
 

Programa de Governo da REDE Sustentabilidade Itaperuna 1 
 

 

 
 

 

PROGRAMA DE 

GOVERNO DA REDE 

SUSTENTABILIDADE 

ITAPERUNA 

 
 

Programa de Governo de Thiego Ladeira 

 
O Programa de Governo Colaborativo da REDE SUSTENTABILIDADE em Itaperuna-

RJ visitou bairros da cidade além de ter recebido dezenas de sugestões pelas redes sociais 

onde os cidadãos puderam escolher os temas e sugerir soluções para a cidade. Os eixos 

temáticos e linhas de ação do Programa de Governo estão divididos em 8 temas: Cidade 

Sustentável, Cidade Educação, Cidade Saúde, Cidade Criativa, Cidade Acolhedora, 

Cidade Democrática, Cidade Inteligente, Cidade Oportunidade.   
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EIXO 1- CIDADE SUSTENTÁVEL 

- Atuar e promover de forma integrada as políticas de Saneamento básico, Transporte, 

Mobilidade, Acessibilidade, Planejamento Urbano e infraestrutura, Meio Ambiente, 

Saúde Ambiental, Despoluição do Rio Muriaé, Energias renováveis, Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, Preservação do Patrimônio Histórico e do Espaço Público. 

-Realizar uma gestão integrada e eficiente para a sustentabilidade, baseada no princípio 

da precaução sobre o ambiente urbano e seus entornos. 

-Estabelecer metas e prazos face aos Compromissos do Programa “Cidades 

Sustentáveis”, bem como um programa de monitoramento destes Compromissos.  

- Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implantar política habitacional compatível 

com as políticas de gestão e de saneamento ambiental, em especial em áreas de risco e de 

preservação ambiental. 

- Criação do Plano Ambiental Municipal de Itaperuna.  

- Revitalizar e modernizar o centro da cidade tornando-o mais sustentável, com maior 

acessibilidade dando prioridade aos pedestres e transformando o ambiente paisagístico 

sem perdermos nossa identidade cultural.   

- Viabilizar, buscar parcerias e colaborar para a execução da obra da Estrada do Contorno, 

o término da Ponte do Frigorífico e de todas obras inacabadas de governos anteriores. 

- Reforçar os processos de Agenda 21 e outros que visam ao desenvolvimento sustentável 

local e regional e integrá-los, de forma plena, ao funcionamento da administração em 

todos os níveis. 

- Revitalização e criação de novas Praças arborizadas e sustentáveis, criação de parques 

ecológicos e espaços verdes presentes em todos os bairros e distritos.  

 -Promover a Coleta Seletiva de resíduos sólidos e a reciclagem de lixo no município. 

-Criação da Estação de Tratamento Esgoto além do desenvolvimento de Programas de 

Tratamento de Esgoto de forma sustentável. 

-Revitalização dos córregos que cortam nossa cidade e buscar parcerias com governos 

estaduais e federais para obras de drenagens do Rio Muriaé. 

-Limpar e trocar as canaletas em todos os bairros.  Cobrar da empresa de saneamento 

agilidade nas obras de saneamento que já foram contratadas, para que haja uma prestação 

de contas do contrato já firmado na cidade bem como exigir o cumprimento dos prazos 

para entrega das obras.  

-Implantação do asfalto ecológico, para pôr fim aos buracos da cidade. No projeto as 

"sobras de pneus velhos" que causam problemas em seu descarte e danos ao meio 

ambiente, seriam usados através da "logística reversa" ao serem reaproveitados para o 
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recapeamento de um "asfalto ecológico" e de melhor qualidade e durabilidade que os 

atuais.  

-Exigir a qualidade nos serviços de transporte público, quebra do monopólio de 

transporte, redução do valor da passagem, lutar pela implantação progressiva do passe 

livre e criação de uma Empresa Pública Municipal de Transportes que progressivamente 

instituirá o Passe Livre para Todos.  Exigir da empresa que presta o serviço de transporte 

o real cumprimento dos horários e na melhora qualidade do atendimento e serviços sob 

pena de multas e perda do contrato de prestação de serviço. 

