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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
 Srs. Presidentes e lideres da Associação Fraternidade, bom dia, reverências, muito obrigado. 
 Por muitas que sejam as adversidades, por maiores que sejam seus aparentes fracassos, se você continuar vivendo o seu 
nobre ideal, mantiver firme o seu senso de justiça e não perder a pureza da alma, certamente o seu “ideal interno” o elogiará 
dizendo: “meu filho, tu venceste, és um Grande Homem !” ( Livro dos Jovens ) 
 Este pequeno trecho do Livro dos Jovens expressa exatamente o que senti ao saber a quantidade de pessoas que foram ao 
Seminário do Sucesso em Ibiúna, o maior evento da Federação Fraternidade. “Apenas”, 38 filhos de Deus, representando 1/3 do 
total das nossas Associações. 
 Senti esse “aparente fracasso”, achando que todo o trabalho dos nossos dirigentes em termos de divulgação foi em vão, mas 
esse sentimento foi se transformando em alegria quando vi esses queridos amigos que representavam nossa Regional, com um 
semblante maravilhoso, e em cada momento do seminário, a cada palestra, a cada prática realizada, sentia que eles estavam 
realmente felizes e absorvendo cada momento vivido ali, como verdadeiros Filhos de Deus. 
 Depois, nos encontros pelos corredores com esses queridos Fraternos e sabendo das decisões tomadas por eles em relação 
ao próximo seminário em Maio de 2011, cheguei a conclusão que este evento foi um VERDADEIRO SUCESSO, e nosso ideal interno 
nos disse, “vocês venceram”, muito obrigado, pela presença de todos! 
 Minha eterna gratidão aos preletores José Carlos Gonçalves, Plínio Suguinoshita e Geraldo Malachias, pelo grandioso 
trabalho na coordenação interna do seminário, muito obrigado. 
 Minha gratidão, também, a vocês dirigentes que por algum motivo não puderam ir a este seminário, pois sei que não faltou 
empenho e vontade da parte de todos, muito obrigado. 
 Espero este mesmo entusiasmo para o nosso próximo encontro na Sub-Sede em São Paulo, dia 21/11/2010, no último curso 
de formação de Líderes de 2010, até lá. Que Deus ilumine a todos! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2010 (*) 
 
13/11 Seminário do Sucesso Regional, em Indaiatuba/SP, 

às 14h, com os orientadores: Prel. Ralf Arine, Prel. 
Carlos Y. Tokubo, Prel. Ismael Artoni 

21/11 Curso para Formação de Líderes, com o Prof. 
Yoshio Mukai, na Sub-Sede em São Paulo 

28/11 Seminário da Sabedoria, em Itapira/SP, às 15h, 
sob orientação do Prel. José Carlos Gonçalves 

04/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas 

 
AGENDA   DO   FRATERNO   2011 (*) 

 
08/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
05/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
05/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
02/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
07/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
14/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP, sob a 
orientação de: Prel. Luiz Hideo Tamaru, Prel. Jairo 
Oliveira Santana, Prela. Katia Metran Saita 

 
(*) programação sujeita a alterações 

 

Última Reunião de Presidentes em 2010  
 Nossa próxima reunião será no dia 04/12/2010 às 
8h30 na Regional SP-Campinas. Sr. Presidente, pedimos que 
traga toda sua diretoria e todos os seus divulgadores 
para esta importante reunião de fechamento. Até lá !!! 

 
Parabéns para vocês ! 

 
Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Outubro. Desejamos muita saúde, paz e 
prosperidade para nossos amigos: 

09/10 - JAYR SILVA 
17/10 - ANTONIO LUIZ RUBIN 

 

P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 
 

Coordenadoria de Divulgadores 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, 

reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez, venho através deste artigo agradecer 

o empenho dos senhores em divulgar os Ensinamentos da 
Seicho-No-Ie ao maior número de pessoas possível. É com o 
coração repleto de alegria e entusiasmo que conto sempre 
com sua presença no nosso ENCONTRO DE 
DIVULGADORES. 

