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 Objetivos

◉ Apresentar o panorama epidemiológico 

do trabalho infantil com enfoque no 

estado da Bahia.

◉ Sensibilizar e estimular a investigação 

e notificação dos casos no Sinan.

Trabalho Infantil 



Entende-se como Trabalho Infantil aquele que priva as 

crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, e 

que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental.

 Prejuízos:

 Mentais, físicos, sociais;

 Comprometimento da escolarização ...

(Convenções nº 138 e 182 da OIT)

Trabalho Infantil 



Em suas formas mais extremas, o 

trabalho infantil envolve:

crianças escravizadas;

separadas de suas famílias;

expostas a riscos e doenças;

deixadas para se defender sozinhas nas 

ruas das grandes cidades – muitas vezes 

em idade muito precoce. (Convenções nº 138 e 182 da OIT)

Trabalho Infantil 



Também são consideradas como

piores formas de trabalho infantil a

escravidão, o tráfico de pessoas, o

trabalho forçado e a utilização de

crianças e adolescentes em conflitos

armados, exploração sexual e tráfico

de drogas.

Trabalho Infantil 



Fonte: OIT e Fundação Walk Free, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM)
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Fonte: OIT e Fundação Walk Free, em 
parceria com a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM)
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Fonte: Pesquisa Nacional por 
amostra de Domicílios  
(Pnad), 2015 – Rede Peteca
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Fonte: Mapa do Trabalho Infantil, Rede Peteca, baseado na Pnad em 2015
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Fonte: Mapa do Trabalho Infantil, Rede Peteca, Fórum
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
(FNPETI), publicado em 2016. Estudo é o mais recente a
trazer a separação de trabalho infantil por grupo de
atividade econômica, com base na Pnad de 2014.
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Agravos  e Doenças Relacionados ao Trabalho  

entre pessoas de 5 a 17 anos, Bahia, 2015 a 2019
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3,8%

6,5%

4,6%

Agravos e doenças relacionados ao trabalho (ADRT) e intoxicações exógenas 
ocupacionais, entre pessoas de 5 a 17 anos. Bahia, 2015 a 2019

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020

Macro Reg Resid De 5 a 17 anos
Total  de 

notificações

N % N

Centro-Norte 21 1,4 1514

Extremo Sul 30 1,4 2195

Norte 15 1,4 1064

Sul 88 1,4 6120

Centro-Leste 76 1,3 5721

Sudoeste 54 1,3 4249

Oeste 22 1,2 1774

Leste 164 1 16465

Nordeste 9 0,8 1106

Total 479 1,2 40210
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Agravos Relacionados ao Trabalho notificados no Sinan, de 
acordo com as  macrorregiões da Bahia,  entre pessoas de 5 a 
17 anos, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

Agravos  Relacionados ao Trabalho notificados no Sinan, 
entre pessoas de 5 a 17 anos, MACRORREGIÃO CENTRO-
LESTE. BA,  2015 a 2019 

ADRT notificados no  Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, municípios com mais de um registro,  
macrorregião CENTRO-LESTE. BA, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total
NRS Centro-Leste 76
Feira de Santana 19
Itaberaba 16

Cansanção 6
Iraquara 3
São Domingos 3
Serrinha 3
Teofilândia 3
Nova Fátima 2
Santaluz 2

Seabra 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, MACRORREGIÃO CENTRO-NORTE. BA, 2015 a 
2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, municípios com mais  de um  registro,  
macrorregião CENTRO-NORTE. BA, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total

NRS Centro-Norte 21

Cafarnaum 2

Capim Grosso 2

Irecê 2

Jacobina 2

Mairi 2

Várzea Nova 2

Xique-Xique 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, 5 a 17 anos, MACRORREGIÃO 
EXTREMO SUL. BA, 2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan,  5 a 17 anos, municípios 
com mais  de um  registro,  macrorregião EXTREMO 
SUL. BA, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total

