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PARCERIAS E CHANCELAS:

PRÊMIO CONQUISTADOS:

Unicef 2002 Menção Honrosa

First Price, Best
Project 2005 Amsterdam, Holanda

Projeto Selecionado
2006, 2007, 2012, 214,
2015 e 2017

Prêmio que contempla o
projeto "Ventos de
Cidadania" parceria com a
empresa Engie Brasil

CENÁRIO PARA ONGS, DURANTE
PANDEMIA POR COVID-19,
SEGUNDO PESQUISA

67% tiveram
queda da
arrecadação de
receita; 83%
preveem riscos de
fechar ou reduzir
suas atividades;

Apenas 1% mantiveram
suas atividades normais e
72% tiveram paralisação
completa. O Projeto
Grael está entre as 27%
das que adaptaram para
atividades virtuais;

89% observaram
grave deterioração
nas condições de
subsistência das
famílias atendidas.

NOSSOS COMPROMISSOS:

Proteger
nossos
alunos;

Proteger
nossos
colaboradores;

Proteger a
comunidade
aonde estamos
inseridos;

500

vidas de crianças e jovens
em vunerabilidade social
transformadas em 2021

EMPREGABILIDADE

Em 2021, em meio a
uma crise econômicasocial em andamento,
mais da metade dos
jovens do Projeto,
entre 18 e 29 anos,
foram inseridos no
mercado de trabalho.
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2021 EM NÚMEROS*
*dados coletados do dia 01/01 até o dia 21/10/2021

96

novos alunos
no 1º semestre

74

novos alunos
no 2º semestre

além das rematrículas

10+

2,0k+

30+

100+

capacitações
de equipe

kits de higiene e
cestas básicas
distribuídas

eventos
organizados

convidados para
eventos

2021 EM NÚMEROS*
*dados coletados do dia 01/01 até o dia 15/12/2021

280+

240+

66,2%

Publicações em
redes sociais

Stories

Aumento no
alcance das redes

24,4k+

1,2k+

15k+

novas curtidas
no Instagram

seguidores
novos

novas visualizações
em vídeos

CRIAÇÃO DAS PAGINAS DE TIKTOK E LINKEDIN
TikTok
criado em setembro de 2021

Média de
visualizações:
385

Linkedin

SSI de setor: 27%
SSI de rede: 56%

COMO ATUAMOS EM 2021
Whatsapp com
comunicação direta as
familias e educandos

Todas as turmas
tem seu próprio
grupo com os
responsavéis dos
alunos, facilitando
a comunicação.

Primeiro semestre de forma híbrida
e segundo voltamos ao presencial

Entrega de cestas básicas,
material complementar e
itens de higiene

Plantão Social: colunas
de informativos e
atendimento virtual

Durante todo ano
distribuimos cestas
básicas e kits de
higiene para os
educandos

Mesmo retomanda
algumas atividades
presenciais, o
atendimento online
do plantão social
seguiu.

COMO ATUAMOS EM 2021
Projeto
Água Viva

Participações em
campeonatos

Rede de esportes
Náuticos

Onde os alunos fazem
o monitoramento
ambiental perceptivo,
atividade ambiental
permanente com os
alunos do projeto Grael

O Projeto Grael
participou de algumas
competições com
alunos e ex-alunos
para fortificar seus
laços com o esporte

Cadastro na coleta de
dados sobre o esporte
da vela usado como
ferramenta social no
território nacional.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS ALUNOS
- Participação nas atividades Participação
regular

7%

2%

Pouca
participação

41%%
Boa
participação

91% dos alunos
afirmaram ter boa
participação e
integração nas
atividades do
Projeto Grael

50%
Muita
participação

59,9% dos educandos acreditam
que desenvolveram muito seus
RELACIONAMENTOS
interpessoais, durante o semestre

Sinto que me
desenvolvi
pouco - 3,3%
Sinto que me
desenvolvi um
pouco - 7,4%

Sinto que me
desenvolvi 27,7%

Sinto que não
me desenvolvi
nada - 1,7%

Sinto que me
desenvolvi
muito - 59,9%

Sinto que me
desenvolvi
pouco - 2,9%

Sinto que não
desenvolvi nada
- 0,4%

Sinto que me
desenvolvi
um pouco 13,2%
Sinto que me
desenvolvi
muito - 45,5%
Sinto que me
desenvolvi 38%