No nosso último encontro tivemos uma aula 
fantástica sobre como se idealizar e concretizar um grande 
sonho. Venha, participe e traga seus amigos de AL. 
Lembrando que nosso Encontro se realiza sempre 
paralelamente à Reunião de Presidentes, todo primeiro 
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sábado do mês às 9:00hs. Para maiores esclarecimentos, fico 
a disposição e meu endereço de e-mail segue abaixo. 

Muito obrigado e SUCESSO ! 
Preletor Marcelo da Silva. 
infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 
Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 
Bom dia, muito obrigado. 
Livros e revistas da Seicho-No-Ie, num primeiro 

momento parecem coisas materiais para quem não conhece a 
Verdade. Mas ao abrir e lê-las, as pessoas percebem o 
quanto de abençoadas são as informações contidas nelas. 

Através de nós, que divulgamos seu conteúdo, é que se 
dará a oportunidade dessas pessoas conhecerem a Verdade: 
“o Homem é Filho de Deus”. 

Nas Associações Locais, incentivamos aos dirigentes, 
fazerem sempre o “Círculo do Livro” para que possamos 
divulgar livros e revistas de uma maneira agradável e 
constante. Outro modo interessante de fazer o círculo do 
livro, através de envelopes de gratidão, foi realizado na 
reunião passada onde foram divulgados 20 livros lançamento. 
A idéia e a oportunidade estão aí, não percam ! 

Sempre que os Srs. receberem as escalas das palestras 
observem os temas com seus respectivos livros e 
providenciem alguns exemplares na Livraria de sua 
Associação Local. Assim dar-se-á a inclusão no sorteio do 
livro tema da palestra, aumentando muito o interesse das 
pessoas em participar do sorteio. 

Com essas dicas, adicionada a sabedoria dos senhores, 
tenho certeza que suas reuniões serão sempre abençoadas 
ajudando a tornar os lares das pessoas um verdadeiro 
Paraíso. 

Um grande abraço à todos e até o mês que vem. 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com -  fone 3278-3193. 
 

Reunião de Estudos Específica para Homens 
 
Inicio agradecendo a cada um dos Presidentes que com o 

seu amor e sua dedicação se empenharam para o Seminário 
do Sucesso em Ibiúna, que, com certeza, foi muito bom. Os 
que participaram nestes dois dias de treinamento espiritual, 
conseguiram captar a alma das Reuniões de Estudos 
Específicas para Homens. 

Quero agradecer aos 499 participantes do evento, onde, 
com estes seminaristas, criou-se e fluiu uma energia 
inimaginável que fez todas as pessoas se arrepiarem, 
principalmente quando foi tocada pela última vez a "Canção 
da Fraternidade", pois parecia que ela já vinha sendo tocada 
à anos nas associações locais. Este foi para mim o momento 
mais intenso, onde as energias se juntaram, as emoções 
afloraram e parecia o Paraíso aqui na Terra. 

Quero agradecer a todos os envolvidos, quero agradecer 
a cada participante, quero agradecer a Todos os Presidentes 
que fizeram orações e visualizaram a Imagem Verdadeira do 
Seminário. Com toda a certeza foi com o trabalho de todos 
que pudemos vivenciar um Seminário tão esplendoroso como 
foi. 

Para os que não puderam ir pelos seus motivos pessoais, 
gostaria de deixar aqui nosso convite para o próximo 
Seminário do Sucesso em Ibiúna que será realizado nos dias 
14 e 15 de maio de 2011. Aos interessados serão distribuídos 

carnês para que possamos programar as despesas 
mensalmente até a data do evento. Você que não pôde ir, 
você que gostou e deseja voltar, ou quer levar um amigo pela 
primeira vez a Ibiúna, ou até mesmo pela primeira vez em 
uma atividade da Seicho-No-Ie, possa se preparar desde já, 
pois, com certeza, o próximo será mais um Seminário do 
Sucesso esplendoroso. 

Para as pessoas que queiram mais informações sobre as 
Reuniões de Estudos Específicos para Homens, por favor me 
procurem, estou a disposição e ficarei muito feliz com seu 
contato. 

