“O educador se eterniza
em cada ser que educa”
Paulo Freire

Carta ao professor
Este e-book é direcionado a educadores atuantes no Ensino
Fundamental. Acreditamos que os educadores são agentes
transformadores de realidades. Dessa forma, professor (a),
esperamos que este material sirva como apoio a sua prática
pedagógica.
Antes de iniciarmos esta conversa, é preciso que tenha sido
realizada a leitura do livro 6, “Di.Ca - Diário do Cauã - A Final”,
disponível gratuitamente no site www.colecaocontai.com.br.
Embarque conosco nessa jornada de formação. Esta é uma
oportunidade para impulsionarmos os saberes aqui colocados
para alunos de todas as escolas do país.
Equipe Coleção Contaí
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APRESENTAÇÃO

Educação financeira
Educação financeira, segundo a OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), é “o processo
mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros,
de maneira que, com informação, formação e orientação,
possam desenvolver os valores e as competências necessários
para se tornarem mais conscientes das oportunidades e
riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem
informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações
que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de
modo mais consistente para a formação de indivíduos e
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro”.
Em nosso país, muito se fala em dinheiro (ou na falta dele) e
ainda há pouca orientação educativa sobre finanças. Não à
toa, temos cerca de 62,56 milhões de brasileiros endividados, de
acordo com o Mapa da Inadimplência no Brasil, divulgado em
maio de 2021 pelo Serasa.
O valor médio de cada conta em atraso é de R$ 1.162,43. Sendo
o maior volume de dívidas na categoria bancos/cartão,
representando 29,7% dos mais de R$ 211 milhões de débitos. Em
seguida, estão as contas com luz, água e gás, com 22,3%; e as
compras no varejo (13%).
O quadro é um reflexo do desconhecimento de conceitos
básicos sobre finanças.
No entanto, Educação Financeira não se resume a um conjunto
de saberes matemáticos e instrumentos de cálculo. Assim,
quanto mais cedo iniciamos as crianças na educação
financeira, maiores as chances de termos um
adulto mais consciente e autônomo com
relação ao projeto de tomada de decisões.

Brasil está na 17ª posição entre
20 países analisados quanto
ao grau de conhecimento
de estudantes sobre o tema
Educação Financeira
OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico)

A escola é, claro, um dos ambientes de aprendizado. É nela,
que o estudante aprende não só conhecimentos cognitivos,
mas passa a ter a capacidade de administrar sua vida em
sociedade, fazer escolhas, bem como descobrir quais caminhos
traçar para realizar sonhos.
Vale ressaltar que o MEC (Ministério da Educação) e a CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) fecharam, em agosto de
2021, uma parceria para oferecer formação sobre educação
financeira para professores da rede pública.
No chamado “Programa Educação Financeira na Escola” serão
abordados temas como poupança, consumo consciente,
investimentos e proteção contra fraudes. O intuito é qualificar
500 mil trabalhadores da educação em três anos.
O curso está disponível gratuitamente no site
edufinanceiranaescola.gov.br.

Coleção Contaí
Promover uma relação saudável das crianças
com o dinheiro. Esse é o principal objetivo da Coleção
Contaí, projeto social que foi lançado em agosto.
Voltado para o público infantojuvenil, a coleção
reúne seis e-books gratuitos.
O projeto é realizado pela DMCard, grupo
de produtos financeiros voltados para a
concessão de crédito com sede em São
José dos Campos (SP), em parceria com a
gestora de projetos em comunicação 2112Lab.
Os títulos foram escritos pela escritora e

Desde dezembro de 2019, a Educação FInanceira é um
direito de todos os brasileiros, previsto na nova BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), que estabelece as
aprendizagens essenciais para a educação básica
em escolas públicas e particulares de todo o Brasil.
Segundo o documento, ela deve compor o currículo
como tema contemporâneo transversal.

