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“Foram só alguns segundos, eu juro”. É freqüente este lamento de 

pais, mas é tempo suficiente para ocorrer o afogamento com trágico 

resultado. Sessenta e cinco por cento dos afogamentos ocorrem ao 

redor do domicilio e 50% dessas crianças foram vistas minutos antes 

circulando dentro ou ao redor de casa. 

 

 

Quatro crianças até 14 anos de idade morrem afogadas 

diariamente no Brasil. 

 

 

Quem não se sensibiliza com uma tragédia como esta? Todos nós, mas 

o fato é que no Brasil, em 2012, 6.500 brasileiros morreram afogados 

sendo 75% em águas naturais, principalmente rios, lagos, represas e 

pequenos espelhos de água. Afogamento foi a 2ª causa geral de óbito 

entre 1 e 9 anos de idade e a 3ª causa nas faixas de 10 a 19 anos. As 

piscinas são responsáveis por 2% de todos os casos de óbito por 

afogamento, mas representam 53% de todos os casos na faixa de 1 a 9 

anos de idade. 

 

 

JUNTOS PODEMOS MUDAR ESTE 

TRÁGICO CENÁRIO! 
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É importante entendermos que o afogamento, dentre todos os traumas, é o mais 

impactante. O afogamento ocorre de forma inesperada, sempre em situações de lazer 

e pouquíssimos cogitam a sua possibilidade trágica. O trauma é uma doença que está 

longe de ser um acidente. Acidentes são situações que nos remetem ao acaso e, 

portanto, muito difíceis ou impossíveis de serem evitados.  

  

“Afogamento não é acidente, não acontece por acaso. Tem prevenção e esta é a 

melhor forma de tratamento!” (Szpilman 2012) 

  

A atuação da sociedade diante do trauma e, dentre eles, o afogamento, tem sido 

pautada em atitudes reativas, ou seja, atitudes que são geradas apenas após o fato 

ocorrido. Constatado este fato, pouco pode ser feito para corrigi-lo, apenas para 

amenizá-lo. Se quisermos fazer a diferença devemos ter uma atuação mais pró-ativa 

ou pautada em prevenção.  

 

Estima-se que 85% dos afogamentos no mundo podem ser evitados. O maior 

fator de risco para a morte por afogamento é a falta ou o descuido na supervisão 

de crianças por um adulto. Quando comparamos o risco de óbito por 

afogamento e acidente de trânsito, o afogamento chega a ser 200 vezes maior.  

 

Não existem legislações federais, e apenas poucas legislações estaduais (RJ, MG, SP, 

CE) regulamentam sobre a segurança no uso de piscinas públicas mas nenhuma em 

piscinas de uso particulares. 
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QUEM PEDE SUA AJUDA PARA MUDAR ESTA SITUAÇÃO? 
Atualmente, o número de óbitos por afogamento em nosso país supera os 6.500 casos por ano, isto sem 
falar nos acidentes não fatais que chegam a mais de 100.000. Nossas crianças, infelizmente, são as 
maiores vítimas dessa situação, pois tem entre 1 e 9 anos de idade, o afogamento como segunda causa de 
morte. Com o crescimento do número de pessoas que desfrutam do meio líquido, seja para o banho, a 
natação, a prática de esportes aquáticos, o transporte, ou mesmo para trabalho; em piscinas ou praias, 
tornou-se fundamental agir em prol de se evitar o Afogamento! 

 

Em 1995, pensando nesta catástrofe anual brasileira, que deve ser interrompida, um grupo de profissionais 
médicos, guarda-vidas e outros profissionais atuantes na área aquática fundaram a SOBRASA – 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO, uma entidade sem fins lucrativos, que funciona 
como um conselho profissional e atua como órgão de convergência na prevenção de afogamentos e 
incidentes de todas as atividades de esporte, lazer e trabalho na área aquática. Em seu quadro de 32 
diretores e 24 consultores possui os melhores especialistas brasileiros com presença em 24 estados da 
federação (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, AL, PE, CE, BA, SE, PB, RN, MA, AC, PA, AP, TO, RO, DF, GO, 
MT, MS) e com grande atuação internacional, representando nosso país, através da “International Lifesaving 
Federation” (ILSF). 