A todos, meu Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br    
 

Nossa Fraternidade 
 
Esta coluna tem por objetivo trazer ao conhecimento de 

nosso Presidentes, Líderes e Divulgadores quem são nossos 
presidentes e como desenvolvem seus trabalhos. 

Neste mês temos a entrevista dada ao Preletor Plínio 
Yoshio Suguinoshita pelo Divulgador Cleber Roberto Susi, 
Presidente a Associação Fraternidade de Salto/SP, vejamos 
seu trabalho em nossa entrevista: 
JF: Como você conheceu e iniciou na Seicho-No-Ie ?  
Cleber: Conheci a Seicho-No-Ie através da minha Sogra, 

que já partiu para o mundo espiritual. Além de divulgar o 
ensinamento ela mostrou através de seus atos o que a 
Seicho-No-Ie pode melhorar a vida das pessoas, e foi 
através do convite da minha esposa que cheguei a participar 
de uma reunião na AL de Salto. Gostei muito, porém por 
alguns desencontros não freqüentei assiduamente, até que 
em Julho de 2008 voltei decidido a seguir esta maravilhosa 
Filosofia. 
JF: Como você se tornou um dirigente ?  
Cleber: Acho que Anjos me conduziram para me tornar um 

dirigente, pois com 03 ou 04 reuniões, comecei a ajudar na 
livraria, e em seguida comecei a ajudar fazendo contatos e 
agendando preletores. Em Agosto de 2009 conheci o Sr. 
José Carlos Gonçalves que veio até a AL de Salto para uma 
reunião com nosso presidente da época, participei desta 
reunião e ali começou minha preparação para ser o futuro 
presidente de AL Salto que se iniciaria na nova gestão 
2010/2011. Antes disso, em Setembro/2009, assumi a 
presidência juntamente com o tesoureiro, Sr. Tales Guarino, 
pois o presidente, por motivos particulares, não conseguiu 
cumprir seu mandato. Com muita ajuda de todos os 
colaboradores e do tesoureiro conseguimos concluir o 
mandato com muito sucesso, e iniciar um novo. 
JF: Como estava a Associação Fraternidade de Salto 

quando você assumiu a presidência? Como ela está hoje ? 
Cleber: Para falar da AL Salto de como está hoje e como 

estava antes, não posso deixar de citar primeiramente, que a 
associação de Salto sempre foi muito abençoada, tendo a 
frente, pessoas capacitadas, antecessores maravilhosos, 
alguns continuam conosco na caminhada espiritual e todos 
juntos, estamos conseguindo desenvolver melhorias cada vez 
mais grandiosas. Desde que assumimos em Setembro/2009 
começamos com algumas mudanças e uma das primeiras 
mudanças foi a reativação das reuniões de Crianças, 
paralelas as Reuniões da Fraternidade.  

Iniciamos com 04 crianças e atualmente estamos com a 
média de 18 crianças por reunião. Chegamos a 25 crianças 
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numa reunião. Temos 09 juvenis que participam sem os pais, 
e não faltam por nada. São juvenis que estão cada vez mais 
introduzidas no movimento, querendo ajudar e trabalhar 
junto com a gente. Com certeza logo teremos mais 
novidades. 

Quando iniciei a gestão, já nomeado como Presidente, toda 
equipe da minha diretoria se reuniu com a Associação Pomba 
Branca, e reforçamos a parceria para caminharmos juntos. 
Esta relação segue em grande harmonia, principalmente com 
o departamento Infantil e recentemente as Associações 
Pomba Branca e Fraternidade já puderam colher os 
primeiros de muitos frutos deste trabalho.  

