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1. Objetivo
O presente edital

tem por finali da de apoiar

i ni ci at iva s i ndi vi duai s

que

favoreça m a gestão ambie ntal e t e rrito ri al de terras indíge na s e a proteção de
seu entorno, nas terras indígenas do estado do Mara nhão e Norte do T oc a nt i ns.
Tal iniciativa insere-se no escopo

do Projeto CTI/ISPN/USAID - “ Gestão Ambiental e

Territorial Integrada de Terras Indígenas na Amazônia Oriental”, cujo objetivo é contribuir
para a conservação da Amazônia Oriental, no estado do Maranhão e norte do Tocantins, por
meio da gestão territorial e ambiental integrada de Terras Indígenas.
Por serem de pe queno valor, os mi c ro proj etos são di rec io na d os a i ndi ví duos ou
famílias escolhidas pelas suas co muni da de s e não às ass oc ia ções. O meca nis mo
de fi na nc ia me nto de mic ro proj eto s procura prover um

apoio concreto e

qual ifi ca do para i niciativas que ati ngem os o bjetivos e metas do Projeto
CTI /ISP N / US AID , e que co ntri bue m também ao empo dera me nto de lidera nças e
comuni dades indíge nas, visando a obtenção de resulta dos nas condições de vida
dos povos indíge nas que habita m t e rrit ó rios indíge nas no Ma ranhão e norte do
Tocantins ( TIs Kraho landia e A pinajé). As pro postas devem co nte mplar o apoio à
i mple me nt aç ão das linhas do Projeto, tais como: proteção te rri to ri al, produção
ag roe co ló gic a,

sistemas

ag rofl orest ai s,

c o ns erva çã o

da

bio div ers i da de ,

forma ção em gestão territo rial e a mbi e nt al, articulação pelos direitos indí genas,
entre outras possibi lida des.
porta nto

re s po nsá veis

pelos

Os indivíduos, ou famílias, são os pro po ne ntes ,
diverso s

aspectos

da

i m ple me nt aç ão

dos

mi cro pro jet os, desde a execução das ativida des previstas à elaboração do
relatório de prestaç ão de contas. O valor por mic roprojeto é de R$ 5. 000, 00 (
cinco mil reais).
São requisitos mínimos para a candidatura:
•

Ser reside nte do t e rritó ri o indíge na;

•

Ser maior de 18 anos;

•

Possuir conta ba ncá ria

•

Possuir anuê ncia da comuni dade para a pres e nt aç ão do Projeto

Para maiores informações acessem o nosso site: ispn.org.br
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2. Justificativa
O Projeto CTI/ ISPN/ USAID - “ Gestão A mbiental e T e rrit orial Integra da de Terras
Indíge nas na Amazô nia Oriental”, aprov ado junto à Agência dos Estados Unidos
para o De se nvo lvi m ento Internacional - USAID é executa do pelo Centro de
Trabal ho Indige nista – CTI e pelo Instit ut o Socieda de, Popula ção

e Nature za-

ISPN, em parceria com as orga ni za ções indígenas Coo rdenaçã o das Org a ni za çõ es
e A rti c ula çõ es dos Povos Indígenas do Mara nhão ( COAPIM A), Artic ulação das
M ul heres Indíge nas do Mara nhão

( AMIMA) e Ass oc iaç ão Wyty Catë do Povo

Timbira.
O objetivo geral deste projeto é contri buir para a c o nse rv açã o da A mazô nia
Orie ntal, no estado do Ma ranhão e norte do Tocanti ns, por meio da gestão
territorial e ambie nt al integra da de 1 0 Terras Indígenas, ha bit adas por cerca de
19. 000 indíge nas e somando mais de 2 milhões de hectares. Com a capa citação
dos povos indíge nas e sua
prete nde - se melhorar
assegurando

sua

i nst rume nta liz aç ão com

a governa nça

c o nt ri buiç ão

para

e proteção
a

f e rra me ntas de gestão,
dessas terras indíge nas,

co ns e rva çã o

da

bio dive rs i da de

e

ma nutenção de servi ços eco ssi stê mi cos.
A falta de o port uni da des para geração de renda é um fator i mpo rt a nte no
crescente êxodo dos indíge nas para cida des, torna ndo suas terras ainda mais
frágeis pera nte as ameaças e pressões. Parte integra nte da estratégia do projeto,
porta nto, é um Fundo de Peque nos Projetos para apoio ao