 

O QUE JÁ FOI REALIZADO PELA SOBRASA? 
1. Festa de Fundação da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático – SOBRASA – 500 convidados. 
2. 90 cursos de emergências aquáticas (8h/aula) – 5200 alunos. 
3. 32 Cursos de Primeiros Socorros (12h/aula) – 1040 alunos 
4. Oito cursos guarda-vidas Junior e voluntário (80h/aula) – 400 alunos 
5. 4 cursos avançados de emergências aquáticas (profissionais de saúde) (20h/aula) – 340 alunos 
6. 64 cursos SURF-SALVA (Brasil, Portugal e Argentina) – Técnicas de salvamento – 2930 surfistas. 
7. 7 Cursos de Hidroginástica Novas Tendências – 150 alunos            
8. 9 Assessorias aos CB em Cursos Profissionais Guarda-vidas de Piscina – 270 alunos 
9. 3 Assessorias aos CB em Cursos Profissionais Guarda-vidas de Praia – 160 alunos 
10. Assessoria ao SENASP na formação de salvamento aquático da Força Nacional – 60 alunos  
11. 19 Cursos de piloto de bote inflável de salvamento – 620 alunos 
12. 14 Cursos de resgate com moto-aquática/Tow-in – 295 alunos 
13. 106 demonstrações de Salvamento e primeiros socorros em escolas, clubes, condomínios e shoppings 

– 20.000 participantes 
14. 14 campeonatos Brasileiros de salvamento aquático – total de 5900 guarda-vidas e atletas 
15. 13 simpósios Brasileiros de salvamento aquático – 3900 participantes 
16. 8 campeonatos Sul-americanos de Salvamento Aquático (participação de Argentina, Uruguai, Chile, 

Venezuela, Paraguai, e Peru) – 980 atletas 
17. 2 campeonatos Latino-Americanos (participação de Portugal, Espanha, México, e Austrália) – 750 

atletas 
18. 9 Feiras de artigos de salvamento aquático – 2300 participantes e 25 expositores. 
19. Uma colônia de férias de salvamento – projeto Guaratiba – 56 crianças. 
20. Programa “Planeta Água – SOBRASA” – Rádio Quebra-Mar FM. 
21. Ruffles Big Wave (campeonato de surf, ondas grandes) – Segurança Aquática. 
22. Três anos de escola de salvamento aquático na praia – 1.300 crianças. 
23. 3 programas de qualificação em segurança aquática – Praias, piscinas e águas internas – 80 

visualizações. 
24. Biblioteca virtual em salvamento aquático – 1800 acessos. 
25. Museu virtual de salvamento aquático com mais de 2000 fotos e 100 estórias. 
26. Consultoria e parceria técnica na área de salvamento aquático a CBDA, AIDA, CREMERJ, ABNT, ISO, 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, Bandeira Azul, SENASP, ACAD, ANAPP, CREF1, ABRAMEDE, 
SBAIT, Sociedade Brasileira de Pediatria, Associação Brasileira de Medicina Intensiva e Revista 
EMERGÊNCIA. 

27. Padronização de sinalizações e bandeiras em salvamento aquático no Brasil. 
28. Intercambio profissional com Instituto de Socorros a Náufragos – ISN – Portugal – 89 participantes 
29. 23 apresentações em feiras náuticas, feiras de pesca e surf – 13.400 participantes 
30. 42.000 adesivos de campanha de prevenção em afogamento. 
31. 60.000 folders diversos educativos na área de prevenção e abordagem no afogamento. 
32. 166 Trabalhos publicados em revistas nacionais e estrangeiras. 
33. 1 vídeo em desenho animado de prevenção em afogamento em praias em Português e ainda nas 