83,5% dos educandos tiveram
um crescente positiva em relação
a SUPERAÇÃO de suas
dificuldades, durante o semeste

80,2% dos alunos afirmaram ter
uma crescente na EXPRESSÃO
e DEFESA das suas opiniões
durante esse semestre

Sinto que me
desenvolvi
pouco - 2,1%

Sinto que não
me desenvolvi
nada - 2,1%

Sinto que me
desenvolvi um
pouco - 15,7%
Sinto que me
desenvolvi
muito - 43%
Sinto que me
desenvolvi 37,2%

Comecei a
entender e
praticar - 3,0%

Estou no caminho
para entender e
praticar - 0,4%

Pratico
dentro do
Projeto 13,5%

Pratico dentro e
fora do Projeto 82,7%%

Ainda não
consegui
praticar 0,4%

82,7% dos educando praticam a
postura esportiva de RESPEITO às
pessoas e ao espaço dentro e fora
da sede do projeto

73,3% dos alunos dizem aplicar os
VALORES e posturas aprendidas
na vela em suas interações
cooperativas fora do Projeto

Estou no caminho
para entender e
praticar - 0,4%
Comecei a
entender e
praticar - 3,9%

Pratico
dentro do
Projeto 22%

Pratico dentro e
fora do Projeto 73,3%

Ainda não
consegui
praticar 0,4%

Sinto que me
desenvolvi um
pouco - 5,4%

Sinto que me
desenvolvi
pouco - 0,8%

Sinto que não me
desenvolvi nada
- 0,8%

Sinto que me
desenvolvi 22,3%

Sinto que me
desenvolvi
muito - 70,7%

70,7% dos alunos afirmam que
melhoraram sua relação de
RESPEITO e cuidado com o meio
ambiente em seu desenvolvimento

Conteúdos
informativo
diariamente
publicados nos
grupos do
WhatsApp

Grupos de
Vela, Natação e
Profissionalizante

Palestras, rodas de conversas e parcerias didáticas foram algumas
das ferramentas utilizadas pela equipe.

Palestra sobre vícios com o
ERIJAD

Experimentos com barco
escola, parceria com a UFF

Conhecimento sobre
Maricultura

Conversa sobre pesca
acidental

Semana das Profissões

Semana da Ciência e
Tecnologia

Conversa sobre lixo
Flutuante

Projeto Vou de canoa

Aulas dinâmicas de conscientização e companheirismo

Participação em lives e apresentações fora do Projeto

Reunião da Campanha Niterói
Solidaria, que forneceu cestas
básicas para distribuição entre as
famílias dos alunos

Navegando na Década do Oceano Diretoria de Portos e Costas da
Marinha do Brasil e Família Schurmann

Webinar Semana
de Meio Ambiente
Aqualung 2021

Reunião de parceria
com ECOLOCAL
Brasil, projeto de
implementação da
Cooperativa do Mar

Evento online
Fórum Década
dos Oceanos
Prefeitura Niterói

Reuniões
mensais de
alinhamento
com a equipe
do Projeto,
presencial
e online

Revisão do Plano de
Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos do
Projeto Grael com a equipe

Aulas extra curriculares para a equipe via Meet

Treinamento
Rexona

Curso
Empondera

Curso CB Vela
Curso Pedagogia
de Emergência

Datas comemorativas

Formações extracurriculares

+

Mês a mês
2021

+

SEMANA DA MULHER
Na semana da mulher do Instituto Rumo
Náutico, trouxemos reflexões acerca da
nossa educação, dos desafios que
meninas e mulheres vivem
cotidianamente, falamos sobre o
aumento da violência doméstica durante
a pandemia, sobre oportunidades para
meninas no esporte, e alguns outros
pontos levantados nas postagens nas
nossas redes sociais.