bem - estar e

ativida des econô mic as s uste ntá vei s, c o rres po nde nte a 15 % do valor total do
orça mento do proj eto, c o nt ri bui ndo dessa ma neira para a co ns t ruç ão de
alternativas pro dut i vas , de co nse rvaç ã o e val o ri zaç ão dos modos de vida
indígenas e pro ta go nis mo de suas associações de base e co muni dades.
O projeto também contri buirá para a i m ple me nt aç ão da Política Nacional d e
Gestão Ambie ntal e Territorial de Terras Indíge nas

– PNGATI, usando os

instrume ntos e f e rra me ntas reconheci do s pela Política, tais como os Planos

de

Gestão T errito ri al e A mbie ntal ( PGTAs), Et no ma pea me ntos e Et no zo nea me ntos.
Nesse sentido, o edital aqui p ublica do se co rrel ac io na direta me nte com os eixos
est rut ura nt es da PN GATI, e devem ser levados em c o ns i de raçã o por parte das
asso ci açõ es durante elaboração das propostas.
A Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (
COAPIMA), fundada em 2003 , é uma associação indígena que
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congrega todos os povos indíge nas do Estado, se co nfi g ura ndo na pri nci pal
instituição

re pres e ntat iv a

dos

povos

indíge nas

do

M aranhão,

atuando

pri nci pal me nte na defesa dos direitos de sses povos, na articula ção política e na
construção de es traté gia s para a gestão ambie ntal das T erras Indíge nas e
co ns erva çã o de seus t erritó rios.
A Articulação das Mulheres Indígenas do Maranhão ( AMIMA), configura -se como uma
entidade não formalizada que busca pontuar as espec ificidades das questões femininas no
campo do movimento indígena no Maranhão e nas políticas públicas do Estado.
A Associação Wyty Catë dos Povos Timbira do Mara nhão foi fundada em 1994 a
partir do pe nsa mento de algumas antig as lideranças Krahô, Krikati, A pi nayé,
Gavião Pykobjê e Canela da i mpo rtâ nci a de se juntar os povos Timbira para uma
luta articula da pela defesa e s ust e nt a bi l i da de dos t erritó rio s, para o acesso a
políticas públicas e f ortal ec i me nt o de ma nifes ta çõe s cult urais . A associação atua
nas 6 Terras Indígenas Timbira, l o cal iz a das no Norte do Mara nhão e sul do
Tocantins e luta pela reg ula riz aç ão fundi ária das terras Timbi ra e pelo acesso às
políticas de pro moçã o de direitos social.
O CTI foi criado por jovens a nt ro pó lo gos no início de 1979 e tem como marca de
sua i de nti da de a atuação direta em Terras Indígenas com o obj etivo de assessorar
os povos

indígenas na

gestão

efetiva

de seus te rri tó ri os , fo rta le ce ndo sua

autono mia e orga niz açã o política. O CTI atua em Terras Indíg enas inseri das nos
Biomas A mazô nia, C errado e Mata Atlânt ica.
Em 2012 , como resultado de um longo e contínuo processo de formação de pesquisadores
indígenas, realização de diagnósticos socioambientais, assembleias e reuniões comunitárias
o CTI, em parceria com a associação indígena Wyty Catë, finalizou a elaboração participativa
do Plano de Gestão Territorial e Ambiental ( PGTA) das Terras Indíge nas dos povos indígenas
timbira.
No mesmo ano, foi instituída a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras
Indígenas ( PNGATI), por meio do Decreto Presidencial nº 7747 / 2012 , que passou a
reconhecer instrumentos de gestão territorial e ambiental para sua implementação. Desde
então, tem - se envidado esforços para materializar as propostas elencadas pelos indígenas
para uma me lhor qualidade de vida e a consequente conservação de seus territórios.
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O ISPN – Instituto S ociedade, Po pulaçã o e Natureza, funda do em 1990 é um
instituto, sem fins l ucrati vo s, sedia do em Brasília, e tem como objetivo central
contri buir para a viabilização

