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A Campanha Descubra Guarapari, idealizada por Carlos 
Von, tem o objetivo de valorizar e divulgar as riquezas na-
turais, geográficas, históricas, religiosas e culturais de 
Guarapari.

Trata-se da mais nova revista turística do principal balne-
ário capixaba. O único guia completo, contendo todas as 
belezas e potenciais turísticos de Guarapari, catalogados 
especialmente para você.

Na edição nº 4, você conhecerá toda a exuberância, a cal-
maria e a simplicidade que só a vida no interior proporcio-
na. Longe do estresse do dia a dia da cidade, do trânsito 
parado e da correria que a vida urbana imprime, você 
poderá conhecer e sentir todas as boas vibrações que 
emanam da nossa belíssima região de montanhas, próxi-
ma a poucos minutos das famosas praias de Guarapari. 

O Descubra Guarapari Rural catalogou as mais diversas 
comunidades, cada uma com o seu charme, costumes e 
suas particularidades geográficas, culturais, religiosas e 
econômicas para que você descubra todas as potenciali-
dades do nosso interior. 

Entre nessa corrente e faça parte, você também, da cam-
panha Descubra Guarapari e ajude a divulgar todo o po-
tencial turístico do principal balneário do Espírito Santo 
aos “quatro cantos do mundo”.



A região de montanhas de Guarapari está a apenas 12km
do centro da cidade, uma excelente facilidade para que 
os turistas que visitam as nossas praias possam, 
também, conhecer as belezas da nossa região de monta-
nhas. 

O roteiro mais famoso e procurado por turistas e mora-
dores da cidade é a Rota da Ferradura que interliga a BR 
101 às comunidades de Jabuti, São João de Jabuti, Boa 
Esperança, Buenos Aires, Alto Rio Calçado, Rio Calçado e 
a comunidade de Pernambuco.

Para iniciar essa rota por Jabuti, basta chegar ao Km 339,
sentido Vitória-Campos-RJ, e entrar na Casa da Figueira
Café que fica em frente a uma grandiosa e centenária
figueira na beira da rodovia.



Casa da Figueira Café - Jabuti Cachoeira de Pernambuco

Cantinho da Tilápia -  Boa Esperança Festa da Imigração Italiana - Buenos Aires

Congo - Alto Rio Calçado Cachoeira do Barbudo - Buenos Aires



JABUTI

Logo na entrada da comunidade, é possível apre-
ciar um saboroso café e mais delícias e produtos 
típicos na Casa da Figueira Café. Mais adiante, são 
encontradas produções de laticínios, com quei-
jos e iogurtes. A pecuária é forte na região para 
abastecer a produção láctea. A agricultura é ba-
seada no plantio de seringueira e banana. A Pa-
droeira de Jabuti é Nossa Senhora Auxiliadora. 

Igreja Nossa Senhora Auxiliadora



SÃO JOÃO DE JABUTI

A economia da comunidade é gerada pela agri-
cultura familiar, pecuária, café conilon, banana, 
seringueira e cacau. Lá existe uma propriedade 
que abriga quatro farinheiras que, juntas, produ-
zem 90% da farinha e derivados de mandioca que 
são vendidos nas feiras livres de Guarapari. Ao 
lado da Igreja, tem-se o campo do time São João 
Futebol Clube fundado em 1926. O padroeiro da 
comunidade é São João Batista. 

Igreja São João Batista



BOA ESPERANÇA

Economia da comunidade muito forte ligada ao 
agroturismo e à agroindústria. No agroturismo, 
dentre vários atrativos, podemos citar o famoso 
restaurante Cantinho da Tilápia, O Pereira Bar, 
sítio Riacho das Pedras, Bar do Hermínio e o 
Rancho do Osmar. Na agroindústria, temos a fá-
brica da Summer Fruit, Laticínios Carminati, cria-
ção de tilápia, produção de pães e biscoitos ca-
seiros e a produção de cerveja artesanal. O pa-
droeiro é São Bento. 

