
Relatório 2015



- Reunião de planejamento do Grãos de Luz e Griô e Nina Griô em 
janeiro de 2015 em Lençóis sobre as novas relações institucionais 
com o Ministério da Cultura no segundo governo Dilma, 
articulando representantes da rede que possam assumir cargos 
estratégicos para reestruturação institucional da Ação Griô 
Nacional; a reunião contou com um ritual de passagem do ano 
com avaliação existencial numa prática da pedagogia griô 
inspirada no xamanismo;

- Reunião de planejamento do Grãos de Luz e Griô no dia 3 de 
fevereiro, com mutirões de organização do espaço, contato com 
os parceiros;

- Reunião de planejamento do Grãos de Luz e Griô, Nina Griô e 
Escola Viva Olho do Tempo, e Comissão Nacional dos Griôs e 
Mestres  com a nova secretária Ivana Bentes da SCDC MinC e o 
diretor Alexandre Santini em Paraiba. A Secretária aponta a Ação 
Griô como uma de suas prioridades, inclusive por ter sido parceira 
da Ação Griô na UFRJ.



- Celebração do aniversário do Grãos de Luz e Griô e 
lançamento em Lençóis do Filme A Lenda do Pai Inácio ou 
Kokumo?, primeiro lugar no festival do Cinema no Interior na 
Bahia;

- Educadores, jornalistas, jovens e suas famílias, parceiros 
da associação e representantes políticos da cidade 
estiveram presentes no evento de celebração dos 20 anos 
do Grãos de Luz e Griô;

Apresentação do relato anual das atividades de 2014, 
apresentação do plano de trabalho de 2015, a premiação 
dos educadores parceiros e a premiação da equipe de 
jovens e educadores que produziram o filme.



- Planejamento e realização de Oficina Leitura / Inclusão 
Digital, vivências na pedagogia griô , oficina de 
brinquedos e brincadeiras, roda de capoeira, 
cineclube, oficina de audiovisual, oficina de 
música, oficina de teatro para 60 crianças e adolescentes 
em parceria com as escolas, semanalmente nas quintas e 
sextas na sede do Grãos; quinzenalmente nas terças e quartas 
nas escolas. 























- Realização de Encontros Dialógicos de Análise 
de Contexto Político-Social do Brasil para pautar  
todas as atividades educativas de jovens, 
educadores e comunidades;



- Realização de campanha e articulação de rede de 
doadores e parceiros para o programa de formação de 
jovens;

Facilitação de vivências da pedagogia griô e 
apresentação de espetáculo "O Amor e a Amora" pelos 
jovens para grupos parceiros em Igatu e Lençóis.



- Campanha de solidariedade entre jovens, 
educadores e famílias interessadas em grupo 
de estudo de ENEM para planejamento e 
realização do curso; 

- Planejamento, mobilização de recursos 
solidários e realização de curso preparatório 
para ENEM para 8 jovens, com 4 educadores e 
4 áreas de estudo, diariamente das segundas 
até sextas das 14:30 hs às 17:30 hs, e sábado 
quinzenalmente das 8hs às 12 hs.



- Planejamento e realização de vivências da 
pedagogia griô, encontros dialógicos para 
análise de contexto, biodança, cineclube, 
oficina de audiovisual, oficina de música, 
oficina de teatro para 80 jovens, diariamente 
das 8hs às 12 hs das terças até as sextas.

Grãos de Luz, colégio CERPV 
e Escola Horácio de Matos 



Grãos, Comunidade Otawiano Alves 
e colégio CERPV 





- Pesquisa sobre gestão para equidade 
e lei 10.639 nas escolas;

Elaboração de gráficos indicadores e analise 
da pesquisa.



- Planejamento, articulação e formação de grupo de 
políticas públicas entre jovens, associações e 
comunidades e realização de 4 reuniões com 15 
representantes; 

- Encaminhamento das lutas e conquistas políticas – 
pautas prioritárias encaminhadas de: Ação civil Publica 
no lixão, Educação Contextualizada nas escolas da 
Comunidades Quilombolas, Plano de Cargo dos 
professores, a questão do sistema Municipal de Cultura 
de Lençóis, Liberação da taxa de 80% de esgoto de 
Lençóis, a Questão do funcionamento dos Conselhos 
Municipais;

- Formação política - em Salvador em parceria com 
Kizomba.