+

DIA INTERNACIONAL PARA
ELIMINAÇÃO DA
DISCRIMINAÇÃO RACIAL

MARÇO

+

TREINAMENTO DE MÍDIA
Contamos com um treinamento aplicado aos nossos
colaboradores para alinhamento sobre atitudes nas redes
sociais e diante de entrevistas, lives e apresentações de
trabalho que digam respeito ao Projeto Grael.

Durante a semana, nossos
alunos tem refletido sobre
de que forma a cor da
pele interfere na forma
como você é interpretado
no mundo.

+

COMEÇO DA QUINTA TURMA DE
OPERADOR DE VAREJO

ABRIL

Início da turma de formação profissionalizante,
que já foi compartilhada com quase 100 exalunos. Nesse curso, os jovens aprendem
técnicas de varejo, marketing, atendimento,
além das aulas de reforço em Português e
Matemática. O curso é uma parceria entre o
Instituto Rumo Náutico e as Lojas Americanas,
o Senac e o BNDES. Além de ser gratuito, este
curso ainda oferece bolsa-auxílio.

+
DISTRIBUIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS
Entre os dias 21 e 27 de abril,
distribuímos cestas básicas e ovos
de páscoa para todos os alunos do
Instituto. A doação veio através da
empresa BTG Pactual.

PRÊMIO ATITUDE
CIDADÃ 2021
O Instituto Rumo Náutico teve suas
ações ambientais reconhecidas,
recebendo o prêmio Atitude Cidadã,
do Instituto Lixo Zero Brasil. A
premiação teve o intuito de promover
reconhecimento às boas práticas que
contribuem ao desenvolvimento do
conceito Lixo Zero no Brasil.

SEMANA DAS MÃES

+

CAMPEONATO ESTADUAL
DE DINGUE
MAIO

+

Nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio
participamos do Campeonato Estadual
de Dingue, realizado no Clube Naval
Charitas. O Projeto Grael foi
representado por 8 embarcações
tripuladas por alunos e ex-alunos

De 10 a 14 de maio, foi a Semana das
Mães no Projeto Grael. Levamos reflexões
junto aos alunos sobre o papel das mães
na sociedade. Aproveitamos a data para
discutir a valorização dessas pessoas, sejam
elas mães, tias, avós ou até os pais, ou
quem exerce essa função em sua vida.

SEMANA DE COMBATE AO ABUSO
E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fizemos com os alunos uma reflexão
comparativa entre esses corpos,
discutindo as causas e consequências
dessas marcas de violência.

DISTRIBUIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS

SEMANA DAS PROFISSÕES

Entre os dias 19 de maio e 02 de
junho, distribuímos cestas básicas para
todos os alunos do Instituto. As cestas
tem origem de duas fontes distintas:
uma doação da empresa BTG Pactual,
e a campanha Niterói Solidária.

Ao longo dessa semana, promovemos
encontros com os nossos alunos
apresentando as profissões que eles
desejavam conhecer mais, viabilizando o
diálogo dos mesmos com os profissionais
atuantes no mercado de trabalho.

SEMANA DE
MEIO AMBIENTE
Discutimos o impacto com o
surgimento do COVID-19 que
mostrou quão desastrosas podem
ser as consequências da perda do
ecossistema. O Dia Mundial do
Meio Ambiente de 2021 focou na
restauração do ecossistema, e seu
tema é “Reimagine, Recrie,

+

CIRCUITO OCEÂNICO DE NITERÓI

JUNHO

+

O Circuito Oceânico de Niterói
2021 foi um ótimo termômetro
para perceber a presença de
alunos e ex-alunos envolvidos
nas atividades náuticas
esportivas na Baía de
Guanabara. O Projeto Grael
marcou presença com destaque
na organização do evento.

WORKSHOP:
OS DESAFIOS
DO PRIMEIRO
EMPREGO

SEMANA DA
MARITIMIDADE
Ao longo dessa "Semana da
Maritimidade" trabalhamos com
nossos alunos a seguinte questão: "O
que o mar representa em sua vida?".

No workshop, os jovens
tiveram a oportunidade de
simular sua participação
em um processo seletivo e
vivenciar na prática as
principais etapas
praticadas por grandes
empresas.

