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Uma casa deve ser acolhedora, estar 

sempre aberta, receber amigos. 

Seus moradores não precisam ser todos 

iguais, mas devem se respeitar e ajudar 

mutuamente, dividir responsabilidades 

e tarefas, manter a casa arrumada. Para 

funcionar, uma casa precisa de regras, 

limites e mecanismos que permitam 

o bom convívio, que possibilitem que 

todos possam desfrutá-la igualmente. 

Casa é abrigo, segurança, identidade.

A SBP deve ser a casa do patologista. 

Deve ser o ponto de encontro e conver-

gência, o lugar do aprendizado contí-

nuo, da troca de experiências, do diálo-

go constante, do bom debate de ideias. 

Os donos dessa casa somos nós. E quan-

do zelamos por ela, valorizamos a boa 

com a medicina e com o paciente.

Nessa casa, todos devem ser bem-

-vindos. Todos devem querer ‘colocar o 

seu tijolinho’. Ela nunca estará comple-

tamente pronta, sempre haverá possi-

bilidades de melhorá-la e torná-la mais 

bonita. Sempre haverá trabalho por 

fazer. Participar e contribuir devem 

ser, portanto, estimulados. Quanto 

mais participarmos, mais colheremos 

frutos, maior será a sensação de per-

tencimento, mais rico será o convívio. 

Com esse intuito, o 30º Congresso 

Brasileiro de Patologia foi cuidadosa-

mente preparado para receber a todos 

e oferecer um grande evento, que con-

temple nossa especialidade em todos 

os seus aspectos, e que corresponda às 

expectativas de todos os associados.

No entanto, esse é apenas um dos 

nossos próximos compromissos. Ain-

da maior do que este deve ser o com-

promisso com o nosso ofício, com a 

nossa história e com o nosso futuro. 

Ele está sendo escrito agora, e certa-

mente será mais bonito se escrito a vá-

rias mãos. Essa casa é sua, essa casa é 

nossa! Venha participar!
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Por Carlos Alberto F. Ramos, presidente da SBP

A sociedade moderna impõe aos 

e exigências cada vez maiores para 

-

nal dentro de mercados de trabalho de 

competitividade crescente e progressi-

vamente especializados.

O associativismo e o cooperativismo 

são movimentos de ações coletivas que 

objetivam a ajuda mútua entre pes-

soas com interesses em comum. São 

iniciativas que fazem a intermediação 

entre o cidadão e a sociedade.  

A participação dos indivíduos deve ser 

estimulada em função de princípios dou-

trinários, capazes de inspirar novos com-

portamentos e sentimentos, satisfazendo 

o espírito solidário do ser humano. 

Pessoas em empresas unem-se em asso-

ciações ou cooperativas que podem 

facilitar-lhes a ascensão dentro dos 

mercados competitivos. Devem, por 

uma questão de coerência e lealdade, 

-

vos e estatutários de suas instituições.

A associação é uma sociedade civil 

de direito privado, sem fins lucrati-

vos, criada com o objetivo de integrar 

esforços e ações em benefício de sua 

atividade e da própria comunidade 

onde vive. Nessa instituição, os indi-

víduos devem comprometer-se com 

princípios que facilitam o convívio em 

ambiente onde as divergências, embora 

frequentes, devem ser superadas em 

prol do interesse coletivo. A livre troca 

de ideias entre associados e a liberdade 

total de manifestação deverão produzir 

consensos porque cada membro tam-

bém deve estar disposto para mudar 

de opinião, incentivado pelo hábito de 

ouvir e discutir. As decisões de assem-

bleia ou de reuniões deverão sempre ser 

registradas, bem como a divisão de tare-

dos objetivos associativos. A adesão ao 

movimento associativista será sempre 

voluntária e não remunerada.