versões com legendas em Inglês e Espanhol – 5200 visualizações. 
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34. 1 vídeo em desenho animado de prevenção de afogamento em água doce em Português com dublagem 

para inglês e Espanhol - 3400 visualizações. 
35. 1 Gibi infantil sobre prevenção em afogamentos em água doce – 6000 unids 
36. 2000 adesivos de geladeira sobre prevenção em afogamento. 
37. 610 palestras no Brasil sobre o tema “AFOGAMENTO”, em escolas, clubes, universidades, congressos, 

simpósios, cursos, academias, condomínios, hotéis, e parques aquáticos – 18.110 participantes. 
38. 28 conferências no exterior – Espanha (5 vezes), Inglaterra(2 vezes), USA (Flórida, Califórnia e Texas), 

Bélgica, Holanda, Argentina (4 vezes), Peru, Chile, Uruguai, Venezuela, Itália, Portugal(3 vezes), 
Austrália, Irlanda, Hungria, Alemanha – 7400 participantes. 

39. Um livro publicado, três manuais, um livro em CD, duas revisões de livros e 67 capítulos de livros na 
área médica e salvamento aquático. 

40. Participação nas diretrizes e recomendações da AHA e ILCOR em 2000 e 2005 no tema afogamento. 
41. Publicação de revisão “drowning” na revista médica de maior impacto no mundo – “New England Journal 

of Medicine” – 2012 
42. Home page na internet com mais 6 GB de informações <www.sobrasa.org> 
43. Mala direta com mais de 25.000 profissionais e atletas aquáticos. 
44. 3 participações no Campeonato Mundial de Salvamento da Federação Internacional – Itália, Austrália e 

França. 
45. Campanha PISCINA+SEGURA – estimativa direta de 100.000 pessoas 
46. Manual digital de Salvamento Aquático gratuito aos associados da Sobrasa – 890 acessos 
47. Seção RECOMENDAÇÕES em diversos assuntos – DEA, RCP, Piscinas, praias, rios, pesca, e outros 
48. Certificação de materiais de salvamento aquático 
49. 2 Simpósios Brasileiro de Salvamento Aquático em Piscinas – SP – 550 participantes 
50. Perfil anual dos afogamentos no Brasil – último ano 2012 (Outubro de 2014) – 9500 visualizações. 
51. Perfil anual de afogamentos em PISCINAS no Brasil – ano 2011 (Janeiro de 2014) - 5500 visualizações. 
52. 38 Trabalhos científicos apresentados em Conferencias Mundiais sobre Prevenção em Afogamentos – 

EUA, Holanda, Portugal, Alemanha, Espanha. 
53. Participação no “Utstein DROWNING Guideline meeting” processo de consenso, endossado pela 

comunidade internacional em ressuscitação. 
54. Nova Diretoria dentro da SOBRASA da Confederação de Países de Língua Portuguesa – CPLP 
55. 1 vídeo em desenho animado de prevenção de afogamento em INUNDAÇÕES em Português – 700 

visualizações. 
56. Participação na elaboração técnica do PL 1162/ 2007 que “disciplina a prevenção de acidentes em 

piscinas” aprovado dia 4 de Junho de 2014 na Câmara dos Deputados.  
57. 5 cursos on-line gratuitos: Emergências Aquáticas, suporte básico de vida, semeadores da prevenção, 

primeiros socorros e Surf-Salva - 1040 acessos. 
58. Semana PISCINA+SEGURA – 32.000 alunos 
 

Na educação, use as frases em sua assinatura digital 
“Afogamento não é acidente, não acontece por acaso, tem prevenção, e esta é a melhor forma de 
tratamento”, ou 
“Em prevenção de afogamentos, nada substitui um guarda-vidas”, ou 
“Vacine sua piscina contra afogamentos – PISCINA+SEGURA” 
 
Convidamos a visitar nossa web em www.sobrasa.org e inteirar-se com todo trabalho preventivo 
desenvolvido durante estes últimos 18 anos. 
 

