltou o Vice-
-Presidente da AABB, Fabrício Protázio. 

Para Paulo Marcelo, Gerente do Banco do Brasil, 
o dia 13 foi inesquecível. “Tivemos várias brinca-
deiras e apresentações. Foi um evento especial 
abrilhantado pelo INSPIRA BB, uma experiência 
diferente e especial. Espero que fique marcado 
na mente de todas as crianças e que possamos 
repetir várias vezes. Parabéns a toda equipe de 
organização da AABB Parelhas”, disse.

ESPECIAL INSPIRA BB 2018

“ O dia de hoje foi muito especial afinal, foram 
dois eventos em uma só tarde. Pudemos ver 
a magnitude do que é o INSPIRA BB , todas as 
suas atrações e pessoas que nos inspiram com 
sua história, como também vivenciar a alegria 
da comemoração do Dia das Crianças de nosso 
Programa. A grandiosidade do evento trouxe 
brilho para os olhos das crianças, que viram 
uma grande estrutura de som e imagem, como 
também vários brinquedos a sua disposição 
para aumentar ainda mais sua alegria, poder, 
com tudo isso, proporcionar tanta euforia em 
nossos educandos, foi uma experiência que 

com certeza, ficará marcada”. (Káren Macedo – 
Coordenadora do Programa )
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Resende (RJ)
Em Resende (RJ), aproximadamente 150 pes-
soas estiveram presentes na AABB para partici-
parem da retransmissão do INSPIRA BB. Acom-
panhada de sorvete, pipoca e algodão-doce, a 
programação foi apreciada por todos os partici-
pantes. Além da transmissão, as crianças pude-
ram curtir a apresentação do Palhaço Pimpa e 
participar de diversas brincadeiras organizadas 
pelo clube.

A Presidente da AABB, Arita Muniz, conta que 
foi gratificante ver como as crianças aprovei-
taram a retransmissão e curtiram o Dia das 
Crianças na afiliada. “O evento foi um grande 
sucesso! O INSPIRA BB trouxe diversas reflexões 
sobre o mundo e as pessoas. O futuro das nos-
sas crianças deve ser preservado e tratado com 
importância”, pontuou. 

“Para nós da regional sul-fluminense, é uma 
grande satisfação ter entre nossas bases uma 
retransmissão do INSPIRA BB. Melhor ainda é a 
temática dessa etapa, sobre o nosso futuro e o 
futuro das crianças. Poder ter toda a equipe do 
AABB Comunidade e educandos reunidos no 
evento reforça ainda mais a força do BB den-
tro dos nossos municípios”, declarou Henrique 
Dantas, Superintendente Regional do BB. 
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Rio Branco (AC) 
A retransmissão na AABB Rio Branco 
(AC) foi um grande sucesso. A progra-
mação recebeu cerca de 170 pessoas 
e também ofereceu apresentações de 
teatro para o público. O retorno dos 
educandos demonstrou o êxito do 
evento. A aluna Nataly Cristiny, 9 anos, 
relatou “O INSPIRA BB nos ensina a 
amar o próximo. Não é porque alguns 
são cegos ou andam de cadeira de 
rodas que não temos que respeitá-los”. 

Para o Presidente da AABB na cidade, 
Walter Luís Ferreira, foi uma honra a 
afiliada ter sido selecionada para esse 
evento sublime. “Tivemos um dia mais 
que especial. O INSPIRA BB nos trouxe 
a verdadeira inspiração do que pode-
mos fazer pela comunidade: aprender 
a amar as pessoas e levar o bem sem 
olhar a quem”, disse.

ESPECIAL INSPIRA BB 2018

“O Inspira BB é uma ideia muito 
bacana. Vamos aproveitar os temas 
e mensagens passados no evento 
em nossas aulas, pois com certeza 
podem ser desenvolvidas no dia a 
dia dos educandos. Foi um programa 

fantástico! (Francisco de Melo Carvalho 
– Coordenador AABB Comunidade)

“Tivemos uma tarde especial. 
Participamos de um evento muito 
cativante, com a inclusão de crianças 
da comunidade. Foi algo inspirador 
e motivador! Parabéns ao Banco 
o Brasil e as Superintendências 

estaduais!  (Marcio da Costa Carioca 
– (Superintendente Estadual)
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Russas (CE) 
No município cearense, o sucesso 
também foi unânime. A retransmissão 
do INSPIRA BB – etapa Florianópolis 
(SC), realizada no dia 13 de outubro, 
contou com a participação de 200 
pessoas, entre educandos, associados, 
autoridades, convidados e moradores 
da comunidade. Na programação, di-
versas atrações, como o cantor Lucas 
Albert, apresentações das paródias 
vencedoras do Concurso “Talento Kids”, 
promovido pelo Programa, danças com 
o tema: “Violência Não”, exposição dos 
quadros do artista local Thiesco Silva e 
distribuição de pipoca e algodão-doce. 