Associativismo
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São Paulo recebe os maiores nomes da especialidade mundial 
durante o 30º Congresso Brasileiro de Patologia

Novos paradigmas 
da medicina com 
a participação 
da patologia
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De 29 de outubro a 1º de novembro, 

a Sociedade Brasileira de Patologia 

(SBP) realizará seu 30º Congresso 

Brasileiro de Patologia no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 

O encontro reunirá especialistas nacio-

nais e internacionais para ricas dis-

cussões sobre o papel da patologia no 

avanço da medicina. Pautada por um 

dos principais paradigmas da medicina 

atual, a medicina personalizada, a pro-

-

dará novos métodos diagnósticos para 

o tratamento personalizado do paciente. 

com o compromisso de contribuir para 

que cada vez mais possamos exercer 

nossa especialidade com qualidade, 

incorporando novas metodologias 

e os avanços da biologia molecular, 

valorizando a integração com as 

demais especialidades médicas, sem 

jamais esquecer a importância das 

técnicas convencionais”, destaca a 

presidente do Congresso e tesoureira 

da SBP, Sueli Aparecida Maeda.

As 27 áreas da anatomia patológi-

ca nortearão as atividades da grade 

e curtos, minissimpósios, mesas-re-

dondas, seminários de lâminas, apre-
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sentação de pôsteres e apresentação 

atividades do dia a dia do patologista, 

-

nais, de ensino em patologia e gestão 

laboratorial. “O associado poderá se 

atualizar, entrando em contato com 

os mais renomados professores nacio-

nais e internacionais da atualidade”, 

convida Sueli.

Um destaque deste congresso é a 

presença de 30 convidados estrangei-

ros que trarão sua expertise às discus-

sões da SBP. Na sexta-feira (30), Arie 

Perry, chefe da Divisão de Neuropa-

tologia da University of California, fará 

uma conferência sobre as mudanças no 

diagnóstico dos gliomas com a nova 

da Saúde (OMS) para tumores do sis-

tema nervoso central. No mesmo dia, 

Michael Torbenson, especialista em 

patologia hepática e gastrointestinal, 

apresentará a conferência Integração de 

Abordagens Morfológicas e Moleculares 

, com 

foco em câncer de fígado. 

Também dos Estados Unidos, Ti-

mothy Craig, professor do Depar-

tamento de Patologia do Institute of 

Medical Humanities da University of 
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Em destaque: Liang Cheng, professor de patologia e urologia da Indiana University 

School of Medicine (EUA). Ao lado, em sentido horário, Adrienne Flanagan (Reino Unido), 

Michael Torbenson (EUA), Volkan Adsay (EUA) e Lyn Mcdivitt Duncan (EUA)

Convidados
internacionais

Adrienne Flanagan (Reino Unido)

Alexandre Nakao Odashiro (Canadá)

Arie Perry (EUA)

Blake Gilks (Canadá)

Carmen Gutierrez (Uruguai)

Christopher G. Przybycin (EUA)

Edi Brogi (EUA)

Eduardo Santini Araujo (Argentina)

Eva M. Wojcik (EUA)

Felipe da Matta Andreioulo (França)

Gabriella Nesi (Itália)

George Jabboure Netto (EUA)

James Farmer (Canadá)

Lester Thompson (EUA)

Liang Cheng (EUA)

Lyn Mcdivitt Duncan (EUA)

Manuel Sobrinho Simões (Portugal)

Maria Beatriz Sampaio Lopes (EUA)

Maria Fernanda Amary (Inglaterra)

Michael Torbenson (EUA)

Miguel N. Burnier Jr. (Canadá)

Naveena Singh (Inglaterra)

Ondrej Hes (República Tcheca)

Paula L. Blanco (Canadá)

Pedro Oliveira (Portugal)

Tan Soo Yong (Cingapura)

Thomas Mentzel (Alemanha)

Timothy Crayg Allen (EUA)

Volkan Adsay (EUA)
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Texas Medical Branch, fará uma con-

ferência sobre ensino em patologia, 

no sábado (31). No mesmo dia, Blake 

Gilks, professor do Departamento de 

Patologia e Medicina Laboratorial 

da University of British Columbia, em 

Vancouver, no Canadá, apresentará 

uma conferência sobre patologia gi-

controle de qualidade do diagnóstico 

imuno-histoquímico.

O Dr. Manuel Sobrinho Simões, 

professor catedrático de anatomia 

patológica na Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto, em 

Portugal, trará sua experiência em 

patologia endócrina e patologia 

molecular em diversas atividades 

do congresso. No domingo (01), 

apresentará a última conferência 

do congresso, e discorrerá sobre “o 

futuro da patologia cirúrgica na era 

da medicina personalizada”.

