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Informação nº 1 : Convite para a Culminância do 
Programa Escola + Segura em ERRD 

 
 
 

Prezados(as) Gestores, 
 

 
Informamos às escolas que no dia 27 de outubro de 2021 das 11h às 12h, via Centro de Mídias 

da Educação de São Paulo (CMSP), será transmitida a Culminância do Programa Escola + Segura em 

ERRD, nos canais Formação de Professores, Professor da Rede Municipal e Anos Finais. 

 

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de atuação: 1) 

Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD, 2) Alerta sobre riscos de desastres e 3) 

Protocolo de Proteção à vida. Dentre os objetivos gerais do Programa, destacamos: fortalecer a 

educação para redução de riscos e para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar 

contra riscos e desastres; garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar 

em face dos possíveis perigos e/ou adversidades. 

 

A Culminância trará alguns projetos de intervenção elaborados pela própria rede, inspirados no 

RRD bem como fará uma retrospectiva de todas as trilhas formativas desenvolvidas desde o início de 

2021 (“Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil”, “Riscos e desastres no Brasil e no 

Estado de São Paulo”, "Percepção de risco", "Mudanças climáticas e desastres", "Comunidades 

resilientes", "Drogas e Violência", "Primeiros Socorros" e "Sindemia e Arboviroses"). 

Além disso, a culminância trará maiores detalhamentos sobre a terceira frente de atuação "Protocolo 

de Proteção à vida" e contará com a participação de vários convidados especiais presentes ao longo  

do Programa. 

 

Para retomar os conteúdos das primeiras trilhas do Programa Escola + Segura em ERRD e 

compartilhar ideias, percepções e sugestões, consulte o repositório do Centro de Mídias de Educação 

de São Paulo (CMSP) e os formulários de avaliação por meio dos seguintes endereços: 
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Temática Link da trilha Link do formulário de avaliação 

1. Sistema Nacional e 

Estadual de Proteção e 

Defesa Civil 

https://repositorio.educac 

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl 

ay=13910&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/ 
e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVv 
kRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/vie 
wform?usp=sf_link 

2. Riscos e desastres 
no Brasil e no Estado de 
São Paulo 

https://repositorio.educac 

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl 

ay=14389&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/ 
e/1FAIpQLSevpb- 
9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCar 
YBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_li 
nk 

3. Percepção de risco https://repositorio.educac 

ao.sp.gov.br/#!/midia?videoPl 

ay=14634&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/ 
e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbR 
qQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/vie 
wform?usp=sf_link 

4. Mudanças 
climáticas e desastres 

https://repositorio.educacao 

.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1 

4638&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaU 
hWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp= 
sf_link 

5. Comunidades 
Resilientes 

https://repositorio.educacao 

.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=1 

4639&id=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB- 
NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewfor 
m 

6. Drogas e violência https://www.youtube.com/ 

watch?v=h7XOBb1ako4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tH 
WuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform 

7. Primeiros Socorros https://www.youtube.com/ 

watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL 

_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrH 

CLbT9F&index=9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym- 
rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewf 
orm?usp=sf_link 

8. Arboviroses e 
sindemia 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=1z5zkCVjcuwt=17s 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 
FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2 
d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp= 
sf_link 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=13910&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6Zkzx30C5zqUg_5b_xVvkRseVENoW_ntMHqrDfrpRMXnXg/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14389&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpb-9X_q9ARWU_pGMqtZ5rBUpE4J46FCarYBTcWwJvMGIrw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14634&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWFsRSQlJu2rkJw6YJUbRqQMhxX1d0qED5V3wfFGDq6ceqw/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14638&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftUD_y7EJUCyE6irrEysTDKqUOaUhWyi7hNgpuDwXxh0Bl0g/viewform?usp=sf_link
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/%23!/midia?videoPlay=14639&id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeErydEWUgWw-pWO4GcAB-NIHSyNSrKV7t6E0cFVg8mRYL1Ag/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=h7XOBb1ako4
https://www.youtube.com/watch?v=h7XOBb1ako4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp3qa4WYMvHNIi_PzntC8S1tHWuCl_cdOC3DpUf7iv3z3Jg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=lm2BQwAmiro&list=PL_onfAVKlKoQbEuCa0qABqaMjrHCLbT9F&index=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZpL9um12fXvwdUbym-rQwR0LAKoOItD4bymCgp63gsL7Ng/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=1z5zkCVjcuw&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=1z5zkCVjcuw&t=17s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyg4qndkCTvUosWnkk5DEheYwI2d3F8ftKCZ4T3SDbSNIQ_w/viewform?usp=sf_link
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Informação nº 2: 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas – 2ª Fase - OBMEP 

 
 

 

Prezados Professores, Coordenadores e PCNP de Matemática, 
 

 
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é um   projeto 

nacional realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade 

Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 

 

Em continuidade às ações da 16ª edição, informamos que no próximo dia 28 de outubro às 14h, 

será realizada uma live pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) no Canal Gestão 

sobre as provas da 2ª Fase - OBMEP. 

