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Aciona-se o controle remoto e, de re-
pente, pipoca na telinha o comercial 

da Brahma, criado pela Africa, cujo mo-
te é “Imagina a festa”, destinado a des-
tacar o espírito alegre do País que se-
diará a Copa do Mundo de Futebol da 
Fifa, em 2014. 

Um olhar atento sobre o Brasil, es-
pecialmente aquele chamado de “pro-
fundo” por alguns cientistas sociais e 
políticos, mostra que esse espírito fes-
teiro tem origem em nossas raízes an-
cestrais. E mais: nunca comemoramos 
tanto quanto hoje, em atividades que 
têm a dimensão de um churrasco na la-
je ou de um grande concerto sinfônico.

Para os especialistas em mercados 
dinâmicos, esse fenômeno está direta-
mente ligado ao salto econômico do País 
nos últimos dez anos, marcado por as-
censão social e aumento na renda mé-
dia dos trabalhadores.

O estudo O observador Brasil 2012, 
por exemplo, revela que a chamada clas-
se média brasileira passou de 62 milhões 
para 103 milhões de pessoas, no perí-
odo entre 2005 e 2011. Dessa forma, a 
classe C constituiu uma gorda fatia de 
54% da população que, segundo estima-
tivas, deve chegar a 58,3% já em 2014. 
Ao mesmo tempo, as classes A e B cres-
ceram de 15% para 22% dos brasileiros. 
Nesse período, a renda geral da popu-
lação subiu de R$ 974 para R$ 1.618.

Em um País com mais gente empre-
gada e mais dinheiro no bolso, facilita-
-se o exercício da vocação celebrativa. 
Hoje, há pelo menos seis mil eventos 
públicos dignos de atenção no Brasil, 
movimentando valores que, de acordo 
com a metodologia, podem gerar de for-
ma direta e indireta até R$ 30 bilhões.

Festa de peão
As entidades do setor estimam que 

no Brasil sejam realizados, anualmen-
te, cerca de 1,8 mil eventos de rodeio 
e assemelhados, responsáveis por ne-
gócios que chegam à casa dos R$ 3 bi-
lhões. Nos mais chiques, o camarote 
pode custar até R$ 1,5 mil. Dispensa-se 
a cachaça caipira. Bebe-se uísque im-

CAPA

Nem precisa 
imaginar: a festa  
já começou
Seis mil eventos, de vários tamanhos e para todo tipo de público, podem gerar R$ 30 bilhões para o País  

Por Walter Falceta

portado, bem caro. Em 2010, o públi-
co dos 30 maiores eventos do segmen-
to reuniu quatro milhões de pessoas, o 
equivalente a 70% do público que ad-
quiriu ingresso para assistir a uma par-
tida de futebol.

Ainda hoje, o mais afamado evento 
do gênero ocorre em Barretos, no in-
terior paulista, chegando a reunir até 
900 mil pessoas, em 11 dias de ativi-
dades. Nessas festas, o povo jovem po-
de beber, namorar, ver touros saltan-
do e comprar robustas caminhonetes,  
muitas delas utilizadas para trafegar na 
malha urbana. Para os organizadores, o 
rodeio está se tornando um esporte sé-
rio no Brasil, cada vez mais respeitoso 
com os animais e, consequentemente, 
mais seguro para a reputação das mar-
cas patrocinadoras.

Hugo Resende Filho, presidente de 
Os Independentes, entidade que orga-
niza a festança barretense, conta que a 
aventura do grupo começou em julho 

de 1955, quando 20 jovens, sentados à 
mesa de um bar, decidiram arrecadar 
recursos para entidades assistenciais 
durante as comemorações do aniver-
sário da cidade.

O empreendimento deu certo e foi 
crescendo ano a ano. Hoje, gera cinco 
mil empregos diretos e dez mil indire-
tos. A associação trata de preservar sua 
raiz filantrópica, desenvolvendo ações 
em benefício da comunidade.

“A entidade cresceu ao longo dos 
anos, adquirindo posses e transforman-
do o cenário do rodeio nacional e in-
ternacional por meio de seu pioneiris-
mo e preocupação com o esporte”, ex-
plica Resende. 

