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Responsabilidade
com a sociedade
GRI G4-15

A Kroton tem atuação na área de
responsabilidade social em escala nacional,
contribuindo para o desenvolvimento regional
das comunidades em que está inserida.
Nossas operações nos permitem levar
educação de qualidade, apoiando a realização
dos sonhos de centenas de milhares de
pessoas em todo o Brasil, melhorando
sua empregabilidade, aumentando suas
possibilidades de geração de renda e, desta
forma, promovendo o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Sabemos da nossa
imensa responsabilidade e, por isso, contamos
com o engajamento de uma grande rede de
colaboradores, que abraçam juntos cada
desafio para contribuir para o sucesso dos
nossos alunos.
As Instituições de Ensino da Kroton
realizam inúmeras iniciativas sociais - com
a participação voluntária de milhares de
alunos e colaboradores - que ampliam
progressivamente o alcance de nosso
impacto na sociedade, integrando a nossa
expertise na área educacional para promover
transformações sociais, econômicas e
ambientais nas localidades em que estamos
presentes.

TRANSFORME O SEU FUTURO

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Nesse contexto, somos signatários do Pacto
Universitário pela Promoção do Respeito
à Diversidade, da Cultura da Paz e dos
Direitos Humanos, uma iniciativa conjunta
do Ministério da Educação e do Ministério
da Justiça e Cidadania para a promoção da
educação em direitos humanos no ensino
superior, no intuito de estimular o diálogo e
a melhor convivência com a diversidade nas
experiências dos nossos alunos. Também
somos signatários do Pacto Global, uma
iniciativa da ONU para estimular empresas
a seguirem políticas de responsabilidade
social corporativa e sustentabilidade
por meio da adoção de dez princípios
relacionados a direitos humanos, trabalho,
meio ambiente e corrupção.
Os projetos sociais desenvolvidos pelas
nossas instituições possibilitam ao nosso
aluno colocar em prática os conhecimentos
adquiridos no seu curso para produzir
mudanças no seu entorno, contribuindo
para que conheça a realidade da sua região,
perceba as suas necessidades e torne-se
protagonista no processo de transformação.
Em 2017 foram realizados mais de 2.167
projetos de ação social em nossas unidades
de Ensino Superior Presencial e Polos
de Educação a Distância, impactando
positivamente mais de 1,5 milhão de
pessoas em suas comunidades.

Desses números, destacam-se alguns programas
institucionais como o Trote Solidário, iniciativa
de mobilização e recepção dos calouros
sem violência, que reforça nosso apoio ao
Pacto Universitário de Direitos Humanos e
estimula o engajamento dos alunos em ações
socialmente responsáveis desde o início de
sua vida universitária, desenvolvendo projetos
alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. Em 2017, o programa
contou com mais de 237 mil alunos engajados
em atividades que beneficiaram mais de 258 mil
pessoas.
Outro programa de destaque foi a Campanha de
Responsabilidade Social, iniciativa que envolve
os mais diversos cursos oferecendo uma amostra
de atividades sociais gratuitas a 356.986 pessoas
das comunidades do entorno das instituições
de ensino superior. Durante o ano, também
realizamos o Vestibular Solidário, que incentiva
a participação solidária dos candidatos ao trocar
a inscrição por uma doação de alimentos. Em
seu último ciclo, foram arrecadadas mais de oito
toneladas que foram doadas para instituições
selecionadas.
Consideramos que qualquer doação é um gesto
de solidariedade e que, como há sequência no
relacionamento com os beneficiados, essa ação
não se caracteriza como mero assistencialismo.
O espírito de generosidade é incentivado desde o
primeiro contato com o aluno e o motiva a atuar
positivamente em prol da comunidade.
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Além disso, consideramos essencial a construção de uma perspectiva da
educação ao longo de toda a vida das pessoas. Por isso, cerca de 74%
de nossas unidades possuem atendimentos dedicados aos idosos, e
28% possuem cursos voltados a esse público, incluindo Dançaterapia,
Flauta, Informática, Psicologia Positiva, Yoga, Oficinas de Teatro e de
Memória. As Faculdades Anhanguera das cidades de Osasco, Itapecerica
da Serra, Valinhos, Santo André e Jundiaí, por exemplo, possuem cursos
exclusivamente voltados para a Terceira Idade, por meio da Faculdade
Aberta da Terceira Idade (FATI). Dessa forma, valorizamos, cuidamos e
respeitamos esse público, que socialmente carece de atenção.