 

-Criação de uma rede de transporte com ciclovias, ciclofaixas e sinalização com 

mapeamento dos trajetos, além de promover os hábitos saudáveis dos deslocamentos por 

bikes. Fazer campanhas educativas de valorização do uso de bicicletas, valorização do 

pedestre e de uma nova política urbanística para o deslocamento a pé nas cidades. 

 

-  “Itaperuna Verde”- Campanha de plantio de árvores por toda a cidade e recuperação de 

encostas e da mata ciliar de nossa cidade e distritos. 

 

-Manutenção e acompanhamento para que haja um bom estado de conservação de todas 

as estradas vicinais dos distritos e zonas rurais. 

 

- Recuperação de nossas nascentes com a colocação de mudas em parcerias com nossas 

faculdades e orientações profissionais especializadas para que haja a devida proteção e 

recuperação das nascentes. 

 

 

 

 EIXO II- CIDADE EDUCAÇÃO 

- Criação de um Sistema Único de Educação Básica, com criação de novas Creches 

municipais, além de maiores ofertas de vagas no Ensino Fundamental, Ensino 

Profissionalizante e Técnico. 

- Implementação da Educação Integral, incentivo e apoio as faculdades/universidades em 

parcerias e intercâmbios educacionais, campanhas de “Prevenção à Evasão Escolar”, 

Programas específicos de Educação Ambiental, criação de ofertas de vagas em atividades 

extracurriculares esportivas e artístico-culturais nas escolas. 

-Reforma, ampliação, modernização e  reabertura de escolas nas zonas rurais e distritos. 

-Prover a todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, oportunidades 

educativas que lhes permitam papel protagonista no desenvolvimento sustentável local e 

regional. 

-Garantir a implementação do tema da sustentabilidade de forma transversal nos 

currículos e propostas pedagógicas. 

- Incentivar o papel dos meios de comunicação de massa na conscientização sobre os 

desafios socioambientais e sobre as mudanças culturais necessárias à sustentabilidade. 
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-Reconhecer a importância da educação ética, baseada em valores, para uma condição de 

vida sustentável. 

- Garantir a universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, assegurando a 

participação da comunidade na gestão escolar. 

-Restabelecer diálogo com os profissionais de educação e suas representações, visando 

rediscutir para uma valorização do plano de cargos e salários. 

-Prover a todos o ensino do esporte educacional, como maneira de se promover a 

autoestima, o desenvolvimento pessoal, o trabalho em equipe, o respeito à diversidade e 

a promoção da saúde. 

- Programas Educativos para o Trânsito específicos por temas e enfoques, com uso de 

recursos artísticos e culturais, já sendo ensinadas em todas as escolas municipais, bem 

como em empresas, escolas e universidades visando uma maior educação para o trânsito. 

-Criar Programas Educativos que abordem também as seguintes temáticas: prevenção ao 

uso de drogas ilícitas, cultura, sustentabilidade, saúde e fomentar políticas públicas contra 

as desigualdades sociais. 

-Garantir a oferta de merenda escolar de qualidade com cardápio adequado, priorizando 

a aquisição de produtos orgânicos e saudáveis produzidos pelos agricultores locais. 

-Garantir atendimento pedagógico especializado aos alunos com deficiências oferecendo 

equipamentos e adaptando os espaços escolares às normas de acessibilidade. 

 

EIXO III- CIDADE SAÚDE 

- Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. 

-Disseminar informações no sentido de melhorar o nível geral dos conhecimentos da 

população sobre os fatores essenciais para uma vida saudável, muitos dos quais se situam 

fora do setor restrito da saúde.  

-Promover o planejamento urbano para o desenvolvimento saudável das nossas cidades, 

garantindo ações integradas para a promoção da saúde pública.  

-Garantir a equidade no acesso à saúde com especial atenção aos pobres, o que requer a 

elaboração regular de indicadores sobre o progresso na redução das disparidades 

existentes. 

- Promover estudos de avaliação da saúde pública municipal, a gestão participativa e o 

controle social sobre o sistema de saúde. 

-Determinar que os urbanistas integrem condicionantes de saúde nas estratégias de 

planejamento e desenho urbano. 
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- Na Saúde, especificamente no Sistema Único de Saúde (SUS) existem gargalos enormes 

que precisam ser enfrentados no que dizem respeito a uma sistematização e padronização 

de procedimentos com aquisição de softwares especializados em gerenciamento de saúde 

em todos as unidades de atendimentos. 

