TERMO DE REFERÊNCIA N° 2018.1009.00094-3

Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Pessoa Física para
apoio pedagógico e facilitação do Processo de Elaboração do Projeto Político
Pedagógico de Educação Ambiental (PPPEa) da Reserva Extrativista de
Canavieiras (RESEX de Canavieiras).

Responsável: Ana Flávia Ceregatti Zingra e
Câmara Temática de Comunicação e Educação Ambiental
do Conselho Deliberativo da RESEX de Canavieiras
Setor: ICMBio/RESEX de Canavieiras

Canavieiras, Bahia, julho de 2019.
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1. OBJETIVO
Contratação de consultoria pessoa física para apoio pedagógico e facilitação do processo de
elaboração do Projeto Político Pedagógico de Educação Ambiental (PPPEAa) da Reserva
Extrativista de Canavieiras (RESEX de Canavieiras), a ser construído de forma participativa com
gestores públicos, representantes das comunidades e sociedade organizada envolvida.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar – é um projeto do Governo Federal,
criado e implementado em parceria com instituições privadas e da sociedade civil, para
promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira. O projeto busca apoiar o
estabelecimento, ampliação e implementação de um sistema globalmente significativo,
representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e
identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira, a fim de reduzir a perda de
biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de
Conservação (UCs) e outras medidas de conservação baseadas em área, sob diferentes
estratégias de gestão.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria técnicofinanceira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com
recursos do Global Environment Facility (GEF) – por meio do Banco Mundial e recursos
provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI 1777032 como parte da
compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção da Petrobras
em relação ao descarte de água de produção, conforme conteúdo constante do Processo
IBAMA 02001.000128/2018-26..
Uma das UCs apoiadas pelo projeto é a RESEX de Canavieiras, criada pelo Decreto Presidencial
s/n, de 5 de junho de 2006. A RESEX compreende parte dos municípios de Canavieiras,
Belmonte e Una, situados no Sul do Estado da Bahia, em região norte do banco dos Abrolhos.
Abrange cerca de 100.645,85 hectares, tendo o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) como responsável no Estado por sua gestão. Como característica
fundamental das Reservas Extrativistas, é gerida em conjunto com a representação das
populações extrativistas, nesse caso a Associação Mãe dos Extrativistas da RESEX de
Canavieiras – AMEX.
A RESEX de Canavieiras foi criada a partir da demanda legitima das comunidades tradicionais
extrativistas pesqueiras da região, e hoje beneficia diretamente aproximadamente 2.500
famílias, que residem em comunidades tradicionais dentro e fora dos limites da UC, e nas
sedes municipais de Belmonte, Canavieiras e Una. As comunidades têm suas atividades
extrativistas voltadas para a pesca, a mariscagem e a agricultura de subsistência, e estão
organizadas em 12 Associações e 02 Colônias de Pescadores, que são instituições
representativas dos extrativistas costeiros e marinhos. Com base no trabalho coletivo, essas
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organizações têm direcionado esforços para a melhoria da qualidade de vida dos seus
associados. Destaca-se ainda, a organização em torno da AMEX, que atua como um espaço de
articulação comunitária em prol de implementação de projetos e políticas públicas, de
maneira a contribuir com a melhoria na gestão da RESEX, que ao longo de sua história vem se
consolidado pela gestão coletiva e integrada com o ICMBio.
Na gestão das Reservas Extrativistas, o ICMBio deve fomentar práticas educativas voltados à