Destaque ainda para a sessão in-

terativa sobre -

nais do patologista, com discussão 

dos problemas relacionados à especia-

lidade, aberta a todos os participantes.

Uma outra sessão interativa, e 

que tem acontecido com sucesso 

há vários anos nos congressos, é a 

apresentada pelo Dr Celso Rubens 

Silva, idealizador desta atividade. 

Nesta sessão são mesclados temas 

variados de cultura geral e médica, de 

modo descontraído, com participação 

maciça dos congressistas.

Além do robusto programa 

confraternizar e trocar experiências 

com os colegas durante os eventos 

sociais. No dia 29 de outubro, a 

abertura do Congresso recebe os 

Além das atividades do dia a dia do patologista, 

em patologia e gestão laboratorial. O associado 
poderá se atualizar, entrando em contato com 

os mais renomados professores nacionais e 
internacionais da atualidade

Sueli Aparecida Maeda, 
Presidente do 30º Congresso Brasileiro de Patologia

patologistas com um coquetel 

de boas-vindas. Já no dia 31, os 

congressistas participam de um 

jantar exclusivo no Clube Sírio. 

Durante os quatro dias de evento, 

os participantes também podem 

conferir as novidades das empresas 

patrocinadoras em um amplo espaço 

reservado às exposições, localizado 

ao lado das salas onde ocorrerão as 
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Caros Colegas,

Estamos a poucos meses do início do 

30º Congresso Brasileiro de Patologia, 

um trabalho começado em março de 

2014, objetivando realizar um grande 

tempo sobretudo alegre e prazeroso, 

em que todos nós possamos rever ami-

gos, adquirir novos conhecimentos e 

trocar experiências.

Nosso Congresso será realizado 

na cidade de São Paulo, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, de 29 de outu-

bro a 1º de novembro de 2015, e a pro-

está no site www.congressodepatolo-

 para 

que todos possam conferir os temas e 

palestrantes das aulas, conferências e 

seminários de lâminas, disponibiliza-

dos pelos quatro dias do Congresso, 

com data e horário. 

cuidadosamente a partir de dados obti-

dos pela SBP com relação às áreas de 

maior interesse demonstradas a par-

tir do número de inscritos nas edições 

anteriores a este Congresso – 2007, 2009, 

dos associados.

A partir desses dados, a carga horá-

ria das especialidades variou de 2h30 a 

nove horas, distribuídas em atividades 

como curso longo, curso curto, seminá-

rio de lâminas, minissimpósio e confe-

rência, contemplando o tema central 

da Medicina, com ênfase nos avanços 

-

nóstico e à correlação com as demais 

especialidades médicas, que atuam de 

forma direta com cada área da anato-

mia patológica.

As conferências, com duração de uma 

hora, serão ministradas pelos seguintes 

convidados internacionais:

Dr. Timothy Craig Allen (EUA), con-

vidado para a área de patologia pulmo-

nar, irá apresentar o tema Transformação 

dos patologistas. Respondendo num ambiente 

volátil, incerto, complexo e ambíguo, vol-

tado para o exercício da atividade pro-

Dr. Arie Perry (EUA), da área de neu-

ropatologia, abordará a próxima classi-

central, com ênfase nas mudanças que 

possivelmente irão ocorrer nos gliomas.

Dr.  Manuel Sobrinho Simões 

(Portugal), convidado para a área de 

patologia endócrina, fará a conferência 

de encerramento, abordando o tema 

O futuro da patologia cirúrgica na era da 

medicina personalizada.

Dr. Blake Gilks (Canadá), da área de 

patologia ginecológica, que, junto com 

a Dra. Naveena Sigh (Inglaterra), apre-

sentará todas as palestras do curso longo 

e do minissimpósio, ministrará a con-

ferência Diagnóstico imuno-histoquímico: 

.

Dr. Michael Torbenson (EUA), con-

ferencista da área de patologia hepá-

 Integração de 

abordagens morfológicas e moleculares na 

do fígado como modelo de estudo.

-

das em diferentes sessões, procuraram 

atender à nossa prática médica diária e 

abranger a pesquisa, agregando e inte-

grando os conhecimentos, sem esquecer 

o ensino em patologia ou a atividade 

a forma de mesa-redonda. 