 

Solicitamos ampla divulgação. 

 
 

COPED/DECEGEP/CEFAF 
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Informação nº 3: Programa Roadmap for English Learning 

 
 

Prezados(as) Gestores, 

 
Informamos que estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Roadmap for English Learning, 

programa que auxilia professores de inglês da rede pública de ensino no roteiro de 

aprendizagem, oferecendo orientação e suporte para facilitar o processo de proficiência da 

língua inglesa. Os professores interessados em participar da primeira etapa do projeto podem se 

inscrever até o dia 30 de outubro por meio do Instagram do programa (@roadmap.english.learning). 

O programa acontecerá no período de 8 de novembro a 10 de dezembro e é gratuito. 

 

O Roadmap for English Learning, idealizado pela professora Climene Arruda, da Faculdade de Letras 

(Fale) da UFMG, estima atender 200 professores de inglês e seus respectivos estudantes. O roteiro 

adquirido durante a participação no projeto poderá ser implementado pelos professores em sala de 

aula. O projeto recebe o apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos do Brasil, por meio do 

Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO-Brasil). 

 

Para participar do programa é preciso ter nível básico de inglês (A2 conforme o Quadro Comum 

Europeu de Referência para Línguas). Na primeira etapa de implementação do projeto os professores 

serão acompanhados por bolsistas, que estão em processo de preparação e orientação pela 

professora. A aplicação e o acompanhamento serão realizados de forma 100% virtual, por meio do 

YouTube, Instagram e grupos de WhatsApp, para que os participantes consigam trocar experiências 

entre si e com os orientadores. 

 

 

COPED/DECEGEP/CEFAF/CEM 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Froadmap.english.learning%2F&data=04%7C01%7CHirataMR%40state.gov%7Cb00d7e38a92e4d93cae708d992f62f78%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637702408405047595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ycx09xoG8uSAYz5mMItw%2BbNKjyz%2B87nw9L1PbYoI4JA%3D&reserved=0
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Informação nº 4: Cerimônia de Premiação do IX Concurso de 
Redação do Hospital de Amor 

 
 

 

Prezados(as), 

 
Você é nosso convidado especial! 

 
Participe conosco e acompanhe a transmissão da Cerimônia de Premiação do IX Concurso de Redação 

do Hospital de Amor! 

 

Data: 27/10 

Horário: 14h – 15h30 

 
Transmissão: CMSP (canais: gestão e alunos dos anos iniciais ao ensino médio – com exceção do 9º 

ano, que estará em aula no horário da cerimônia). 

 

O evento contará com a participação especial do Sr. Secretário da Educação – Rossieli Soares. 

Para conhecer as finalistas clique aqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPED/DECEGEP 

https://drive.google.com/file/d/1V4bGMYKh2RSznqnTiEXjy0G_1Y_kNWO9/view?usp=sharing
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Informação nº 5: XVIII Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos 

 

Prezados(as)Gestores, 

Informamos que estão abertas as inscrições para o XVIII DIÁLOGO INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS. O Encontro, em sua 

programação macro, objetiva criar oportunidades para o diálogo e troca de experiências (saberes e 

cuidados) entre os participantes para a formulação e implementação de estratégias de educação 

ambiental (EA), desenvolvimento de capacidades (DC), Comunicação (COM) e Mobilização Social 

(MOB) em Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), assim como o debate construtivo no que se 

refere às boas práticas de gestão já existentes em nosso país, contribuindo para a organização do 8º 

Fórum Mundial da Água. 

Após quase dois anos de pandemia causada pela COVID-19, o Brasil vive sua pior crise hídrica em 91 

anos. Desde que o país começou a medir os níveis de chuva, em 1931, os registros de setembro a 

maio nunca foram tão baixos, e a estação mais seca do ano se inicia com os reservatórios em nível 

crítico. Como 64,9% da matriz elétrica brasileira é composta pela produção das hidrelétricas, a 

elevação de tarifas, a possibilidade de racionamento de água e luz e o risco de apagões se projetam 

sobre a economia. 

Assim, considerando a relevância de se estabelecer um diálogo sobre a atual crise hídrica, em 

especial no Estado de São Paulo, o XVIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos terá como tema “Educação Ambiental na Crise Hídrica - Eficiência Energética e os Comitês 

de Bacias”. 

Inscrições prévias até dia 03 de novembro de 2021. 

Data do evento, 08 e 09 de novembro de 2021, em formato online. 
 