NRS Extremo Sul 30

Eunápolis 6

Porto Seguro 5

Caravelas 3

Itabela 3

Itamaraju 2

Medeiros Neto 2

Teixeira de Freitas 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 anos, 
MACRORREGIÃO LESTE. Bahia, 2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 anos, 
municípios com mais  de um  registro,  macrorregião LESTE. 
Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total
NRS Leste 164
Salvador 127
Lauro de Freitas 9
Camaçari 5
Castro Alves 3
Cruz das Almas 3
Amargosa 2
Jiquiriçá 2
Laje 2
Santo Antônio de Jesus 2
São Felipe 2
São Sebastião do Passé 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, MACRORREGIÃO NORDESTE. Bahia, 2015 a 
2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 anos, 
municípios com mais  de um  registro,  macrorregião 
NORDESTE. Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total

NRS Nordeste 9

Alagoinhas 1

Antas 1

Catu 1

Cícero Dantas 1

Entre Rios 1

Inhambupe 1

Ouriçangas 1

Rio Real 1

Sátiro Dias 1
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na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 
5 a 17 anos, MACRORREGIÃO NORTE. Bahia, 
2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, municípios com mais  de um  registro,  
macrorregião NORTE. Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total

NRS Norte 15

Rodelas 3

Glória 2

Juazeiro 2

Uauá 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 
5 a 17 anos, MACRORREGIÃO OESTE. Bahia, 
2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, municípios com mais  de um  registro,  
macrorregião OESTE. Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total

2907 NRS Oeste 22

Barreiras 6

Formosa do Rio Preto 5

Brotas de Macaúbas 2

Luís Eduardo Magalhães 2

Santa Maria da Vitória 2



Panorama Epidemiológico do Trabalho Infantil 

na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 
5 a 17 anos, MACRORREGIÃO SUDOESTE. 
Bahia, 2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, municípios com mais  de um  registro,  
macrorregião SUDOESTE. Bahia,2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total
2908 NRS Sudoeste 54

Vitória da Conquista 19
Ibipitanga 5
Jacaraci 5
Caetité 3
Bom Jesus da Serra 2
Caetanos 2
Guanambi 2
Ibicoara 2
Poções 2
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na Bahia

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 
anos, MACRORREGIÃO SUL. Bahia, 2015 a 2019 

ADRT notificados no Sinan, entre pessoas de 5 a 17 anos, 
municípios com mais  de um  registro,  macrorregião SUL. 
Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 
*Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Mun Resid Total
NRS Sul 88

Taperoá 12
Itabuna 10
Jequié 8
Nilo Peçanha 5
Teolândia 5
Coaraci 4
Maracás 4
Valença 4
Gandu 3
Ibicaraí 3
Ilhéus 3



Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Acidentes de trabalho notificados no Sinan, entre pessoas de 5 
a 17 anos, por macrorregiões de saúde. Bahia, 2015 a 2019. 
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na Bahia

Acidentes de trabalho notificados no Sinan, entre 
pessoas de 5 a 17 anos, por macrorregiões de 
saúde. Bahia, 2015 a 2019 

Fonte:  SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-NET 25.06.2020 *Incluindo Intoxicações Exógenas Ocupacionais

Macro Reg Resid Acidente de Trabalho Grave

Total 342

Leste 121

Sul 66

Centro-Leste 60

Sudoeste 33

Extremo Sul 20

Oeste 17

Centro-Norte 13

Norte 8

Nordeste 4

Acidentes de trabalho notificados no Sinan, entre pessoas 
de 5 a 17 anos, por macrorregiões de saúde. Bahia, 2015 a 
2019 



Fonte:  
SESAB/SUVISA/DIVAST/SINAN-
NET 25.06.2020

Ocupação NIVEL 1 Acidente de Trabalho Grave

Total 343
Trabalhadores da produção de bens e serviços 87

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 69
Trabalhadores agropecuários, florestais 69
Ocupações Especiais (estudante) 41
Trabalhadores da produção de bens e serviços(II 27
IGNORADA 20

Trabalhadores de manutenção e reparação 11
Profissionais das ciências e das artes 5