No dia 23/10/2010 participamos da Convenção Nacional 
Infantil na Sede Central e representamos a Regional 
Campinas com nossa amiguinha Laura de Oliveira Paes no 
concurso de Narração, a qual conseguiu com muito 
brilhantismo o 6º lugar, os amiguinhos Walter Marcelo e 
Sabrina Chiqueto levaram a Bandeira da Seicho-No-Ie e a 
amiguinha Ana Paula Bernardinetti levou a bandeira do 
Departamento Infantil. Foi tudo um sucesso ! Tivemos 
também a participação de 09 juvenis no Seminário que 
aconteceu na Regional Campinas, dias 23 e 24/10/2010. Para 
nossa alegria eles retornaram para Salto com a certeza de 
que querem participar do Seminário que acontecerá em  
Ibiúna em Janeiro/2011. 

Não existe gratificação maior do que ver o trabalho das 
duas associações evoluindo tanto em tão pouco tempo, tudo 
isso graças à harmonia e sabedoria divina que habita dentro 
de todas as pessoas que estão trabalhando, incansavelmente 
para o movimento da Iluminação da Humanidade. 

Ainda, em conjunto com a Pomba Branca, retomamos um 
trabalho que era feito no passado, trabalhando com bazares, 
vendas de pizzas, campanha do Leite, e várias outras 
atividades. 

Neste ano aderimos a semana da Paz e do Meio Ambiente, 
onde distribuímos 1.000 revistas, limpamos praças e 
conquistamos o apoio da Prefeitura Municipal de Salto, a qual 
se comprometeu a construir uma praça para que a Seicho-
No-Ie realize eventos em prol a Natureza, e esta praça já se 
encontra em construção e nela existirá um relógio do Sol, um 
espaço para meditações, chamar-se-á “Praça da LUZ” e está 
próxima à nossa Associação Local. 

Uma revista local, com circulação nas cidades de Salto, Itú 
e Indaiatuba, divulgou nosso evento da semana da Paz, 
publicando na sua edição de Outubro uma matéria com o 
tema, “Seicho-No-Ie Salto promove limpeza de praças em 
Salto.” 

Atualmente estamos investindo em preletores, divulgando 
forma humana e divulgando a missão sagrada, onde já 
tivemos um aumento de colaboradores. 

No ano de 2010 também participamos da festividade do 
Santuário Hozzo em Ibiúna, participamos do Seminário da 
Luz em Valinhos e da Convenção Nacional dos Jovens no 
Ibirapuera. Estamos trabalhando para que em 2011 possamos 
enviar mais adeptos para o módulo de Estudos, visando assim 
a formação de novos divulgadores 
JF: Quais os seus principais planos para a Associação 

Local de Salto durante a sua gestão como presidente ? 
Cleber: Vamos melhorar a estrutura para melhor acomodar 

as crianças e juvenis, para isso pretendemos fazer um 
Jardim no fundo da AL (gramado, com iluminação, bancos e 
brinquedos ), também Continuar trabalhando na programação 
de eventos em prol de melhorias contínuas, procurando 

sempre fortalecer a relação entre as associações, entre 
adeptos e principalmente buscando novos adeptos, para que a 
AL Salto continue crescendo.  

Com certeza, através de Deus, queremos deixar marcas 
positivas e exemplos de que a harmonia é a principal 
ferramenta para o sucesso do trabalho.  
JF: Você gostaria de acrescentar algum outro 

comentário pessoal ?   
Cleber: Somente agradecer. 
Agradeço a Deus, ao Mestre Masaharu Taniguchi por este 

maravilhoso ensinamento e a todas as pessoas que ajudam 
nesta  caminhada. Uma homenagem especial para a minha 
Sogra D. Eulyta Della Paschoa Fávero, uma das pioneiras da 
Seicho-No-Ie de Salto, que nos apresentou a Seicho-No-Ie. 
Agradecer a minha Esposa Fabiana que fez o 1º convite para 
minha participação em uma reunião e hoje é mais que meu 
braço direito. 

Agradecer toda minha diretoria, Sr. Sergio H. Martoni, 
uma pessoa sensacional que veio pra somar, ao Sr. Tales 
Guarino, que é um dos responsáveis pela bela estrutura que 
temos hoje e que nos deu a oportunidade para dar 
continuidade no trabalho e ao Sr. José Aparecido Moreira, 
que aceitou o desafio e esta ao nosso lado divulgando a 
filosofia Seicho-No-Ie. Agradecer ao Depto Infantil, a 
Fabiana, a Eliana, a Adriana, a Aldry e a presidente Márcia, 
pelo maravilhoso trabalho.  