Igreja de São Bento



BUENOS AIRES

O agroturismo gira entorno de seus atrativos 
como a Cachoeira do Barbudo, o sítio Recanto 
dos Lagos, o Cantinho do Jobi, Bar Ferrarini, Bar 
do Ademir, com sua famosa galinha caipira, Café 
Colonial da Roça, alambique e cachaçaria Vila 
Anunciatta e produção de pães, bolos e biscoitos 
caseiros. Anualmente, a comunidade realiza a 
festa da Imigração Italiana. A agricultura familiar 
é potencializada pela produção de hortifruti 
granjeiro e ovos caipiras. O padroeiro é Santo An-
tônio.

Igreja de Santo Antônio



ALTO RIO CALÇADO

A economia é baseada na agricultura familiar. 
Sempre preservou o Congo e mantém as tradi-
ções passadas por diversas gerações, como a 
banda de congo de São Benedito, que é um dos 
santos mais populares no Brasil. A comunidade 
celebra por diversos dias a tradicional festa ao 
santo com a puxada, lavada, fincada e retirada do 
Mastro de São Benedito. Apesar da devoção a São 
Benedito, o padroeiro da comunidade é o Sagra-
do Coração de Jesus. 

Igreja Sagrado Coração de Jesus



RIO CALÇADO

A agricultura de Rio Calçado, que é um dos distri-
tos que pertence à Guarapari, é baseada na pecu-
ária e na extração de látex com o plantio de serin-
gueira. Possui famosos atrativos turísticos como 
o Bar do Medonho e as Piscinas de águas naturais 
do Hermínio Maioli. A arquitetura da Igreja católi-
ca é singular que nos remete à história da região. 
A padroeira dessa belíssima igreja, que, antiga-
mente, era frequentada pelos barões, é Santa 
Bárbara. 

Igreja Santa Bárbara



PERNAMBUCO

Comunidade conhecida pela Cachoeira do Per-
nambuco. Região que preserva a natureza com a 
mata nativa e possui diversos córregos e corre-
deiras. Chegando à Igreja de Nossa Senhora Apa-
recida, é possível escutar o barulho das águas 
que trazem a sensação de paz e tranquilidade 
que essa região proporciona, além de muita 
sombra e frescor no ambiente. 

Igreja Nossa Senhora Aparecida



Essa rota pode ser iniciada na Comunidade de Amare-
los. Para quem trafega pela BR 101 sentido Vitória-Cam-
pos-RJ, logo após atravessar o pedágio de Guarapari, é 
possível virar à direita e acessar a comunidade inician-
do, assim, outra rota do agroturismo.

Começando em Amarelos, o turista conhecerá belíssi-
mas comunidades como Rio Claro, Amarelinhos, 
Vargem Fria, Jacarandá, Santa Rita e a famosa comuni-
dade de Baía Nova.



Congo - Rio Claro Apicultura - Amarelinhos

Laticínios Perim - Vargem Fria Cachoeira Rasga Cueca - Santa Rita

Cachoeiras Bar - Baía Nova Criação de Tilápia - Rio da Prata



AMARELOS

A comunidade fica às margens da BR 101 e, por 
isso, muitos trabalhadores conseguem trabalhar 
na área urbana. O Agroturismo se destaca com 
diversos sítios e chácaras, com destaque para a 
Estância Gileade que possui local para eventos e 
a Fazenda Bonanza com o Haras Cicinho Varejão. 
A economia gira entorno da pecuária e da agroin-
dústria, com a produção de queijos e iogurtes do 
Laticínios Tatá. A padroeira é Santa Luzia.

Igreja Santa Luzia



RIO CLARO

Comunidade famosa e grande produtora de 
banana, palmito e, também, voltada para a ativi-
dade pecuária. Possui uma escola estadual que 
atende a diversos alunos não só da comunidade, 
mas também do entorno. No lado cultural, as ma-
nifestações dos antigos escravos quilombolas 
são preservadas por diversas gerações com a 
Banda de Congo de Rio Claro. O padroeiro é São 
Francisco de Assis. 

Igreja São Francisco de Assis



AMARELINHOS

A comunidade se destaca pela produção de mel 
(apicultura), escoando seus produtos para as 
feiras livres e diversas outras cidades. Destaque 
para a agricultura familiar com lavouras de palmi-
to, cacau, seringueira e banana. Existem vários 
sítios e chácaras na região que propiciam, para 
aqueles que procuram, paz e lazer aos finais de 
semana. A padroeira é Nossa Senhora Aparecida.

