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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 1 
PARAÍBA DO SUL - CEIVAP DO ANO DE DOIS MIL E NOVE, realizada no dia quinze de outubro de 2009, no 2 
auditório do Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro/RJ. Aos quinze dias do mês de outubro de 2009, com a presença 3 
de 47 membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 16 convidados (conforme 4 
relação de presença no final desta ata) e justificadas as ausências, conforme relação também apresentada no final da 5 
ata, teve início a reunião presidida pela Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos (Secretária de Estado de 6 
Meio Ambiente/RJ), com a seguinte Ordem do Dia: 1- Abertura da sessão; 2- Apresentação da Ordem do Dia; 3- 7 
Leitura e aprovação da ata da última reunião (18/08/2009); 4-Comunicações; 5- Estudos contratados referentes à 8 
Deliberação CEIVAP n 65/2009; 6- Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2010; 7- Aprovação 9 
da Agenda Anual do CEIVAP de 2010; 8- Assuntos gerais; 9- Encerramento. A Presidente do CEIVAP abriu a 10 
reunião agradecendo a especial deferência dos membros presentes, vindo participar da reunião no Rio de Janeiro 11 
(fora da sede); e desejou que todos se sentissem na bacia do rio Paraíba do Sul, já que a água que abastece a cidade 12 
do Rio de Janeiro vem desta bacia, lembrou a Presidente. Em referência à escolha do Rio de Janeiro para sediar a 13 
Olimpíada de 2016, ela disse que será preciso, agora, concentrar ainda mais os esforços na gestão da água, pois a 14 
segurança do abastecimento é um dos itens que o Comitê Olímpico avalia. ITEM 2- Ordem do Dia – A 15 
Secretária do CEIVAP, Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas (Energisa Soluções S.A.) apresentou a Ordem do 16 
Dia. Em seguida, fez uma avaliação do SERPASUL – 1º Seminário do Setor Elétrico da Bacia do Rio Paraíba do 17 
Sul, ocorrido nos dias 14 e 15 de outubro, promovido pelo CEIVAP, que acabara de se realizar, no mesmo local da 18 
reunião do Comitê. Ela anunciou a criação de um grupo de trabalho temporário, para discutir as demandas que 19 
saíram do Seminário. Comunicou, ainda, que foi criado o Troféu Destaque do Ano, pelo SERPASUL; e que foi 20 
distinguido com esse troféu, em 2009, a Sra. Marilene Ramos, Presidente do CEIVAP e Secretária de Estado do 21 
Ambiente do Rio de Janeiro. ITEM 3 – Comunicações – A Presidente do CEIVAP comunicou que a 22 
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN desistiu da ação contra a Agência Nacional de Águas – ANA, relativa 23 
à cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul . O recurso depositado em juízo pela CSN, desde 2003, 24 
quando foi iniciada a cobrança na bacia do Paraíba do Sul, será desbloqueado para a ANA, que repassará para o 25 
CEIVAP. A Presidente manifestou sua satisfação por ter de volta ao CEIVAP um usuário importantíssimo. Ela 26 
comunicou, também, que a CEDAE – companhia de saneamento do Rio de Janeiro – assinou acordo com o INEA 27 
para pagamento pelo uso da água; em novembro, estará pagando a primeira parcela.  A Presidente destacou o papel 28 
da Sra. Moema Versiani, técnica da Agência Nacional de Águas, cedida para o INEA, nas negociações com a 29 
CEDAE. A representante do Instituto de Estudos Valeparaibanos/SP na Câmara Técnica Consultiva do 30 
CEIVAP, Sra. Ana Maria de Gouvêa, pediu palmas para a Presidente do CEIVAP e para a técnica da ANA por 31 
sua atuação decisiva nas negociações com a CSN e com a CEDAE. A Presidente comunicou, ainda, sobre as 32 