ESTIMATIVA DE MÍDIA ESPONTÂNEA GERADA NOS EVENTOS - US$ 845.430 

Vidas salvas? = Um imensurável número... 
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O projeto 

PREVENÇÃO DE AFOGAMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO PRIMÁRIO 

Este é um projeto exclusivo da Sobrasa, inédito no Brasil, que ensina a 

crianças de 5 a 12 anos de idade as diferentes formas de como se relacionar 

com a água de forma mais segura, evitando o afogamento, e ainda leva esta 

mensagem aos pais e responsáveis pelas crianças em seu domicilio.  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Cada visita da equipe da Sobrasa, constituído de 1 ou 2 guarda-vidas uniformizados a 

caráter e equipados com colete salva-vidas, capacete, tubo de resgate e nadadeiras, a 

uma escola primária de instituição pública ou privada tem a duração máxima estimada de 

45 minutos por turma. 

Estas crianças, divididas por turmas segundo sua faixa etária, assistirão 3 vídeos de 

prevenção em afogamento, contendo prevenção em praias, águas doce (rios e piscinas), 

e inundações em formato de desenho animado com duração total de 20 minutos. 

Em seguida a apresentação dos vídeos, segue uma apresentação em forma de slide 

ou banner das mensagens mais importantes a serem discutidas com as crianças e ao 

final a distribuição de um Gibi, que relata uma estória de prevenção em afogamento de 

piscinas e rios. 
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Este gibi pode ser lido em conjunto pelas crianças e comentado e questionado 

pelos instrutores guarda-vidas da Sobrasa com as crianças de forma a manter uma 

grande interação e reação as propostas de mudança de comportamento das crianças 

junto ao meio líquido.  

 Junto com o Gibi, é encartado um ima magnético com dicas de prevenção de 

afogamento em domicilio para ser entregue e afixado na geladeira de casa pelos pais e 

responsáveis. 

 

Figura: Ima de geladeira (L 10 x H 15 cm) 

 

 O projeto é realizado em qualquer cidade ou escola interessada. 

 Durante a palestra estas crianças recebem um folder de prevenção em afogamento e 

um convite a se associar ao clube de salvamento aquático, através de uma website 

especialmente construída para este propósito, que permite seu cadastro e varias 

formas de interação (jogos de prevenção) com a página e entre si. 

 A cada visita poderá abranger varias turmas separadamente. 

 Todo o projeto é coordenado por professores de educação física, guarda-vidas, e 

profissionais de saúde e deverá ter suporte psicopedagogo. 

 Divisão de faixas etárias recomendada: 5 - 7, 8 - 9, 10 - 12 anos. 

 O trabalho deverá envolver os professores escolares de forma a multiplicar mais a 

informação a outras escolas. 
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 Cada visita institucional deverá preferencialmente ser realizada por 2 guarda-vidas.  

 Duração total do projeto = indefinido. 

 

ALGUMAS DICAS A APRESENTAÇÃO NA ESCOLA (cortesia SD Monica – CBMGO) 

 As aulas nas Escolas devem durar em torno de 45 minutos. 

 O público alvo são crianças de 5 a 12 anos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

A linguagem é a mesma pra todos, a diferença é que os alunos do 4º e 5º ano fazem 

perguntas mais elaboradas enquanto os outros gostam de contar história. 

 Ministre aula para turmas pequenas, de preferencia visitando sala por sala, pois 

turmas grandes dispersam e assim eles podem interagir melhor contando suas 

próprias histórias. Exceções, quando a Escola não tiver horário disponível e mas 

sempre turmas da mesma série. 

 O gibi deverá ser entregue no final da aula porque se entregar antes os alunos 

dispersam. 

 Primeiro passe os 3 vídeos de prevenção disponíveis no site da sobrasa, se for 

adequado a região onde esta atuando. Lembre-se que mesmo em cidades fora do 

litoral é importante educar as crianças sobre as correntes de retorno pois muitos que 

se afogam em nossas praias são turistas de fora do litoral. 