-

sional será realizada sob a forma de sessão 

interativa e a mesa-redonda sobre ensino 

em patologia abordará as novas diretri-

zes curriculares e terá a participação dos 

representantes das Ligas de Patologia. 

A sessão interativa, coordenada pelo 

Dr. Celso Rubens Vieira e Silva, com 

apoio do Dr. Carlos Alberto Ribeiro 

(MG), Dr. Dario Nunes Moreira Junior 

(BA) e Dr. Paulo Hernane Rabelo 

Azevedo (MG), promete, como sem-

pre, ser imperdível e, como de hábito, 

será o momento de aprendemos de 

forma lúdica e extremamente alegre.

Sucesso no Congresso de 2013, o 2º 

 será rea-

lizado no segundo dia e terá a partici-

pação de 14 Ligas, vindas dos estados 

de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O 

acadêmico indicado pelo coordenador 

docente da Liga teve isenção da inscri-

ção, tal como em 2013, e será o respon-

sável por apresentar as atividades da 

Liga. Os demais acadêmicos presen-

tes poderão participar e relatar suas 

experiências na discussão que ocorrerá 

durante a mesa-redonda sobre ensino 

em patologia. 

O Congresso terá a participação de 

30 convidados internacionais, sendo 13 

apoiados integralmente pelo evento. 

Nossos agradecimentos aos coorde-

nadores pelo inestimável apoio na orga-

a todos que trabalham na Secretaria da 

SBP, e, em especial, a Carmen Varoli, 

gerente administrativa da SBP, que 

partilha conosco toda a organização 

do Congresso.

Esperamos por vocês. Temos certeza 

de que será um grande evento, com um 

programa imperdível e a oportunidade 

de rever colegas.

Myriam Dumas Hahn

Coordenadora da Comissão Científica do 

30º Congresso Brasileiro de Patologia
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Sala 1 
MASP  

Sala 2 
MERCADO 

MUNICIPAL

Sala 5 
ESTAÇÃO 

DA LUZ

Sala 6 
BAIRRO DA 
LIBERDADE

Sala 3 
PARQUE DO 
IBIRAPUERA

Sala 4 
PRAÇA DA SÉ 

Sala 7 
MUSEU DA 
IMIGRAÇÃO

5ª feira - 29/10

14h - 16h Dermatopatologia Patologia Mamária
Patologia Óssea/ 
Partes Moles

Uropatologia
Patologia 

Gastrointestinal
Patologia 

Ginecológica

16h - 16h30 Intervalo

16h30 -18h30 Dermatopatologia Patologia Mamária
Patologia Óssea/ 
Partes Moles

Uropatologia
Patologia 

Gastrointestinal
Patologia 

Ginecológica  Patologia Ocular

19h

20h Abertura

21h Coquetel

6ª feira - 30/10

8h - 10h30
Patologia 

Molecular Básica 
Hematopatologia

Patologia Cabeça- 
-Pescoço/Patologia Oral

Neuropatologia Citopatologia Autópsia 
Patologia Pediátrica/ 

Fetoplacentária 

10h30 - 11h Intervalo

11h - 12h30 Tema livre – Apresentação oral

12h30 - 13h30 Almoço
2º Encontro das Ligas 

Acadêmicas de Patologia
Almoço

13h30- 14h30 Visita aos pôsteres I

14h30 - 16h
Atividade 

Ensino em Patologia : 
Graduação, Residência 
Médica e Pós-graduação

16h - 16h30 Intervalo

16h30 - 19h
Patologia Molecular 

Avançada 
Patologia 
Endócrina

Patologia 
Hepática

Patologia 
Pulmonar

Nefropatologia/ 
Patologia do Transplante

Patologia 
Infecciosa

Citopatologia 
Ginecológica

19h - 20h
Neuropatologia 

Conferência: 
Arie Perry

Patologia Hepática 
Conferência: 