melhoria de vida das populações tradicionais beneficiárias, que subsidiem a formação e
informação em Educação Ambiental, e que envolvam a sociedade local na importância dessa
UC para o território, buscando a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da
problemática socioambiental. É preciso reconhecer a RESEX de Canavieiras como espaço de
significação e ressignificação de conceitos, saberes, tradições e técnicas que a inserem num
contexto cultural próprio. Desta forma possibilita-se a manutenção de importantes tradições
populares no contexto de apropriação da relação sociedade-ambiente. Tais tradições são
fundamentais para gerar o sentimento de pertencimento e de fortalecimento famílias
beneficiárias da RESEX de Canavieiras, como também para inserir novos conceitos e práticas
que visam a produção sustentável fundamentada na agroecologia, na mobilização social, na
articulação, discussão e enfrentamento dos problemas socioambientais dessas populações.
O desenvolvimento de ações nessa linha deve-se dar por meio do conjunto de instituições
governamentais e não-governamentais ligadas a essas temáticas, com vistas à adoção de
práticas sustentáveis por populações tradicionais e sociedade local no manejo dos territórios
onde vivem. Há necessidade de atuar em conjunto com os gestores públicos federais,
estaduais e municipais, em contexto multidisciplinar, no sentido de responder à grande
demanda socioambiental existente, buscando promover e fortalecer o protagonismo das
populações tradicionais como agentes estratégicos de desenvolvimento. Para tanto, é
necessário planejar os processos formativos e realizar a capacitação e a formação de
educadores, lideranças comunitárias e gestores públicos, no âmbito dos programas e projetos
ligados à educação ambiental.
Nesse sentido, o Conselho Deliberativo da RESEX de Canavieiras (CDRC) criou a Câmara
Temática de Comunicação e Educação Ambiental (CT COMEA), que tem por objetivos: 1)
envolver a sociedade sobre importância da RESEX de Canavieiras para o território,
envolvimento esse orientado pelos saberes tradicionais, consolidando-a como um espaço
educador; 2) apresentar a riqueza dos saberes tradicionais à sociedade; 3) contribuir para a
conservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida e promoção da participação
social e 4) democratizar a informação sobre a RESEX de Canavieiras.
Essa CT COMEA decidiu em reunião que a melhor forma de consolidar seus objetivos e ações
a serem desenvolvidas é através da elaboração de um Projeto Político Pedagógico de
Educação Ambiental (PPPEa). O intuito é para que esse projeto coordene os propósitos dos
membros da CT COMEA, e que seja duradouro e inspirador para a gestão da RESEX de
Canavieiras. A elaboração do PPPEa também é um importante indicador de implementação
da UC. Com base em estudos de outros PPPEas já elaborados para UCs, a CT COMEA deseja
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que esse documento retrate a situação da RESEX de Canavieiras, descreva os objetivos e
valores para o Projeto, e detalhe as ações a serem operacionalizadas com vistas ao alcance
dos objetivos.
Visto a imensa demanda de atividades de gestão de uma UC e a equipe reduzida da RESEX de
Canavieiras, faz-se necessária a contratação de consultoria pessoa física para facilitar o
processo participativo de construção do PPPEA da RESEX de Canavieiras, que defina as
estratégias operativas de Educação Ambiental para a UC e seu território e a articulação de
uma estrutura de gestão para este processo, orientados pela Instrução Normativa nº19 de 10
de dezembro de 2018. Os produtos almejados com esta contratação auxiliarão no
planejamento das estratégias de Comunicação e Educação Ambiental da RESEX de
Canavieiras, e visam auxiliar na ampliação do número de pessoas comprometidas com a
conservação ambiental, potencializando e multiplicando ações de educação ambiental.