-Sistema Integrado de Gerenciamento de Saúde, com marcação de consultas online, por 

celulares e telefone. Os sistemas são integrados, uma vez atendido o paciente em qualquer 

unidade de saúde local ou no seu bairro, o seu prontuário eletrônico estará em um banco 

de dados que poderá ser acessado por quem atende-lo novamente. 

- Reorganizar e Reestruturar a Vigilância Sanitária, dando um caráter mais preventivo e 

educativo em suas ações sempre como norte a sustentabilidade em suas ações.  

-Ainda há a necessidade de concurso público para todos os profissionais da área de saúde 

para que haja um maior interesse e maiores especialidades médicas disponíveis na rede 

pública de saúde. 

 

EIXO IV- CIDADE CRIATIVA 

- Atuar e promover de forma integrada a Economia Criativa, o Empreendedorismo; criar  

Polos de irradiação da Cultura, promover uma Cidade da Diversidade e dos Diálogos, o 

Patrimônio Histórico e Imaterial; a Juventude, o Esporte e o Lazer. 

-Promover a prática de atividades físicas - individuais e coletivas - que busquem enfatizar 

os valores de uma vida saudável. 

- Criar um “Calendário Cultural Esportivo e Turístico’, “Cidade Eventos’, promover a 

gestão participativa, envolvendo comunidade, profissionais da área cultural e gestores 

públicos.  

-Criar e Garantir o amplo acesso aos espaços culturais existentes, promovendo múltiplos 

usos junto à população local, assim como disseminá-los para regiões que ainda não os 

possuem. 

-Fomentar a criação e a produção cultural nas comunidades, observando sempre o valor 

das tradições culturais populares do local, como a folia de reis e todas as tradições e 

valores locais. 

-Estabelecer acesso gratuito ou a preços simbólicos nos equipamentos e espaços culturais 

públicos.  

- Promover a cultura da sustentabilidade como área de integração entre os diversos setores 

da administração municipal. 

-Criação de um novo Espaço de Eventos para diversos os tipos de eventos que 

acontecerão em nossa cidade.  
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- Construção de um Complexo Cultural público com a criação de espaços para os vários 

segmentos da Cultura. No espaço cultural ocorrerão oficinas culturais de vários 

segmentos artísticos gratuitos para a população: Moda, Teatro, Dança, Literatura, Cultura 

Popular, Exposição de quadros e Fotografias, Música, Casa do Artesão, Desenvolvimento 

de Games e Aplicativos, Tecnologia e Inovação e Audiovisual.  

- Provocar uma mobilização cultural através de grandes eventos culturais, como a 

presença de festivais artísticos dos mais variados estilos, atraindo o Turismo Cultural na 

região, gerando renda e fortalecendo a Economia Criativa.  

- Criação de uma Lei de Incentivo à Cultura Municipal que promova abatimento fiscal às 

empresas apoiadoras de projetos culturais e artísticos na cidade.   

- Editais Municipais de Cultura para os vários segmentos artísticos da cidade, com 

premiações para os ganhadores dos editais, promovendo e incentivando eventos dos mais 

variados segmentos artísticos. 

- O resgate do Carnaval de rua, como nos “velhos tempos” e uma conscientização em 

massa através de ações específicas de resgate dessa cultura popular que tem sido 

deteriorada com o passar dos tempos. Sugestão de ações: Ensaios das escolas de samba 

na concha acústica; Feijoadas beneficentes apoiadas pela Secretaria de Cultura, Atração 

para o público infanto-juvenil; Retorno do desfile na Av. Cardoso Moreira; Criar o 

“Carnaval fora de época”; Resgatar os antigos e apoiar a criação de novos blocos 

carnavalescos. 

-A implantação de projetos socioculturais nos bairros de Itaperuna e em escolas de samba 

e blocos. Todos eles ligados à Dança, Carnaval, Teatro, Música, Moda, Artesanato 

fortalecendo e apoiando as escolas e blocos carnavalescos que realmente fazem ações 

socioculturais nos bairros.  

- Apoiar e incentivar a atuação do Conselho Municipal de Cultura e colocar em prática a 

Lei Municipal que rege “Fundo Municipal de Cultura”. 

-Viabilizar, divulgar e mobilizar a população realizando eventos recorrentes na Concha 

Acústica para que esta tenha maior utilização cultural.  