+

PLANO DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

JULHO

A equipe esteve junto com nosso
Analista de Meio Ambiente Milton
Araujo para revisar o Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da
instituição, reafirmando a nossa
responsabilidade sócio-ambiental, o
compromisso com a educação ambiental
de qualidade e a conformidade com a
legislação ambiental vigente.

+
ANIVERSÁRIO
DO ECA
Nós, do Projeto Grael, trabalhamos para
garantir a aplicação e permanência dessas leis,
que estabelem direitos e deveres de garotos e
garotas com menos de 18 anos, para os quais
foram fixadas medidas de proteção e
assistência a serem executadas,
conjuntamente, pela família, comunidade e
Poder Público.

TREINAMENTO EM
SUPORTE BÁSICO DE VIDA
A equipe do Projeto Grael participou
de um workshop teórico-prático de
Suporte Básico de Vida e Reanimação
Cardiopulmonar do Programa
Multiplicadores do Bem, credenciado
pelo Instituto Brasileiro de
Atendimento Pré-Hospitalar

ALUNOS RECEBEM A DUPLA MARTINE
GRAEL E KAHENA KUNZE

+

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze,
foram recepcionadas pela equipe e alunos do Projeto Grael
em seu primeiro dia em solo brasileiro.
Já no dia 12, Martine regressou ao projeto para participar
de um bate-papo com os estudantes, respondendo suas
dúvidas sobre o esporte e o caminho a ser trilhado. No final
do encontro, ela velejou com a turma e deu dicas preciosas
de manejo da vela e inspirou toda a turma.

AGOSTO

+

SEMANA
OLÍMPICA
Com o começo das
Olimpiadas
aproveitamos para
fazer várias
atividades de
colaboração e
equipe, além de
conversas sobre a
introdução do
esporte na
construção individual
de cada um.

DOAÇÃO DA TOCHA OLÍMPICA
PELA ATLETA ISABEL SWAN
No dia 3 de agosto recebemos a visita da atleta
Isabel Swan, que doou para o Projeto Grael a tocha
que ela carregou na abertura da olímpiada de 2016
no Rio de Janeiro.
Isabel papeou com os alunos sobre a importância do
esporte na caminhada deles, discursou sobre os
valores olimpicos que aprendeu e contou sobre seu
projeto para a inserção e engajamento de mais
mulheres nos esportes.
As crianças fizeram perguntas, e aprenderam lições
sobre perseverança e disciplina.

ANIVERSÁRIO DO
PROJETO GRAEL

+

AGOSTO

+

SEMANA DA
PATERNIDADE
Durante os dias 9 até 13 de
agosto, aconteceu a semana
da paternidade. Nela os
alunos participaram de
palestras e rodas de
conversas em suas
atividades sobre
responsabilidade parental e
seus deveres e obrigações
como figura paterna.

No dia 18 de agosto, o Projeto Grael completou
23 anos, e para comemorar foram realizadas
várias atividades com os alunos.
Foi realizada nossa regata ecológica, ocasião em
que os alunos recolheram mais de 70 kg de lixo
do mar de praias próximas a nossa sede,
aprendendo na prática as problemáticas do lixo
flutuante.

CAMPANHA DE
VACINAÇÃO

Com o avanço da vacinação, em agosto nossos alunos tiveram a oportunidade de tomar
a primeira dose da vacina.
Com nosso quadro 100% vacinado iniciamos uma campanha com vários informativos
para incentivo de adesão da vacina.

+

SEMANA DAS PROFISSÕES

SETEMBRO

+
DIA MUNDIAL DA
LIMPEZA
O Projeto Grael participou do "Clean Up
Day", que ocorre mundialmente no dia 18
de setembro. A data tem como objetivo
mobilizar governantes e toda a sociedade
civil sobre a importância da limpeza do
planeta e dos mares.

SEMANA DA
MARITIMIDADE
Na última semana do mês de setembro
realizamos a semana da maritimidade.
Foram quatro dias de diálogo sobre as
relações dos alunos com o mar.
Tivemos ecopesca, oficina de biruta, rosa
dos ventos e oficina de nó em todas as
tumas no passar da semana. Além das
rodas de conversa sobre captura acidental
em pesca e a visita de um maricultor da
região que mostrou seu trabalho com o
cultivo de mexilhão.
Houve também experimentos de vários
tipo de energia com os nossos alunos, e
uma oficina de reaproveitamento de redes
de pesca e telas de cadeira de praia.