Igreja Nossa Senhora Aparecida



VARGEM FRIA

Comunidade com a economia baseada na produ-
ção de látex com a cultura da seringueira. A agri-
cultura familiar gira entorno do plantio de café 
conilon, banana e cacau. A pecuária com gado de 
leite tem destaque com a produção de queijos, 
iogurtes e derivados com o Laticínio Perim. O pa-
droeiro é o Cristo Redentor. 

Igreja Cristo Redentor



JACARANDÁ

Comunidade rural que foi fundada e é habitada 
por descendentes de antigos escravos que, à 
época, trabalhavam nas grandes fazendas contí-
guas à atual região que ainda preserva a sua be-
líssima natureza em sua forma original. A produ-
ção de hortaliças e outras culturas são para o 
consumo das próprias famílias. Ao visitar a comu-
nidade, é possível perceber a religiosidade e fé 
que marcam o seu povo. A padroeira é Nossa Se-
nhora da Conceição.

Igreja Nossa Senhora da Conceição



SANTA RITA

A economia basicamente gira entorno da agricul-
tura com o plantio de café conilon. A região 
possui uma belíssima natureza repleta de água 
corrente com quedas d’água. Um excelente atra-
tivo turístico da comunidade é a Cachoeira rasga 
cueca, rodeada de uma floresta nativa onde é 
possível observar o canto dos pássaros e o baru-
lho das águas. A padroeira é Santa Rita. 

Igreja de Santa Rita



BAÍA NOVA

Comunidade com paisagens bucólicas, com di-
versas quedas d’água, remetendo à calmaria e à 
paz que o homem do campo tanto preserva. O vi-
sitante pode fazer uma parada e bater um bom 
papo no Cachoeiras Bar e Restaurante e na 
Parada Baía Nova. A base da economia é a agri-
cultura familiar com referência para a produção 
de café, palmito e a pecuária leiteira.

Igreja Cristo Rei



RIO DA PRATA

A região é conhecida pela piscicultura que é a 
criação de peixes em confinamento. A agricultura 
familiar é baseada na criação especificamente de 
tilápia, que abastece diversos restaurantes não só 
do interior, mas também da área urbana de Gua-
rapari e outros municípios. Lugar de natureza 
exuberante e clima ameno. O padroeiro da comu-
nidade é São Sebastião. 

Igreja São Sebastião



Essa rota pode ser iniciada na comunidade de Reta 
Grande que fica às margens da BR 101, logo após o posto 
da Polícia Rodoviária Federal, no km 344, trafegando no 
sentido Vitória-Campos-RJ. Mais adiante, ainda na BR 
101, no km 347, basta virar à direita antes do campo de fu-
tebol para acessar a comunidade de Rio Grande. A partir 
de então, essa rota te levará às famosas comunidades de 
Pau D’óleo, São Miguel, Cabeça Quebrada e São Félix.

É uma rota bastante utilizada por grupos de motociclis-
tas e, também, por ciclistas que querem apreciar a paisa-
gem deslumbrante dessa rota e respirar o ar puro do in-
terior, praticando uma atividade física.



Vitalle - Reta Grande Estação Pró Pescado - Rio Grande

Churrascaria Floresta - Reta Grande Cachoeira do Bravin - São Félix

Cachoeira do Morosini - Pau D’óleo Fábrica de Produtos Caseiros - São Miguel



RETA GRANDE

Comunidade que é cortada pela BR 101 e possui 
uma excelente estrutura com diversos estabele-
cimentos, como mercearia, posto de gasolina, 
restaurantes e lanchonetes. Destaque para o en-
tretenimento com o famoso Forró da 3ª idade e 
para a culinária com a Churrascaria Floresta. A 
clínica Vitalle, voltada para a saúde mental e cui-
dados com dependentes químicos, foi construída 
em meio à natureza rural que a comunidade pro-
porciona. A padroeira é Nossa Senhora de Fátima.

Igreja Nossa Senhora de Fátima



RIO GRANDE

Possui como destaque de sua agroindústria a Es-
tação Experimental Propescado que realiza estu-
dos para o desenvolvimento do pescado de água 
doce. Comunidade próxima à BR 101 com fácil 
acesso e um clima rural bastante preservado. 
Logo na entrada da Comunidade, o visitante pode 
fazer uma parada no Bar Rigão, ao lado do campo 
de futebol do time Esporte Clube Rio Grande. O 
padroeiro é São José. 