3. ESCOPO DO TRABALHO E LIMITES DO PROJETO
A consultoria deverá analisar o território da RESEX de Canavieiras, realizando leituras críticas
de documentos e legislação existentes, compilando as informações necessárias para condução
dos trabalhos e por meio de reuniões com a CT COMEA.
A consultoria deverá propor um aperfeiçoamento do Plano de Trabalho, em acordo com sua
experiência, em conjunto com a CT COMEA e com base nas propostas aqui apresentadas e na
análise realizada sobre o território.
Deverá participar e facilitar oficinas com a CT COMEA, com as comunidades e outros atores
do território para construção dos eixos (i) situacional, (ii) conceitual, (iii) operacional e de (iv)
monitoramento e avaliação do Projeto Político Pedagógico mediado pela Educação Ambiental,
orientado pela IN 19 de 10 de dezembro de 2018.
Deverá realizar reuniões, oficinas ou outras atividades coletivas junto às comunidades
tradicionais para inspirar os trabalhos junto à CT COMEA.
Poderá visitar instituições de Canavieiras, Belmonte e Una que tenham relação com a
temática.
Deverá construir, a partir dos resultados das oficinas com a CT COMEA o documento que
contenha o PPPEa da RESEX de Canavieiras.
A consultoria não poderá elaborar o documento sem a participação da CT COMEA.
Em acordo com a decisão da CT COMEA, a construção do PPPEa deverá compreender a
elaboração de um documento orientativo, com descrição dos eixos situacional (retrato da UC),
conceitual (valores e objetivos para o Projeto), operacional (ações, prazos e responsáveis das
atividades para alcançar os objetivos do Projeto) e monitoramento e avaliação (pensar
indicadores e formas de monitorar o PPPea), compreendendo que a construção dos quatro
eixos é simultanea, onde cada passo, acordo realizado em um eixo demandara complemento
em outro. Assim, a entrega de produtos não pode ser dividida em relatorios sobre cada eixo,
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e sim em relatórios das oficinas e reuniões da CT COMEA com essa finalidade. Compete à
consultoria a apresentação de proposta metodológica para tal.
Dessa forma, os produtos esperados são:
PRODUTO 1: Plano de Trabalho revisado
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 1:
Adequar e discutir o Plano de Trabalho, em reunião presencial a ser realizada logo após
a contratação, junto à CT COMEA e a RESEX de Canavieiras. Na ocasião serão também
definidas as estratégias de trabalho e o agendamento preliminar dos
encontros/reuniões técnicos. O Plano de Trabalho revisado deverá apresentar, de
forma particularizada, para cada produto a ser entregue, o planejamento técnico e
físico de cada atividade, descrevendo a metodologia de trabalho inicialmente prevista,
com o intuito de obter os produtos definidos neste TdR, incluindo os prazos de
execução previstos para o desenvolvimento dos trabalhos e respectivos prazos de
análise e ajustes. Deverá também considerar a abrangência geográfica dos serviços e,
em função disso, apresentar a estratégia para sua execução.
Faz-se necessária a realização de 01 (uma) viagem a Canavieiras, com duração prevista
de 03 dias.
PRODUTO 2: Diagnóstico inicial - Relatório consolidando a análise do diagnóstico das áreas
de atuação da consultoria, o mapeamento das instituições e ações socioambientais e
educacionais governamentais e não governamentais existentes no âmbito do estado, da
região, dos municípios, e o estudo de possíveis articulações e interações destas para
subsidiar a construção do PPPEa da RESEX de Canavieiras.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 2:
1. Participar de uma reunião presencial, de no mínimo 3 (três) horas, com a equipe do
ICMBio/RESEX de Canavieiras e com a CT COMEA para orientações e esclarecimento
de dúvidas acerca do desenvolvimento dos produtos;
2. Analisar os instrumentos de gestão já existentes (acordo de gestão, regimento interno
do Conselho Deliberativo) e os diagnósticos socioeconômicos, realizados pelo ICMBio
e instituições parceiras, que serão fornecidos pela UC, bem como outros dados
secundários e informações relevantes demandados pela própria consultoria dada sua
expertise no tema, sobre seus modelos produtivos, interações e conflitos
socioambientais, que permitam avaliar a qualidade de vida nestas áreas;
3. Elaborar um mapeamento das instituições envolvidas com a temática, com base em
pesquisas documentais da atividade anterior, reuniões e entrevistas, indicando suas
ações socioambientais e educacionais, bem como agrupar contatos e informações
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sobre suas atividades, sugerindo possibilidades de articulações e interações entre elas,
para a operacionalização do PPPEa;
4. Identificar as políticas públicas que incidem no território da UC e que sejam
pertinentes à gestão socioambiental, produção extrativista e promoção da melhoria
na qualidade de vida das pessoas;
5. Registrar, sistematizar, organizar os contatos, as informações coletadas e analisadas.
Faz-se necessária a realização de 01 (uma) viagem a Canavieiras, com duração prevista de 06
(seis) dias.
PRODUTO 3: Plano de Trabalho aperfeiçoado - Deve conter a proposta metodológica após