- Produção partilhada com 5 jovens do espetáculo 
As Filhas de Oiá em mamulengos para caminhar 
nas escolas publicas de Lençóis no segundo 
semestre envolvendo 200 crianças, adolescentes e 
jovens;

- Aprovação de espetáculo O Amor e a Amora em 
sétimo lugar em festival de teatro nacional.



- Aprovação de Apresentação de espetáculo O 
Amor e a Amora para 100 jovens no Encontro Sul 
Americano Negra;

- Planejamento da facilitação de vivências da 
pedagogia griô por jovens nas escolas parceiras, 
em eventos de conquista de parceiros, e em 
encontro sul americano Negra América;

- Passeata dos jovens na rua em apoio às lutas das 
comunidades – de infraestrutura para escola, de 
qualidade na educação e de melhoria da educação 
das comunidades tradicionais de Lençóis;

- Aprovação de participação de 6 jovens em 
Encont ro  Su l  Amer icano Negra  Amér ica 
envolvendo 200 jovens de 5 países e 5 estados do 
Brasil.



- Produção partilhada com 30 jovens da aula-
espetáculo sobre a Lei 10.639 e indicadores 
escolares para jovens negros e negras de 
Lençóis; 

Apresentação para as escolas publicas de 
Lençóis Mercado Cultural envolvendo 200 
crianças, adolescentes e jovens em parceria com 
o grupo Bongar - PE.



- Produção partilhada com 30 jovens da aula-
espetáculo sobre a Lei 10.639 e indicadores 
escolares para jovens negros e negras de Lençóis; 

Apresentação para a escola e comunidade 
Quilombola do Remanso envolvendo 200 crianças, 
adolescentes, jovens e educadores.



Com música, dança, filme e contação de histórias, 
30 jovens do Grãos e parceiros do Grupo 
Resistência Poética protestam cantando e 
poetizado por um currículo de educação que 
reconte nossa história enquanto afrodescendente. 
O espetáculo contou com o publico de duas mil 
pessoas e culminou homenageando o samba com 
a convidada Juliana Ribeiro, artista que surpreende 
o cenário baiano com sua voz, negritude e 
sabedoria.

Espetáculo Queremos Enegrecer



Durante a semana preta do Instituto Federal da 
Bahia ,  Jovens do Grãos de Luz e Gr iô 
apresentaram Espetáculo Queremos Enegreceros 
curríiculos enriquecendo as discussões dos 
estudantes do ensino superior em diversas áreas 





2 mil pessoas caminhado 
e protestando do Campo 
Grande até a Castro Alves 



- Produção e circulação no colégio CERPV dos 
filmes sobre gestão para equidade, educação de 
jovens  e a lei 10.639;

- Organização das pastas de youtube para 
divulgação de 71 vídeos dos jovens e do Grãos em 
geral;

- Elaboração e aprovação do projeto de aula 
espetáculo em produção partilhada com jovens - 
Dom Obá – para produtores negros Funarte.



Depois do porcesso de mobhilização da escola 
para discutur uma gestão para a equidade e 
implemetação da lei 10.639, os jovens Grãos 
realizaram oficinas, encontros dialógicos e 
pesquisas no CERPV que culminaram na 
elaboração de um vídeo com conteudos 
importantes que propõem incluir no currículo de 
educação. O vídeo - África: um novo Olhar, está 
compartilhado na pasta do Youtube do Grõs de Luz 
e Griô.



- Participação no Festival de Cinema no Interior edição Bahia – 
Nazaré das Farinhas - Lençóis representado pelo Grãos de Luz 
e Griô com o filme: A Lenda do Pai Inácio: Kokumo  foi premiada 
pelo melhor Filme, e mais dezesseis troféu;



A festa de lançamento do livro e do vídeo do Cinema no Interior foi 
realizado em Lençóis na casa Afrânio Peixoto com a presença de 250 
pessoas representantes das famílias, associações, poder público e 
empresas llocais que apoiaram a produção do livro e do filme junto 
aos jovens do Grãos.   





Ritual de passagem De Volta para Casa com 
vivências de Xamanismo e Biodança  para 15 Jovens 
que cresceram nas Oficinas Grãos de Luz e Griô, que 
estão finalizando o programa de formação e que 
realizaram provas para ENEM e universidades 
particulares.

Todos os jovens produziram seus xales sagrados.