Desde 1985, a festa é realizada na 
maior arena de rodeios do País, o Par-
que do Peão, com dois milhões de me-
tros quadrados. Muita gente se surpre-
ende ao saber que a obra, de jeitão nor-
te-americano capitalista, foi projetada 
pelo comunista Oscar Niemeyer. Tem 

Festival de Parintins (acima), Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (centro)  
e Círio de Nazaré, em Belém (no alto, na pág. ao lado): vocação para comemorar faz parte do DNA  dos brasileiros  
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em petrolina, no interior  
de pernambuco, existe um 
primo “pobre” do rodeio de 
barretos. trata-se da jecana, 
que tem como astros jegues 
como cafuringa,faísca, boneco, 
guardanapo e contrabando. a 
gincana anual reúne  
20 mil pessoas.

um centro de eventos, espaço para fei-
ras, camping, hípica e um estacionamen-
to para 15 mil veículos. É uma estrutura 
diversificada e complexa. Ali, são tam-
bém realizadas atividades sem cavalos 
ou touros, como o Barretos Motorcycles.

Para Resende, a festa é fundamen-
tal para a economia da região de Bar-
retos. Segundo ele, movimenta R$ 200 
milhões na economia regional, em ne-
gócios que se estendem aos setores de 
alimentação, hotelaria e transporte. “A 
atividade gera impacto em cidades vi-
zinhas, em um raio de até 200 quilôme-
tros”, observa.

Na edição de 2013, a ser realizada 
em agosto, os patrocinadores masters 
são Brahma, Minerva, Souza Cruz e 
Savegnago . Outras marcas vão ocupar 
os espaços estratégicos de mídia e de 
exposição de produtos.

A associação não divulga sua receita 
bruta. Em 2012, o investimento em or-

ganização foi de R$ 20 milhões. Os va-
lores apurados são utilizados na pre-
paração da festa do ano seguinte e em 
pesquisas destinadas a favorecer os ani-
mais. No ano passado, a associação afir-
ma ter doado R$ 3,5 milhões para enti-
dades beneficentes e obras sociais. Um 
dos agraciados foi o Hospital do Cân-
cer de Barretos, uma referência nacio-
nal no tratamento da doença.

 
Jegue Fashion 

Em Petrolina, no interior de Pernam-
buco, existe um primo “pobre” do rodeio 
de Barretos, que ainda assim mantém 
seu charme interiorano. Trata-se da Je-
cana, que em sua história tem como as-
tros jegues altivos e furibundos como 
Cafuringa, Faísca, Boneco, Guardana-
po e Contrabando.

O nome Jecana mistura os termos 
gincana e jegue, conforme decidiu a 
imaginação criativa de Carlos Augus-

to Amariz Gomes, radialista que, há 42 
anos,  tornou-se  um pioneiro nordestino 
na luta ecológica. “Eu queria preservar 
o jumento, que estava em vias de extin-
ção, e ainda criar um atrativo turístico 
para nosso município”, conta.

Aos 70 anos, ele se orgulha de sua 
iniciativa empreendedora, que reúne 
 anualmente até 20 mil pessoas em Ca-
pim, um povoado rural a 22 quilôme-
tros da sede do município, numa área 
beneficiada por projetos de irrigação. “É 
um lugar onde as pessoas podem ver a 
evolução, uma terra que produz muita 
uva e manga, em um Brasil novo, que 
está crescendo”, explica, interessado em 
mostrar a integralidade de seu projeto.

A Jecana tem uma corrida de jegues 
forçudos e outra de burros inquietos. 
Tem também competição definida por 
critérios estéticos. A Jegue Fashion pre-
mia aqueles que carregarem a mais sig-
nificativa e vistosa fantasia. O espírito é 
esse: em 2013, a logomarca vai mostrar 

um jumento caracterizado como Ney-
mar, o craque da seleção brasileira, com 
destaque para o cabelinho moicano.

A festa é, no entanto, multicultural. Po-
de ser completada pelo torneio Zé Coe-
lho de Futebol de Campo e propiciar mo-
mentos de paquera no tradicional Forró 
da Rabichola, que apresenta artistas da 
terra, como Manuzinho do Acordeon e o 
pessoal da Banda Xodó de Menina. 