As inscrições serão limitadas e realizadas via internet pelo link: 

https://dialogointerbacias.org/dialogo/inscricoes 

Maiores informações entre em contato pelo e-mail: 

dialogo@dialogointerbacias.org 

https://dialogointerbacias.org/dialogo/inscricoes
mailto:dialogo@dialogointerbacias.org


9  

 

Informação nº 6: Divulgação do Vestibular Fatec aos 
estudantes 

 

 

Prezados(as) Gestores, 

 
Divulgação da abertura de inscrições do Vestibular Fatec – Faculdade de Tecnologia - 1º semestre 

2022 e isenção/redução de taxa de inscrição. 

 

Solicitamos que seja amplamente divulgada, aos estudantes do Ensino Médio, a abertura das 

inscrições ao Vestibular da FATEC, conforme informações abaixo. 

 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza oferece, para o Processo Seletivo 

Vestibular do 1º Semestre de 2022, de suas Faculdades de Tecnologia - FATEC, 6.000 (seis mil) 

isenções do pagamento da taxa de inscrição. 

 

Inscrições para o vestibular: 27/10 a 01/12/2021. 

Período de inscrição para isenção/redução da taxa: de 21/10 até as 15h do dia 26/10/2021 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção/redução: 19/11/2021, a partir das 15h 

 

As isenções destinam-se a candidatos socioeconomicamente carentes e que preencham, 

CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: 

 

I - Possuir a seguinte escolaridade: 

 
a) ter concluído integralmente ou estar concluindo em 2021 o Ensino Médio no território nacional 

brasileiro; 

 

b) estar concluindo o 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos - EJA - (supletivo), em escolas 

da rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular, no território 

nacional brasileiro; 

 

c) estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos - CEEJA com carga horária 

flexível e atendimento individualizado, no território nacional brasileiro. 
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II - Estar integrado a grupo familiar cuja renda bruta mensal máxima corresponda a 2 salários- 

mínimos, por morador, ou, em caso de candidato independente, ter sua renda bruta mensal máxima 

de 2 salários-mínimos. 

 

O candidato terá direito à redução de 50% do valor da taxa de inscrição, desde que 

CUMULATIVAMENTE atenda os seguintes requisitos: 

 

I - Ser estudante regularmente matriculado em: 

 
a) uma das séries do ensino fundamental ou médio; 

 
b) curso pré-vestibular ou 

 
c) curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 

 
II - Receber remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou estar desempregado. 

Para maiores informações acessar o site www.vestibularfatec.com.br 

 
 

 

 

 
Informação nº 7: Boletim Informativo DSG nº 07 

 

 

Prezados(as) interlocutores de Diversidade Sexual e de Gênero, 

 
Para apoiar e contribuir com essas ações, o Centro de Inclusão Educacional (CINC), do 

Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado (DEMOD), apresenta o 

Boletim Informativo DSG nº 07, como estratégia para apoiar o acompanhamento nas escolas e 

propiciar trocas de experiências. 

http://www.vestibularfatec.com.br/
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Nesta edição o Boletim DSG apresenta considerações sobre o trabalho com a Lei Maria da 

Penha nas Escolas, a publicação da Lei Federal Nº 14.164, de 10 de junho de 2021, que alterou a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir conteúdo sobre a prevenção da violência 

contra a mulher nos currículos da educação básica, e instituiu a Semana Escolar de Combate à 

Violência contra a Mulher. 

 

O Boletim também apresenta um link para que seja preenchido por interlocutores/as até 

22/11/2021, com o objetivo de fazer um levantamento das ações realizadas nas escolas e nas DER, 

referente a Lei Maria da Penha e a Prevenção à Gravidez na Adolescência. 

 

Traz ainda considerações sobre o Programa Dignidade Íntima e experiências pedagógicas de 

Diretorias Regionais de Ensino, encaminhadas por interlocutoras/es DSG. 

 

O informativo é construído de maneira colaborativa entre interlocutores e pode conter 

contribuições das Equipes Técnicas da SEDUC e de outras parcerias, com as vivências profissionais, 

relatos de experiência, práticas produzidas por professores/as das escolas, planos de aula, indicações 

de filmes, livros, e outras atividades que contribuam com o fazer pedagógico sobre o tema. 

 

Os relatos podem ser enviados para  jacob.mancio@educacao.sp.gov.br , com indicação 

no assunto da Mensagem: “BOLETIM DSG”. 

 
O Boletim está disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1X4nx3uAfzxuYnTFjOIXVj6ZmaHxLzITz/view?usp=sharing. 

 

 

COPED/DEMOD/CINC 

mailto:jacob.mancio@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/1X4nx3uAfzxuYnTFjOIXVj6ZmaHxLzITz/view?usp=sharing
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