 Faça uma seleção das dicas de prevenção mais importantes nos 3 vídeos para serem 

discutidas e ensaiadas com as crianças (veja o kit de imagens disponíveis a ser 

baixado clicando aqui). 

 Após os vídeos inicia uma sessão interativa com as crianças passando as principais 

cenas de prevenção e riscos escolhidas peplo instrutor e a cada imagem discute-se  

os conteúdos de forma simples e sempre com perguntas e exemplos práticos e 

brincadeiras demonstrativas. Ex 1: Ao explicar sobre colete salva-vidas, leve um colete 

grande e escolha uma das crianças pra vestir e explique porque o colete deve ser 

adequado ao seu tamanho. Posteriormente vista um colete pequeno nessa criança 

pra eles verem a diferença. Ex 2: Leve também um tubo de resgate e nadadeiras e 

explique para que serve. Ex 3: Num slide que tem umas bóias amarelas demarcando 

área de banhistas chame uma criança à frente e explique porque é melhor ficar com a 

água até o umbigo e não no pescoço. Conte uma história que passou uma lancha no 

rio e muitos alunos já falarão que quando passa o barco “vem uma ondinha”. Nessa 

hora pergunte o que acontece se aquela criança não souber nadar direito e estiver 

com a água no pescoço e “vier a onda”. Por isso a importância de ficar com a água no 
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umbigo e respeitar a demarcação de bóias. E sempre enfatizando que as bóias de 

braço infláveis não são seguras, que só o colete salva-vidas deve ser utilizado no rio. 

 Quando falar sobre entrar no rio depois de ingerir bebidas alcoólicas explique que eles 

devem avisar os pais que é perigoso e que não pode beber e entrar no rio. 

 

PROGRAMAÇÃO ABORDADA (inclui 2 vídeos, gibi, instrutores e imã)  

Estatística de afogamento no Brasil e no mundo 

Perfil dos afogados – Homem x solteiro x mora fora/orla e alimento. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

GERAL 

 Ensine a flutuação a partir dos 1 ano e a nadar a partir dos 4 anos de idade. 

 Supervisão 100% em crianças. Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto. 89% das crianças 

não tem supervisão durante o banho de piscina. 

 Nade sempre acompanhado 

 Evite mergulhar na água de cabeça. Pessoas ficam paralíticas dessa forma. 

 Não superestime sua capacidade de nadar, tenha cuidado! 

 Álcool e alimentos pesados e natação não combinam 

 Raios/trovoadas e água não combinam 

 Evite o choque térmico (Hidrocussão) - Antes de entrar na água, molhe a face e a nuca. 

 Nunca tente salvar alguém se não tiver condições. Muitas pessoas morrem dessa forma. 

 Não superestime sua capacidade, 48% dos afogados acham que sabem nadar. Tenha cuidado! 

 Flutuador não é sinal de segurança - Somente um colete salva-vidas garante sua segurança! 

 Em locais de banho: Evite animais, objetos de vidro ou ponta e usar pipas. 

PISCINAS 

 Leve sempre sua criança consigo caso necessite afastar-se da piscina 

 Isole a piscina – tenha grades com altura de 1.50m e 12 cm entre as verticais. Elas reduzem o afogamento em 50 

a 70%. 

 Bóia de braço e outros flutuadores não é sinal de segurança - cuidado!. 

 Evite brinquedos próximos à piscina, isto atrai as crianças. 

 Desligue o filtro da piscina em caso de uso. 

 Use sempre telefone sem fio na área da piscina. 

 Não pratique hiperventilação para aumentar o fôlego sem supervisão confiável. 

 Cuidado ao mergulhar em local raso (coloque aviso) 

 84% dos afogamentos ocorrem por distração do adulto (hora do almoço ou após) 

 Mais de 40% dos proprietários de piscinas não sabem realizar os primeiros socorros – aprenda o que fazer! 

PRAIAS/LAGOS/REPRESAS 

 Nade sempre em locais com guarda-vidas e pergunte a ele qual é o melhor local para o banho. 