A festa de Gomes, que exige um in-
vestimento direto de cem mil reais, aju-
da os munícipes a ganhar dinheiro. Dá 
lucro a taxistas, donos de hotéis e fa-
mílias que vendem comidas típicas em 
barracas. No entanto, não tem, ainda, 
um bom patrocinador privado. Sobre-
vive com os esforços da prefeitura. “Es-
tamos de portas abertas para discutir 
esse apoio, pois as grandes empresas 
perdem ao desconhecer esse lado de cá 
do Brasil”, analisa Gomes, esperançoso.

Vá tomar no Fusca
Aos 28 anos, Xênia Lima é de uma 

geração bem mais recente de festeiros 
de Petrolina. Sua empresa, a X-Produ-
ções, promove há cinco anos o even-
to “Vá Tomar no Fusca”, uma festa com 
atrações de axé, forró, samba e outros 
ritmos populares no interior do Brasil. 

Durante a apresentação da banda 
mais famosa, é sorteado um Fusca, de 
verdade, reformado e recheado com 1,2 
mil latinhas de cerveja. No caso, todas 
são da marca Nova Schin, patrocinadora 
da festa. Em 2009, dez mil pessoas con-
correram ao prêmio. No ano passado, 
foram 18 mil.

Em edições passadas, as operadoras 
de telefonia TIM e Oi participaram do 
projeto, de olho em exposição na mí-
dia regional, ou seja, em 800 mil possí-
veis consumidores. “Estamos sabendo 
utilizar essa vocação regional e profis-
sionalizar o trabalho, atraindo grandes 
marcas nacionais”, comemora Xênia.

Paixão em 12 vezes
Não tão longe dali, outro grande 

evento desloca multidões todos os anos. 
Trata-se da Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém, principal atração da Sema-
na Santa, realizada na cidade-teatro do 
município de Brejo da Madre de Deus, 
a 180 quilômetros do Recife. Em um pe-
ríodo de nove dias, a encenação atrai 
para o agreste cerca de 70 mil pessoas. 
Cada uma paga de R$ 60 a R$ 90, valor 
que pode ser dividido em até 12 vezes 
no cartão de crédito. As reservas podem 
ser feitas pela internet e empresas de 
turismo,como a CVC, vendem pacotes 
para a jornada.

A peça começa com o Sermão da 
Montanha e segue até o martírio de Je-
sus e sua ascensão aos céus. São nove 
palcos que representam palácios, tem-
plos e povoados da Palestina de dois mil 
anos atrás. Mais de 500 pessoas atuam. 
De ano para ano, mudam as atrações. 
A plateia pode ver, por exemplo, o ator 
Marcos Pasquim no papel de Herodes e 
Carol Castro vivendo Maria Madalena.

Há opções para quem não se conten-
ta em assistir. A Pousada da Paixão, que 
funciona na cidade-teatro, oferece pa-
cotes especiais. No primeiro dia, o vi-
sitante é espectador. No segundo, atua 
como figurante, com o resto do elenco.

A Paixão, tão modernizada que ago-
ra tem áudio em inglês para turistas es-
trangeiros, começou em 1951, nas ruas 
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empoeiradas da vila de Fazenda Nova, 
por obra de Epaminondas Mendonça, 
comerciante e líder político da região. 
A  cidade-teatro foi utilizada pela pri-
meira vez em 1968. Tem cem mil metros 
quadrados, o que equivale a um terço 
da área murada da Jerusalém original. 

Em 45 anos de temporadas ininter-
ruptas, mais de três milhões de pessoas 
já assistiram ao megaespetáculo. Soma-
ram 75 mil pessoas em 2012, provenien-
tes de 22 Estados e 12 países.

“A produção do espetáculo gera três 
mil empregos diretos e oito mil indire-
tos”, conta Robinson Pacheco, presidente 
da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, 
entidade realizadora do evento. Segun-
do ele, os negócios agregados giram em 
torno de R$ 150 milhões, em atividades 
dos setores de mídia e produção, comér-
cio, hotelaria e transportes.

“A prefeitura monta uma arena com 
praça de alimentação e lojas de artesa-
nato nordestino”, diz o organizador, que 
se  preocupa com a valorização do ethos 
local. “Sem contar os autônomos que 
montam suas barracas ao longo das vias 
de acesso ao teatro”. Pernambuco ain-
da lucra com os pacotes estendidos de 
turismo, que beneficiam as atividades 
em Caruaru, Porto de Galinhas e Recife.