Igreja São José



PAU D’ÓLEO

Comunidade bucólica conhecida por seu clima 
mais ameno, com muita sombra e diversas 
quedas d’água. A agricultura familiar tem desta-
que com o plantio de banana, café e cacau. O 
agroturismo é alavancado com a famosa Cacho-
eira do Morosini. Um dos famosos pontos de en-
contro da comunidade é o Bar do José Poton para 
saborear uma deliciosa galinha caipira. O padro-
eiro é São Cristóvão. 

Igreja de São Cristóvão



SÃO MIGUEL

Famosa comunidade do interior de Guarapari que 
possui diversas chácaras, sítios e propriedades 
para o descanso e lazer de várias famílias. Com 
um ambiente de cidadezinha do interior, a comu-
nidade possui muitas propriedades com água em 
abundância. O ponto de encontro para uma boa e 
animada conversa é o bar do Dinei. O padroeiro 
da comunidade é São Miguel Arcanjo. 

Igreja São Miguel Arcanjo



CABEÇA QUEBRADA

A agricultura familiar da região é muito forte com 
o plantio de banana, café e palmito. A agroindús-
tria é fortalecida com a fábrica de polpas Lara 
Frut. A pecuária também se consolida como uma 
fonte de renda da comunidade, bem como o 
plantio de hortaliças para venda nas feiras livres e 
consumo próprio. O agroturismo se destaca com 
a famosa Cachoeira do Bravin. A padroeira é 
Nossa Senhora da Penha. 

Igreja Nossa Senhora da Penha



SÃO FÉLIX

Comunidade aconchegante que possui um clima 
mais ameno e uma atmosfera de interior inigualá-
vel. A economia é baseada na agricultura familiar 
com o plantio de hortaliças e a cultura de café co-
nilon, além da atividade pecuária. O agroturismo 
é potencializado pela Cachoeira do Bravin que 
oferece, além de uma exuberante natureza, res-
taurante, bar e área para churrasqueira e cam-
ping. O padroeiro é Santo Antônio. 

Igreja de Santo Antônio



A região rural de Guarapari é riquíssima em belezas na-
turais, com um potencial agroturístico incrível e, ainda, 
produtora e fornecedora dos mais variados tipos de 
mercadorias. Terra de um povo acolhedor e trabalhador 
que demonstra um imenso orgulho do lugar onde 
muitos nasceram, cresceram e mantêm, até os dias 
atuais, as tradições e costumes que foram transmitidos 
ao longo dos anos por diversas gerações. 

A partir de agora, você tem a chance de descobrir co-
munidades que abrigam diversas fazendas, sítios e chá-
caras. Descobrirá, ainda, comunidades que possuem 
como fonte de renda o agroturismo com diversos atrati-
vos e uma culinária típica. Ficará por dentro da agroin-
dústria local, com destaque para a produção de látex, 
apicultura e produção de mel. 

Guarapari ostenta uma região montanhosa, com altitu-
de elevada, muito acima do nível do mar, há aproxima-
damente 20 min da região de praias, proporcionando 
um clima mais ameno, propício para degustar e apreciar 
vinhos, cafés especiais, queijos e cachaças, tudo isso, 
produzidos na própria região.



Sítio Recanto das Águas - Andana Extração de Látex - Barro Branco

DNA Fórmulas do Brasil - Iguape Vista deslumbrante - Alto Iguape

Rancho Carijó - Jabuticaba Escalada - Laje das Pedras (Foto: Naoki)

Flamboyant Hotel - Lagoa Dourada Parque Acquamania - Lagoa Dourada



Sítio Águas de Março - Samambaia Apicultura - Tartaruga

Café Arábica - Santa Luzia Gado de corte - Taquara do Reino

Clima europeu - Todos os Santos Restaurante do Jô Sutil - Cachoeirinha

Pesque Pague Lago da Floresta - Jabuticaba Criação de cavalos - Palmeiras



ANDANA

Apesar de ficar próxima à cidade, a comunidade 
ainda resguarda seu aspecto rural, com suas be-
lezas naturais potencializadas pelas fazendas e 
diversas chácaras da região. O Sítio Recanto das 
Águas é uma excelente opção para locação de 
sítio para descanso e lazer de final de semana. A 
economia da região gira entorno da pecuária. A 
Padroeira é a Nossa Senhora Auxiliadora.  