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

em todo o país, por meio de ações de educação e conscientização sobre
os mais diversos temas, sensibilização social e doações, produção
cultural, empreendedorismo e inovação, além de iniciativas voltadas às
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Exemplos de boas práticas de projetos em 2017
Núcleo de Prática Penal
Em parceria com o poder judiciário de Minas Gerais e a OAB/
MG, o Núcleo de Prática Penal da Faculdade Pitágoras Cidade
Acadêmica, em Belo Horizonte, reexamina os processos
de presos condenados em regimes fechado, semiaberto
e aberto, a fim de solicitar os benefícios previstos na lei. O
projeto foi idealizado pela Fundação Pitágoras (saiba mais
na página 58) e realizado como piloto em 2017. O projeto
está, atualmente, em estudo para implementação em outras
unidades que possuem curso de Direito.

“Um dos nossos Cursos de Extensão Comunitária é Cantoterapia e, no
primeiro semestre, quando fomos entregar os alimentos arrecadados
(para uma instituição de longa permanência para idosos) através de uma
campanha realizada na FATI, os alunos deste curso fizeram uma linda
apresentação. Foi muito emocionante. Esses eventos são, na verdade, uma
troca de saberes em que todos aprendem e ensinam também.” Iara Marta
Fernandes da Silva, Coordenadora Pedagógica da FATI de Valinhos (SP).
“Além dos nossos alunos colocarem em prática as teorias apreendidas
em sala, como planejamento estratégico, logística, gestão comercial,
comunicação empresarial e pesquisa diagnóstica empresarial,
tornando o projeto multidisciplinar, desenvolvemos ainda competências
socioemocionais – hoje, mais do que nunca, importantíssimas para
que sejam proativos, empáticos, éticos e solidários. [...] Percebemos
a transformação no comportamento dos nossos alunos: estão mais
tranquilos, mais focados nos estudos e até mesmo mais carinhosos com
nossos professores e colaboradores. Acredito que o sentimento de respeito
e pertencimento à instituição está melhorando, principalmente depois deste
projeto”. Fernanda Fernandes, Coordenadora Acadêmica da Faculdade
Pitágoras de Contagem (MG).
O engajamento das nossas unidades de Ensino Superior Presencial e
Polos de Ensino a Distância em ações sociais já beneficiou mais de 500
organizações sociais, hospitais, escolas públicas, entre outras instituições

AB
CD

Alfabetização de adultos
O projeto Alfabetização dos Agentes da Frente de Trabalho
envolve alunos do curso de Pedagogia da Faculdade
Anhanguera de Itapecerica da Serra (SP) com o principal
objetivo de promover cidadania.
“Este projeto agrega em diversas frentes. O munícipe integrante
da Frente de Trabalho, geralmente um cidadão negro, pobre,
com pouco ou nenhum acesso à educação de base, tem a
oportunidade de ter o primeiro contato com professores
focados em mudar sua vida. Já o aluno tem a oportunidade de
observar o papel dos direitos humanos na mudança de vida
da comunidade, de lidar com a diversidade e de aprender na
prática sobre a educação de jovens e adultos.” Paulo Bertelli,
Diretor da Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra.
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Revitalização de albergue
Alunos dos cursos de Engenharia e Serviço Social
da UNIC Barão, em Cuiabá (MT), participaram do
desenvolvimento de atividades para revitalizar o prédio
do Albergue Manoel Miráglia, que acolhe moradores de
rua, dependentes químicos e pessoas em trânsito na
cidade. E, devido ao sucesso do projeto, o albergue foi
apadrinhado pela nossa instituição de ensino.
“Participar desse projeto foi de grande relevância, pois
percebemos o papel da Engenharia Civil no contexto das
comunidades carentes, contribuindo para a melhoria na
vida das pessoas menos favorecidas. Assim, passamos a
refletir sobre o aspecto humano, o abandono familiar e
como essa situação é ignorada pela sociedade. Graças
a esse projeto pudemos nos tornar profissionais não só
práticos, mas também humanos.” Angélica Pinheiro,
Mikael de Andrade, Fátima da Silva, Liliane da Costa e
Alinne Santos , alunos do curso de Engenharia Civil.  
Combate à violência contra a mulher
O projeto Uma Nova Mulher envolveu diversos cursos da
Anhanguera Santana (SP) na elaboração de um projeto
acerca da temática da violência doméstica. Os alunos
de Direito buscam levar esclarecimento jurídico a essas
mulheres, apresentando os órgãos públicos que podem
ajudá-las. Os estudantes de Serviço Social trabalham
em sua acolhida e os de Psicologia, Odontologia e
Enfermagem fornecem tratamento gratuito. Já os
estudantes de Pedagogia investem em sua alfabetização
e valorização profissional, enquanto os de Moda buscam
ensinar um ofício novo.