Este ano, a Paixão teve como patroci-
nadores máster Assolan, Coral, Oral B, 
Palmeiron e Vitarella. O valor de cada 
cota gira em torno de R$ 800 mil reais. 
No total, serão investidos mais de R$ 4 
milhões em produção e divulgação do 
espetáculo. Somente na TV, serão rea-
lizadas 1,3 mil inserções de um minu-
to, veiculadas pela Rede Globo, espe-
cialmente no Nordeste.

Caminhada pela fé
Outra festa religiosa de importân-

cia também tem números que causam 
 admiração. O Círio de Nazaré, em Be-
lém, no Pará, figura entre os maiores 
eventos religiosos do mundo. Todos os 

Sucesso no Sul do País, com festas em Blumenau e Santa Cruz do Sul, Oktoberfest ganhou versão paulistana em 2012 

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém: público de mais de três milhões de pessoas em 45 anos de espetáculo

no círio de nazaré, a cantora 
fafá de belém promove uma 
“varanda” inspirada nos 
camarotes de carnaval. renault 
e coca-cola são marcas que já 
apoiaram a atividade

anos, no segundo domingo de outubro, 
cerca de dois milhões de pessoas cami-
nham pela cidade, numa procissão que 
celebra a mãe de Jesus em sua denomi-
nação como Nossa Senhora de Nazaré.

O percurso é de 3,6 quilômetros e já 
foi feito em nove horas e 15 minutos, 
em 2004, edição do mais longo círio da 
história. Além do cortejo, a festa agrega 
várias outras manifestações de devoção 
como a trasladação, a romaria fluvial e 
outras peregrinações. Nessa época, as 
casas no trajeto são enfeitadas em ho-
menagem à santa. Há nove anos, o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), declarou o Círio pa-
trimônio cultural de natureza imaterial. 

A cantora Fafá de Belém está dire-

tamente envolvida com o evento. Por 
meio de seu escritório promove uma 
“Varanda”, inspirada nos camarotes dos 
carnavais da Bahia. Para ocupá-la, cos-
tuma convidar formadores de opinião, 
como jornalistas e artistas. O grupo che-
ga a ter 60 integrantes. Celebridades co-
mo o designer de inovação Marcelo Ro-
senbaum, o ex-jogador de futebol Raí, 
a atriz Lúcia Veríssimo, a cantora Elba 
Ramalho e o jornalista Artur Xexéo já 
estiveram presente no espaço.

“O Círio não tem dono, pois é uma 
festa do povo paraense”, alerta Fafá. 
“Nosso propósito é também propiciar 
um mergulho na rica cultura do nosso 
Estado”. Os convidados costumam co-
nhecer as atrações históricas de Belém 
e provar de sua diversificada culinária. 
A ideia da varanda também rende pa-
trocínios. Renault e Coca-Cola são mar-
cas que já apoiaram a atividade.

Garantido e Caprichoso
A Coca-Cola, aliás, tem visto nesses 

eventos regionais uma oportunidade de 
fortalecer a ideia de uma marca amiga 
de manifestações culturais regionais. O 
Festival Folclórico de Parintins, no Ama-
zonas, ocupa espaço privilegiado em 
sua carteira de parcerias estratégicas.

No evento, que é realizado no Centro 
Cultural e Esportivo Amazonino Men-
des, mais conhecido como Bumbódro-
mo, competem anualmente duas asso-
ciações, o Boi Garantido, na cor verme-
lha, e o Boi Caprichoso, na cor azul. São 
três noites de apresentações musicais e 
alegóricas em que se exploram temáti-
cas regionais, como lendas dos ribeiri-
nhos e rituais indígenas. Cerca de 35 mil 
pessoas assistem à passagem dos blocos.

O evento, promovido desde 1965, ga-
nhou projeção nacional e internacio-
nal. A cada ano, torna-se mais luxuoso 
e elegante. Alguns dos responsáveis pe-
la criação do espetáculo acabaram sen-
do contratados por escolas de samba do 
Rio de Janeiro e de São Paulo.