Trabalhadores de serviços administrativos 4
Em branco 3
Técnicos de nível médio 2
Desempregado crônico 2
Ocupações especiais (dona de casa) 1

Sem definição 1
Não informada 1

Acidentes de trabalho notificados no Sinan, entre pessoas de 
5 a 17 anos, por ocupação NÍVEL 1. Bahia, 2015 a 2019 



Trabalho Infantil: considerações

A Bahia é um estado onde o TI está presente em todas as regiões

As macrorregiões Nordeste e Norte apresentam o menor número de notificações apontando para
possibilidade de maior subnotificação dos casos

Entre os anos 2015 e 2019, as macrorregiões Centro-Leste, Sudeste e Sul apresentaram aumento
notificação de casos de Acidente de Trabalho na população de 5 a 17 anos

A maior parte dos agravos notificados se concentram entre jovens de 15 a 17 anos

Os acidentes graves nessas faixas etárias estão relacionados às atividades econômicas de prestação
de serviços/vendas e reparação e agropecuária



Trabalho Infantil: considerações

Faz-se necessário a implementação de múltiplas 
estratégias intersetoriais  para notificação dos casos de 
TI no Sinan:

Capacitação permanente das equipes de Visat para
identificação, investigação e notificação dos casos de
ADRT entre menores de 17 anos;

Sensibilização contínua dos atores sociais envolvidos 
nas redes de atenção e vigilância em saúde, e de 
proteção às crianças e adolescentes, para notificação 
dos agravos e doenças relacionados ao TI.



Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138/1973 - Idade Mínima para Admissão no
Trabalho. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565163/lang--
pt/index.htm. Acesso em: 23 de junho de 2020.

Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 182/1999 - Das piores formas de trabalho infantil.
Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565163/lang--pt/index.htm. Acesso
em: 23 de junho de 2020.

Organização Internacional do Trabalho; Fundação Walk Free; Organização Internacional para as Migrações
(OIM). Estatísticas: trabalho infantil no Brasil e no mundo. Disponível em:
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/. Acesso em: 23 de junho de 2020.

Ministério Público do Trabalho, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística < Organização Internacional do 
Trabalho https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/localidade/2611606?dimensao=censoDemografico

Referências 

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565163/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565163/lang--pt/index.htm
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/
https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/localidade/2611606?dimensao=censoDemografico


Obrigada!



Atuação da Divast/Suvisa/Sesab

junto ao Fetipa

Gildete Sodré de Britto
Salvador-Bahia, 30 de junho de 2020



O FETIPA-BA é um espaço interinstitucional permanente de

articulação, comprometido com a erradicação do trabalho infantil

e com a proteção e garantia dos direitos do adolescente no

trabalho, composto por organismos estatais e não-estatais,

públicos e privados, empenhados com essa temática.



Papeis e atribuições

Sensibilizar, mobilizar e articular com os atores locais para prevenção e

erradicação de todas as formas de trabalho infantil e assegurar a proteção ao

adolescente trabalhador;

Promover a reflexão e a discussão sobre o tema, a construção de consensos e

propor estratégias para o enfretamento ao trabalho infantil;

Contribuir na elaboração de políticas públicas, programas e ações de prevenção e

erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente;



Papeis e Atribuições

Acompanhar o cumprimento das metas de erradicação do trabalho infantil, definidas no Plano

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador;

Propor estratégias de sensibilização com vistas a desconstruir e mudar os padrões simbólico-

culturais que naturalizam o trabalho infantil;

Defender a garantia dos direitos fundamentais e humanos de crianças e adolescentes e a

proteção contra o trabalho infantil;

Promover a participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação

sobre os seus direitos.



Quem participa do FETIPA-BA

SEMPRE

SECRETARIA MUNICIPAL

DA EDUCAÇÃO DE

SALVADOR.



Reuniões mensais – 2020

Programadas:
15 de julho; 12 de agosto; 16 de setembro; 7 de outubro; 

18 de novembro e 16 de dezembro

Realizadas: 
18 de março; 15 de abril; 13 de maio; 18 de junho



O que é necessário para criar um FETIPA em meu 

município?