do dese nvo lvi me nto

sustentável com maior

equi da de social e equilíbrio a mbiental. Atua no campo ecossocial, com foco nos
povos i ndíge nas , c o muni da des tra di ci o nai s e ag ric ulto res familia res e suas
orga niz aç ões , por meio da estratégia de de moc ra ti za ção do ac esso a recursos
financei ros, c o nhe ci me ntos e i nfo rma çõ es de forma ada pta da à realida de e às
necessida des desses públicos, e da busca pelo fo rtal ec i me nt o da relação entre
pe s qui sa do res e co m uni da des.
O ISPN vem replica ndo sua ex periê nci a conquista da com o t rabalho no Cerra do
para outros bio mas. Pro move a arti c ul aç ã o política em diverso s níveis e setores
do campo ecossocial, como redes da sociedade civil e espaços de el a bo ra çã o,
i mple me nt aç ão e avaliação de políticas públicas.
Com 30 anos de e x pe riê nc ia, o ISPN possui uma longa experiê ncia com projetos
de base c o muni tá ria , inicia da em 1994 com o Progra ma de P eque nos Projetos
Ecos so cia is ( PPP - ECOS). O progra ma foi i nova dor na época de sua criação por se
co nce ntra r e xc l usi v a me nte em ações de uso suste ntável do bioma Cerrado,
quando as atençõe s estavam volta das esse nci al me nte para a proteção da
A mazô nia. A partir de 2012, o PPP - ECOS passou també m a co nte mplar projetos
do bioma da Caati ng a e da A ma zô nia.
A ampliação do PPP-ECOS reflete o crescimento do ISPN. Ao apoiarmos um projeto ecossocial
promovemos, além do repasse de recursos, iniciativas integradas, como formações, gestão
do conhecimento, articulação nos territórios e incidência política, para o fortalecimento de
organizações comunitárias que desenvolvem a conservação por meio do uso sustentável, o
que contribui para a consolidação de territórios produtivos e conservados. Isso nos fez
perceber o PPP- ECOS como uma abordagem institucional, que a partir de 2019, passa a ser
entendida como uma estratégia para a promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais.
Sendo assim, o presente edital foi concebido de modo a aplicar a experiência exitosa
do PPP- ECOS no contexto regional das Terras Indígenas do Maranhão

e Norte

do Tocantins, atende ndo e s pe cialme nte o Resultado 3 do Projeto C TI/ISP N/U SAI D:
“ Fundo de Pequenos Projetos apoiando atividades econô mica s s uste ntá veis”.
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3. Áreas temáticas
Os projetos poderão ser apresentados para as seguintes áreas temáticas, todas diretamente
associadas à gestão territorial e ambiental vinculada à conservação da biodiversidade das
terras indígenas.

A. Formação e qualificação
•

Apoios para pa rt ici paç ão em se mi ná ri os, fóruns, congres sos, etc. que
estejam de alguma forma associa dos às temáticas da gestão a mbiental e
territo rial de Terras I ndíg e nas

•

Ativida des em gestão te rri to ri al e ambie ntal

B. Culturas
•

Apoios pont uais para festas e outras ma nifes ta çõe s culturais ass oc ia das
às ativida des pro duti v as e/ ou à bi o di ve rs i da de

•

Apoios a publi ca çõe s , em sua totalidade ( se possível) ou parte de seu
processo ( dia g ra ma ção , i mpres são , etc.)

•

Apoios a i nte rcâ mbi os

C. Desenvolvimento comunitário
•

Apoios co mpl e me nt are s ao a pri mora me nto de i nf rae st rut uras

•

Ferra mentas e e qui pa me nto s para casas de farinha, casas de mel,
centros cult urais, ce ntros co mu nit ários , viveiros, cercas, etc.