ações de peixamento no rio Paraíba do Sul, informando que o total de 100 mil alevinos fornecidos pela CESP 33 
– Centrais Elétricas de São Paulo - serão lançados no rio Paraíba do Sul. Já houve lançamento em Resende, Barra 34 
do Piraí e Itaocara, em parceria com a Light e Votorantim. A empresa Servatis também vai repovoar e fazer plantio 35 
nas matas ciliares. Registrou o lançamento da terceira edição da revista Pelas Águas do Rio Paraíba do Sul. Por 36 
fim, deu um informe sobre o Dia Mundial do Consumo Consciente, comemorado neste dia 15 de outubro, 37 
quando ela acompanhou o Ministro do Meio Ambiente, Sr. Carlos Minc, em visita, pela manhã, ao Supermercado 38 
Carrefour, no Rio de Janeiro, o qual promoveu o dia sem sacola plástica, quando as mercadorias foram ensacadas 39 
só em sacola reciclável. Ela informou que Estado do Rio aprovou lei que obriga os supermercados a adotarem a 40 
sacola reciclável; as sacolas plásticas terão que ser abolidas dentro de um prazo determinado pela Lei. O Vice-41 
Presidente do CEIVAP, Sr. Breno Gurgel (ABES/SP), comunicou que foram feitas as seguintes indicações de 42 
participação em Grupos de Trabalho e Comissões de Acompanhamento do CEIVAP: Zeila Piotto, 43 
representante da FIESP/SP no CEIVAP, para integrar o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do 44 
Contrato de Gestão ANA-AGEVAP, em substituição a Mário Tinoco, que pediu seu afastamento do 45 
referido GT, por falta de tempo para continuar participando; e Luiz Roberto Barretti, representante da 46 
Prefeitura de São José dos Campos/SP, para integrar a Comissão Especial de Articulação do CEIVAP e o 47 
Comitê do Guandu. As referidas indicações foram aprovadas. O Vice-Presidente do CEIVAP comunicou, 48 
ainda, que no dia 23/11/09 acontecerá uma reunião da bancada paulista do CEIVAP, na sede do CIESP, 49 
em Taubaté/SP. A Secretária do CEIVAP comunicou a entrada de um novo membro no Comitê: Sr. Carlos Hugo 50 
Suarez Sampaio, representante do Ministério da Justiça. A Secretária Executiva do CBH-PS, Sra. Marli 51 
Aparecida Leite (DAEE/SP), comunicou que o Comitê Paulista da Bacia do Paraíba do Sul está completando 52 
15 anos no final do ano; e convidou todos para o coquetel-dançante que será realizado, em comemoração do 53 
aniversário, no dia 4 de dezembro, em Taubaté/SP. A Presidente do CEIVAP disse que a próxima reunião do 54 
CEIVAP será realizada em Taubaté/SP, no mesmo dia do coquetel comemorativo dos 15 anos do CBH-PS. O 55 
Vice-Prefeito de Além Paraíba/MG, Sr. Oberdan Moreira Rocha, comunicou que, no início de novembro, será 56 
realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Além Paraíba, promovida pela Assembléia Legislativa de 57 
Minas Gerais, sobre as obras da Usina Hidrelétrica de Simplício e seus impactos; segundo o Vice-Prefeito, as ações 58 
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previstas para minimizar os impactos da Usina não estão sendo realizadas. O representante do DAEE/SP, Sr. 59 
Edilson de Paula Andrade, que integra o Grupo de Trabalho Articulação Institucional - GTAI do CEIVAP, fez uma 60 
comunicação sobre o referido GT. Segundo ele informou, O GTAI tem se reunido regularmente na sede do INEA, 61 
no Rio de Janeiro. Esse Grupo de Trabalho vai propor para o Plenário pautar a discussão sobre nova forma de 62 
gestão na bacia do Paraíba do Sul, devendo ser instalado pontos de entrega de água nas divisas dos estados, nas 63 
desembocaduras do rio Paraíba e em outros pontos. Nesses pontos, deverá ser feito monitoramento; as metas de 64 
qualidade de água devem ser estabelecidas pelos comitês regionais; a água, nesses pontos de monitoramento, 65 