-Criar uma identidade cultural para Itaperuna valorizando todos artistas que compõem a 

identidade cultural da cidade.  Despertar o interesse da população pela cultura local. Criar 

o hábito da participação popular nos eventos culturais através da uma boa comunicação 

e divulgação dos eventos realizados. Para isso é necessário ter uma excelente assessoria 

de comunicação para a Cultura. 

- Criação de uma nova Biblioteca Municipal moderna com acervo adequado a história do 

município, além de respeito a nossa tradição cultural. 

-Criação do Centro de Memória e preservação local que respeite a nossa história e 

tradições culturais. 
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- Promover as Olimpíadas Estudantis, onde a cada ano os alunos da rede municipal, 

estadual e escolas particulares participam de diversas modalidades esportivas 

promovendo a integração e a prática esportiva de hábitos saudáveis dos estudantes. 

 - Promover   entre os moradores de todos os nossos distritos e zonas rurais o Agroturismo, 

modalidade de turismo rural que associa a vivência do cotidiano agrícola ao lazer, à 

visitação e a valorização do meio ambiente. Onde há implementação de roteiros turísticos 

nas zonas rurais do município além da organização de caminhadas ecológicas, visitas a 

fazendas, venda de “iguarias típicas locais”, passeios a sítios e visitas a propriedades 

rurais. 

- Fomentar e potencializar juntamente como a rede hoteleira local e a comunidade os 

polos irradiadores para desenvolvimento do Agroturismo com características típicas da 

comunidade e do distrito rural.  

-Articular as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com as Federações, 

Confederações de Esporte, Universidades, Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e 

Ministério do Esporte.  

-Valorizar os profissionais das atividades esportivas, oferecendo oportunidades e cursos 

para aperfeiçoamento.  

- Calendário Oficial de Eventos Esportivos. Garantir material para as práticas esportivas, 

assim como o equipamento pessoal dos atletas. 

 -- Propiciar atividades esportivas às pessoas com deficiência, oferecendo equipamentos 

adaptados, estrutura adequada e apoio para participação em competições.  

- Integrar a população de terceira idade em projetos esportivos de envelhecimento 

saudável. 

- Potencializar a utilização das estruturas esportivas existentes, tais como o Centro 

Poliesportivo, quadras esportivas, pistas de skates, e a criação e manutenção de novos 

equipamentos esportivos.  

- Apoiar o Esporte Amador e nossos clubes Profissionais no desenvolvimento de suas 

atividades esportivas, recreativas e sociais. 

- Criar o programa “Bolsa Atleta Itaperunense”, para apoiar atletas e treinadores revelados 

nos projetos esportivos da cidade.  

-Manter e Equipar praças e espaços públicos com academias de ginástica ao ar livre e 

atividades voltadas ao lazer e a melhor qualidade de vida. 
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EIXO V-  CIDADE ACOLHEDORA 

-Políticas voltadas para redução das desigualdades sociais. Valorização dos grupos 

vulneráveis (família, criança, mulher, idoso).  

- Atuar e promover de forma integrada as políticas de Saúde Coletiva; Saúde da Família; 

Saúde Mental, Segurança Alimentar, Assistência Social (rede de proteção social e 

geração de renda), Justiça Comunitária.  

-Apoio às vítimas da Violência; Políticas de drogas (prevenção, recuperação e redução de 

danos), Políticas de Reintegração de Egressos do Sistema de Justiça Criminal e do 

Sistema Socioeducativo, Segurança Pública e Urbana; Direito à Cidade; Promoção dos 

Direitos às Diversidades (religiosa, racial, étnica, LGBT) 

- Promoção dos Direitos dos Animais.  Promover programas de Educação Ambiental bem 

como o seu ensino transversal, em especial em campanhas educativas sobre o 

encarceramento dos animais, maus tratos, orientações de como denunciar para fazer valer 

a Lei de Direitos dos Animais. Estas orientações visam em educar a população sobre maus 

tratos a animais de tração, encarceramento e abandono de animais, bem como criar leis 

para coibir estas práticas.  

