Hino do Grupo Escoteiro Amizade

Salve, salve os escoteiros !
Sempre alertas eles estão,
Sendo eles pioneiros
Corajosos sempre são (bis)
Rataplando no arrebol
Forte rufam seus tambores
Brilham tanto quanto o sol
Do escoteiro os ardores
Coisa bela no escotismo
É a amizade e a união
Pois a vida em coleguismo
Dá alegria ao coração (bis)
Rataplando no arrebol
Forte rufam seus tambores
Brilham tanto quanto o sol
Do escoteiro os ardores
Nosso lema é Amizade
Sempre alerta para servir
A mensagem da bondade
Nós queremos transmitir (bis)
Rataplando no arrebol
Forte rufam seus tambores
Brilham tanto quanto o sol
Do escoteiro os ardores
Nossa lei nós respeitamos
Sempre com muita atenção
E a bandeira carregamos
Com ardor no coração (bis)
Rataplando no arrebol
Forte rufam seus tambores
Brilham tanto quanto o sol
Do escoteiro os ardores
Escoteiro, sempre avante!
Sê tu forte e varonil
E carrega sempre adiante
As grandezas do Brasil (bis)
Rataplando no arrebol
Forte rufam seus tambores
Brilham tanto quanto o sol
Do escoteiro os ardores
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História do 66/SP Grupo Escoteiro Amizade
Década de 60
A História do nosso grupo

começa bem antes de sua
fundação em 24 de
setembro de 1967.
Edi Antônio Inácio, dentro
de suas funções sacerdotais
no Conventinho, era diretor de
um grupo vocacional de jovens. O
Frater Vicente Brígido, que já havia participado
do 18º GE em Brusque - SC, como chefe de grupo e de tropa e que,
devido aos seus estudos, havia sido transferido para Taubaté onde
cursava o 3º ano de Teologia, achou que este grupo de adolescentes
poderia se tornar um Grupo Escoteiro e deste sairiam os que poderiam
ser padres pela própria vocação.

Foi então que em 02 de março de 1967, o Fráter Vicente Brígido envia
um ofício ao Comissário Regional de São Paulo, pedindo a autorização
provisória para iniciar a prática do Escotismo em Taubaté, na vila
São Geraldo.

Em 15 de junho 1967 foi concedida pelo 84º Distrito - São José dos
Campos, a autorização provisória para iniciar um Grupo Escoteiro
no Convento Sagrado Coração de Jesus, Conventinho, com endereço
Rua Nova Tremembé s/nº, Vila São Geraldo, Taubaté-SP, sob a direção
do Frater Vicente Brígido.
O nome do Grupo foi escolhido por votação entre os escoteiros e
Amizade venceu por unanimidade.
Os fundadores do nosso Grupo foram: Padre Edi Antônio Inácio os
fráteres Vicente Brígido, Cláudio João Weber, José Carlos Veloso e
Antônio Vagner da Silva, todos do Conventinho e alguns pais.
Na fundação do grupo as diretrizes iniciais, que tinham caráter
predominante religioso, foram todas idealizadas e divulgadas pelo
chefe Vicente Brígido.
A fundação oficial do Grupo Escoteiro AMIZADE, foi em 24 de Setembro
de 1967 às 09h47min, com a promessa de 21 elementos, sendo 9
lobinhos, 8 escoteiros juniores, apenas um sênior e 3 chefes fizeram
seu compromisso de acordo com o P.O.R. .
Na ocasião houve missa campal celebrada pelo Padre e Chefe Edi
Antônio Inácio. Após a Santa Missa houve um café de confraternização
entre todos os presentes.
Num bosque de eucaliptos, onde haviam sido construídos no dia
anterior 5 fogões e mesas, após o café, as patrulhas começaram a
preparar o almoço com música escoteira o tempo todo correu o dia
em clima de grande cooperação e entusiasmo.
Seguem alguns dos nomes encontrados nos arquivos de documentos:
Lobinhos:- Antônio Luís Xavier dos Santos; Judas Tadeu de Gouveia;
Marcos Caçador; Pedro Henrique Vasconcelos; Sebastião M. M. Machado.