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Projeto Cavalo Carroceiro
Alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade
Anhanguera de Dourados (MS) realizam o atendimento clínico
de cavalos de carroça da população urbana, rural e indígena da
região. O objetivo é atender a população carente que possui
cavalos para trabalho e transporte, ajudando a manter a saúde
e evitando a morte por exaustão do animal.
“Através da participação no projeto pudemos ver uma realidade
diferente acerca dos cuidados, bem-estar e importância do animal
para a comunidade. Muitas vezes, eles não procuram orientação
e tratamento adequado por receio de perder os animais, que em
sua maioria são utilizados como meio de transporte e trabalho.”
Maikely dos Santos e Karen Lobtchenko, alunas de Medicina
Veterinária.
Clube de Leitura
O projeto Clube da Leitura para Remissão de Pena envolve os
alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera de
Itapecerica da Serra (SP) na avaliação de resenhas escritas
por participantes de Clubes de Leitura do sistema prisional. A
educação de privados de liberdade é essencial para o processo
de ressocialização do detento.
“Nosso objetivo é promover a leitura reflexiva no interior das
unidades prisionais do estado de São Paulo, ampliando a visão
de mundo e o protagonismo social de homens e mulheres
encarcerados, bem como favorecer uma postura mais reflexiva
no cumprimento da pena, permitindo a remição da pena e
a diminuição da reincidência criminal.” Cristina de Moraes,
Coordenadora Acadêmica do projeto.
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Empoderando Refugiadas
Alunos e professores do CST Estética e Cosmética
da Unic de Beira Rio, em Cuiabá (MT), foram
responsáveis por ministrar um Curso de Design
de Sobrancelhas para mulheres refugiadas do
Haiti residentes na cidade, oferecendo uma forma
alternativa de geração de renda.

Projeto Histórias de Vidas
O curso de Psicologia da Unopar Piza, em Londrina (PR), possui um
programa de intervenção junto ao Centro POP – Centro de Referência
para a População de Rua. Ele tem como objetivo promover a autonomia
e empoderamento de populações marginalizadas e em situações de
vulnerabilidade, bem como a garantia de seus direitos, na busca de
uma vida digna e de uma sociedade justa e igualitária.

“Ensinar, apoiar e criar vínculos com mulheres tão
sofridas permitiu-me fortalecer na escolha pela
minha área de atuação.” Erica Nogueira, aluna do
CST que participou do projeto.

O programa possibilita a reflexão da população em geral acerca dos
modos atuais de exclusão social, bem como o fomento da participação
social e o desenvolvimento de uma cidadania ativa.

“Foi muito gratificante acolher o próximo e
compartilhar um pouco do que aprendi e amo fazer.
Trata-se de mulheres sofridas, inteligentes, com
facilidade de aprender e boa percepção sobre a
face. Aquelas com entendimento um pouco melhor
do português tiveram um melhor aproveitamento e
ajudaram as colegas que não entendiam a linguagem
do nosso país. Espero que nossos ensinamentos
possam ajudá-las a ter novas oportunidades e voltar
para suas famílias.” Fátima Gonçalves, professora
do curso e supervisoras das aulas.