pedagoga Stefânia Andrade e ilustrados por Ana Baccaro.
“A educação financeira desde cedo faz toda a diferença para
que no futuro, já líderes de família, estas pessoas adotem
o orçamento familiar e uma relação com o dinheiro mais
saudável, tendo uma melhor qualidade de vida. Um maior
controle sobre seus hábitos de consumo permite planejamentos
para a realização de sonhos da vida adulta como, por exemplo,
a compra de uma casa própria, a chegada dos filhos, uma
viagem, etc. E aprender isso na infância pode ser muito divertido,
com a busca pela realização de pequenos sonhos como os de
Cauã”, explica Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas
da DMCard.
Diário do Cauã
Protagonista da história, Cauã narra ao longo da coleção o
seu desejo por um celular de última
geração e todo o percurso que
fará para conquistar o seu objetivo
- a começar com a participação
em um concurso municipal sobre
Educação Financeira.
Entre os temas abordados
nas obras estão consumo,
minimalismo, mesada, doação e
empreendedorismo. “O Cauã nasce
da minha experiência com os alunos
em sala de aula. Ele é uma mistura
de vários deles: engraçado, agitado,
desenhista, determinado, sonhador...
E essa coleção levará às crianças
o tema da educação financeira de
forma leve e descontraída por meio
do “DI.Ca, o Diário do Cauã”, conta
Stefânia Andrade.
A Coleção Contaí retrata a “cara” de
uma família tipicamente brasileira por

suas características de esforço, batalha e alegria. “É uma família
do Brasil, animada e unida, assim é muito bom criar um rosto para
personagens com essas características”, disse Ana Baccaro.
Apesar do livro ser voltado principalmente para crianças de 8
a 12 anos, ele pode ser lido por todos que se interessem pelo
assunto. “Nosso objetivo é que esse conhecimento chegue ao
maior número de pessoas - crianças, pais e mestres - e permita
que aqueles que serão adultos amanhã, saibam lidar melhor
com o dinheiro, façam boas escolhas, sobretudo, de forma
consciente”, afirma Bruno Pimenta, diretor executivo da 2112Lab.

Material complementar
Idealizada de forma a complementar o ensino da Educação
Financeira, a Coleção Contaí tem o objetivo de apoiar a
promoção do diálogo entre pais e filhos, professores e alunos e
entre estudantes a partir de vivências comuns a todas as famílias.
Nossa proposta é que, sob a orientação de educadores e de
responsáveis, cada criança tenha informações e orientações
que favoreçam a construção de um pensamento financeiro
consistente e desenvolva comportamentos autônomos,
conscientes e saudáveis.
Afinal, por meio do conhecimento, a criança aprende a
comprometer-se com o cotidiano nas dimensões espaciais
(local, regional, nacional, global) e temporais (passado,
presente e futuro).
E, uma vez que ela tenha aprendido, se tornará uma
multiplicadora do conhecimento, principalmente junto a sua
família e pessoas próximas.

Neste livro podemos ajudar a criança a:
- Consumir de forma
consciente e ambientalmente
responsável

- Planejar-se: orçamento,
escolhas e negociação
(receitas e despesas)

- Distinguir desejos e
necessidades de consumo
(querer e precisar);

- Doação solidária, a utilidade
do produto e seu valor

- Entender o que são produtos
e serviços;
- Observar descarte
e desperdício

- Entender que escolhas atuais
impactam no futuro
- Realizar ações sustentáveis
(repensar, reutilizar, reciclar,
reduzir, recusar)

Di.Ca - Diário do Cauã
‘A Final’
Sinopse
Cauã, Sofia e Matheus estão na semifinal do concurso de
Educação Financeira de sua cidade. Ou seja, mais perto do tão
sonhado celular de última geração e, quem sabe, do notebook,
prêmio para o primeiro lugar!
Para garantir a final, o trio está estudando muito. Consumo
consciente, minimalismo, mesada, administração do dinheiro,
solidariedade, empreendedorismo… São tantas coisas! Será que
eles vão conseguir acertar todas as perguntas na frente dos
jurados?
Enquanto a PRÔ Rafaela e a tia Tay ajudam a turma repassando
todo o conteúdo, vovó Neide não deixa faltar pão de queijo e
achocolatado. Afinal, “saco vazio não para em pé”, diz o antigo
ditado!
Vai ter festa junina na escola e a turma vai ter que participar. Afff,
que mico! Pelo menos Cauã vai fazer par com sua crush Maria
Clara e errr… Talvez dançar quadrilha não seja uma ideia tão ruim
assim. KKK!
Muitos preparativos e ansiedade a mil para saber como será a
final! Acompanhe o último capítulo da jornada de Cauã por meio
do Di.Ca, seu diário quaaase secreto! Acesse já!