deverá apresentar essa qualidade estabelecida. O representante do DAEE/SP e membro do GTAI prosseguiu em sua 66 
comunicação, dizendo que, quanto à Agência dos Comitês estaduais, a tendência é adotar a AGEVAP como 67 
Agência desses comitês, como os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais já adotaram. Segundo ele, o estado 68 
de São Paulo, no entanto, vai apresentar uma proposta diferente, mas que também irá fortalecer a AGEVAP. Ele 69 
encerrou sua comunicação sobre os trabalhos do GTAI, dizendo que esse GT recomenda uma maior divulgação das 70 
ações do CEIVAP; e que seja programado um evento anual para repercutir mais amplamente essas ações. ITEM 4 71 
- Aprovação da ata da Reunião do CEIVAP, do dia 18/8/2009 – Foram solicitadas as seguintes correções 72 
na ata: na linha 118, onde se lê: “(...) o DAEE alocou R$ 5 milhões para remoção dessa planta aquática nos 73 
pontos críticos”, leia-se: “(...) o DAEE e o Ministério da Integração Nacional alocaram(...)”. Na linha 133, 74 
corrigir o cargo da Sra. Rosa Formiga no INEA/RJ; o correto é: Diretora de Gestão das Águas e do Território. Na 75 
linha 160, suprimir: (...) e ampliação da ETE de Barbosa Lage. Substituir o texto contido da linha 205 a 211, por 76 
este: “(...) a CTC achou desnecessária uma Deliberação sobre prorrogação de prazo de vigência de metodologia 77 
de cobrança, uma vez que não foi definido este prazo. A proposta da CTC foi a inclusão de artigo dispondo sobre 78 
prorrogação de prazo para definição do índice de reajuste do PPU, até a conclusão dos estudos para 79 
aperfeiçoamento da metodologia”. Na relação das ausências justificadas, incluir os seguintes nomes: João 80 
Alberto C. de Oliveira (CESP/SP), Marcello Barcellos Motta (CEDAE/RJ) e Breno Gurgel (ABES/SP). Feitas estas 81 
correções, a ata foi aprovada. Antes de dar continuidade à pauta, a representante do Instituto de Estudos 82 
Valeparaibanos/SP na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, Sra. Ana Maria de Gouvêa, solicitou, em nome do 83 
segmento das organizações civis, que a ajuda de custo concedida aos representantes de ONGs no CEIVAP, 84 
para participação em eventos promovidos pelo Comitê, ou de seu interesse (Deliberação CEIVAP nº 85 
119/2009), contemplasse, também, os representantes titulares das ONGs na Câmara Técnica Consultiva. 86 
Sua solicitação foi aprovada. Quanto à solicitação do representante da UERJ/RJ, Sr. Friedrich Herms, de 87 
que se estendesse esse benefício também aos representantes das instituições de ensino, ficou decidido que 88 
este pleito deverá ser encaminhado para discussão na Câmara Técnica. ITEM 5 – Estudos contratados 89 
referentes à Deliberação CEIVAP nº 65/2006, para aperfeiçoamento da metodologia de cobrança 90 
pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul – com relação a esses estudos para revisão da metodologia 91 
de cobrança, o representante da CESAMA/MG, Sr. Paulo Valverde, leu um documento – depois encaminhado para 92 
a Diretoria do CEIVAP – que continha as ponderações e proposições do segmento dos usuários para a elaboração 93 
de tais estudos, cujos principais pontos estão transcritos a seguir: “Deverá ser elaborado um Plano de Trabalho 94 
compatível com o escopo e realidade do Comitê, de forma a permitir um processo adequado para a elaboração e 95 
discussão destes estudos. Este Plano de Trabalho deverá ser elaborado pela AGEVAP e submetido à Câmara 96 
Técnica Consultiva, para depois ser encaminhado para a aprovação da Plenária do CEIVAP. O Relatório 97 
contratado deve ser considerado um produto preliminar. Somente será encaminhado para a Plenária o material 98 