Igreja Nossa Senhora Auxiliadora



BARRO BRANCO

A economia na parte da agricultura é baseada na 
produção de látex com o plantio de seringueira. 
Por se localizar às margens da BR 101, um local 
estratégico para o escoamento da produção, uma 
indústria de grande porte se instalou na comuni-
dade gerando diversos postos de trabalho para 
as famílias da região. O padroeiro é São Geraldo 
Magela. 

Igreja São Geraldo Magela



IGUAPE

Por estar localizada às margens da BR 101, algu-
mas empresas se instalaram na região, propor-
cionando renda direta e indireta para a comuni-
dade. Destaque para a fábrica de cosméticos DNA 
Fórmulas do Brasil, que exporta produtos para 
todo o território nacional e para o exterior. É pos-
sível notar algumas fazendas e diversas chácaras. 
O agroturismo é a marca de sítios e chácaras 
como a Chácara Sabadini, Sítio Mandina e Retiro 
dos Guarás. A padroeira é Nossa Senhora da 
Penha.

Igreja Nossa Senhora da Penha



ALTO IGUAPE

Antigamente, conhecida como “Goiabas”, Alto 
Iguape é uma Comunidade Remanescente Qui-
lombola reconhecida, desde 2012, pela Fundação 
Cultural Palmares que preserva a cultura afro-
-brasileira em todo o território nacional. Esse tipo 
de comunidade é oriunda daquelas que resisti-
ram à brutalidade do regime escravocrata e se re-
belaram. A agricultura familiar é forte e tem um 
papel primordial para a subsistência das famílias 
que moram na região.  

Congo na comunidade remanescente quilombola de Alto Iguape



JABUTICABA

Comunidade muito charmosa e bucólica que 
preserva a natureza rural, mesmo estando bem 
próxima à área urbana. O agroturismo tem desta-
que com o Pesque Pague Lago da Floresta, Chá-
cara Canaã, Sítio Guarapari, Rancho Carijó, Haras 
Jaboticaba, além de Chácaras com os mais diver-
sos atrativos para as famílias descansarem e cur-
tirem um lazer de fim de semana. A Padroeira é 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro



LAJE DAS PEDRAS

A comunidade preserva ainda a natureza primiti-
va em sua forma natural. É possível notar diversas 
nascentes e água corrente junto à vegetação 
nativa do local. A economia é basicamente volta-
da à agricultura com a extração do látex devido à 
produção de seringueira em grandes porções de 
terras da região. A comunidade também é conhe-
cida pelo nome de Campo Grande. A padroeira é 
Nossa Senhora da Conceição.

Igreja Nossa Senhora da Conceição



LAGOA DOURADA

Comunidade rural que possui o agroturismo 
como um forte aliado de sua economia. Impor-
tantes empreendimentos do Município ficam ins-
talados na região, como o Hotel Flamboyant e o 
Parque Aquático Acquamania. O visitante 
também encontra o Acampamento Testemunhas 
de Jeová. A agroindústria é potencializada pelo 
alambique do Zé Sampaio e sua cachaça Lem-
brance. O padroeiro é São Jorge. 

Igreja de São Jorge



PALMEIRAS

Comunidade bucólica que preserva a natureza 
em sua forma original. É possível sentir o cheiro 
de mato e o ar puro que só o interior proporciona. 
A pecuária está presente na região com a criação 
de gado. Existem algumas fazendas também que 
criam cavalos. A região possui diversas casas de 
campo, sítios, haras e chácaras.  O padroeiro é São 
Sebastião. 

Igreja São Sebastião



SAMAMBAIA

Pequena e simpática comunidade que fica às 
margens da BR 101, sentido norte. O agroturismo 
tem destaque com diversas chácaras e sítios que 
podem ser utilizados aos finais de semana, ou 
ainda, para eventos e retiros. Uma das referências 
dessa região é o Rancho Miranda. O sítio Águas 
de Março é uma excelente opção para saborear 
uma típica culinária da roça e curtir momentos de 
descanso e sossego. O padroeiro é Jesus Menino.