1. Articulação com os atores/as estratégicos/as da Rede de Proteção

Infantojuvenil do Município para apresentação da importância e necessidade

de um espaço interinstitucional permanente de articulação, comprometido com

a erradicação do trabalho infantil e com a proteção e garantia dos direitos do/a

adolescente no trabalho, composto por organismos estatais e não-estatais,

públicos e privados, empenhados com essa temática;

2. Planejar reuniões periódicas com esses atores, para articular e planejar ações

municipais voltadas para o enfrentamento e combate ao trabalho infantil, como

audiências públicas, seminários, ciclos de formações com a rede;



O que é necessário para criar um FETIPA em meu 

município?

3. Mobilizar por meio de convites e ofícios demais representantes de órgãos da rede

de proteção infantojuvenil existentes no município para começarem a participar das

reuniões desse grupo; Importante ter a participação das Secretarias e atores do

legislativo municipal que trabalham com a pauta dos direitos das crianças e

adolescentes;

4. Construir coletivamente um plano de trabalho, no qual envolva os objetivos,

princípios, metodologias e ações estratégicas que o grupo irá desenvolver quando o

fórum for constituído, por meio do decreto municipal; Esse plano precisa ser pautada

em uma audiência da Câmara de Vereadores/as, para que o mesmo seja aprovado e

encaminhado para a publicação no Diário Municipal



O que é necessário para criar um FETIPA em meu 

município?

5. Quando o plano for aprovado, o grupo precisa nomear o Colegiado, que são as

instituições com seus/as representantes que organizarão as ações, reuniões e tomarão as

decisões do fórum; O colegiado precisa ser composto por um/a presidente e vice-

presidente, bem como seus suplentes;

6- Tendo essas ações desenvolvidas, o grupo continua se encontrando uma vez ao mês

para dialogar, avaliar, monitorar, planejar e desenvolver as ações de enfrentamento e

combate ao trabalho infantil no município. Usando das redes sociais, para divulgar as

mesmas e mobilizar novos/as participantes.



O que é necessário para criar um FETIPA em meu município?

Vale sinalizar que a participação das crianças e dos/as adolescentes,

assim com os/as jovens é de extrema importância, pois as ações que o

fórum irá desenvolver diz respeito aos mesmos/as e para os/as

mesmos/as.

7. Sugerimos que sejam convidados representantes das Secretarias

Municipais da Assistência Social, Educação, Saúde e Desenvolvimento

Social, do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais de Direitos,

Promotores, Juízes, Procuradores do Trabalho e Auditores Fiscais do

Trabalho, onde houver. Além de tais representantes, é muito importante

que sejam convidados representantes de sindicatos de trabalhadores e

patronal, de associações comunitárias, da igreja e dos meios de

comunicação;



O que é necessário para criar um FETIPA em meu 

município?

8. Agora mobilizados e convencidos firmem um pacto e constituam juntos o Fórum

Municipal;

9. Consignem em um Termo de Adesão o compromisso de cada membro e juntos

instituam o regimento do Fórum Municipal;

10. Lembrem-se é no regimento que ficam estabelecidos os objetivos do Fórum, sua

organização e funcionamento;



Principais ações do FETIPA-BA 2020-2021

Participação de web reunião do FNPETI, onde se discute estratégias conjuntas de combate
ao Trabalho Infantil, em âmbito nacional;

 Interiorização do FETIPA-Bahia nas macrorregiões do Estado da Bahia – Webreuniões com a
rede de Saúde do Trabalhador e PETI;

Participação nas atividades do em torno do dia “Nacional Contra o abuso sexual de crianças
e adolescentes” (18/05);

 Desenvolvimento de lives e encontros virtuais com os parceiros e órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos e da Rede de Proteção Infanto-Juvenil;
Mapear os municípios do Estado que realizam ações efetivas de sensibilização sobre os
malefícios do Trabalho Infantil e de fortalecimento a rede de proteção;
 Desenvolver e Intensificar as ações em torno do 12 de junho, “Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil”