Contamos nessa ocasião com uma oficina de
currículos, com dicas de como montar e apresentar
suas informações de maneira mais atrativa aos
recrutadores. Roda de conversa sobre as
oportunidades de primeiro emprego e sobre o
programa de jovem aprendiz.
Além de várias palestras sobre o mercado de trabalho
com profissionais da área que eles escolheram, que
mostraram as realidades dessas profissões.

SEMANA DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
Entre os dias 18 até 22 de outubro
realizou-se a "Semana da ciência e
tecnologia" aonde os alunos
puderam acompanhar vários
experimentos e aulas especiais
sobre assuntos relacionados a
ciência no mundo náutico.
Recebemos os projetos "Barco
Escola" e do "Vento Solar", ambos
iniciativas da parceria do Projeto
Grael com a Universidade Federal
Fluminense - UFF, que além de
conversarem sobre as questões de
meio ambiente, energia, água e
resíduos, aplicaram atividades com
experimentos práticos e
demonstrativos sobre as formas de
geração de energia.
O professor da turma
profissionalizante, Filipe Machado,
aplicou aulas didáticas com
experimentos químicos para as
turmas, despertando curiosidade e
gerando aprendizado.

+

SEMANA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA

OUTUBRO

+

Representantes do ERIJAD
(Equipe de Referência Infanto–
Juvenil para ações de atenção ao
uso de Álcool e outras Drogas –
Niterói) conversam com nossos
alunos sobre os malefícios do uso
continuo de diversas substâncias
e o alerta do que acarreta sua
utilização em nosso organismo.

OUTUBRO
ROSA
No dia 26 de outubro a
equipe do médicos de
família em parceria com a
Associação dos Amigos da
Mama veio ao projeto com
a mastologista Thereza
Cypreste que conduziu
uma palestra sobre os
mitos e verdades do
câncer de mama.

+

DIA INTERNACIONAL DE
COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

NOVEMBRO

+
VISITA AO VELEIRO TARA
Os alunos do Projeto Grael estiveram no dia
10 de novembro visitando o veleiro científico
francês Tara - aportado na Marina da Glória que estava de passagem no Rio de Janeiro
fazendo a divulgação de suas pesquisas
marinhas ao redor dos oceanos. Além da
embarcação eles foram apresentados as
pesquisas que são executadas lá.

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Em comemoração ao dia da consciência negra, foi
promovidas diversas atividades reflexivas e educativas.
No dia 23 recebemos os professores de capoeira
Mestre Paulão Kikongo, do Mestre Tio Robson, do
Contramestre Maurício e do Mestre Pulga, que
conversaram sobre a importância da cultura negra e
das suas formas de expressão além de ministrarem
uma aula capoeira. Já no dia 24, a voluntária de meio
ambiente do Projeto, Caroline Moreira, conversou
sobre racismo ambiental e produziu uma oficina de
turbantes.
Por fim, dia 25, a ONG BemTV apresentou seu estudo
sobre a empregabilidade do jovem negro no mercado
de trabalho.

Dia 25 de novembro foi o dia de
enfrentamento contra a violência a mulher, a
data tem como objetivo alertar a sociedade
sobre os casos de violência e maus tratos
aferidos as mulheres. Em virtude da ocasião, a
psicóloga clínica Melissa Schmidt realizou a
palestra "Como identificar um relacionamento
abusivo", que teve como objetivo ampliar a
conscientização para que as mulheres possam
romper com o ciclo de violência.

FORMATURA DO
PROJETO GRAEL

+

DEZEMBRO

+

SEMANA DOS
DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro os
educadores fizeram diversas
intervenções educativas
com as turmas para
demostrar aos alunos a
importância de se lutar
todos os dias pela
manutenção e preservação
de todos os nossos direitos.

No dia 17 de dezembro foi realizada
nossa formatura semestral com a
entrega de certificados de
conclusão aos alunos.
Na ocasião, contamos com a
presença dos fundadores Lars e
Torben Grael, além da mais que
parceira e amiga Andrea Grael, do
nosso Presidente Jonatas
Gonçalves e da vice-presidente,
Isabel Swan, que conversaram com
os alunos sobre nunca desistir de
seus objetivos.