- Elaboração de um sistema de formação na pedagogia Griô;

-Sistematização e lançamento digital de uma revista da pedagogia 
griô na USP com 14 artigos;

- Sistematização de dois artigos em livro da UFPE;

-Acompanhamento de pesquisa de doutorado da USP sobre 
pedagogia griô no Remanso e Mestrado na Unicamp.



-Planejamento e realização de 1 curso de 
ex tensão  da  Pedagog ia  Gr iô  para  20 
estudantes/educadores na Unicamp em 
Campinas SP;

-Planejamento e realização de 1 curso de 
Formação na Pedagogia Gr iô para 20 
educadores da rede municipal e de projetos 
educativos de Brasília –DF.



- Planejamento e realização de 1 curso de 
Formação da Pedagogia Gr iô para 20 
estudantes/educadores de Recife, Salvador, 
Brasília, Comunidade Indígena Tupinambá, em 
Lençóis.



-Planejamento da Formação da Pedagogia Griô para 34 
educadores da rede municipal, 100% das escolas 
parceiras, supervisor pedagógico e secretário de 
educação.



-  Planejamento e Realização de um curso de 
iniciação na Pedagogia Griô na comunidade 
Quilombola do Remanso para 9 professores e diretor 
da escola da comunidade;

- Reunião de Acompanhamento com a Escola 
Terezinha Guerra - elaboração do currículo 
quilombola;

- Reunião de Acompanhamento com a Escola Isabel 
da Silveira - elaboração de programa da lei 10.639.



- Palestra em Semana de Educação e 
Pedagogia - UNESP;

- Palestra da Ação Griô e Grãos de Luz e Griô em 
d o i s  e v e n t o s  d o  M i n C  e  M E C  p a r a 
sistematização propostas da cultura e da arte no 
currículo nacional 



-Planejamento para segundo 
semestre de um curso na 
Pedagogia Griô para 30 
educadores e artistas em  pós 
graduação em contação de 
h i s t ó r i a s  d a  U N I V I D A - 
Campinas SP;

- Palestra da Pedagogia Griô 
na Semana Pedagógica de 
Iramaia BA - a convite da 
secretária de educação de 
Iramaia, Elizabete de Souza, - 
200 professores do município 
de Iramaia, coordenadores 
pedagógicos e diretores das 
escolas municipais.



- Planejamento e Realização Formação da Pedagogia 
Griô para 30 estudantes, mestrandos e doutores da 
Faculdade de Educação UFBA;

- Elaboração de Projeto de extensão da formação na 
pedagogia griô para Faculdade de Educação UFBA.

-Elaboração de Projeto de extensão da formação na 
pedagogia griô para 6 municípios das trilhas griôs da 
Chapada Diamantina - UEFS;

- Elaboração de Projeto de extensão da formação na 
pedagogia na UNB, no curso de educação do campo 
para jovens de quilombos, assentamentos rurais e 
indígenas;



Lançado o Edital 
Ação Griô Bahia

- Lançamento do edital da Ação Griô Bahia 
com o fundo de bolsas de incentivo griô no 
valor de R$ 300.000 em parceria com a Secult 
BA, o Conselho de Cultura da Bahia e o Fórum 
de cultura da Bahia;

- Planejamento de Reunião para seleção de 
33 bolsistas de incentivo griô para mestres 
griôs e griôs aprendizes da rede Ação Griô 
Bahia.



A Gestão da Rede Ação Griô 
Bahia e a Representação 
Territorial da Secult se reúne em 
Lençóis no Ponto de Cultura 
Grãos de Luz e Griô para a 
revisão do edital Ação Griô 
Bahia que será lançado no 
estado. 



Nº

 

Mestre (A) Griô  Grio Aprendiz  Local  
01  Abelino Torquato Nascimento  Ian Cássio Bispo Santana 

 

Manoel Vitorino  
02

 
Antônio dos Santos 

 
Livia Castro de Lacerda 

 
São Gonçalo dos Campos

 03
 

Antônio Matos do Carmo 
 

Manoel Cristovam Ba�sta
 

Banzaê
 04

 
Antonio Pereira de Brito

 
Gleissa Santana  Lima do Rosário 

 
Santa Bárbara

 05

 

Benedito Conceição Novais 

 

Flávia Pires  Pacheco Lopes

 

Rio de Contas

 06

 

Celino dos Santos

 

Alexnaldo dos Santos 

 

Terra Nova

 
07

 

Edna Correia Bulcão

 

Monilson dos Santos Pinto

 

Santo Amaro

 
08

 