Enfim, sem citar nomes, para não correr riscos de 
esquecer de alguém, quero agradecer todas as pessoas que, 
toda a quinta-feira, deixam o conforto do seu LAR para 
compartilhar e ajudar a Divulgar a Verdade: “Homem Filho 
de Deus Perfeito e Maravilhoso”. 

   
Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 2011 
 
Atenção aos Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie, que 

serão realizados na sede da Regional SP-Campinas, e também 
no núcleo de Limeira. O início das atividades será o dia 6 de 
Março, e seguirá no primeiro sábado de cada mês, sempre 
com início as 13:00h. 

Solicitamos a todos os Presidentes que, desde já, 
divulguem para o maior número de adeptos sobre os Módulos 
de Estudos, e os incentivem a participarem, e formarem 
assim futuros dirigentes. 

Estes módulos são destinado aos adeptos e simpatizantes 
que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a 
doutrina e os fundamentos organizacionais da Seicho-No-Ie, 
e destina-se ainda à preparação formal de novos Dirigentes 
da Seicho-No-Ie, na forma das normas vigentes. 

Paralelamente, haverá Reuniões para Crianças e Juvenis, 
sob orientação de monitores da Seicho-No-Ie. 

Contribuição anual: R$ 150,00, parcelável em até 5 vezes, 
mais R$ 10,00 pela Apostila. 

Datas: 06/03; 10/04; 08/05; 03/07; 07/08; 04/09; 02/10 
e 06/11 (prova final).  

Os interessados em participar do curso na sede da 
Regional SP-Campinas devem contatar a coordenação pelo 
telefone 19-3251-7234, ou com a Diretoria de todas as 
Associações Locais. Para os interessados em participar das 
aulas no Núcleo Limeira, Av. Maria Buzolin, 383 podem obter 
mais informações pelo tel. 19–3451-3064  com D.Ana Maria 
Rizzo, (Limeira), ou 19–3422-7909 com D.Darci Nievas 
(Piracicaba) 
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Ciclo de Estudos da Prosperidade 2011 
 
Destinado especialmente aos Empresários, Executivos, 

Profissionais Liberais Autônomos, Empreendedores 
Individuais, enfim, a todas as pessoas que desejam um 
melhor embasamento espiritual para enriquecer a sua vida 
profissional e empresarial com a filosofia positivista da 
Seicho-No-Ie.  

Em Campinas, é realizado no quarto sábado de cada mês e 
em Jundiaí, Mogi Mirim e Rio Claro aos domingos, uma vez 
por mês.  A Carga horária do Ciclo é de 56 horas. 

O Ciclo Campinas dispõe de uma sala de aula infantil, 
direcionando e treinando as crianças no pensamento positivo. 
Em 2011, mais uma novidade: o Ciclo Unidade Campinas vai 
instalar o Ciclo Juvenil para alunos de 10 a 15 anos e a 
anuidade para esta turma será de R$160,00. O custo anual 
do Ciclo Campinas é de R$ 700,00. Inscrições já estão 
abertas, facilitados em 13 vezes de R$ 54,00.  

Informações mais detalhadas sobre locais, dias e 
descontos de pagamentos podem ser obtidas na Regional SP-
Campinas pelo tel. 19-3251-7234, ou também pelos tel. 19-
8103-4877 (Ivonete), 3241-1408 (Jocely), 3241-3570 
(Vanda), e 3305-8147 (Marly).   

 
O R A Ç Ã O  

 
Oração para Purificar o Sub-Consciente 

 
Deus não é rancoroso, não é ciumento, 

não é vingativo, nem dá castigos. 
Deus é perdão, é misericórdia; 

Ele é carinhoso, é generoso 
e fita-me com olhar infinitamente bondoso 

e cheio de Amor. 
Diante de Seu imenso Amor 

dissolvem-se todos os rancores, 
ódios, tristezas e mágoas. 