Escoteiros:- Adilson Rosario Motta de Castro;Antônio Arcas;Antônio
Marcos Ferreira da Silva;Francisco Antonio Motta de Castro;Humberto
Consoli Neto;João Batista de Oliveira; Jorge Alberto Ferreira; José Carlos
Martins.
Sênior:- Jair Luiz de Paula (1ª promessa).
No dia 11 de maio de 1968, às 20h45min, no salão de festas do
Convento Sagrado Coração de Jesus, realiza-se a sessão solene de
instalação do GEA, presidida pelo Sr. Peter Nadas, comissário do
Distrito 84º UEB para posse da 1ª Comissão Executiva do Grupo
AMIZADE os quais fizeram a
Promessa Escoteira.
A Diretoria Nacional da União dos
Escoteiros do Brasil, de
conformidade com os seus
estatutos e regulamento técnico,
concede ao nosso grupo Certificado
de Reconhecimento, em 04 de
dezembro de 1968, recebendo o
numeral 66/SP.

Década de 70
Em 1970 a cidade de Taubaté

ganha um monumento do Rotary
club de Taubaté, construído na Av.
Marechal Deodoro: O
Monumento à Bandeira, A
administração do monumento
foi entregue ao G.E. AMIZADE pelo Rotary,
como prova da responsabilidade e
competência de tal movimento.Em meados
de 1970 até 1971 tivemos a publicação do
boletim bimestral chamado O Pica Pau.
Foram 5 edições mimeografadas
(responsável: Antônio Wagner da Silva;
organização e datilografia: Antônio Arcas;

Foi um início difícil, pois o Grupo não tinha sede, material e
equipamentos específicos para as atividades escoteiras. As atividades
eram feitas no horário das 08h30min às 11h00min aos domingos,
na Avenida Francisco Barreto Leme, 550, Taubaté-SP (Conventinho)
onde ficamos por 14 anos (1967 - 1981).
O Sr. João de Moraes Machado, nesta época era instrutor cívico do
Grupo, os instrumentos musicais destinados à fanfarra do grupo que
se manteve durante muitos anos em atividade.
Na assembléia de grupo no dia 11/10/1969,
Porém a Comissão propõe a concessão do título de Presidente de
Honra ao primeiro presidente deste Grupo Escoteiro, o Sr. Félix Vieira
Varejão pelos relevantes serviços prestados ao mesmo e por ser uma
figura grata na história deste núcleo escoteiro.

desenhos: Jair Luiz de Paula).
Em 20/10/1970, através do projeto
de autoria do vereador Vicente
Fonseca Lima, O Grupo Escoteiro
Amizade foi considerado de
Utilidade Pública pela Lei
Municipal nº1. 240.
Em meados de 1971, a comissão Executiva Regional aprova a bandeira
do GEA. O desenho da Bandeira: Bandeira azul cobalto (90x135 cm)
sendo a cor da amizade e a cor da cidade, com duas faixas brancas
neve (10 cm) na transversal oblíquas simbolizando a paz, flor de lis
oficial (35 cm), que é o símbolo do escotismo, sobreposta com uma
corrente em amarelo ouro (20 cm de raio) que é o símbolo da amizade
e união, escrito acima G.E.A. e em baixo TAUBATÉ em branco neve
(10 cm).

A partir de março de 1974 as atividades escoteiras passaram a ser
efetuadas na chácara do Conventinho. Até então do convento só se
utilizava o salão de reuniões e as atividades ao ar livre eram sempre
feitas em chácaras e quintais de pessoas amigas situadas nas redondezas
ou em acampamentos.

Em 17/10/1974 0 Grupo obtem o C.G.C. conforme fiscalização estadual,
sendo legalizado sob o nº 46.631.776/0001-00.
A festa de aniversário do grupo em
1975 contou, entre outras
personalidades, com o então prefeito
de Taubaté o Sr. Milton de Alvarenga
Peixoto, que aparece na foto
hasteando a bandeira nacional.
1978 o Grupo AMIZADE recebe uma
MENÇÃO HONROSA da UEB, por sua
significativa participação no projeto Grupo Padrão.
Em março de 1979 o Chefe João Machado assumia oficialmente o
cargo de Chefe de Grupo, ficando até fevereiro de 1984.
Em reconhecimento a dedicação ao Grupo
Escoteiro AMIZADE, durante 15 anos que
assumiu a responsabilidade do grupo, o salão
principal da sede recebe o nome Sala Chefe
João de Moraes Machado.