Michael Torbenson

Sábado - 31/10

8h - 10h
Patologia 
Endócrina

Hematopatologia
Patologia Cabeça- 

-Pescoço/Patologia Oral
Patologia 
Hepática

Neuropatologia
Patologia 
Pulmonar

Patologia Pediátrica/ 
Fetoplacentária 

10h - 10h30 Assembleia Geral 
Ordinária  

Intervalo

10h30 - 12h

12h - 13h
Ensino em Patologia 

Conferência: 
Timothy Craig Allen

Patologia Ginecológica 
Conferência: 
Blake Gilks 

13h - 14h Almoço

14h - 15h Visita aos pôsteres II

15h - 17h
Patologia 
Mamária 

Patologia 
Gastrointestinal

Patologia Óssea/ 
Partes Moles

Neuropatologia
Patologia 

Ginecológica 
Uropatologia Citopatologia

17h - 17h30 Intervalo

17h30 - 19h30 Sessão Interativa

20h
Jantar de 

encerramento

Domingo - 1/11

9h - 11h Dermatopatologia
Patologia 
Mamária

Patologia Óssea/ 
Partes Moles

Uropatologia
Patologia 

Gastrointestinal
Patologia 

Ginecológica
Gestão 

Laboratorial

11h - 11h30 Intervalo

11h30 - 12h30 Visita aos pôsteres III

12h30 - 13h30 Almoço

13h30 - 14h30
Patologia Endócrina 
Conferência: Manuel 
Sobrinho Simões

14h30 - 16h30 Dermatopatologia
Patologia 
Cirúrgica

Hematopatologia
Patologia Cabeça- 

-Pescoço/Patologia Oral
Patologia 
Hepática

Nefropatologia/ 
Patologia do Transplante

Seminário 
dos Residentes

Programação

Curso longo - 4h de duração

Curso curto - 2h30 de duração

Mesa-redonda - 1h30 de duração (não é necessário se inscrever)

LEGENDA
Conferência - 1h de duração (não é necessário se inscrever)

Minissimpósio - 2h de duração

Seminário de Lâminas - 2h de duração

Seminário de Lâminas dos residentes - 2h de duração
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Por Gil Pena, ombudsman da SBP

Nas próximas eleições para a direto-

ria da SBP, concorrerão duas cha-

pas. A disputa se desenha, com debate 

de ideias e proposição de ações, tendo 

como temas o futuro da Patologia e o 

papel da SBP. Temas que não se podem 

tratar sem a participação ativa do pato-

voto, a melhor proposta apresentada.

A  d i s p u t a ,  e m  q u e  p e s e  a 

eventual polarização do debate, por 

paradoxal que seja, é o momento 

de aproximação do associado com 

sua entidade representativa. Cabe 

às chapas concorrentes levar ao 

associado as suas proposições e, pelo 

convencimento racional, conquistar seu 

voto. Nesse convencimento, é necessário 

abrir espaços para que o associado 

manifeste, a cada uma das chapas, suas 

expectativas em relação à Patologia e à 

SBP. Cabe aos candidatos, não apenas 

nesse momento eleitoral, mas também 

após a posse, ouvir essa manifestação 

do associado.

A expectativa deste ombudsman é 

de que a SBP saia vitoriosa dessa dis-

puta, fortalecida pela participação dos 

associados que, de um lado ou de outro 

da disputa, investem-se na difícil tarefa 

de comandar os rumos da associação 

para o próximo biênio. Que o resultado 

das urnas, qual seja a chapa sufragada, 

seja presságio de um tempo em que os 

representantes minoritariamente vota-

dos não se desfaçam de seu mandato 

moral, aquele de continuar a contri-

buir e participar ativamente das ações 

da entidade, ainda que não se encarre-

guem de função na diretoria executiva. 

Exorto todos a mantermos a sereni-

dade. Tenhamos uma disputa em seu 

mais alto nível de cordialidade autêntica, 

em bases propositivas, e que as críticas 

inevitáveis ao embate de ideias sejam 

feitas e acolhidas dentro de um verda-

deiro espírito construtivo.

Se, de um lado, muito há o que fazer, 

Disputa
por outro é preciso conservar o que se 

conquistou. Fazendo um contraponto 

ao outro, tragamos ao equilíbrio mesmo 

a disputa acirrada. Façamos desse pro-

sobre o momento da Patologia, como 

disciplina e especialidade médica, e dos 

Se pudermos aprender com a História 

(a que me contaram), voltemos a um 

outro momento, ano de 1990, XVIII 

Congresso Brasileiro de Patologia, no 

Rio de Janeiro, quando a Assembleia 

para a nova diretoria. Em clima de amplo 

entendimento e conciliação, assumiu a 

presidência o Dr. Jesus Carlos Machado. 