Eunice Santos Souza

 

Elienice Santos Souza

 

Louro de Freitas

 
09

 

Euzébio dos Santos 

 

Juliana Cris�na Souza Santos 

 

Salvador

 

10

 

Francisco Ferreira Magalhães

 

Maria Aparecida Ribeiro da Cruz 

 

Bom Jesus da Lapa

 

11

 

Iraci Barbosa Trindade

 

Ana

 

Rosa Soares da Silva

 

Rio de Contas

 

12

 

Janete Lainha Coelho 

 

Sergio Ramos dos Santos 

 

Ilhéus

 

13

 

Jhefds Lemos Farias

 

Juenildo Oliveira Farias 

 

Eunápolis

 

14

 

João Saturno

 

Neiveson Pereira de Jesus

 

Santo Amaro

 

15

 

Joas Brandão Souza

 

Ednaldo

 

Ferreira de Souza

 

Palmeiras

 

16

 

Joison Pessoa da Silva 

 

Cristovem Marcos França Vieira 

 

Itaetê

 

17

 

Jorge Egidio dos Santos 

 

Carlos Rozindo Rodrigues 

 

Vera Cruz

 

18

 

José Alves Damascena 

 

Milena da Silva Damacena 

 

Palmeiras

 

19

 

José Conceição Ferreira 

 

Marcia Neves F. da Silva 

 

Prado

 

20

 

Lídio Fonsêca Aráujo

 

Zenilton Mendonças 

 

Nova Canaã

 

21

 

Lourival de Jesus 

 

Marlene Maria de Jesus

 

Banzaê

 

22

 

Marcilino Gomes de Jesus 

 

Alder Augusto da Silva 

 

Cachoeira

 

23

 

Maria Luziene Almeida Silva

 

Vinicius Daniel Fonseca Alves  

 

Eunápolis

 

24

 

Nadir Dreger da Silva 

 

Tereza Maria Ac�s Teles 

 

Palmeiras

 

25

 

Nancy de Souza e Silva 

 

Antonio Sergio Brito de Amorim 

 

Salvador

 

26

 

Natalicio Neves da Silva 

 

Alana Priscila Lopes Santos 

 

Salvador

 

27

 

Paulo Sergio dos Santos 

 

Vitor Gabriel Oliveira Guimarães 

 

Andaraí

 

28

 

Reginaldo Raimundo de Souza 

 

Amanda Quadros Soares 

 

Salvador

 

29

 

Ricardina Pereira da Silva 

 

Rodrigo Santana de Jesus 

 

Maragogipe

 

30

 

Rita de Cássia C.B Pinheiros 

 

Clodoaldo Barbosa Lopes 

 

Salvador

 

31

 

Ulisses Santana Santos 

 

Mariuchia Ferreira da Luz Santos 

 

Mata de São João

 

32

 

Valdeci Rocha Santana Souza

 

Aranda Rocha Santana Saouza

 

Uruçuca

 

33

 
Valcir Ba�sta Lima 

 
Edméia Pereira Nascimento 

 
Salvador

 

34
 

Vicente Ferreira Lima Neto 
 

Wellington Rosário Santos 
 

Salvador 
 

 

Nº



Nossas oficinas do Projeto Ação Griô teve inicio 
no dia 01 de outubro de 2015 percorrendo até 
22 de dezembro do mesmo ano, tendo a 
presença neste período de 20 crianças, 
estudantes das Escolas Castro Alves e Maria 
de Lourdes, nos turnos matutino e vespertino. 
Inicialmente o Mestre Griô Celino juntamente 
com o Aprendiz Griô Alexnaldo. 



Projeto:  
Sonhos e Bonecos 
Mestre Griô: 
Benedito Conceição Novais
Griô aprendiz: 
Flávia Pires Pacheco 



Projeto:  
Escola Felipe Santana Lima
Mestre Griô: 
Dona Antônia 
Griô aprendiz: 
Gleissa



Projeto:  
Escola Municipal Alzira Nascimento
Mestre Griô: 
Lídio Fonseca Araujo 
Griô aprendiz: 
Zenilton Mendonças
Educadora: 
Romilce Rodrigues Silva



Projeto: Acampamento baixa verde
Mestre griô: Jhefds Lemos Farias
Griô Aprendiz :  Juenildo Oliveira Farias
Educadora: Luliana Mara Santos 



- Produção e realização do segundo ciclo de 
seminários Salve a Capoeira para construção 
do Plano de Salvaguarda e do Conselho Gestor 
da Capoeira na Bahia real izado pela 
Associação de Capoeira Corda Bamba e o 
Grãos de Luz e Griô em parceria com o IPHAN 
e Ministério da Cultura em Lençóis Bahia 
reunindo aproximadamente 120 capoeiristas e 
representantes políticos de 13 cidades da 
região.