-Criação do “Centro de Bem-Estar Animal” um espaço para acolhimento dos animais 

abandonados, o apoio as feiras de adoção responsável retirando-os da rua, campanha de 

castração dos animais de rua, convênio com universidades que fariam os procedimentos 

valendo horas de estágio. Incentivando e apoiando as iniciativas das entidades de proteção 

animal que poderão de forma compartilhada gerir o espaço que irá mapear, tratar, 

sistematizar um cadastro populacional animal, além do monitoramento e controle 

populacional.  

-Assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, à educação, à saúde, às oportunidades 

de emprego, à formação profissional, às atividades culturais e esportivas, à informação e 

à inclusão digital com acesso à internet.  

-Aumentar a segurança da comunidade e promover a cultura de paz. 

- Garantir o direito à habitação através de Programas Habitacionais Municipais, Estaduais 

e Federais em condições socioambientais de boa qualidade. 

-Programas e projetos de Assistência aos Idosos, Alcoólatras, Drogas, Deficientes e 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. Criação de casas de acolhimento e projetos 

municipais de formação e capacitação para essas pessoas em situação de vulnerabilidade 

social e resgate da cidadania. 

-Criação de ‘Centros de Convivência da Terceira Idade” com ações integradas de saúde, 

bem-estar, acessibilidade, ação social, educação, esporte, cultura e lazer. Ampliar os 

Programas de lazer, atividades artísticas e culturais para o Idoso. 

- Programa de Acessibilidade nos espaços públicos bem como reforma urbana que 

respeite as normas de Acessibilidade vigente. 
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EIXO VI-  CIDADE DEMOCRÁTICA 

- Atuar e promover de forma integrada as políticas de Transparência; governança; gestão 

e orçamento participativo; conselhos de direitos e populares; democracia digital; base de 

informação colaborativa. 

- Tornar públicas, transparentes e abertas todas as informações da administração 

municipal, os indicadores da cidade e os dados orçamentários. 

- Promover a cooperação e as parcerias entre os municípios vizinhos e a comunicação em 

outros níveis de administração. 

-Reorganizar e fomentar uma reforma a participação democrática, bem como fiscalizar 

os direitos e deveres dos cidadãos.  

- Orientar a população através da Comunicação a ocupar e participar ativamente exigindo 

os seus direitos, além de promover transparência; governança; gestão e orçamento 

participativo; conselhos de direitos e populares; democracia digital e a base de informação 

colaborativa. 

- Criação da Ouvidoria e incremento de serviços e consultas online disponíveis no Portal 

da Transparência. 

- Apoio e incentivo a realização de Conferências Municipais e Conselhos Municipais 

paritários além de maior participação da sociedade. 

- Adotar o princípio do Concurso Público na gestão, que complementa o da ampla 

acessibilidade dos cargos, empregos e funções públicas, visando assegurar a todos iguais 

oportunidades para disputar cargos ou empregos na administração direta ou indireta, as 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

EIXO VII-  CIDADE INTELIGENTE 

- Atuar e promover de forma integrada as políticas de Inteligência Urbana, Gestão com 

base em evidências, implantação de Softwares Integrados de gestão. 

- Valorização do Servidor Público como agente de mudança, Plataforma de Inteligência 

Urbana, Inovação e Design de Serviço Público, Valorização do Conhecimento e Trabalho 

do Servidor com o servidor em contato com cidadão como feedback de requalificação do 

serviço). 

- Planos de Bairro e Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, Laboratório 

Municipal de Inteligência Urbana (Laboratório permanente de soluções para 

transparência pública, acesso a informação, integração de serviços públicos disponíveis 

de forma integrada entre as secretarias e departamentos. 
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-  Implementação e padronização de maior sinalização, uso de placas por toda a cidade e 

distritos, desde nomes de ruas, pinturas, sinalizações de faixas, orientações turísticas, 

localização e orientações para todos os meios de transportes, bem como automóveis, 

motocicletas, bicicletas e priorizando urbanisticamente os pedestres e os hábitos 

saudáveis. 

-Modernização da administração com a diminuição do custo da máquina e a fiscalização 

dos gastos e dos resultados pretendidos.  Aumentar os mecanismos de fiscalização e 

controle.  

-Criação de uma “Central de Monitoramento do Transito”. Promover ações voltadas para 

educação no trânsito, fiscalização e cumprimento das normas de trânsito, segurança das 

vias e veículos, interdições de ruas, comunicação online do fluxo e andamento do trânsito, 

além da gestão preventiva nas respostas para acidentes recorrentes.  