compreensão da realidade local, cronograma de reuniões com a CT COMEA e resultados
esperados de cada oficina. Deverá apontar as eventuais visitas necessárias e atividades com
as comunidades tradicionais da RESEX de Canavieiras.
ATIVIDADE ESPECÍFICA DO PRODUTO 3:
1. Aperfeiçoar o Plano de Trabalho;
2. Apresentar o Plano de Trabalho aperfeiçoado e pactuar com a CT COMEA
Faz-se necessária a realização de 01 (uma) viagem a Canavieiras, com duração prevista de 03
(três) dias.
PRODUTO 4: Relatório parcial - Sistematização e análise de resultados das oficinas de
construção participativa do PPPEa da RESEX de Canavieiras.
Observação: como entende-se que não é desejável a construção partilhada dos eixos do
PPPEa, após duas reuniões com a CT COMEA, a consultoria deverá entregar um relatório
parcial, sistematizando os resultados alcançados até então e considerações para a fase final
de elaboração do PPPEa.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 4:
1. Apoiar a CT COMEA nas articulações com instituições mapeadas, lideranças
comunitárias e convidados de interesse para realizar reunião presencial de planejamento
da oficina de construção participativa do PPPEa;
2. Realizar 02 (duas) oficinas em Canavieiras para a construção do PPPEa, utilizando
técnicas de construção participativa com estes atores e subsidiando-os com o panorama
situacional/diagnóstico apresentado no produto 2. A realização das oficinas deverá
ocorrer em um intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre elas, sendo cada oficina com
carga 12 (doze) horas, realizada em 02 (dois) dias cada, com a média de participação de
30 (trinta) pessoas;
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3. Realizar 01 (uma) reunião de planejamento para a execução das próximas 02 (duas)
oficinas (previstas para o produto 5). Essa reunião ocorrerá após a segunda oficina da
atividade anterior, também em Canavieiras, com cerca de 10 (dez) participantes;
4. Registrar, sistematizar, organizar informações, incluindo fotos e vídeos produzidos pelos
participantes da oficina, e produzir o texto do produto, detalhando a programação;
5. Inserir nos anexos do produto as listas de presença e de contatos de todas as oficinas e
reuniões realizadas.
Faz-se necessária a realização de 02 (duas) viagens a Canavieiras, a primeira com duração
prevista de 04 dias, e a segunda, 06 dias.
PRODUTO 5: Relatório final - Sistematização e análise de resultados das oficinas de
construção participativa do PPPEa da RESEX de Canavieiras.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 5:
1. Apoiar a CT COMEA nas articulações com instituições mapeadas, lideranças
comunitárias e convidados de interesse para realizar reunião presencial de
planejamento da oficina de construção participativa do PPPEa. Esse apoio se dará na
forma de indicação de participantes e elaboração de convites, a partir das conversas
da reunião prevista no Produto 4;
2. Realizar 02 (duas) oficinas em Canavieiras para construção final do PPPEa, utilizando
técnicas de construção participativa com estes atores e subsidiando-os com o
panorama situacional/diagnóstico analisado no produto 2. A realização das oficinas
deverá ocorrer em um intervalo máximo de 30 dias, sendo cada oficina com carga 12
(doze) horas (realizada em dois dias), com a média de participação de 30 (trinta)
pessoas. Nestas oficinas, devem ser definidas as ações estruturantes necessárias à
construção do eixo operacional do PPPEa, orientado pelas seguintes linhas de
implementação do Programa:
Formação: ações estruturantes para promover educação e gestão ambiental no território da
RESEX de Canavieiras e fortalecimento das atividades produtivas de bases ecológicas;
Comunicação: ações para promover a comunicação e produção de material formativo,
informativo e educomunicativo.
Fomento: estratégias de financiamento e de captações de recursos e ações estruturantes para
pôr em prática as ações do PPPEa;
Continuidade, Monitoramento e Avaliação: definir estratégias de continuidade e indicadores
para o monitoramento e avaliação de cada ação estruturante que irá compor o PPPEa.
3. Registrar, sistematizar, organizar informações, incluindo fotos e vídeos produzidos
pelos participantes da oficina, e produzir o texto do produto, detalhando a
programação.
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4. Inserir nos anexos do produto as listas de presença e de contatos de todas asoficinas
e reuniões realizadas.
Faz-se necessária a realização de 02 (duas) viagens a Canavieiras, com duração prevista de 04
(quatro) dias cada viagem.
PRODUTO 6: Documento Final: PPPEa da RESEX de Canavieiras.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 6:
1. Apresentar o documento final de construção do PPPEa à CT COMEA, incorporando as
sugestões coletadas nas oficinas e reuniões. A apresentação ocorrerá através de 01 (uma)
reunião presencial, com duração prevista de 06 (seis) horas.
2. Entrega do documento final em até 20 (vinte) dias após a apresentação à CT COMEA.
Faz-se necessária a realização de 01 (uma) viagem a Canavieiras, com duração prevista de 3
(três) dias.
4. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