“Esse momento foi muito especial para 
mim e para a comunidade russana, por 
enviarmos uma mensagem clara para 
as nossas crianças de que estamos 
cuidando do futuro delas. Uma oportu-
nidade de união, onde a AABB, o Ban-
co do Brasil e a Prefeitura Municipal 
se envolveram para proporcionar esse 
momento para a garotada. Russas teve 
a honra de ser umas das dez cidades 
escolhidas no Brasil para retransmitir o 
evento. Nossa cidade tem uma comuni-
dade que abraça e cuida de suas crian-
ças”, declarou o Gerente da Agência do 
Banco do Brasil no município, Cleiton 
Araújo.

“Para mim é uma grande satisfação Russas ser uma das cidades retransmissoras do Inspira BB. É um 
momento maravilhoso de reflexão para nossas crianças, os pais e todos os participantes. Eles terão 
oportunidade de pensar a respeito do que eles têm construído para o futuro de nossas crianças. Só tenho 
muito a agradecer a toda equipe do BB, ao CESABB-CE que foi quem nos indicou, ao Gustavo Boeira, pela 
confiança depositada em nossas mãos e ao Prefeito Veber, que foi essencial para estarmos realizando 
esse momento hoje. Também agradeço a minha equipe de educadores e aos educandos, pois o resultado 

foi magnifico”.  (Cristiane Vieira – Coordenadora do AABB Comunidade)

“Esse projeto ajuda muito as crianças. Por abordar depoimentos de pessoas que superaram diversas 
situações na vida, as crianças podem entender que elas também podem superar suas dificuldades e darem 

seus depoimentos”.  (Alanys Vitoria – Educanda)
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Sinop (MT)
O INSPIRA BB foi elogiado pelos especta-
dores de Sinop (MT) pela excelente quali-
dade de imagem e som na retransmissão. 
A programação também envolveu uma 
apresentação musical emocionante feita 
pelos educandos, orientados pela Profes-
sora de canto, Rosangela Guedes. Além 
das atrações do dia, os participantes pude-
ram aproveitar também deliciosos lanches 
durante o evento. 

A Coordenadora do Programa AABB Co-
munidade na cidade, Arminda Ferreira, 
elogiou o tema escolhido e relembrou as 
lições que o evento proporcionou: “Essa 
abordagem inspira reflexões e ações que 
buscam melhorar nossas atitudes na cons-
trução de um mundo melhor para se viver”.

Para a Presidente da AABB, Luzia Apareci-
da Notário, o evento foi um grande sucesso. 
“Penso que o intuito do Banco do Brasil de 
atingir um público maior com a retransmis-
são ao vivo deu certo”, concluiu.  

ESPECIAL INSPIRA BB 2018
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AABB Teresina (PI) 
Na capital piauiense, a transmissão foi 
realizada na AABB Teresina, reunindo cerca 
de 100 pessoas, entre Coordenadores, Edu-
cadores e educandos do Programa AABB 
Comunidade no município, Funcionários 
do Banco do Brasil, Diretoria da AABB sede 
e comunidade. 

A Coordenadora do Programa, Nívia Coe-
lho, elogiou o tema escolhido para essa 
edição do INSPIRA BB. “Essa temática 
pôde abordar valorização da família e so-
lidariedade. Acreditamos que com esses 
atributos, os educandos serão incentivados 
a serem contadores de sua própria história. 
O assunto complementa bem o que tem 
sido visto em nossas atividades de sala 
aula,” declarou. 

Sobre a programação do INSPIRA, o Pre-
sidente da AABB Teresina, Marcos Cortez 
Rufino, declarou “Os eventos do Banco do 
Brasil sempre surpreendem pela qualidade. 
Essa edição do INSPIRA BB trouxe à tona 
um tema muito importante. Nos fez refletir 
sobre o que nós devemos deixar para as 
crianças, que são as pessoas que vão fazer 
o futuro do nosso país e do mundo”, disse.

“Como todos os Inspiras, este foi muito 
inspirador, principalmente porque 
estivemos ao lado das crianças do AABB 
Comunidade. A inspiração vem justamente 
por tratar do tema futuro, o que podemos 
fazer para melhorar esse mundo, deixando 
um legado, deixando um futuro melhor 
para essa juventude, para essas crianças”. 

(Sílvio Luís de Lima – Superintendente 
Regional do BB no Piauí )
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Três Lagoas (MS) 
Em Três Lagoas (MS), 167 crianças 
participaram da retransmissão do 
INSPIRA BB. Os educandos foram 
inspirados pelas reflexões propos-
tas pelo evento e também puderam 
aproveitar uma extensa programação 
após a transmissão. Atrações com o 
Coral Vozes do Brasil, formado por 
educandos do Programa AABB Co-
munidade do município, brinquedos 
infláveis e diversas guloseimas fe-
charam com chave de ouro a tarde 
da criançada. 

“Foi um dia muito importante para a 
nossa cidade. Um evento maravilho-
so, que nos faz pensar em qual futuro 
deixaremos para as nossas crianças. 
É importante que a sociedade pare e 
pense em novas ideias e ações para 
alcançar um bom resultado”, explicou 
a Coordenadora do Programa, Eval-
da Ferreira. O educando João Paulo 
Natal enfatizou a influência do AABB 
Comunidade em sua vida. “Aqui, des-
de sempre tive liberdade para fazer 
coisas em que enxergo um futuro. 
Esse é o diferencial do Programa. O 
INSPIRA BB é um evento muito legal, 
em que temos mais uma oportunida-
de de mostrar nossos talentos”. 