“O maior impacto em minha vida foi um choque de realidade. A cultura
em que vivemos cria o estereótipo de que a população em situação de rua
é composta por pessoas que não gostam de trabalhar, que estão nessa
situação porque gostam. Mas quando você entra em contato direto com
essas pessoas e está aberto a ouvir o que elas têm a dizer, a visão muda
completamente.” Mayara Ferreira Silva, aluna do curso de psicologia que
realizou estágio no Centro POP.
“Quando comecei no projeto, eu ainda via as pessoas em situação de rua
numa perspectiva do senso comum, mas, ao entrar em contato com eles,
passei a encará-los como sujeitos compostos por uma história. Percebi
como é importante uma política pública ativa, que pode dar a essas
pessoas a possibilidade de mudar essa história.” Vagner Medeiros, aluno
que participou do projeto Histórias de Vida.  
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Reconhecimento da cultura indígena
Alunos do curso de Serviço Social da Faculdade Pitágoras de Imperatriz (MA)
realizaram uma visita técnica à Aldeia Indígena São José, localizada a cerca de
80 km de Imperatriz (MA). O objetivo foi conhecer a cultura e tradição do Povo
Krikati e mapear suas necessidades de assistência social.
“O projeto teve uma grande relevância para o meu aprendizado, pois enriqueceu
meu conhecimento cultural. Um dos pontos mais importantes foi poder observar
a carência de programas e serviços na área de políticas públicas de cunho social.”
Marcílio Cortez, aluno do curso de Serviço Social que participou do projeto.
“A partir da troca de saberes entre a comunidade indígena e a acadêmica,
pudemos desconstruir estereótipos enraizados historicamente, reconhecendo a
matriz indígena como parte da identidade nacional, assim como sua relevância
para história e cultura do Brasil.” Marysa Lopes Silva, professora da Faculdade
e coordenadora do projeto.  

Produção Literária para Escolas Públicas
O curso de Pedagogia da Faculdade
Pitágoras de Governador Valadares (MG)
desenvolve, todos os semestres, um
livro como parte das aulas de Práticas
Pedagógicas. Os temas sempre tratam
de direitos humanos, pois o objetivo
é educar, conscientizar e engajar os
alunos na temática. Após a produção os
livros são doados para escolas públicas
do entorno, durante uma contação de
histórias e atividades lúdicas com as
crianças desenvolvidas pelos estudantes
de pedagogia. Os títulos dos livros já
desenvolvidos são: Hortolândia, que trata
sobre questões ambientais; Bia vai à escola,
que promove uma reflexão sobre inclusão
e diversidade; e Makena e o mistério das
Abayomi, que trata sobre o empoderamento
da mulher negra.
“O livro Makena e o mistério da Abayomi
foi produzido com muito carinho pela nossa
turma. Após pesquisarmos sobre a cultura
africana e o preconceito, aprendemos
sobre a importância do nosso trabalho
para a transformação social. É através das
crianças que poderemos ter um mundo
melhor no futuro.” Edilene Amorim, aluna
de Pedagogia que participou do projeto.

Alunos em visita técnica à Aldeia Indígena São José
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Reconstruindo o Sonho
O projeto Reconstruindo o Sonho
envolve alunos e professores
do curso de Engenharia Civil da
Uniderp de Campo Grande (MS)
que utilizam a força da construção
civil para colocar em prática ideias
que provocam mudanças sociais e
transformam a vida de pessoas em
situação de vulnerabilidade social,
lhes garantindo a reforma gratuita
de suas residências.

Modelo: Gabriela Gonçalves Amaral Fotógrafo: Douglas Fernandes, Coordenador do Curso de Jornalismo
e do Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Divinópolis.

Visibilidade Trans
O projeto “Quem são Elas?” foi desenvolvido pelo curso de Psicologia da Faculdade
Pitágoras de Divinópolis (MG) para elucidar o tema da transexualidade, através
do debate sobre questão de gênero. Ele pressupõe também o acompanhamento
psicológico da população e propõe a quebra de estereótipos à sociedade.
“O projeto está em consonância com o debate sobre questões de gênero e sexualidade
e a consolidação de políticas públicas voltadas para a população LGBT. Ele nos
aproxima de uma população que possui uma série de vulnerabilidades e nos obriga a
desenvolver novos olhares e ferramentas para compreender e atender as demandas
da população de mulheres transexuais e travestis que trabalham com a prostituição.”
Leonel Cardoso, professor do curso de Psicologia e orientador do projeto.