A consultoria deverá realizar as atividades descritas, apresentando como resultado os produtos
especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir:

N°
1

2

3

Produtos
Plano de
Trabalho

Diagnóstico
inicial

Plano de
Trabalho
aperfeiçoad
o

Descrição
Plano de Trabalho Revisado

Prazo de entrega % do valor
do
(dias a partir da
contrato
assinatura do contrato)
10
0%

Revisão do Produto 1

20

Relatório consolidando a análise do diagnóstico
das áreas de atuação da consultoria, o
mapeamento das instituições e ações
socioambientais e educacionais governamentais
e não governamentais existentes no âmbito do
estado, da região, dos municípios, e o estudo de
possíveis articulações e interações destas para
subsidiar a construção do PPPEa da RESEX de
Canavieiras.

70
20%

Revisão do Produto 2

100

Proposta metodológica após compreensão da
realidade local, cronograma de reuniões com a
CT COMEA e resultados esperados de cada
oficina. Deverá apontar as eventuais visitas
necessárias e atividades com as comunidades
tradicionais da RESEX de Canavieiras.

120

10%
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Revisão do Produto 3

4

5

6

Relatório
Parcial

Relatório
Final

Documento
Final

Sistematização e análise de resultados das
oficinas de construção participativa do PPPEa da
RESEX de Canavieiras.
Revisão do Produto 4

140
200
20%
230

Sistematização e análise de resultados das
oficinas de construção participativa do PPPEa da
RESEX de Canavieiras