Em 18 anos, a Coca-Cola já investiu 
R$ 70 milhões no festival. Na última ver-
são, o valor foi de R$ 6,3 milhões. Desse 
total, R$ 2,4 milhões foram destinados 
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Os números da Parada do Orgulho 
LGBT de São Paulo (Parada Gay) 
costumam assombrar, mesmo com as 
estimativas mais modestas da Polícia 
Militar. Efetivamente, milhões de 
pessoas prestigiam o colorido evento 
(na foto). Do ponto de vista do marketing 
das ideias, trata-se de um sucesso 
estrondoso. Há 17 anos, serve como um 
canal de mobilização social por um País 
mais justo e inclusivo, que respeite a 
diversidade em identidades, orientações 
sexuais e formas de afeto.

É surpreendente saber, no 
entanto, que a equipe organizadora 
é extremamente enxuta e trabalha 
com um orçamento humilde. Muitas 
empresas ainda temem em associar 
suas marcas a uma causa que é 
sabotada pelo preconceito silencioso 

Nelson Matias Pereira, fundador e 
conselheiro da Associação da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo. “Estamos 
trabalhando duro para obter novas 
parcerias e, assim, profissionalizar ainda 
mais nossas equipes”, explica.

Além da exposição das marcas no 
dia da parada, a associação promove 
uma série de atividades paralelas, 
como o prêmio Cidadania em Respeito 
à Diversidade e a Feira Cultural LGBT de 
cultura e organização, com cerca de 70 
barracas, no Vale do Anhangabaú, no 
centro da capital paulista.

“Nossas atividades têm um 
espírito solidário com muitas ações 
importantes, como a luta contra 
o machismo, contra o racismo e 
outras formas de discriminação”, 
analisa Pereira. “E tendemos a passar 
essa mensagem também por meio 
de atividades lúdicas, festivas e 
agregadoras”. Ele destaca a mídia 
espontânea gerada pelo evento, que 
alcança todo o País. Neste início de ano, 
uma equipe da associação está batendo 
na porta de grandes empresas, como 
Fiat e Magazine Luiza, para mostrar o 
benefício de uma aposta de patrocínio 
dessa natureza.

às apresentações dos bois Garantido e 
Caprichoso.  

A ideia é diversificar as atividades. Na 
apresentação de 2012, foi montado um 
estande para distribuição de camisetas 
especiais, que foram grafitadas na ho-
ra por artistas plásticos locais. Um “ca-
minhão da felicidade” trafegou pelas 
ruas distribuindo brindes e propondo 
experiências lúdicas e sensoriais para 
a população. 

Cerca de 700 moradores locais aca-
baram prestando serviços para a Coca-
-Cola Brasil, trabalhando na montagem 
do Kuat Club, no camarote no Bumbó-
dromo e em operações de hospedagem 
e atendimento aos convidados.

“Os nossos investimentos em Parintins 
refletem uma relação de longa data com 
o Amazonas”, afirma o vice-presidente de 
sustentabilidade da empresa, Marco Si-
mões. “Já levamos milhares de formado-
res de opinião brasileiros e estrangeiros 
para conhecer essa que é uma das mais 
ricas manifestações culturais do País”. 

Segundo ele, essas ações estão dire-
tamente ligadas à questão da sustenta-
bilidade. O executivo acredita que, pa-
ra além do fortalecimento da marca, a 
companhia tem criado empregos que 
diminuem a pressão ambiental do ho-
mem sobre a floresta.

O camarote da Coca-Cola Brasil, em 
2012, foi confeccionado e decorado com 
materiais reciclados. As camisetas usa-
das pelos convidados foram fabricadas 
com PET reciclado e as bolsas com a lo-
na de painéis impressos para o Carna-
val. Na região, a empresa apoia ainda o 
Festival da Ópera e a Feira Internacio-
nal do Amazonas.

Brinde à tradição
No Sul do País, as festas tradicionais 

também seguem um roteiro de aprimo-
ramento e profissionalização. Inspirada 
na Oktoberfest de Munique, a versão blu-
menauense surgiu de um desejo popu-
lar de festejar a ancestral tradição ger-
mânica. Maior festa alemã das Américas, 
já registrou 29 edições, reunindo no to-
tal 18 milhões de pessoas, o que equiva-
le a 700 mil pessoas, em média, por ano.