- Realização de duas reuniões com o Centro de 
Tecnologia e Informação do Ministério das 
Tecnologias e com o Ministério da Cultura para 
liberação de um recurso de R$ 400.000,00 para 
bolsas para mestres griôs, griôs aprendizes e 
educadores griôs; e para criação de um novo 
edital em parceria com as escolas em todo o 
Brasil;

-Elaboração e aprovação de projeto Cultura em 
Rede Ação Griô no valor de R$ 200.000 do MinC 
em parceria com a Escola Viva Olho do tempo, e 
Nina Griô e mais 5 entidades de coordenação 
regional.



-Aprovação da Lei griô na comissão de cultura, 
encaminhada para comissão de orçamento e 
articulada com relator para encaminhamento.;

-O projeto de constituição do museu-escola 
griot,  doutorado do programa de pós 
graduação em memória social da UNIRIO, Griô 
aprendiz Adriana de Holanda



‘Seminário Nacional de Formação Artística 
Cultural’ de 01 a 03 de Dezembro de 2015.

A “Equipe EDUCAÇÃO VIVA” - Rede Cultura 
Viva da Comissão Nacional dos Pontos de 
Cultura – CNPdC participou, de 01 a 03 de 
Dezembro de 2015, do ‘Seminário Nacional 
de Formação Artística Cultural’ organizado 
pela SEFAC/MINC – Secretaria de Educação 
e Formação Artística e Cultural do Ministério 
da Cultural.





- Realização de 8 caminhadas e visitas às 
comunidades das trilhas griôs da Chapada 
(Itaetê, Ibicoara, Lençóis e Palmeiras) para 
r e v i s ã o  d o s  r o t e i r o s ,  a p o i o  a o s 
e m p r e e n d i m e n t o s  d a s  c o m u n i d a d e s , 
articulação de produtos para a agência solidária, 
articulação de parcerias com as escolas.



- Projeto Estúdio no Terreiro do Grãos de Luz e Griô, grava forró, chula e samba de roda no Remanso; 



- Estruturação da Rede 
de  Tr i lhas  Gr iôs  da 
Chapada Diamantina 
i n t e g r a n d o  1 1 
c o m u n i d a d e s ,  7 5 
f a m í l i a s  e  3 7 5 
beneficiários diretos da 
região;

-  E s t r u t u r a ç ã o  d a 
Agênc ia  So l idár ia  e 
v e n d a  d e  r o t e i r o s , 
produtos artesanais, 
agrícolas e didáticos das 
comunidades das trilhas 
griôs, gerando R$ 88.000 
em renda das mesmas.



- Início da integração entre programa de vínculos, formação 
na pedagogia griô e trilhas griôs em todas as comunidades 
parceiras;

- Articulação da Rede Brasileira de Turismo Comunitário e 
Solidário envolvendo mais de 50 comunidades em TBC, 20 
operadoras e 30 pesquisadores e representantes do poder 
público;

- Planejamento do Encontro Nacional da Rede Turisol – Rede 
Brasileira de Turismo Comunitário e Solidário, bem como 
elaboração de produtos audiovisuais de divulgação da rede; 

- Articulação de reunião com SETRE e SENAES para 
ampliação dos investimentos públicos em tbc na Bahia e no 
Brasil.



- Produção compartilhada com 
o  P r o j e t o  P a g a g e m  d o 
encontro nacional Turisol no 
espaço da CET UNB  em 
Brasília com atividades de 
intercâmbio de conhecimento, 
p r o m o ç ã o  d e  v e n d a s  e 
articulação política da rede 
com SETRE e SENAES, com 
a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  5 0 
comunidades em TBC, 20 
o p e r a d o r a s  e  3 0 
p e s q u i s a d o r e s  e 
representantes do poder 
público.