D. Política
•

Apoios para pa rt ic i paçã o em reuniões e instâncias dive rsas de consulta e
delibe ração política ( por exe mplo, apoiar parti ci paç ão em reuniões do
movi me nto político indígena, de co mitês de bacia, de consel hos de UCs e
outros c o nse l hos , de co mitês, etc.)
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4. Procedimentos para acessar Microprojetos
C o n si de r a n do a pa n de m ia d o C O V ID - 1 9 e as r e c o me n d a ç õ es d o s Ór g ã o s d e
Saúde, a pre se nt a mo s o “ Protocolo de Segurança e Cuidados para indígenas e/

ou famílias indígenas beneficiárias dos microprojetos” ( ANEXO I) que tem por
objetivo orientar e pactuar com i ndíg enas e/ou fa mílias be nef ic iá ri as dos
mi cro pro jet os no

Estado do Mara nhã o e Norte do Toca ntins as

medidas

essenciais de cui dados frente à execução das pro postas apro vadas. Para tanto,
é de suma i mpo rtâ n cia que o pro po ne nt e se apro prie desse i nst rume nto que
servirá como guia para o dese nvo lv i me nt o de suas ações ente ndendo também a
ne ce ssi da de da toma da de c ui da dos essenciais que evitem a propagação do vírus
nos te rrit ó rio s, bem como de assinar um Termo de res po n sa bi li da de ( ANEXO
V), dando ciência e se co mpro me te ndo em seguir o Protocolo com as referidas
re co me ndaç ões.
Para acessar o fi na ncia me nto , també m é necessário que o pro po ne nte elabore
uma pro posta em formulá rio si mpl if ic a do, que se enco ntra no Anexo II. O
formulá rio deve ser datado e assinado pelo p ropo nente e enc ami nha do ao ISPN
nos endereços desc ritos neste

edital . A proposta deve ter sido a pre se nt a da ,

discuti da e aprova da pela co muni da de e o be nef ici á rio deve indicar uma
referência para contato com seus res pect ivo s dados ( nome co mpleto, telefone,
RG, CPF e e- mail).
É ne ces sá ri o que o pro po ne nte apresente na pro posta um orça me nto detal ha do
indicando os itens a serem a dqui ri do s, qua ntida de e os respectivos valores,
conforme modelo no Anexo II .
O Projeto não apoiará com recursos eleme ntos de despesa que não esteja m
de vi da me nte j us tif ic a dos no c ro nog ra ma de execução e e st reita me nte ligados
ao projeto propost o. Não são permiti dos pelos mic ro proj etos : aquisição de
mudas e seme ntes, re muneraç ões , ho no rários e/ ou salários de qual quer espécie
e obras de qual que r e s pé cie. A mão -de- obra deve ser a pre se nt a da como
co nt ra pa rt i da

ao

apoio

ao

mi c ro pro jeto.

No

entanto,

serão

admiti das

solicitações para ajuda de custo para o desl ocame nto e a li me nta ção de
col a bo ra do res que irão apoiar a execução de ativida des previ stas.
Os recursos devem ser utilizados somente para a execução do projeto e serão depositados
na conta bancária do proponente do microprojeto.
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Os projetos podem ser e nvi a do s por e- mail ou pelos Correios para os
ende reços do ISPN:

e-mail:
pro jet os - i ndige nas @ is pn.o rg. br

endereços:
Escritório local do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN Rua 02, Qd.
07 , lote 26, n° 440 – Bairro Jardim Abreu
C EP : 65 . 3 0 2- 1 40 – S a nt a I n ê s , M A

Sede do Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN
SHCGN CLR Quadra 709 Bloco “ E” Loja 38,
CEP: 70.750- 515 – Brasília, DF

5. Avaliação das propostas dos microprojetos
As pro postas passam por a nálise expe dita por técni cos do CTI e ISPN. Na
análise, serão co nsi dera dos os seguintes critérios:
•

Relevância para a comuni dade envolvida, assim como pa rti ci p açã o desta
nas atividades pro po stas pelo projeto.

•

Relevância para os objetivos do Projeto CTI /ISP N / US AID.

•

Valorização e estí mulo aos sistemas t ra di cio nai s dos povos indígenas em
questão.

•

Ade quação do o rça m ento à pro posta e nc a mi nha da.

A análise dos mic ro p ro jet os será realizada pe ri o di ca me nte por técnicos do ISPN
e CTI. O ISPN fica re sponsável pela orga niz aç ão do fluxo e da o rg a ni za ção das
reuniões de avaliação.