São 18 dias de agitação, em outubro, 
que geram cerca de 1,5 mil empregos 
diretos, além de outros milhares indi-
retos. Quem folhear os livros contábeis 
de 2012, produzidos com transparência 
e critério, verá que a receita oficial te-
ve um número largo, R$ 7.268.148,20, 
contra uma despesa de R$ 6.872.986,88.

Muito mais dinheiro, evidentemente, 
gira pela cidade na época. No período, os 
hotéis registram taxas de ocupação supe-
rior a 95%. Em 2012, em sua 29ª edição, foi 
patrocinada pelo Governo de Santa Catari-
na e pelo trio privado Bradesco, Sky e TIM.

“O evento proporciona alta capaci-
dade de comercialização, mas é preci-
so que, a cada ano, sejamos capazes de 
apresentar novos atrativos, intensificar 
ações promocionais e aprimorar nossa 
estrutura para receber os visitantes”, en-
sina Rafael Althoff, gerente de promoção 
e marketing do Parque Vila Germânica, 
copromotor do evento. Segundo ele, a 
Oktoberfest está sempre se reciclando, 
procurando se profissionalizar. “Nosso 
foco está no marketing, no constante 
processo de avaliação e no replaneja-
mento anual, baseado em pesquisas de 
mercado junto ao público final”, explica.

Para Althoff, no entanto, é preciso 

que sejam mantidas as características 
culturais que encantam historicamente 
os visitantes, na gastronomia, na músi-
ca e no chope. “Se qualificamos a festa, 
geramos novos recursos para a cidade 
e para a região”, explica.

A colônia alemã de São Paulo tam-
bém pode comemorar a primeira edi-
ção da Oktoberfest organizada na ca-
pital paulista em novembro. No maior 
mercado consumidor de cerveja do País, 
o evento organizado pela Tedesco Co-
municação, no Anhembi, contou com 
apoio de Brahma  Chopp, Lufthansa, 
São Paulo Turismo e Mercado Munici-
pal Paulistano. 

O festival ocupou 25 mil metros qua-
drados do pavilhão e levou para o pú-
blico as apresentações de bandas típi-
-cas, restaurantes de culinária alemã e 
bares com cervejas importadas da Am-
bev (Franziskaner, Leffe e Hoegardee-
ne). Os chopes Brahma e Brahma Bla-
ck, além da família Bohemia, foram ven-
didos no local. Já a marca Stella Artois, 
produto premium da empresa, ficou 
restrita ao camarote.

O evento teve ainda o apoio cultural 
da Representação do Estado da Baviera 
no Brasil, do Centro de Turismo Alemão 
(DZT), da Berlitz, da Oktoberfest Blume-
nau, da Oktoberfest Santa Cruz do Sul, 
do Brooklin Fest, da Sociedade Filar-
mônica Lyra e do Club Transatlântico.

“O DNA da festa é a união da colô-
nia. Este é um produto premium que 
defende a cultura da Baviera”, diz Ma-
delon Tedesco, diretora de operações 
da empresa. Em 2013, quando será ce-
lebrado o ano da Alemanha no Brasil, a 
Oktoberfest de São Paulo será ampliada 
(terá 18 mil metros quadrados a mais) e 
terá um pavilhão com serviços de open 
bar e food. Mais tradicional Oktoberfest 
do mundo, o evento de Munique ocorre 
no mês de setembro e recebe mais de 
seis milhões de pessoas.

Parada Gay busca mais patrocínio

e pela ignorância. O portal IG, Redbull, 
Volkswagen e CVC estão entre aquelas 
que, em algum momento, romperam esse 
paradigma de exclusão e atuaram como 
parceiras do evento.

Os ptrocinadores mais fiéis, nos 
últimos seis anos, têm sido a Petrobras  
e a Caixa Econômica Federal, que 
investem diretamente na organização 
da Parada. A cota máster paga até o ano 
passado foi de R$ 200 mil. Este ano, os 
organizadores solicitam uma elevação de 
50% nesse valor.

“Trata-se de um evento de grande 
visibilidade e que abraça causas muito 
nobres, mas que ainda não tem uma 
base sólida de patrocinadores”, lamenta 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 4-8, 18 mar. 2013.