ESPECIAL INSPIRA BB 2018
ESPECIAL INSPIRA BB 2018

“Foi um dia muito importante para 
a cidade de Três Lagoas. Um evento 
maravilhoso, proporcionado pelo BB, 
pais, associados e funcionários. O 
evento foi um sucesso e todos estão 
de parabéns por refletir sobre o que 
queremos para as nossas crianças e o 
futuro que iremos deixar para elas. É 
momento de a sociedade parar, pensar 
e refletir em novas ideias e ações 

para alcançar esse objetivo. ” (Evalda 
Ferreira – Coordenadora do Programa 
AABB Comunidade)
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“O que eu mais gostei 
foi quando falaram de 
nutrição, comer verduras 
e legumes e de como limpar 
o corpo. ”

“A festa de dia das crianças 
juntamente com o Inspira BB são 
de extrema importância aqui em 
Resende. É essencial podermos unir 
a comunidade aqui no clube, poder 
recebe-los e fazer um momento muito 
bacana.  Esse evento inspira o futuro, 
além de inspirar também os pais a 
serem mais participativos e presentes 
nessas questões na vida de seus filhos“. 

“A nossa empresa tem a 
característica de se preocupar 
com o lado social. Então, quando 
fazemos um evento dessa natureza, 
a nossa preocupação é com o 
futuro das crianças. Apoiada pelo 
BB e FBB, o AABB Comunidade 
possui foco em educação. Nosso 
objetivo é ajudar as crianças a 
terem um futuro melhor. ” 

“Esse projeto ajuda muito 
as crianças. Por abordar 
depoimentos de pessoas 
que superaram diversas 
situações na vida, as 
crianças podem entender 
que elas também podem 
superar suas dificuldades e 
darem seus depoimentos”.

“O Inspira BB é muito legal 
porque fala de poesias, sapateado, 
desenhos e sobre como é amar. 
Também fala sobre o que 
queremos ser no nosso presente 
e futuro. Acho legal também, 
porque a gente aprende a amar 
e conviver com outras pessoas, 
pois todos nós somos iguais”. 

“Foi um momento de união, onde a 
AABB, Banco do Brasil e a Prefeitura 
Municipal se uniram para poder 
proporcionar um dia especial para 
as crianças. Russas teve a honra de 
ser umas das dez cidades escolhidas 
no Brasil para retransmitir o 
evento no Programa. Nossa cidade 
tem uma comunidade que abraça e 
cuida de suas crianças. ” 

“Estou na AABB Comunidade há 
7 anos e é algo muito importante 
para mim. Aqui, desde sempre, tive 
liberdade para fazer coisas em que 
enxergo um futuro melhor. Esse é 
o diferencial do Programa. Além 
disso, o Inspira BB é um evento 
muito legal, em que temos mais uma 
oportunidade de mostrar nossos 
talentos. É um evento muito bom”.

“Foi tudo muito bom, gostei 
muito do telão e de todos 
os brinquedos, foi uma 
tarde diferente e boa, junto 
dos meus colegas da AABB 
Comunidade”.

“Fomos a única cidade do Ceará 
escolhida dentre as dez no 
Brasil inteiro. Então para nós é 
gratificante participar desse evento, 
pois demonstra o resultado do 
planejamento de mais de um ano 
para realizar esse momento. 
Retransmitir o Inspira BB é a 
coroação pelo nosso trabalho e 
esforço pelo Programa. ” 

“Foi muito gratificante 
participar de um evento como 
este. O Inspira BB promoveu 
alegria e esperança nas 
crianças, pais e convidados 
que se fizeram presente”. 

“Existe um trabalho muito bonito 
aqui em Patos feito com as crianças 
através do AABB Comunidade. Esse 
Inspira teve um tema instigante 
e inspirador. O evento foi 
maravilhoso, as pessoas gostaram 
muito e ficamos muitos felizes 
com o que as crianças puderam 
vivenciar”. 

Raíssa Vitória Silva (11 anos)  
 Educanda - Palmas (TO) 

Claudete da Silva Coordenadora 
AABB Comunidade - Resende (RJ)

Paulo Henrique  
Supervisor BB - Russas (CE)

Alanys Vitoria  
Educanda - Russas (CE)

Talita Kairiny, 9 anos  
Educanda - Rio Branco (AC) 

Cleiton Araújo 

Gerente BB  - Russas (CE)

João Paulo Natal de Paula  
Educando - Três Lagoas (MS)

Iran Carlos, 7 anos 

Educando - Parelhas (RN) Diana Cordeiro – Presidente AABB Russas (CE)

Alberto - Gerente do Banco 
do Brasil  - Arapiraca (AL)

Adriano Sontag Maia 
Superintendente Regional  - Patos (PB)

Confira os 
Depoimentos 
de quem 
participou do 
evento

DEPOIMENTOS