-Criação de um banco de dados que reúna informações de acidentes de trânsito de diversas 

fontes. Mapeamento, trabalho integrado e a atuação planejada das principais instituições 

que compartilham responsabilidades relacionadas ao tema.  

- Implantar sistemas inteligentes e transparentes de contratação e licitação, Serviços de 

Informação ao Cidadão com a acompanhamento de recursos, protocolos, processos, 

prazos e reclamações registrados no “Sistema de Informação ao Cidadão” que promova 

o controle e combate à corrupção.  

-- Implantar um Sistema Integrado de Gestão municipal com monitoramento do fluxo dos 

processos, permitindo uma   interligação com os sistemas das diversas áreas da Prefeitura 

em tempo real. 

-  Criação do programa “Itaperuna Conectada” com implementação de redes Wi-Fi 

gratuitas em praças públicas e distritos de Itaperuna, além de capacitação, formação e 

incentivo ao uso de novas tecnologias, nas cidades distritos e zona rural. 

- Modernização de equipamentos da Guarda Municipal, bem como disponibilizar 

equipamentos e aplicativos para a comunicação entre a Guarda Municipal e a Central de 

Monitoramento do Trânsito, além de disponibilizar de meios para que através do 

aplicativo da guarda municipal todas as atividades sejam registradas. 

 

EIXO VIII-  CIDADE OPORTUNIDADE 

-Introduzir medidas para estimular e apoiar o emprego local, o trabalho decente, a 

contratação de aprendizes e a formação de empresas.  

- Cooperar com o tecido empresarial local para promover e implementar a 

responsabilidade socioambiental.  Desenvolver e implementar princípios e indicadores de 

sustentabilidade para as empresas, desde a localização mais apropriada para implantação 

de cada uma, passando por seus processos e produtos, até a sustentabilidade das cadeias 

produtivas que integram. 

- Promover o mercado de produções criativas locais e implementar o Turismo local 

sustentável, o Agroturismo. Apoiar e criar as condições para uma economia local 
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dinâmica e criativa, que garanta o acesso ao emprego sem prejudicar o meio ambiente. 

 

-Conjuntura para trazer empregos e potencializar a vocação de cada região e distrito de 

Itaperuna, se orientar baseado no plano diretor do município e exigir o que foi escrito seja 

colocado em prática. 

-Investimento nas habilidades já existentes no município como a criação do Polo Têxtil 

do Município, como a revitalização da rodoviária e adjacências onde existe uma demanda 

enorme por comprar nas confecções locais geradoras de empregos. 

 

- Incentivo a geração de renda através dos microempreendedores, a Agricultura familiar 

e aos produtos orgânicos, descobrir e incentivar as potencialidades culturais e vocacionais 

de cada distrito. 

 

- Criação de condomínios industriais, criação de pacote de incentivos fiscais para 

instalação de empresas: isenção de IPTU, isenção de taxa de obras, redução do ISS, 

facilitação do poder público em desapropriar áreas com subsídios habitacionais, além da 

desburocratização da relação público e privado. 

 

- Criação de uma Central de Oportunidades municipal para mapear, identificar 

oportunidades, qualificar mão de obra e desenvolver parcerias com empresas para inserir 

no mercado de trabalho a mão de obra local.  Criar dispositivos e parcerias para 

contratação bem como a disponibilização de todas as oportunidades de empregos da 

cidade que estariam sendo catalogadas num central de oportunidades com oficinas de 

capacitação e qualificação disponível aos cidadão.  

 

-Campanhas para estimular os microempreendedores individuais, reduzindo a 

informalidade dos negócios e incentivando a criação de novas empresas.   

 

Referencias: http://www.cidadessustentaveis.org.br/http://www.juntospelorio.com.br/ http://www.asaopauloquesonhamos.com.br/ 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.cidadessustentaveis.org.br/http://www.juntospelorio.com.br/&sa=D&ust=1470663314272000&usg=AFQjCNGQ7aMjQPDpzq7lk8nYXjIyR2FmNA
https://www.google.com/url?q=http://www.asaopauloquesonhamos.com.br/&sa=D&ust=1470663314272000&usg=AFQjCNGTtS2BpQmfY-Bv-zsuoAJx0CKEig