Década de 80
Em meados de 1979, fomos informados pelo reitor do Conventinho,

que nós teríamos que em muito breve, procurar um outro local para
sediar o Grupo Escoteiro Amizade. Reformas seriam efetuadas para
expandir o seminário e a casa que nos abrigava seria substituída por
um prédio externamente idêntico ao então existente.
Gestões feitas pela Comissão Executiva assessoradas pelo chefe João
Machado, onseguem em 10 de junho de 1980 em nome do Senhor
Prefeito Valdomiro de Carvalho pelo decreto municipal nº 4.262, a
permissão de uso da área do terreno que se tornou a sede atual.
Em 28/07/80 o grupo
envia uma carta à UEB Brasília no intuito de
solicitar o reconhecimento
do GEA como Utilidade
Pública Federal,
Encontram-se o
Movimento Escoteiro
reconhecido pelo Decreto

Federal nº 5.497 de 23/07/1928 e pelo decreto lei nº 8.828 de 24/01/46.
Em 1981 não mais estávamos no Conventinho, após quase 14 anos
de utilização. Foi então que, por uma gentil concessão do comandante
do 5º Batalhão da Polícia Militar
do Interior, começamos a utilizar
as instalações do quartel para as
atividades escoteiras semanais.
26/06/81 fica pronta a 1º planta da
nova sede, com destaque para o
salão de reunião, sala dos lobinhos,
escoteiros e seniores, banheiros e
casa do caseiro.
O esforço de todos os pais, chefes e
comissão executiva em conseguir areia, cimento, tijolos, madeira,
telhas, portas, janelas, fios, tubos, etc., com o menor custo possível,
mão de obra, além de ter uma planta aprovada para construção, foi
ao longo dos anos seguintes a tônica das nossas preocupações, sem
deixar de ser dada atenção para o adestramento e a parte técnica.
No final de 1982 nos mudamos para o local da nossa sede atual,

mesmo em caráter precário (somente o salão estava coberto). A
princípio a nossa sede mais parecia um barracão construído com
materiais diferentes em cada trecho, mas já estava sendo possível
abrigar os meninos em dias de chuva. Nossas atividades se desenvolviam
na área externa e aí começamos a plantar as primeiras árvores. Para
orgulho de todos a sede começava a tomar forma.

Em 1983, com a eleição de uma nova comissão executiva e a elaboração
de um plano de grupo,
foi um divisor de águas para o Grupo Escoteiro Amizade. Saímos
do anonimato e entramos em uma nova fase de parceria com os

pais e de trabalho para restabelecer as forças do Grupo.
Em novembro de 1985 as instalações da sede deveriam sofrer algumas
adaptações, como banheiros, salas, para receber as meninas e instalar
a co-educação no Grupo.
Em 27/08/87 recebemos autorização da UEB-SP, para oficializar a
co-educação para o ramo lobinho, com data retroativa a 29/11/86.
... a co-educação faz parte da realidade atual e, portanto, todos os
esforços devem ser feitos para que os objetivos sejam alcançados,
sendo também congratulado pela UEB nacional, pela nova etapa em
que vive o grupo.
Com as seções de lobinhos, escoteiros e seniores desde a sua fundação,
o 66/SP Grupo Escoteiro AMIZADE passou a ter sua co-educação. Em
1986 foi inaugurada a Alcatéia de Lobinhas HATHI, em 1987 a Tropa
de Escoteiras TXUCARAMÃI e depois em 1988 a Tropa Guia TOCANTINS.
Nesta época Chefe Toninho comissário do 84º Distrito Escoteiro (Vale
do Paraíba e Litoral Norte), fazia uma competição entre os grupos,
denominada "Grupo Escoteiro Eficiente". Nesta competição o GEAT
foi duas vezes 4º lugar (83 e 84), uma vez 2º lugar (85) e quatro vezes
1º lugar (86, 87, 88 e 89).

Década de 90

Em 18/08/1990 tivemos a inauguração da sala sênior, tendo como

homenageado o Ch. Felício Meirelles Ribeiro pelo seu grande
desempenho e dedicação ao nosso grupo por muitos anos.
Em meados de 1991 foi fundado o clã misto de pioneiros EXCALIBUR.
Em 1992 tivemos a publicação do Boletim Amizade escrito por Luiz
Carlos dos Santos. Foram 7 edições datilogradas.