EM SALA DE AULA

Temas deste
sexto livro
Em “A Final”, fazemos um balanço
dos vários temas estudados ao
longo da Coleção Contaí, tais como
minimalismo, mesada, solidariedade e
empreendedorismo. E reforçamos:
- Planejamento (Cauã é ajudante da
tia Tay e, com o dinheiro que recebe,
vai comprar um livro do Enri Pópis);
- Consumo consciente (pergunta
respondida pela turma no
concurso);
- Organização (Marcelinho fala a
Cauã que seu irmão o inspirou a ser
mais ponderado quanto ao uso do
dinheiro).

Conteúdos formais
Os objetivos de inserção da Educação Financeira nas escolas
são apresentados em dois grupos: os que se relacionam
à dimensão espacial e os que se relacionam à dimensão
temporal. Vamos conhecer?
Dimensão espacial
Os objetivos que se voltam para a dimensão espacial procuram
apontar para dois movimentos: circunscrição (é preciso aterse a um determinado espaço) e mobilidade (relações entre os
níveis de organização social).
Trocando em miúdos, cada indivíduo precisa cuidar de sua vida
financeira de modo adequado para que suas obrigações não
atinjam outras pessoas. Por outro lado, este mesmo indivíduo
pode reunir esforços em projetos que beneficiem a comunidade,
bem como governos de diversos países podem se unir em busca
de metas comuns (mobilidade).

Vale ressaltar que a Educação Financeira é pauta no
Brasil antes mesmo da BNCC. Em 2010 foi instituída a
ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), com
o objetivo de promover ações sobre o tema no Brasil.

Mas como a Educação Financeira pode ajudar nesse aspecto?

1

Formando para a cidadania

Ser cidadão é ter o direito de usufruir das várias
possibilidades que a vida oferece (liberdade, igualdade,
propriedade, participação política, educação,
saúde, moradia e trabalho, dentre outras). É ainda ser
responsavelmente ativo na sociedade, protagonizando
a construção da democracia. Ou seja, o exercício da
cidadania é ingrediente indispensável na construção de
uma sociedade democrática e justa.

2

Ensinando a consumir e poupar
de modo ético, consciente e responsável

O consumo em níveis adequados é imprescindível para o
bom funcionamento da economia, a questão é torná-lo
uma prática ética, consciente e responsável, equilibrada
com a poupança. Deve-se também levar sempre em conta
os impactos sociais e ambientais de cada escolha.

3

Oferecendo conceitos e ferramentas para a tomada de
decisão autônoma baseada em mudança de atitude

A compreensão da linguagem do mundo financeiro
possibilita ao indivíduo obter as informações
necessárias para que tome suas decisões de forma
autônoma (embora nem toda decisão, já se sabe,
seja tomada a partir de informações). Isso inclui
o aprendizado da leitura crítica de mensagens
publicitárias a respeito de produtos de consumo.

Saiba mais
no curso
disponibilizado
pelo MEC e
no site ENEF

4

Formando multiplicadores

O público beneficiário da Educação Financeira não se
restringe ao público escolar, mas, por meio dele, atinge-se
um número muito maior de pessoas, ampliando a
disseminação de conhecimentos. Dessa forma, promove-se
o trânsito de informações.

Dimensão temporal
O objetivo da dimensão temporal é mostrar que o presente
contém situações que são o resultado de decisões tomadas
no passado. Do mesmo modo, no futuro serão vistas as
consequências das ações presentes.

5

Ensinando a planejar a curto, médio e longo prazos

A Educação Financeira tem a intenção de conectar os
distintos tempos, conferindo às ações do presente uma
responsabilidade pelas consequências do futuro. Assim,
para se alcançar determinada situação, é necessário um
planejamento que contemple distintas etapas de execução,
envolvendo priorizações e renúncias.