“Desde o início, a ideia do projeto
foi ajudar famílias carentes em
situações de vulnerabilidade social, e
ao mesmo tempo trazer experiência
e vivência na nossa futura área de
atuação. Seu objetivo consiste em
fazer a ponte entre profissionais da
área da construção civil e as famílias,
por meio de reformas em suas casas,
com projetos que se adaptem às suas
necessidades e à realidade em que
estão inseridas.” Thiago da Silva de
Ávila, aluno do curso de Engenharia
Civil e participante do projeto.  
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Projeto Sala da Família
O curso de Arquitetura da Unopar de
Ponta Grossa (PR) desenvolveu o projeto
arquitetônico de uma sala de convivência na
Cadeia Pública Hildebrando de Souza para
a recepção de crianças, filhos dos privados
de liberdade, que visitam seus pais. Este
ambiente amigável visa um momento de
visita saudável e digno.
“Este projeto me emociona cada vez que
falamos sobre ele. Atualmente, quando quase
tudo é visto com normalidade, os acadêmicos
de Arquitetura pensaram em uma forma de
propiciar aos filhos dos detentos a possibilidade
de uma convivência com dignidade.” Seisa
Santana Zuccala, Diretora da UNOPAR Ponta
Grossa.
Projeto em 3D da Sala da Família

Saúde na Privação de Liberdade
O programa desenvolvido pelo curso de Enfermagem da UNIC Rondonópolis (MT) atende mensalmente as reeducandas da penitenciária
feminina da cidade, em ações de prevenção à saúde da mulher, suprindo a carência desta demanda por parte do poder público local.
“Qualquer ação voluntária de saúde voltada para as mulheres vivendo em privação de liberdade é bem-vinda. Infelizmente não existem
políticas fortalecidas e bem estruturadas que garantam um atendimento integral à saúde dessas mulheres, e ações como esta da UNICRondonópolis só contribuem para atender às demandas da população prisional tão vulnerável e necessitada.” Vinicius de Melo Bergamo,
enfermeiro do Sistema Prisional de Mato Grosso e professor do curso de Enfermagem da UNIC Rondonópolis.
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Atendimentos especializados às comunidades
GRI G4-EC7 / G4-SO1

Além das ações sociais realizadas em nossas instituições, milhares de atendimentos especializados são realizados de maneira contínua, visando a
melhoria da qualidade de vida, a oportunidade de acesso e o desenvolvimento das comunidades em que as IES estão localizadas.
Alunos de todos os cursos realizam procedimentos especializados alinhados às suas futuras práticas profissionais em benefício da comunidade local.
Em 2017, a Kroton iniciou um trabalho de mensuração do impacto direto que os atendimentos especializados representam na sociedade brasileira.
O projeto piloto considerou todas as Instituições de Ensino Superior presenciais da Kroton e selecionou 22 cursos, que foram escolhidos por possuírem
procedimentos claros e mensuráveis para esta primeira fase do projeto.

Faculdade Anhanguera de Jacareí - Atendimento Pedagógico às crianças da ONG Fênix

Faculdade Unopar de Cascavel - Atendimentos de Ed. Física em praça pública
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Faculdade Pitágoras de Contagem - Atendimento a idosos
Cursos considerados no projeto
Ciências da Saúde