consolidado após um processo amplo de discussão, que envolva os diferentes setores presentes na Bacia. O estudo 99 
em questão deve ser complementado com a avaliação dos impactos econômicos das novas metodologias para 100 
todas as tipologias presentes na Bacia. A condução técnica das oficinas e reuniões setoriais, deve ser feita por 101 
especialistas contratados. As seguintes especialidades: saneamento, mineração, uso industrial e 102 
economia/financeiro devem ser previstas para subsidiar o processo de discussão. O acompanhamento técnico do 103 
trabalho deve ser  feito pela CTC em todas as etapas.” Ficou decidido que a AGEVAP deverá fazer uma 104 
apresentação, para a CTC, do resumo do Plano de Trabalho para a elaboração dos 9  (nove) estudos contratados, 105 
para revisão da metodologia de cobrança (em reunião marcada para o dia 26/10/09).  Após a reunião com a CTC, 106 
deverá ser marcada outra reunião para apresentação desse Plano de Trabalho, na íntegra, para o grupo de 107 
acompanhamento da elaboração dos estudos da cobrança. Esse grupo deverá ser formado pelos membros da CTC e 108 
por representantes da Agência Nacional de Águas e dos órgãos gestores de recursos hídricos dos três estados da 109 
bacia – SP, RJ e MG (gostaria que revissem, acho que ficou de ser a CTC para fazer o acompanhamento). Foi 110 
decidido, também, por votação - 22 (vinte e dois) votos a favor, 1 (um) contra e 3 (três) abstenções – que será 111 
excluído o estudo que trata da transposição de água do rio Paraíba do Sul para os canais da baixada campista. 112 
Concluído esse item da pauta, a Presidente do CEIVAP pediu licença para se retirar da reunião, para atender a 113 
outro compromisso. O vice-presidente, Sr. Breno Gurgel (ABES/SP), assumiu a presidência e deu continuidade à 114 
reunião. ITEM 6 – Aprovação da Proposta orçamentária para o exercício de 2010 – A Secretária do 115 
CEIVAP chamou a Coordenadora da Câmara Técnica Consultiva, Sra. Zeila Piotto, para apresentar as conclusões 116 
da análise feita pela CTC do Orçamento da AGEVAP para 2010. A Coordenadora disse que a CTC não teve 117 
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subsídios para analisar o Orçamento; em vista disso, foram analisados apenas os valores macros por ação.  Após 118 
ampla discussão, foi aprovado (por 24 votos a favor e 2 contra) o valor global do Orçamento – R$ 13.296.162,79 - 119 
e a destinação de 7,5% da receita para implantação e operação da Agência (percentual disposto em lei). Os demais 120 
itens do orçamento, com os respectivos detalhamentos, deverão ser encaminhados, novamente, para análise da 121 
Câmara Técnica Consultiva. A Secretária do CEIVAP solicitou ao Carlos Hugo Suarez Sampaio (Ministério da 122 
Justiça), e à representante do Instituto Ipanema/RJ, Sra. Ninon Machado, que encaminhassem para a Secretaria do 123 
CEIVAP suas considerações e proposições sobre o Orçamento 2010, apresentadas por eles durante a reunião. O 124 
representante da FIEMG/MG, Sr. Wagner Soares Costa, manifestou sua “frustração”, pela não aprovação, pelo 125 
Plenário do CEIVAP, do Orçamento da AGEVAP para 2010, na íntegra, pois o mesmo já fora aprovado pelo 126 
Conselho de Administração da AGEVAP, do qual ele é o Presidente, e referendado pela Assembléia Geral. O 127 
Presidente do Conselho de Administração considerou que, com a não aprovação do orçamento, no detalhamento, 128 
por ações, “todo um trabalho feito pelo CA foi jogado por terra”, segundo suas palavras. Em resposta, a Secretária 129 
do CEIVAP disse o CA e a AG apreciam e aprovam o Orçamento para encaminhamento ao CEIVAP; e quem 130 