6

Desenvolvendo a cultura da prevenção

Ninguém está isento de enfrentar situações adversas e
inesperadas que, por vezes, exigem o dispêndio de uma
quantidade de dinheiro não prevista no orçamento. Para
garantir tranquilidade diante de tais situações é preciso
conhecer o leque de opções disponíveis, tais como evitar
desperdícios, guardar dinheiro, fazer seguros ou investimentos
ou dispor de planos de previdência (pública ou privada).
À primeira vista, os objetivos apresentados podem parecer
distantes do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Mas,
vale ressaltar que o foco da Educação Financeira na escola
é oferecer conhecimentos sociais, àqueles que promovem
familiaridade com determinadas palavras ou termos. Por
exemplo, uma criança desde pequena consegue relacionar
salário a dinheiro, mesmo não tendo acesso à sua composição.

Exploração da obra
1 - Planejamento e consumo
Na página 13, Cauã conta que passou a tarde ajudando
tia Tay com suas encomendas de confeitaria e como
pretende usar seu pagamento:

Passei a tarde ajudando a tia Tay a enrolar brigadeiros e já
recebi meu novo pagamento. Em breve vou comprar meu 1º livro
do Enri Pópis!
Podemos reforçar a sequência temporal do início ao fim de um
produto (brigadeiro, por exemplo), da produção ao descarte.
Passando pela embalagem de plástico ou papel, pelo chocolate
desde o cacau e pelo leite condensado desde o leite da vaca
na fazenda.
ATIVIDADE 1
Explique para a criança palavras que possam
fazer parte dessa sequência temporal, por
exemplo: alimentos naturais x alimentos
industrializados, produtor (quem planta),
distribuidor (quem transporta e quem vende),
consumidor (quem compra).

O intuito é fazer a criança entender como
um único brigadeiro movimentou uma
cadeia imensa de produção até chegar ao
consumidor final.
ATIVIDADE 2
Podemos fazer um dicionário ilustrado com esses
termos. Cada dupla ou trio de crianças ficaria
responsável por desenhar o conceito por trás de
uma palavra.
ATIVIDADE 3
Pergunte às crianças como seria essa história se
em vez do brigadeiro, fosse outro produto, por
exemplo, uma batata frita ou um hambuguer na
lanchonete.
ATIVIDADE 4
Faça uma lista de produtos naturais que as

crianças conhecem, ressaltando a diferença
entre eles e os alimentos industrializados.
ATIVIDADE 5
Falemos ainda sobre o preço final dos
produtos à venda. Vamos criar um mural
com uma tabela. Escolha um produto, por
exemplo, brigadeiro. Para cada trabalhador
da sua cadeira produtiva desenhe uma
moedinha.

O objetivo é fazer com que a criança
entenda o valor financeiro dessa
cadeia, onde cada trabalhador precisa
ser remunerado, e como todos esses
valores precisam estar no preço final do
produto.
ATIVIDADE 6
Cauã pensa em gastar o dinheiro com o livro
do Enri Pópis. Falamos aqui sobre poupança.
Em uma roda de conversa, perguntamos:
- Quais seus sonhos/desejos?
- Como podemos realizá-los?
- O que você faz hoje para realizá-lo?
- O que poderia fazer para realizá-lo?
- O que é poupar?
- È preciso “deixar de ter coisas para conquistar outras coisas”?
- Você trabalha hoje? Com o que? Quanto tempo você se dedica
trabalhando?
- Qual profissão gostaria de ter quando for adulto?

2 - Produção
Na página 8, Cauã descobre que sua irmã, Camila, pegou seu
diário e descobriu seu segredo.

Eu fui jantar, minha irmã veio no meu quarto pegar
canetinha e viu meu diário! Entrei e ela estava folheando
tudo!!! Ahhhhhhh!!! Que raivaaaaa!!! Fiquei louco da vida, gritei
com ela que não devia mexer nas minhas coisas! Minha mãe
tentou amenizar mas tô muuuuuito bravoooooo!!!
Segundo a ENEF, “viver em sociedade supõe a permanente
consideração de valores éticos, como tolerância, empatia,
solidariedade e respeito, sem os quais o convívio das pessoas
entre si se torna impraticável”.