6. Recursos financeiros
Os recursos do fundo de mic ro proj et o s somam o total de R$ 200. 000, 00 (
duzentos mil reais), com o objetivo de financia r, por de manda espo ntânea
projetos de até R$ 5. 000,00, num total de pelo menos 40 pro jetos. Os recursos
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serão repassados ao beneficiário através de parcela única , como medida de segurança, até
termos mais controle em relação à pandemia.

7. Procedimentos para contratação do proponente
Havendo parecer po sitivo quanto à pro posta de mi c ro pro jet o, e sua a provação
pelo ISPN/ CTI, será solicitado a assinat ura do Co ntrato de do ação e do Termo de
res po ns a bi li da de

( Anexo IV) por parte do pro po ne nte,

que deverão ser

enca mi nha dos co nj unta me nt e, condição necessária para rea lizar o repasse do
recurso na conta ba ncá ria indica da. Após repasse do rec urso, será solicitado ao
be nef ic iá ri o, assinatura do recibo ( Anexo III).

8. Procedimentos para monitoramento dos microprojetos
Na condição de apro vaçã o do micro proje to, a parcela única será deposita da na
conta corrente do indígena pr o po ne nte. Será ne ces sá rio o proponente co mprovar
através de registros fotogr áfico s a aquisição de materiais e início da realização
das ativida des como também de apresentar relatório simples, de preferência com
fotos, sem o brigação de apresentar prestação de contas com notas fiscais ou recibos
ao término da execução do micro pro jeto ( ver Anexo
VI). Ou seja, a av al ia ç ão da execução da proposta se baseia na de mo nst raçã o dos
resulta dos atingidos . Mesmo assim, é rec o me nda do ao propo nente mante r
doc ume ntos fiscais g ua rda dos , por e xemplo, refere nte à compra de materiais,
para fins de uma event ual prestação de c ontas a sua c o muni da de.
O mo nito ra me nt o será feito por téc nic o do ISPN e/ ou CTI conforme j ulga do
necessário, de forma que eve nt uais apoios à execução poderão ser presta dos a
tempo. Sugere -se incluir no relatório de mo nitoria, além das i nfo rma çõe s de
praxe,

o registro

fotográfico

das

fases

avaliadas

e entrevistas

com

os

be nef ic iá ri os. Caso algum relató rio não seja ent regue na data estipula da, o
Projeto poderá suspende r a aprova ção de novos projetos para a comuni dade até
que seja reg ula ri za da a situação.
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Anexo I – Protocolo de Segurança e Cuidados na execução dos
microprojetos para Terras Indígenas do Maranhão e Norte do
Tocantins em tempos de pandemia, clique aqui para acessar.
Anexo II - Formulário para candidatura
1. Dados do proponente
1.

Nome:

2.

Data de nas ci me nto :

3.

CPF:

4.

Dados bancários:

5.

Endereço, contato ( telefone, e- mail , etc.)

2. Título da proposta do projeto
6. A pres e nt açã o e j ust i fic ati va :

7. Objetivos

8. Público alvo a ser be ne fi cia do

9. Resulta dos esperados:

10. Cro nogra ma de exec ução ( quantos meses):

14

11. Orça mento

(indica r

valor

solicitado

para

execução

da

pro posta

e

de ta l ha me nto do orça mento com a a p res e nt aç ão desc riti va conforme
modelo abaixo)

TABELA DESCRITIVA
ITEM

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

12. A ref eri da proposta foi a pre s e nt a da e discutida na c o muni da de ? Conte
como foi a expe riê ncia e elenque uma refe rência com seus re s pe ctiv os dados
pess oais para contat o.
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Anexo III - Modelo de recibo

Eu,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

recebi

do

projeto

CTI/ISPN/ USAID,

( _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _)

o

CPF

valor

referente

à

de

____________,
R$_ __ ___ __ __ __

execução

do

projeto

“ ________________________________________________________________________ ” .

Esta ação é apoiada pelo Projeto CTI/ISPN/U SAID, no âmbito do resultado 3 - Fundo de
Pequenos Projetos apoiando atividades econômicas sustentáveis”, sob responsabilidade do
ISPN.