Todos os meus ressentimentos já desapareceram 
diante do infinito Amor de Deus 

e minha mente foi completamente purificada! 
Assim como Deus me perdoou, 

também perdoei a todas as pessoas. 
Eu sou filho(a) de Deus. 

Fulano(a) também é filho(a) de Deus. 
Eu e ele(a) somos um em Deus. 
Logo, amamo-nos mutuamente, 

não havendo ressentimento algum entre nós. 
( Do livro: Minhas Orações - Masaharu Taniguchi ) 

 
M E I O   A M B I E N T E  

 
Instituto SEICHO-NO-IE de reflorestamento é fundado 

 
O dia 28 de setembro de 2010 tem lugar garantido no 

calendário das principais datas históricas da SEICHO-NO-
IE do Brasil. Nele se realizou a Assembléia Geral de 
constituição do Instituto Seicho-No-Ie de Reflorestamento, 
organização criada para dar andamento à ideia de 
reflorestar 500 hectares de área degradada aqui no Brasil. 
A ação faz parte dos planos da Sede Internacional de 
concretizar o “Carbono Zero” nas atividades da Sede 
Internacional, do Templo Matriz e do Templo Uji, ou seja, 
todas as atividades geradoras de gás carbônico, nessas 

unidades, serão neutralizadas por ações que seqüestram gás 
carbônico da natureza. 

O instituto terá como “atividade prioritária ações como o 
plantio de árvores, reflorestamentos de áreas degradadas e 
recuperação de mata ciliar”. A primeira formação da 
diretoria, eleita para um mandato de quatro anos, tem como 
Diretora-Presidente a Professora Marie Murakami, 
Diretora-Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, e 
como Diretor-Vice-Presidente o Professor Yoshio Mukai, 
Presidente Doutrinário para a América Latina. 

( Fonte: www.sni.org.br ) 
 

N O T A S     G E R A I S 
 
SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 
Ocorrerá no próximo dia 13/11 na cidade de 

Indaiatuba/SP, localizada a R. Juditi, 22, às 14:00h o 
Seminário Regional do Sucesso, sob a orientação de: Prel. 
Ralf Arine, Prel. Carlos Y. Tokubo, Prel. Ismael Artoni. 
Maiores Informações: (19)3329-4803 ou 
ademir.rovaron@terra.com.br 

 
SEMINÁRIO DA SABEDORIA 
Ocorrerá no próximo dia 28/11 na cidade de Itapira/SP, 

localizada a Av. Dos Italianos, 1500, às 15:00h o Seminário 
da Sabedoria, com a orientação do Preletor José Carlos 
Gonçalves e a participação do Divulgador José Victor 
Rodrigues Junior. Maiores informações (19)3843-2383 ou 
mgfu@ig.com.br 

 
CARNÊS PARA O SEMINÁRIO DO SUCESSO 2011 
No próximo mês de Maio/2011, nos dias 14 e 15, será 

realizado na Academia Sul-Americana de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna/SP o Seminário do Sucesso da 
Associação Fraternidade. 

Desejamos que a divulgação e a participação das 
Associações Locais da regional SP-Campinas neste evento 
seja maciça, e para ajudar neste objetivo grandioso, de 
iluminar o caminho da humanidade, vamos todos nos unir e 
juntos atingí-lo. 

Os Srs. Presidentes estão recebendo hoje um carnê para 
o pagamento programado e parcelado dos valores relativos 
aos custos das despesas da academia, sendo cinco vezes de 
R$20,00, correspondentes aos meses que faltam para o 
evento. 

Dentro de sua AL encontre uma pessoa que possa ficar 
com a atividade de receber e guardar estes valores até o  
evento. 

Todos somos irmãos nesta empreita e só conseguiremos 
juntos. 

Quaisquer dúvidas, por favor, procurem o Prel. Plínio 
Yoshio Suguinoshita ( plisug@hotmail.com ) ou o Div. José 
Victor Rodrigues Jr.  ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 
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