A palavra “valor” também tem importância no contexto da
Educação Financeira. Assim, é possível ajudar a criança a
identificar qual o valor que nossas coisas tem para nós.
ATIVIDADE 1
Vamos nos imaginar numa loja com itens que, a princípio, interessam
poucas crianças da sala. Por exemplo, uma escultura abstrata. E então
perguntamos: se ninguém quer comprar, qual o valor dessa peça?
Agora, vamos pensar em produtos que todas queiram, por exemplo,
uma fatia de bolo. Se todos querem, qual o seu valor? E se tiver para
todas as crianças? E se só tiver uma fatia?
ATIVIDADE 2
É hora de desenhar. Peça para a criança colocar no papel o que na sua
casa tem um valor inestimável (que é único, especial e tem muito valor
para ela), por exemplo, uma correntinha que ganhou de sua vovó.
Então vamos abrir uma roda de conversa na sala:
- Esse é um item caro na loja?
- Esse item tem o mesmo valor para o seu colega?
- E se você fosse vender esse item, quanto a turma acha que vale no
mercado? Por exemplo, R$ 50. E quanto você acha que vale no mercado?
Por exemplo, não tem valor ou R$ 1 milhão.

3 - Organização
Na página 11, Cauã descreve como funciona o concurso:

Assim, DI.CA:
- Tem 42 grupos da cidade toda
- 6 vão pra entrevista e já ganharão certificados
- 3 serão finalistas e ganharão medalha e celular (!!!)
- 1 grupo ganha tudo isso + um notebook
O convívio com regras é essencial para a construção da
cidadania. A compreensão delas contribui para a redução do
desperdício e corrupção.
ATIVIDADE 1

Vamos registrar as regras do concurso de Educação Financeira que
o Cauã está participando com sua turma? Peça para a criança
encontrar no livro (navegação textual) as informações sobre o
concurso.
Quais outras regras não estão nele e poderiam estar listadas? (por ex,
grupos de três alunos, apresentação em vídeo e alinhamento ao tema
proposto.
ATIVIDADE 2
Vamos pensar agora em quais regras
nós temos em nossa sociedade. Vamos
enumerar algumas (isso inclui não só regras
sociais, mas tributos que precisamos pagar
e como eles são usados, como IPTU).
ATIVIDADE 3
Com um mapa da cidade, vamos falar sobre
a cidade. Converse sobre o fato do prefeito
ser um bom administrador para traçar
objetivos, lidar com imprevistos, ajustar os
recursos para concretizar as ações em prol
da cidade.

4 - Planejamento
Na página 15, Cauã conta que a turma
terá de dançar festa junina:

Hoje na escola teve essa história de
ensaiar pra festa junina,
mas até que não foi tão chato.

Estavam todos os 8º e 9º anos, os professores repassaram
os passos da quadrilha que dançamos desde sempre e no final
até que foi legal.
Explique para a turma as tradições populares e manifestações
folclóricas. No mapa mostre onde ficam as regiões do país,
características de cada região, semelhanças e diferenças entre
elas. Mostre como elas nos proporcionaram um folclore rico.
ATIVIDADE 1
Trabalhemos com o conceito de “ciclo”, tão importante no universo
da Educação Financeira. Um dos pontos fortes é o meio ambiente.
Que tal pedir aos alunos para fazer um seminário sobre os biomas do
Brasil. Pode ser feito em grupos, cada turma monta uma cartolina ou
power point e faz a apresentação para o restante da turma.

Importante focar em quais produtos vêm desse bioma, qual o
ciclo dele (vale ressaltar que tudo se inicia e termina na natureza) e como sua retirada da natureza impacta diretamente o
ecossistema.
ATIVIDADE 2
Identifique onde fica a escola. Quais as características da sua região,
o que é produzido nela e quais os impactos positivos (exportação,
economia etc) e negativos (desmatamento etc) dessa produção.