Em 27/08/1994, por determinação da resolução 03/94, foi feita uma
votação para optar entre o uniforme ou traje escoteiro. Optamos
definitivamente pelo uso do Uniforme Escoteiro através de plebiscito
onde tivemos 94,4 % dos jovens a favor do uniforme contra 5,6% a

favor do traje escoteiro. A tradição permaneceu em nosso Grupo com
a utilização do chapelão.

Entre 1994 e 95, tivemos a publicação do jornal interno
Apocalipsênior. Idéia da tropa sênior, inicialmente escrito por Patrick
Nogali e Marco Marioto Facci e posteriormente por Fábio Rogério.
Foram 7 edições totalmente computadorizadas.

A cidade de Taubaté em março de 1995, ganhou um novo meio de
divulgação do Movimento Escoteiro, foi montado pela pioneira Elaine
Cristina Ortiz Silva um Museu Escoteiro, estava instalado nas
dependências do Museu Municipal de Taubaté.

Em 1998 tivemos apenas uma publicação do
jornal interno A Távola, escrito pelo clã.
Responsáveis: Fábio Rogério, Eduardo Gomes
e demais pioneiros.

Década de 00
Em 04/08/2001, devido ao número elevado de candidatos a lobinhos,

foi inaugurada a 3º alcatéia, denominada Alcatéia Mista BAGHEERA.
Em meados de 2003, o engenheiro civil Adilson Evaristo Figueira
propôs a doação da área verde do loteamento Jardim Continental II,
administrada pela incorporadora Newland Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
A princípio a idéia era ter um local para atividades do Grupo, caso
este não assumisse passaria a ser do Pólo. No ano seguinte, o Grupo
aceita o desafio assume o local e os gastos. O local passou a ser
freqüentado efetivamente desde 12/06/04 pelo ramo sênior. Na época
era conhecida como sede de campo.
Em 11/02/2006 foi criado
uma comissão para levantar
fundos para a construção e
manutenção das instalações
presentes; Esta comissão
inicialmente definiu entre
outras coisas o nome de
CITE (Campo de Instrução e Treinamento do Escotismo).
Foi apresentado em uma reunião específica no auditório do sindicato
dos metalúrgicos de Taubaté, uma campanha de levantamento financeiro,
através de doações voluntárias, em contra-partida foram distribuídos
kits contendo (chaveiros, carteiras, adesivos e camisetas) para serem
distribuídas as pessoas que contribuíssem com determinados valores.
Em 2005 todas as seções se tornaram mistas e as tropas sênior e guia
foram extintas para a abertura de uma nova Tropa Sênior Mista
MONTE CASTELLO.
A U.E.B. de acordo as diretrizes
nacionais de crescimento, estabelece
metas para os grupos escoteiros. O
Grupo Escoteiro Amizade conquistou

os seguintes títulos de Grupo Escoteiro Padrão: Grau Prata em 2004,
Grau Bronze em 2005 e Ouro em 2006 e 2007.
Em abril de 2007, o chefe Carlos
Augusto Pinto Bandeira chefe
Gu publica o site do Grupo, com
uma cara nova e atualizada,
ainda que de forma "amadora".
Este site está publicado com o
seguinte endereço:
www.geamizade.org.br .
O Grupo Escoteiro Amizade sempre esteve presente nas mais diversas
atividades escoteiras, como por exemplo os Ajuris; AIP/94; no Jamboree
Pan-americano no Paraguai, Jamboree Austral no Chile, Jamboree
Colombo no Rio Grande do Sul Jamboree Pan-americano ; Jamboree
Pan-americano na Guatemala/96, 1º Jamboree Nacional em
Navegantes SC, 19º Jamboree Mundial no Chile 1999,2º Jamboree
Nacional em Foz do Iguaçu, 3º Jamboree Nacional 2006 em Brasília,
e no 21º Jamboree Mundial da Inglaterra 2007.
Várias gerações de escoteiros e escotistas que passaram pelo Grupo
Escoteiro AMIZADE, conseguiram mostrar que com vontade e
persistência, ânimo e determinação, entrosamento e objetivo, além
de administrações eficientes, pode-se fazer surgir do nada uma
realização digna de ser admirada com orgulho e maior orgulho ainda
porque todos contribuíram para ela com um grão de seu tempo e de
suas preocupações. Hoje quem passa pela Rua Kenzo Kajita, 272, vê,
na forma, uma sede bem construída e funcional. Para quem sofreu
com as primeiras incertezas e sonhou com aquilo que se vê agora não
pode deixar de se emocionar e lembrar que na verdade nunca antes
tivemos uma verdadeira sede. Nossa sede é uma realidade.