aprova, em última instância, é o CEIVAP. ITEM 7-Aprovação da agenda anual do CEIVAP de 2010 – A 131 
Secretária do CEIVAP retirou esse item da pauta, porque a AGEVAP não apresentou a agenda, que deveria ter sido 132 
proposta por ela, para submissão à Plenária. A Diretoria do CEIVAP solicitou à AGEVAP que elabore a agenda de 133 
2010, para apresentar na próxima reunião do Comitê, marcada para o dia 4/12/09. ITEM 8 – Assuntos gerais - 134 
O representante da Prefeitura de Piau/MG, Sr. Virgílio Furtado, solicitou que a AGEVAP disponibilize, através dos 135 
meios eletrônicos, a relação dos projetos inscritos e dos habilitados para captação de recursos do CEIVAP de 2009. 136 
O representante da Fazenda Pedra Branca/MG, Sr. Cláudio Amaral recomendou que a AGEVAP e o CEIVAP 137 
façam um trabalho de mobilização dos prefeitos para participarem das reuniões do Comitê. Aproveitou para 138 
registrar a presença, nesta reunião, dos prefeitos dos seguintes municípios mineiros: Guidoval, Argirita, Mercês e 139 
Além Paraíba. O representante da FEMSA-Cervejarias Kaiser/SP, Sr. Cândido Menconi, solicitou que seja 140 
convidado um técnico da Agência Nacional de Águas – ANA, para comparecer a uma reunião da Câmara Técnica 141 
ou do CEIVAP, para falar sobre a questão da outorga. A Secretária do CEIVAP disse que já está sendo 142 
providenciada a vinda de um técnico da ANA, para falar sobre balanço hídrico. A representante do Instituto 143 
Ipanema/RJ, Sra. Ninon Machado, informou que o Ipanema está desenvolvendo um projeto na Serra da Concórdia, 144 
em três distritos do município de Valença/RJ, de recuperação de área degradada. O projeto iniciou com um 145 
pequeno apoio do CEIVAP, para um programa de educação ambiental rural. Agora, com recurso do PVA, foi dado 146 
continuidade ao projeto de criação de corredores ecológicos. Feita esta explanação, a representante do Instituto 147 
Ipanema/RJ propôs que seja inserido no Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul ações para criação de corredores 148 
ecológicos, com a implementação de projetos-pilotos demonstrativos nos três estados da Bacia (RJ/SP/MG). A 149 
Secretária do CEIVAP solicitou à representante do Ipanema que formalize esta proposta e encaminhe para a 150 
Secretaria do CEIVAP. O representante da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU do 151 
Ministério do Meio Ambiente, Sr. Franklin de Paula Júnior, solicitou uma reunião do CEIVAP com a SRHU e o 152 
GTAI – Grupo de Trabalho de Articulação Institucional do CEIVAP, para dar continuidade ao Programa de 153 
Revitalização da Bacia do Rio Paraíba do Sul. A Secretária do CEIVAP solicitou que a SRHU encaminhe para a 154 
Secretaria do CEIVAP uma proposta de data para esta reunião. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do 155 
CEIVAP agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, convidando todos para a próxima reunião do 156 
CEIVAP, no dia 4 de dezembro de 2009, em Taubaté/SP; e para a comemoração, na mesma data, dos 15 anos do 157 
CBH-PS – o Comitê Paulista. A presente ata foi lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc, e, depois 158 
de aprovada, será assinada pela Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos, pelo Vice-Presidente do CEIVAP, 159 
Sr. Breno Gurgel, que presidiram a reunião, e pela Secretária, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas.  160 
 161 
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2009 162 

 163 
 164 
 165 
 166 

                            Marilene Ramos                                                 Breno Gurgel 167 