ATENÇÃO!
Repasse com os alunos os conceitos:
- consumo consciente
- minimalismo
- mesada
- administração do dinheiro
- solidariedade
- empreendedorismo
Temas presentes nos livros
anteriores da coleção.
*Veja página 23 de “A Final”

5 - Multiplicadores
Na página 27, Cauã tem uma conversa bacana com o irmão:

Eu adoro meu irmão e quero ser como ele. Mas ele vive
enrolado com essa coisa de dinheiro e leva muitas broncas
do meu pai.
Ele me chamou na cozinha pra ver meu celular novo. Aí ele
disse que estava muito orgulhoso de mim e que me ajudar
no projeto fez ele começar a repensar suas atitudes.
Que eu estava sendo um exemplo pra ele.
Segundo a ENEF, a Educação
Financeira pretende colaborar
para uma formação mais crítica
de crianças, adolescentes e jovens.
Um dos objetivos é fazer com que
ela consiga ajudar sua família na
determinação dos objetivos de vida.
Assim, o público que se beneficia da
Educação Financeira não se restringe
aos estudantes em fase escolar, mas
por meio dela, atinge-se um número
maior de pessoas, ampliando essa
disseminação de conhecimento. E é
isso que ocorre neste trecho do livro.
Cauã inspirou seu irmão, Marcelinho,
a cuidar melhor de seu dinheiro. Justo
ele, que num passado recente gastou
mais do que podia no cartão. O
jovem entendeu, por meio do trabalho
escolar do estudante, que suas ações
presentes têm consequências futuras.
Assim, educador(a), esperamos que
as boas práticas e ideias trazidas até
aqui possam transgredir os limites
desta coleção e circular livremente na
sociedade, transformando cada leitor
e seu entorno.

6 - Reconhecimento da obra
Interpretação textual:
1 - Logo no início do livro Cauã diz
que está perto de ganhar seu tão
sonhado celular. O que precisa
acontecer pra isso se tornar
realidade?
2 - Por que Cauã levou bronca do
professor de Artes?
3 - Camila fez algo que deixou
Cauã furioso, o que foi?
O que você teria feito no lugar
dele?
4 - Rafaela, a mãe do Cauã,
contou que Camila estava
chorando. Cauã foi conversar
com ela e saiu rindo. Por quê?
5 - Você entendeu o esquema da
página 12 que Cauã desenhou?
Explique com suas palavras.
6 - Como Cauã recebeu a
notícia sobre a dança de festa junina?
Por que ele mudou de opinião?
7 - Quem é Luizinho?
Quais são suas características?
8 - O grupo do Cauã foi selecionado pra semifinal municipal.
Que etapa eles tiveram que enfrentar?
9 - Quem é Lucas? Conte o que descobrimos sobre ele.
10 - Como o grupo do Cauã se saiu na entrevista?
11 - Depois da festa de comemoração, Marcelinho teve uma
conversa importante com Cauã. Como foi esse momento?
12 - Por que Marcelinho disse que conseguiu ficar
ainda mais feliz no dia seguinte?

7 - Proposta de produção textual
1 - Faça uma lista dos personagens que
aparecem nesse livro.
2 - Imagine que você é a Camila e deseja pedir
desculpas ao Cauã. Escreva um bilhete.
3 - Escreva um roteiro aos alunos que
participarão das entrevistas, explicando como
serão os procedimentos.
4 - Que tal escrever uma mensagem de
WhatsApp para Maria Clara, como se fosse o Cauã, contando
como se saiu da entrevista?
5 - Faça um texto contando tudo que você aprendeu com esse
livro e com toda a Coleção Contaí.

Obrigado!

Conclusão
Essas são algumas opções de uso do livro. Sabemos
que, como todo educador, você poderá explorar várias
outras possibilidades de conteúdo. Fique à vontade.
Para compartilhar suas experiências conosco,
publique seu trabalho nas redes sociais e marque
@colecaocontai e @professoresmagicos (Instagram
da educadora Stefânia Andrade).
Para envio de dúvidas e sugestões, mande sua
mensagem na sessão “contato” do site.

Acesse e conheça:
colecaocontai.com.br

@colecaocontai

*Material pedagógico produzido sob
supervisão da pedagoga Stefânia Andrade
Para este material, usamos informações do MEC (Ministério da
Educação), ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira),
Agência Brasil; e BNCC (Base Nacional Comum Curricular)

Realização

Execução

Este documento ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido, duplicado,
copiado ou transferido sem o consentimento expresso por escrito da DMCard
e 2112Lab. Proibida a venda, revenda ou exploração para fins comerciais.