Seções do Grupo
Alcatéia Mista CHILL

Alcatéia Mista BAGHEERA

- História: A alcatéia de lobinhos foi fundada juntamente com o
Grupo em 1967, temos relatos que inicialmente chamava-se Tupã,
posteriormente passou a ser chamada de Wainganga que é o nome
do rio da historia de Mowgli, após uma Roca do conselho passou a
ser chamada de alcatéia de lobinhos CHILL, recentemente em 2006
tornou-se Alcatéia Mista 1 CHILL.
CHILL que representa o Abutre na História de Mowgli.

- História: A alcatéia mista Bagheera, foi fundada em 04/08/2001,
decorrente do elevado número de fichas a candidatos a lobinhos e
lobinhas, tendo claro este objetivo, esta alcatéia já foi fundada como
seção mista.
A primeira Akela foi a ex-bagheera da alcatéia Hathi chefe Letícia.
BAGHEERA é a Pantera na História de Mowgli.

Alcatéia Mista HATHI

- História: A primeira seção feminina criada no grupo foi a alcatéia
de lobinhas Hathi, pois com a transferência de duas lobinhas (Stela
e Tatiane) de São Bernardo do Campo, algunas meninas se já se
reuniam desde 1986, mas a autorizada da UEB se deu somente em
agosto de 1987, em 2006 tornou-se Alcatéia Mista 2 HATHI.
HATHI é o elefante mais valente da floresta.

Tropa Escoteira Mista MAFEKING

Tropa Escoteira Mista TXUCARAMÃI

- História: A Tropa Escoteira Mafeking foi fundada juntamente com
o Grupo em 1967, temos relatos que inicialmente chamava-se Tropa
de Escoteiros Junior", posteriormente passou a ser chamada Tropa
Escoteira Mafeking e recentemente em 2006 tornou-se a Tropa Escoteira
Mista 1 MAFEKING.
- Grito da Tropa: Rodeado de montanhas, ao lado de um rio, Tropa
Mafeking desbravando o Brasil; Lobo, Castor, Falcão, Águia, Chefia,
Tropa Mafeking.
- As patrulhas escoteiras recebem nomes de animais da fauna brasileira
ou constelações, antigamente a tropa era composta das seguintes
patrulhas : (1970) Cão, Falcão, Coruja e Águia depois Lobo, Esquilo,
Leão e Tigre, recentemente tivemos 5 patrulhas, onde a patrulha Leão
permaneceu por alguns anos.
Grito das atuais patrulhas da tropa:
- Lobo: Fareja o perigo, uiva para os amigos, de dentro da toca ou
andando na floresta, assim um lobo faz. Patrulha Lobo.
- Castor: Na montanha na nevasca, nosso ataque é uma parada. Hei,
hei hei Castor até morrer.
- Falcão: Praticar o escotismo com raça amor e união este é o lema
da patrulha Falcão.
- Águia: Águia voa longe, longe pra valer, desce para caçar e sobe para
vencer, patrulha Águia.

-- História: A tropa escoteira feminina foi criada em 1996, originalmente
as patrulhas eram: Cascavel, Pantera, Pavão e Gavião. Recentemente
duas patrulhas foram adormecidas e substituídas. A formação atual
é: Panda, Foca, Pavão e Gavião; em 2006 tornou-se a Tropa Escoteira
Mista 2 TXUCARAMÃI.
- Grito da Tropa: Sempre Alerta têm que estar para tudo conquistar,
fortes, unidos jamais serão vencidos, Pavão Sempre Alerta! Foca
Sempre Alerta! Panda Sempre Alerta! Gavião Sempre Alerta! Este é o
lema da Tropa Txucaramãi!
Grito das atuais patrulhas da tropa:
- Panda: Nós somos escoteiros queremos ajudar estamos sempre alerta
para o mundo conquistar. Patrulha Panda!
- Foca: Força garra e união, patrulha foca no coração. Patrulha Foca!
- Pavão: Patrulha Pavão, cheia de animação, unidas e sorrindo, nosso
lema é competir patrulha biii-oic
- Gavião: Escotismo, Amizade e União. Patrulha Gavião!