Localidade ( UF), __ de ___________ de 20__

_______________________________________________________ Nome e
assinatura
CPF: ____________
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Anexo IV- Termo de Responsabilidade (segurança sanitária para a
execução do microprojeto)

Eu____________________________________________________
___________________________CPF:________________________
_, me co mpro meto a seguir as o rie ntaç ões do Protocolo de Segurança e
Cuidados para Execução dos Mic roproj etos para as Terras Indígenas do
Maranhão e Norte do Tocantins em Tempos de Pandemia , tendo ciência da
importâ ncia das medidas essenciais de preve nçã o, co nsi de ra ndo a pa n d e m i a
do C O V I D - 1 9.

_______________________________________________________ Nome e
assinatura
CPF: ____________
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Anexo V - Relatório de execução de microprojeto

Se possível, favor anexar fotografias dos trabalhos e/ou resultados.

Observações:
a) Pro po ne nte : É a pessoa que apresento u o mic ro proje to
b)

Co me ntá rios : Enri quecem o relatório, mas não são o bri ga tó ri o s. Se precisar

de mais espaço para come ntar não se preocupe, ele aumenta a uto ma ti ca me nte
na medida em que você vai es creve ndo.
c) Exemplo: Os exempl os dados servem somente para dar ideia sobre o que
pree nc her. Então, você deve escrever sobre o que de fato aconteceu sem se
prender aos exe mplo s citados.
d) O relatório poder ser feito em outro formato e com outras i nf o rmaç ões ,
gráficos, etc. mas deve conter as respo stas e informações a cima solicitadas;
este formulário tem a inte nção de servir de orienta dor, que traz as respostas
mínimas nec essá rias para o a co mpa nha m ento do téc nico.
e) O espaço come ntário geral é um espaço livre para que, caso queira,
enri queça o relatório com outras i nf orm açõ es.

1. Informações sobre o microprojeto
1.

Título:

2.

Aldeia/ Terra indígena:

3.

Nome do pro po ne nt e:
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2. Objetivo do microprojeto
Escreva aqui

4. Execução do microprojeto
4.1. Houve alguma dificuldade para executar o microprojeto?
☐ pouca dificuldade

4.2.

☐normal

☐muita dificuldade

Se houve alguma dificuldade informe o(s) motivo( s) e o que foi feito para

contornar a situação.
( Utilize o espaço que for necessário para seu comentário. Como exemplo aqui você pode
citar qualquer dificuldade: climática, articulação, com pessoal, etc.)
Escreva aqui

4.3. Foi possível realizar todas as atividades planejadas?
( Preencha o quadro abaixo com as informações que constam no cronograma
de sua proposta.)
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Atividade
Nº

Descrição

Rea
liza
da?

Cro nogra ma - meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

4.4. Se não foi possível, informe quais atividades ficaram por fazer e porque não
foram feitas.
Escreva aqui

4.5. Foi feita alguma outra atividade que não estava prevista?
☐ sim

☐não
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4.6. Se a sua resposta foi SIM, informe qual atividade executada:
Escreva aqui

5. O que o microprojeto conseguiu alcançar ou melhorar para a
comunidade?
Escreva aqui

6. Participação
6.1. Quantas pessoas da comunidade participaram das atividades do projeto?
☐ 1 pessoa ☐2 a 5 pessoas ☐6 a 10 pessoas ☐mais de 10 pessoas

6.2.

Se teve mais de 1 pessoa informe o que essas pessoas fizeram ou de que

atividades participaram?
( Exemplo: ajudou a preparar o solo; ajudou na colheita ou no plantio; participou
de reunião que falou sobre o microprojeto; reuniu os vizinhos para informar ou
conscientizar sobre alguma coisa referente ao microprojeto.)
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7. Comentários gerais
Escreva aqui

Localidade ( UF), __ de ___________ de 20__

_ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _
Nome e assinatura do pro po nente ou técnico colabo rado r

CONHEÇA MAIS:

ISPN.ORG.BR
CERRATINGA.ORG.BR
CAPTA. ORG.BR

FACEBOOK. COM/ ISPNBR
TWITTER.COM/ISPN_BRASIL
YOUTUBE. COM/INSTITUTOSPN
INSTAGRAM.COM/ISPN_BRASIL