PROJETO GRAEL NA BIENAL DO
LIVRO
A equipe do Projeto Grael foi convidada a
produzir uma intervenção educacional no ônibus
"Livros nas praças" da feira de livros, e organizou
uma dinâmica com um jogo de perguntas e
respostas sobre as curiosidades ambientais na
baia de Guanabara. Além disso, alguns de nossos
alunos fizeram uma visita guiada pela Bienal.

DEPOIMENTOS
"Quero agradecer ao projeto Grael a todas as oportunidades de que foram dadas
para os meus filhos Yan e Jean e te dizer que o Jean foi contratado pela Lojas
Americanas que tudo isso aconteceu pelo grandioso currículo de vários cursos
oferecidos pelo projeto. É um trabalho muito bem feito com vários jovens basta
você vc querer que vc consegue realizar todos os seus objetivos dentro do Grael."
Viviane, mãe dos alunos Yan e Jean

“A minha experiência no projeto foi muito boa, porque lá eu tive várias oportunidades, fiz curso de fibra,
de marcenaria, informática, dentre muitos outros. Na vela fiz parte da equipe de treinamento “Estrela do
mar”, e competia pelo levando o nome do projeto pra fora e isso é muito gratificante pra mim. Fico feliz
porque a família tem crescido, as meninas (Martine e Kahena) terem trago o ouro incentivou mais a
pratica do esporte, o que é muito satisfatório pra gente que fez parte do instituto saber que junto com
elas levamos o nome do projeto e de certa forma, representamos o Brasil. É bom lembrar que os
ensinamentos que trazemos da vela, nós levamos pra vida também, porque muitas coisas que os
professores passam, como a questão da convivência entre aluno e professor foi algo muito valorizado e
utilizado por mim, me deu uma base para o que eu venho construindo lá fora. Então eu termino minha fala
dizendo que o projeto me ajudou muito, e continua me ajudando, e sou muito grato por isso. Obrigada.”
Isaias Marins, ex-aluno Grael

COMO COMUNICAMOS NOSSAS AÇÕES
Boletins informativos
mensais

Assessoria de Imprensa
LINKS DE MATÉRIAS

https://globoplay.globo.com/v/97
48854/
https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/rj1/video/martine-grael-ekahena-kunze-conquistam-amedalha-de-ouro-na-vela9737612.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2021/08/06/bicampeas
-olimpicas-na-vela-desfilam-em-carrodos-bombeiros-em-niteroi-no-rj.ghtml
https://globoplay.globo.co
m/v/9738796/programa/?
s=0s (a partir do min 18:50)
https://www.instagram.com/tv/C
SK2pSClLh1/?
utm_medium=copy_link

Redes Sociais

COMO COMUNICAMOS NOSSAS AÇÕES
Site
Lives colaborativas com outros projetos

Prestação de contas
para parceiros
institucionais

ATUAIS PATROCINADORES

Agradecemos a toda a equipe que nos ajudou a colocar
nosso barco no mar, em meio à tempestade de 2021

Amadeu Oliveira

Edvan Miranda

João Barbosa

Marcos José

Amanda Savastano

Fabiano Motta

João Batista

Vasconcelos

Ana Cristina Dorner

Fábio Nunes

Juliana Aguiar

Marlon Machado

André Martins

Filipe Machado

Kamila Souza

Melissa Macedo

Arilton Novaes

Francisco Ferreira

Lais Carvalho

Milton Araujo

Bruna Bernardes

Isabella Sant'Ana

Luciana do Nascimento

Nicolas Calabrese

Caio Franco

Jaqueline Santuchi

Marcelle Rodrigues

Renata Soares

Diego Pereira

Joanna Dutra

Marcelo Amorim

Ronald Ricardo Gomes

Dilma Nunes

Samuel Cruz

Muito obrigada!
Joanna Dutra
joannadutra@rumonautico.org.br
(21) 98637-7641

www.projetograel.org.br
Siga a gente nas redes
sociais @projetograel