290

Revisão do Produto 5

320

PPPEa da RESEX de Canavieiras
Revisão do Produto 6

TOTAL

350

20%

30%

370
370

100 %

Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente aprovadas
pelo responsável técnico assim como devem passar pela anuência do Funbio enquanto
contratante.
Estará incluída no custo informado a remuneração dos serviços prestados pelo consultor, bem
como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, devendo ser
deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS – para pessoa
física).
O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com recuros
do Projeto GEF Mar.
O prazo máximo para a execução dos serviços é de até 13 meses (370 dias), contados a partir
da assinatura do contrato, sendo que o cronograma físico detalhando dos serviços deverá ser
apresentado pelo contratado, conjuntamente ao plano de trabalho.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO
Todos os documentos deverão estar em linguagem compatível com o público alvo e com
correção ortográfica e gramatical. A forma de apresentação dos relatórios seguirá os padrões
estabelecidos pela ABNT.
Todos os produtos deverão ser entregues de forma preliminar para análise e aceite. O
contratado deverá adequar ou corrigir os produtos conforme necessidade, e após o aceite
entregará as versões finais. Os produtos finais serão elaborados em documento formato .doc
ou .xls compatível com Microsoft Word ou Excel, a ser entregue por e-mail ao responsável
técnico.
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6. INSUMOS NECESSÁRIOS
O ICMBio disponibilizará as informações já existentes relacionadas à CT COMEA, às atividades
desenvolvidas nos temas que envolvem o PPPEa, bem como colaborar em informações
necessárias para o diagnóstico previsto no Produto 2.
Os materiais de consumo e equipamentos (data show, tela de projeção, caixa de som,
microfone etc.) para realização das oficinas nas comunidades serão disponibilizados pelo
ICMBio.
Os custos para deslocamento da cidade do/a consultor/a até Canavieiras, BA, será por conta
do/a consultor/a. Os custos de eventuais deslocamentos dentro de Canavieiras, e da sede
municipal até as comunidades da RESEX de Canavieiras serão por conta do ICMBio.
Os custos com hospedagem e alimentação para o contratado serão por conta do ICMBio, no
âmbito do Projeto GEF Mar.
7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Os responsáveis técnicos pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado
para execução do serviço a que se refere este Termo de Referência será um analista ambiental
da RESEX de Canavieiras, depois de apreciação, colaboração e aprovação pela Câmara
Temática de Comunicação e Educação Ambiental (CT COMEA), que terão pleno acesso a todas
as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços descritos.
8. PERFIL PROFISSIONAL
O/A profissional a ser contratado/a deverá apresentar os requisitos mínimos abaixo e ter
disponibilidade para viagens:

Requisitos mínimos

(I) mínimo de 05 anos de formação em nível superior compatível com a execução das
atividades (Pedagogia, Biologia, Comunicação, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal,
Engenharia Agronômica, ou outra formação que comprove relação com a temática);
(II) experiência profissional mínima de 03 anos em uma ou mais temáticas compatíveis com
as atividades demandadas. Considerando-se como temáticas compatíveis: educação
ambiental, comunicação, planejamento e metodologias participativas, políticas públicas
voltadas ao meio ambiente, agroecologia, sistemas agroflorestais, agroextrativismo e
instrumentos de gestão de UCs;
(III) experiência e habilidade para moderar processos participativos;
(IV) experiência em análise, sistematização de informações e em elaboração de documentos
técnicos e/ou analíticos;
(V) experiência profissional com elaboração de projetos políticos pedagógicos.
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Requisitos desejáveis
(I) especialização ou pós-graduação em temática compatível com a execução das atividades
(Ciências do Ambiente, Educação Ambiental, Comunicação, ou outra formação que comprove
relação com a temática);
(II) experiência em Unidades de Conservação;
(III) experiência em Reservas Extrativistas;
(IV) experiência em Unidades de Conservação costeiro-marinhas;
(V) conhecimento prévio da RESEX de Canavieiras.
A experiência indicada pelos candidatos deverá ser comprovada mediante apresentação de
documentação específica, quando solicitado pelo contratante.
9. ANEXOS
9.1. ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO SUGERIDO (PARA PF)
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ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO SUGERIDO
O Currículo de Pessoa Física deverá informar:


Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço, telefones de
contato e e-mail).



Atividade atual.



Formação acadêmica (começar a partir da mais recente).



Pós-graduação (instituição, ano, título da monografia/dissertação/tese e
orientador).



Graduação (instituição e ano).



Atuação profissional (começar a partir da mais recente) Instituição, local, cargo, ano
e tempo de trabalho, vínculo institucional e atividades desenvolvidas.



Projetos de pesquisa (se for o caso), ano, título, local onde se desenvolveu o
trabalho, coordenador e instituições envolvidas.



Produção científica.



Dados complementares que não se enquadram em nenhum item anterior e que
tenham relação com as qualificações exigidas no edital de contratação.

Visando a qualidade da análise comparativa dos currículos, sugerimos que o currículo não
ultrapasse 03 páginas, fonte Time News Roman 10.

12