Sob sua gestão, foi montada a sede da 

SBP, em São Paulo, e realizado o his-

tórico Congresso de Santos, em 1993. 

Espero que a SBP seja conduzida den-

tro daquele espírito de união pelos 

próximos anos, inaugurando mais um 

-

vas, para a Patologia e os patologistas.
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Para o biênio 2015-2017, a SBP recebeu a 

candidatura de duas chapas para concor-

rer à Diretoria Executiva e para o Conselho 

Fiscal, além de dois candidatos ao cargo de 

Aconteceu no Auditório Lemos Torres do 

Departamento de Patologia da EPM/Unifesp, 

nos dias 3 e 4 de julho, o 23º Encontro do 

Núcleo de Especialidades da SBP. Casos 

de patologia mamária, dermatopatologia, 

imuno-histoquímica e patologia gastroin-

testinal foram apresentados e discutidos: 

médicos patologistas e residentes analisaram 

O Instituto de Patologia e Imunologia 

Molecular da Universidade de Porto 

(Ipatimup), em Portugal, prestou home-

nagem ao Prof. Valdeci Ferreira, pelo 

papel desempenhado pelo patologista no 

estabelecimento de relações entre a ins-

tituição, a Universidade Federal do Ceará 

(UFC), o Instituto de Câncer do Ceará (ICC) 

e muitas outras instituições acadêmicas 

do Brasil. Nascido no Ceará, onde estu-

dou medicina, Prof. Valdeci se formou 

doutor em patologia em São Paulo e fez 

estágio de pós-doutorado na Universidade 

do Porto. Devido à ação e intermediação 

do acadêmico, vários profissionais do 

Ceará realizaram e têm realizado estu-

dos na instituição portuguesa. Durante 

a cerimônia, representantes da Ipatimup 

falaram sobre a iniciativa de homenagear 

o Prof. Valdeci. “Pretendemos honrar 

o passado e, sobretudo, mostrar que a 

relação Ipatimup/Brasil não só está for-

tíssima, como está a lançar-se em uma 

nova dinâmica.”

casos, apresentaram diagnósticos e discuti-

ram os resultados com base em literatura. 

O patologista e chefe do Serviço de 

Patologia do Hospital Pablo Soria, Oscar 

Marín, compartilhou sua expertise em 

linfomas com os participantes do evento. 

Acompanhe mais informações nos canais 

de comunicação da SBP.

ombudsman. Têm direito ao voto os asso-

ciados que estejam quites com suas obri-

gações estatutárias. Os associados devem 

estar com a anuidade quitada até 21/10/2015.

Eleições 2015

23º Encontro do Núcleo 
de Especialidades da SBP

Universidade 
de Porto 
homenageia o 
Prof. Valdeci 
FerreiraDiretoria Executiva

Construindo Pontes
 

Patologia Brasileira

Presidente Clovis Klock (RS) Carlos Alberto Ribeiro (MG)

Vice-presidente para 
Assuntos Acadêmicos

Kátia Ramos Moreira Leite (SP) Myriam Dumas Hahn (RJ)

Vice-presidente para 
Renato L. de Moraes Júnior (SP) Telma Rejane M. Campello (PE)

Secretário-geral Felipe D’Almeida Costa (SP) Ricardo Artigiani Neto (SP)

Secretário adjunto Ana Lucia B. Guimaraes Areas (RJ) Cristiane Bedran Milito (RJ)

Tesoureiro Renata Bacic Palhares Batista (SP) Gustavo R. A. Focchi (SP)

Tesoureiro adjunto Carlos Augusto Moreira Silva (PA) Marco A. Dias Filho (MG)

Conselho Fiscal

Construindo Pontes Ética e Compromisso

Conselheiro 1 Daniel Cury Ogata (SC) Emílio Marcelo Pereira (SP)

Conselheiro 2 Leonidas Braga Dias Júnior (PA) Jerso Menegassi (SC)

Conselheiro 3
Raquel Carvalho de 
Almeida (DF)

Daniela Mayumi Takano (PE)

Suplente
Cesar de Souza Bastos 
Junior (RJ)

João Norberto Stávale (SP)

Ombudsman Luiz Antonio R. de Freitas (BA) Marilda C. Brandão (SP)

Próxima edição do encontro acontece em 19 de setembro