Viagens para reunião e articulação com as 
comunidades parceiras para realização das 
compras dos artesanatos e produtos das 
Comunidades parceira das Trilhas Griô para venda 
na loja das Trilhas Griô no mercado cultural. Os 
artesanatos e produtos que foram comprados nas 
comunidades parceiras das trilhas griô na chapada 
diamantina foram:



Investimentos no roteiro de Turismo 
comunitário e economia solidária da 
comunidade Rosely Nunes no município de 
Itaeté com 03 kits de roupas de cama, 3 kit 
de utensílios de cozinha, 03 placas de 
identificação das pousadas familiares de 
Dona Maurina, Dona Netinha e Dona Ana  da 
comunidade Rosely Nunes, 05 instrumentos 
para o grupo de samba de roda da 
comunidade, somando um total de 
R$ 7.500,00



Investimentos na comunidade de Conceição 
dos Gatos no município do Palmeiras com a 
finalização do portal de entrada da 
comunidade e 02 placas para identificar da 
pousadas de Zezão e da lanchonete de 
Sandro da comunidade, somando um total 
de R$ 1376,00



Investimentos na comunidade do 
Baixão no município de Ibicoara 
com compra de 01 kit de roupas de 
cama para dona Biazinha, 01 
moedor de café para Dona Maria, 
matérias de construção para 
estruturar do espaço de venda de 
caldo de cana de Mario, somando 
um total de R$ 3.618,00.



Investimentos na comunidade do Brejão 
no município de Ibicoara com a compra de 
um moedor de café e uma seladora para o 
grupo de mulheres que realizar a produção 
do café da comunidade, 03 colchões para 
Edilene e materiais de construção para 
estrutura um pousada familiar de dona 
Elizete, somando um total de R$ 4.090,00.



Investimentos nas comunidades de 
Barra e Bananal no município de Rio de 
Contas com compras de 01 antena, 15 
telhas Eterni, matérias para confecção 
do artesanato das comunidades, 01 
maquina de cartão de credito para o 
grupo da associação de mulheres 
artesã quilombola de Barra, Bananal e 
Riacho das Pedras, somado um total de 
R$ 3.301,05



Investimento na trilha griô do garimpo 
com mão de abro para finalização do 
museu do garimpo no município de 
Lençóis. Somado um total de R$ 410,00 





Janeiro a Dezembro de 2015 foi 
vendido 28 trilhas griô e 02 
vivências da pedagogia griô onde 
vendemos aproximadamente 
81.662,00. As Trilhas Griô que 
f o r a m  v e n d i d a s  p a r a  o s 
municípios de Lençóis, Ibicoara, 
Itaetê e Palmeiras.



- Site e Facebook de Vendas da Trilha Griô atualizado – 
www.trilhagriochapada.org.br recebendo mais de 780 curtidas 
e alcance de 13.000 visitas (de janeiro a julho de 2015) em FB 
e XX visitas em site e 200 mensagens via email solicitando 
informações; 

- Planejamento da produção de 3  filmes sobre as Trilhas 
Griôs: princípios; encontro nacional; território política e 
economia; de 5 livros e dois CDs das comunidades parceiras 
da rede TBC Chapada;

- Elaboração de projeto Mestre Aurino Musicalidade na trilha 
griô do Remanso – R$ 80.000,00;

- Sistematização de portfólio e projeto de Delvan quilombola, 
presidente da associação da comunidade do Remanso para 
arrecadação de recursos – ver anexo

http://www.trilhagriochapada.org.br
http://www.trilhagriochapada.org.br
http://www.trilhagriochapada.org.br
http://www.trilhagriochapada.org.br


-  Encerramento do semestre com a 
celebração na festa de São João em parceria 
com a ACVL – Associação de guias de 
Lençóis – com um público de 700 pessoas 
com quadrilha, espetáculo da Banda de 
jovens, espetáculo do Mestre Aurino.



Associação Grãos de Luz 
CNPJ 04.731.005/0001-45

Rua Nossa Senhora da Vitória, s/n, Lençóis - BA 
Cep: 46.960-000 Telefone: (75) 3334 - 1040

E-mail: graosdeluzegrio@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/GraosdeLuzeGrio?ref=hl

Site: www.graosdeluzegrio.org.br

Parceria:

SECRETARIA DO
TRABALHO, EMPREGO
RENDA E ESPORTE 

Roda da Vida

Hotel Canto das Águas, Pousada Vila Serrano, Estalagem do Alcino, Loja Dois Irmãos, 
Pousada Canto do Bosque, Venturas e Aventuras, Freeway Adventures, 

Prefeitura Municipal de Lençóis

http://www.trilhagriochapada.org.br