Ciências Humanas

Engenharias

Biomedicina

Administração

Engenharia de Des. de Produtos

Ciências Biológicas

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia de Instalações

Educação Física – Bacharelado

Ciências Contábeis

Engenharia de Manutenção

Enfermagem

Direito

Engenharia de Processos

Estética e Cosmetologia

Jornalismo

Engenharia de Projetos

Farmácia

Pedagogia

Engenharia de Qualidade

Fisioterapia

Psicologia

Engenharia de Segurança do Trabalho

Fonoaudiologia

Publicidade e Propaganda

Engenharia de Vendas

Medicina

Serviço Social

Engenharia Eletrônica

Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia

Como resultado verificou-se mais de 2,3 milhões
de procedimentos especializados realizados,
somando mais de 1,9 milhão de pessoas atendidas
em prestação de serviços oferecidos nas nossas
instituições em todo o país.
Se convertermos os atendimentos conforme as tabelas
de honorários e procedimentos de cada categoria
profissional, isso significa que um montante de
R$ 377.981.248 foi desonerado do poder público e,
portanto, entregues gratuitamente à sociedade.
Este é um valor significativo, que representa o
investimento da Kroton em benefício da qualidade de
vida da população ao entorno das nossas Instituições
de Ensino Superior.
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Atendimentos da Kroton à comunidade

Região Centro-Oeste
2.344.083 atendimentos
com 1.992.183
pessoas beneﬁciadas.

Marca

Representando
R$ 377.981.248 milhões
em desoneração ﬁnanceira
ao poder público

Envolvendo 7.294 docentes
e 132.642 discentes
de 111 unidades

24 unidades
515.289 atendimentos
1.044.584 beneﬁciados
1.564 docentes e
20.922 discentes envolvidos
R$ 142,6 milhões em
desoneração ao poder público

Valor investido
Pessoas
atendidas (R$ em milhares)
447.059

121.592

435.545

61.297

126.836

77.169

60.498

29.083

52.819

23.097

847.314

39.491

22.112

26.251

Região Sudeste

Região Nordeste

57 unidades
1.307.152 atendimentos
746.740 beneﬁciados
3.772 docentes e
79.494 discentes envolvidos
R$ 137,8 milhões em
desoneração ao poder público

13 unidades
116.243 atendimentos
81.512 beneﬁciados
944 docentes e
16.156 discentes envolvidos
R$ 26,6 milhões em
desoneração ao poder público

Região Norte
1 unidade
176.026 atendimentos
22.112 beneﬁciados
163 docentes e
1.932 discentes envolvidos
R$ 26,3 milhões em
desoneração ao poder público

Região Sul
16 unidades
229.373 atendimentos
97.235 beneﬁciados
851 docentes e
14.138 discentes envolvidos
R$ 44.676,3 milhões em
desoneração ao poder público
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INTRODUÇÃO

A KROTON

TRANSFORME O SEU FUTURO

Pessoas atendidas por área de conhecimento

Apoio à Educação Pública
Engenharias
Ciências Humanas

15.414

16.851

2.372
6.555

Ciências da Saúde

6.231

133.001

4.320
38.543

861.061
40.938

25.275

596.888

52.461

CO

NE

NO

SE

SUL

Investimento por área de conhecimento (R$ milhares)
Ciências da Saúde

111.435

Ciências Humanas
Engenharias
86.453

32.676

30.722
21.958

9.180
491

CO

216

NE

11.909

4.293

NO

553

SE

Já foram beneficiados cerca de 29 mil educadores e 1 milhão de
alunos, em mais de 12 estados do Brasil. Os piores resultados
no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e os
menores índices do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
são os critérios primordiais para implantação do SGI pro bono,
ou seja, sem custos para as Escolas e Secretarias Municipais
de Educação.
Replicando o formato extremamente bemsucedido da Conspiração Mineira pela
Educação, a Kroton lançou em agosto de
2016 a Aliança Brasileira pela Educação,
que teve início na cidade de São Paulo
atendendo cerca de 300 escolas estaduais
e totalizando aproximadamente 350 mil
alunos beneficiados.

50.827

17.177

Além dos projetos, iniciativas sociais e procedimentos pro
bono realizados pelas nossas instituições de ensino, temos
uma sólida atuação social através da   Fundação Pitágoras,
que atua, desde a criação da Kroton, como nosso braço social.
A Fundação desenvolveu uma metodologia avançada de
gestão, chamada de Sistema de Gestão Integrado (SGI).   O
SGI é implantado na rede pública de ensino básico, apoiando
tecnicamente suas lideranças e transferindo sua metodologia.
Os resultados mais flagrantes dessa implantação são avanços
significativos da aprendizagem dos alunos e a melhoria e
inovação dos processos e práticas de gestão.

24.164

168.109

GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

91

SUL
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