Programação do FETIPA-BA 1º Semestre de 2020

Mês Atividade 

Fevereiro Eleição e posse do Colegiado para o período de 2020-2021

Março Reuniões periódicas presenciais para a construção do planejamento 2020 do fórum

Abril Webreunião – planejamento para a Campanha do Dia Nacional de Combate a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, 18/05 em tempos de pandemia da COVID-19;

Maio Lives:  
19/05 “O enfrentamento a Exploração Sexual contra Crianças e  Adolescentes em tempo de 

Pandemia da Covid 19;
20/05 – Vamos Proteger o nosso Futuro - Amatra 5, MPT;

Reunião mensal virtual;

Junho Campanha do 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, por meio de:
encontro on-line sobre “A exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais e o Trabalho
Infantil” junto com o MP-Ba, lives;
Apoio as ações locais e nacionais dos parceiros sobre a campanha;



Algumas ações alusivas a Campanha do 12 de junho 

apoiadas e desenvolvidas pelo FETIPA-BA

TEMA 2020: "COVID-19: Protejam crianças e adolescentes do 

trabalho infantil, agora mais do que nunca" 



12 de junho de 2020 

“Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil”

 A proposta de programação foi elaborada por um grupo de trabalho (GT 12 de

Junho) formado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho

Infantil, Organização Internacional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e

Ministério Público do Trabalho.

Um conjunto de atividades foram definidas para a mobilização nacional, buscando

a integração das ações em todo o território nacional.







Programação FETIPA-Bahia 2º Semestre de 2020

Mês Atividade 

Julho Planejando ações 30 anos do ECA;

Agosto Planejamento de ações estratégicas para o enfrentamento e combate ao Trabalho Infantil no 
contexto de pós pandemia da COVID-19.

Setembro Web palestra de Sensibilização no Combate ao Trabalho Infantil junto aos sindicato dos 
Postos de Combustíveis e do Setor Turístico;

Outubro Webconferência FETIPA-Ba nas macrorregiões;

Novembro 05/11/2020 Seminário Ecumênico – Enfrentamento ao TRABALHO INFANTIL em período de Pandemia 
Covid19.



Realizem reuniões virtuais para fortalecer ou iniciar uma articulação com Conselhos Tutelares,
Conselhos de Direitos, representações de empregadores, trabalhadores, organizações da sociedade civil
e do sistema de justiça para juntos definirem ações emergenciais no contexto da pandemia da COVID-19
em seus Estados;

Verifiquem a efetividade dos canais de denúncia de seus municípios e caso estes estejam funcionando
efetivamente, divulguem amplamente;

Divulguem amplamente os procedimentos para inserção das famílias em situação de vulnerabilidade
no Cadastro Único para que possam ser contempladas pelas políticas públicas de proteção social.

Reforçar os Conselhos tutelares com os suplentes para ajudar a rede nesse momento emergencial.

Fortalecer a Rede de Proteção em Período de 
pandemia da COVID- 19



Reforçar os Conselhos tutelares com os suplentes para ajudar a rede nesse momento emergencial.
Articular com as equipes de Visat/SMS, e técnicos de referencia em vigilância epidemiológica dos 15
Cerest regionais, dos nove núcleos e das 28 regiões de saúde da SESAB para garantirem a notificação
de 100% no SINAN dos casos de agravos e doenças relacionadas ao trabalho em crianças e
adolescentes – NOTIFICAR É DEVER dos agentes públicos, e DIREITO das pessoas afetadas!

Redesenhar o fluxo de atendimento da Rede de Proteção Infanto-juvenil se preciso, diante da
pandemia, com a divulgação de como os serviços estão funcionando. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar
do seu município...

Fortalecer a Rede de Proteção em Período de 
pandemia da COVID- 19
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Obrigada!

Gildete Britto

Cesat/Divast/SUVISA/SESAB

Email: fetipaba@gmail.com