Igreja Jesus Menino



TARTARUGA

Comunidade situada bem próxima à área urbana, 
mas que não perde sua essência rural e o charme 
da atmosfera do interior. A economia gira entorno 
da pecuária e da extração do látex, com o plantio 
de seringueiras. A agroindústria é representada 
pela produção de mel (apicultura) que é escoada 
para as feiras livres e o comércio da cidade. A pa-
droeira da Comunidade é Santa Inês.

Igreja Santa Inês



SANTA LUZIA

Comunidade com um clima mais ameno por 
estar a uma altitude considerável em relação ao 
nível do mar, sendo possível o plantio do café ará-
bica que não se adapta em regiões mais quentes. 
A pecuária também é uma forte aliada da econo-
mia local. Possui uma natureza exuberante e uma 
vista de tirar o fôlego. O cultivo de orquídeas é 
famoso na região com o Orquidário do César. A 
padroeira é Santa Luzia.

Igreja Santa Luzia



SOLIDÃO

Apesar da comunidade estar situada às margens 
da BR 101, a calma e a tranquilidade são caracte-
rísticas da região. Com a aparência bastante rural, 
é possível sentir o cheiro do campo e da natureza. 
A comunidade surgiu da necessidade de traba-
lhadores se instalarem próximos ao seu trabalho, 
uma grande fazenda que fica próxima à região. A 
padroeira é Nossa Senhora Aparecida. 

Igreja Nossa Senhora Aparecida



TAQUARA DO REINO

Comunidade com a economia focada na produ-
ção de látex com o plantio de seringueira e, 
também, a pecuária com gado de corte. A região 
propicia a criação de gado para essa finalidade 
por ter um relevo plano, resultando na produção 
de uma carne macia. A agroindústria tem seu 
destaque com uma grande produção de mel (api-
cultura). A padroeira é Nossa Senhora das Neves.

Igreja Nossa Senhora das Neves



TODOS OS SANTOS

Todos os Santos, distrito de Guarapari, tem sua 
economia voltada para a agricultura de café ará-
bica, por estar muito acima do nível do mar e pos-
suir um clima bem mais ameno. A agricultura fa-
miliar é marcada pelo plantio de citrus, com la-
ranja, mexerica e ponkan e, ainda, o plantio de 
hortaliças. A comunidade possui um padroeiro 
que é o Sagrado Coração de Jesus e, ainda, uma 
co-Padroeira que é Nossa Senhora do Caravag-
gio. 

Igreja Sagrado Coração de Jesus



VÁRZEA NOVA

Possui a imponente Igreja de São Benedito, pa-
droeiro dessa comunidade. A igreja, além de ab-
sorver moradores de Várzea Nova, também é 
congregada por fiéis da comunidade vizinha Ca-
choeirinha, que é famosa por seu agroturismo 
com restaurantes, como o do Jô Sutil (ponto de 
parada obrigatória na região), que proporciona 
uma culinária típica da roça e por possuir cháca-
ras e sítios, como o Sítio Sonho Meu, um lugar de 
descanso e lazer.

Igreja São Benedito



As mídias sociais se tornaram grandes aliadas do turismo, 
principalmente, pelo poder de divulgar destinos e engajar os 
viajantes rapidamente.

A Campanha #DescubraGuarapari foi criada com o objetivo 
de divulgar as belezas naturais da cidade para os “quatro 
cantos do mundo”, por meio das mídias sociais. De acordo 
com o Ministério do Turismo, aproximadamente, 68% dos es-
trangeiros que visitaram o país no ano passado usaram a in-
ternet.

A imagem é um dos principais insumos para a venda dos des-
tinos turísticos. São as fotos divulgadas nas mídias sociais que 
se espalham pelo mundo e atraem os turistas brasileiros e es-
trangeiros para o extenso litoral do país.

A campanha #DescubraGuarapari oferecerá belas imagens de 
todas as nuances de Guarapari. Além de contar com o apoio 
de moradores e turistas na divulgação da campanha, também 
as patrocinará em diversas mídias sociais, alcançando, assim, 
milhões de pessoas em um curto período de tempo.

Entre nessa corrente e faça parte, você também, da campanha 
Descubra Guarapari e ajude a divulgar todo o potencial turís-
tico do principal balneário do Espírito Santo aos “quatro 
cantos do mundo”.

Siga-nos no Instagram: @descubraguarapari
#DescubraGuarapari

CARLOS VON
R E A L I Z A Ç Ã O :