                                    Presidente do CEIVAP                                    Vice-presidente do CEIVAP 168 

 169 
 170 
 171 
 172 

Maria Aparecida Pimentel Vargas 173 
Secretária do CEIVAP 174 

 175 
 176 
 177 
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LISTA DE PRESENÇA 178 
 179 
Membros do CEIVAP 180 
 181 
União: Franklin de Paula Júnior (Ministério do Meio Ambiente/SRHU); Carlos Hugo Suarez Sampaio (Ministério 182 
da Justiça). 183 
Minas Gerais: Paulo Teodoro de Carvalho – (SEMAD); Marília Carvalho de Melo (IGAM); Joaquim Arildo 184 
Borges (SEAPA); Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Oberdan Moreira Rocha (Prefeitura de Além 185 
Paraíba); Edson Machado (COPASA); Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca); Maria Aparecida Muruci 186 
Monteiro (DEMSUR); Wagner Soares Costa (FIEMG); Ricardo Stahischmidt Silva (CESAMA); Maria Aparecida 187 
Pimentel Vargas (Energia Soluções S.A.); Oswaldo Ramos (Brascan Energética); João Emídio Lima da Silva 188 
(IAVARP). 189 
 190 
São Paulo: Edilson de Paula Andrade (DAEE-titular); Marli Aparecida Reis Leite (DAEE-suplente); Luiz Roberto 191 
Barreti (Prefeitura São José dos Campos); Jorge Monteiro (SABESP); Antônio Fernando Batista (SAEE-Jacareí); 192 
Fabiano de Sousa (CIESP-São José dos Campos); Cândido Menconi (FEMSA/Cervejarias Kaiser); Hélio Reiman 193 
(CIESP-Taubaté); Ricardo de Souza Esper (FIESP); Ana Marcelina Juliani (Wirex Cable); João Alberto Cardoso 194 
de Oliveira (CESP); Teresa Cristina Brazil de Paiva (Escola de Engenharia de Lorena – USP); Adriana Prestes 195 
(Vale Verde); Mário Tinoco (Sindicato de Engenheiros de São Paulo).  196 
 197 
Rio de Janeiro: Marilene Ramos (SEA); Rosa Formiga Johnsson (INEA - titular); Fátima Casarin (INEA – 198 
suplente); Remo Noronha de Albuquerque (SESDEC); Madalena Sofia Cardoso Oliveira (Prefeitura Barra do 199 
Piraí); Oscar Rosa Nepomuceno da Silva Neto (Prefeitura Petrópolis); Carlos Ronald Macabu Arêas (Prefeitura 200 
Campos dos Goytacazes); Marcello Barcellos Motta (CEDAE); Zenilson do Amaral Coutinho (Sindicato Rural de 201 
Campos); Mauro Ribeiro Viegas (FIRJAN); Alexandre Nascimento da Silveira (Light); Sérgio Dias Canella 202 
(Furnas); Jorge Neves Cezar (AMPAS); Marco Túlio Lanza (Votorantim Siderurgia); Vera Lúcia Teixeira (Nosso 203 
Vale!Nossa Vida); Ninon Machado (Instituto Ipanema); José Alfredo Sertã (ABES-Rio); Lígia Maria Nascimento 204 
de Araújo (ABRH-Rio); Friedrich Herms (UERJ). 205 
 206 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:   207 
 208 
Nelson Pesciotta (Instituto de Estudos Valeparaibanos/SP), Marcos Antônio de Sá Machado (Prefeitura de São 209 
João da Barra/MG), Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAE – Três Rios/RJ), Paulo Sergio de Souza Leite (CDDH 210 
Petrópolis/RJ). 211 
 212 
Lista de presença de convidados: 213 
Seraphim Claudino (Universidade Católica de Petróplis/RJ); Ricardo Félix (DEMSUR-Muriaé/MG); Ricardo ... e 214 
Sônia Regina Almeida (Prefeitura de Argirita/MG); Carlos ... (Prefeitura de Além Paraíba/MG); Élio dos Santos 215 
(Prefeitura de Guidoval/MG); Roberto de Paiva e Karine Paiva Silva (Prefeitura de Mercês/MG); Marilda Lima da 216 
Silva (Prefeitura de Rio Preto/MG); Manoel Afonso Costa Cruz (COPASA/MG); João do Amaral Ribeiro Gomes 217 
(Sindicato Rural de Campos/RJ); Luiz Eduardo São Thiago (FIRJAN/RJ); Juarez de Magalhães (ARMTM/RJ); 218 
Paulo Afonso Valverde Júnior (CBH Preto-Paraibuna e CESAMA/MG); Helena Guerra (Companhia Siderúrgica 219 
Nacional/RJ). 220 

 221 
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2009 222 