Tropa Sênior MONTE CASTELLO
Tropa Sênior Itaboaté

O nome da tropa sênior na fundação do Grupo em 1967 , segundo
relatos, era Monte Castelo com duas patrulhas chamadas : M.L e B.P
Monteiro Lobato e Baden Powell. Posteriormente a tropa passou a se
chamar Tropa Sênior Itaboaté entre as
patrulhas constam os nomes de: Sete
Quedas, Anchieta, Caio Martins, Urubu,
Karipuna, Paumarí, etc.

Tropa de Guias Escoteiras Tocantins

OA Tropa de Guias Escoteiras Tocantins foi fundada oficialmente no
dia 23 de Abril de 1988, com a renovação da promessa da Elisa que
vinha da Tropa Escoteira e das noviças Maria Isabel e Paola.
Inicialmente as Guias formavam-se todas
juntas com o nome da Patrulha Tamoio,
constam o nome das seguintes patrulhas:
Tamoio, Tupinambá e Karajá.

A junção das tropas Sênior & Guia se deu para atendendo uma
tendência natural das seções se tornarem mistas, em um
acantonamento na sede as tropas Sênior Itaboaté e a Tropa Guia
Tocantis, foram adormecidas em uma cerimônia emocionante
exatamente as 24:00hs do dia 03 para 04/02/2006, onde no amanhecer
nasceu a atual Tropa Sênior Mista MONTE CASTELLO.

- Grito da Tropa: Estive na guerra, E quase morri, Com poucos
soldados, Jamais desisti. Seguindo o ideal de honra e valor, ganhar
ou perder, até mesmo morrer. Isso eu quero, assim espero. Tropa
Sênior Monte Castello.
-As patrulhas sênior podem receber nomes de tribos indígenas ou
acidentes geográficos.
As patrulhas atuais e seus gritos são:
- Patrulha Karipuna: Com raça e coragem estamos aqui, com força
e vontade nós vamos seguir, lealdade e união estão aqui Karipuna
nos protege com o espírito de B.P. Patrulha Karipuna!
- Patrulha Paumari: Não importa raça crença ou nação Palmari vai
longe com sua união com força de vontade nos vamos viver para
sempre na vida nos vamos vencer. Patrulha Paumari!
- Patrulha Tamoio: No passado tribo guerreira, agora aprendendo a
lutar patrulha mista escoteira. Patrulha Tamoio!
- Patrulha Tupinambá: Viemos do norte do sul e do leste, perseguidos
e agora unidos fortes e com vontade de lutar. Patrulha Tupinambá!

Clã Pioneiro Misto EXCALIBUR

- História: Em meados de 1991, os escotistas José Pinto Bandeira Neto,
Cláudio Senos Pache de Faria e Ricardo Rezende, preocupados em
dar continuidade ao seu adestramento, e a grande evasão de seniores
e guias após completarem seus 18 anos, lançaram a idéia de fundar
um Clã Pioneiro, foram através do esforço dos mestres Celso Martins
Rocha e Maria Elisabete Bassi, que o clã tomou embalo e se fortaleceu.
O nome do clã foi escolhido, após assistir ao filme EXCALIBUR à
espada do poder,que inspirou toda mística do clã.

Em um acampamento realizado no bairro de Vargem Grande de 13 a
15 dezembro de 1991, os 10 primeiros pioneiros: Ana Catarina, Ana
Mayli, Cláudio Senos, Elaine Cristina, Elisa Ayoama, José Bandeira, Luiz
Henrique, Marcello Benevides, Ricardo Rezende e Isabel com seus
padrinhos, mestres e o convidado Comissário Regional Pioneiro Sr
Didier, realizaram na 1º noite as suas primeiras cerimonias de totenização
e na noite seguinte as primeiras cerimonias de Armadura Pioneira.
Grito do Clã: Buscando o Santo Graal, temos sempre um ideal, até na
despedida Excalibur para toda vida!

R. Kenzo Kajita, 272
Parque Mauá
Tel. (12) 3622-7084
Atividades sábados
14:30 às 17:30h
www.geamizade.org.br