 Não superestime sua capacidade de nadar - 46.6% dos afogados acham que sabem nadar. 

 Tenha sempre 100% de atenção com as crianças. 

 Nade longe de pedras, estacas, pontes ou desembocadura de rios. Perigo de grandes correntezas! 

 Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados, antes do banho de mar. 

 Crianças perdidas: leve-as ao posto de guarda-vidas 

 Mais de 85% dos afogamentos ocorrem em correntes de retorno 

 A vala é o local de maior correnteza, que aparenta uma falsa calmaria que leva para o alto mar. 

 Se você entrar em uma vala, nade transversalmente à ela até conseguir escapar ou peça imediatamente socorro. 

 Nunca tente salvar alguém em apuros se não tiver confiança em fazê-lo. Muitas pessoas morrem desta forma. 

 Ao pescar em pedras - observe antes, se a onda pode alcançá-lo. 

 Antes de mergulhar no mar - certifique-se da profundidade. 

 Afaste-se de animais marinhos como água-viva e caravelas. 

 Tome conhecimento e obedeça as sinalizações de perigo na praia. 

 Esportes náuticos como jet-ski, barcos, wind e kyte-surf somente em locais permitidos. 

BARCOS/PESCA 

 Use sempre colete salva-vidas. 
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INUNDAÇÕES – clique aqui  

 

RETORNO DO PROJETO PARA AO PARCEIRO/ORGANIZADOR 

 Ressaltamos que inúmeras pesquisas indicam que os "Guarda-vidas" 

têm o maior índice de confiança da população, alcançando 

estatisticamente, percentuais de 93 a 97%. Portanto qualquer atividade 

vinculada a um projeto de salvamento e preservação da vida, adquire uma 

confiabilidade que ninguém mais pode oferecer. Toda esta estrutura atrai a 

mídia espontânea, sem custo adicional para o parceiro/organizador 

aumentando o seu poder de divulgação. 

Nestes 18 anos de realização de eventos em prevenção de 

afogamentos, a Sobrasa conseguiu gerar uma mídia espontânea de US$ 

845.430, com um custo de US$ 73.320, o que vem a ratificar o grande 

sucesso deste tipo de projeto. 

 

ESPAÇO PROMOCIONAL PARA O PARCEIRO/ORGANIZADOR EM: 

 Cartaz do evento afixado nas escolas e outras instituições 

 Folder informativo do evento.  

 Adesivo informativo do evento. 

 Banners e galhardetes no local do evento. 

 Camisetas do evento para os alunos. 

 Uniforme (camisa lycra e malha, boné, short tactel) do evento para equipe profissional 

 Inserido nos 3 vídeos desenho animado. 

 Inserido no Gibi. 

 Inserido no imã de geladeira. 

 Web criada e atualizada dos eventos 

 

AOS INTERESSADOS EM MULTIPLICAR O PROJETO 

 A Sobrasa fornece todo material matricial gratuitamente a reprodução de forma a 

permitir a multiplicação SEM CUSTO na parte gráfica ao organizador/parceiro. 

 Os vídeos são gratuitos para reprodução e inserção de seu logotipo 

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/recomendacoes/Recomendacoes_SOBRASA_seguranca_INUNDACOES.pdf
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o Vídeo prevenção em praias http://youtu.be/gSZS7AdUXPk 

o Vídeo sobre prevenção em afogamento em água doce (piscinas, rios e lagos) 

http://www.youtube.com/watch?v=fFv1NsbooPc&feature=youtu.be 

o Vídeo de prevenção em Inundações - 

https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-

VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI  

 O Gibi pode ser reproduzido gratuitamente pelo organizador e possui espaço a 

inserção do logotipo da parceria. Solicite a matriz a Sobrasa. 

 O Imã de geladeira pode ser reproduzido gratuitamente pelo organizador e possui 

espaço a inserção do logotipo da parceria. Solicite a matriz a Sobrasa. 

 

Responsável técnico do projeto. 

David Szpilman – Sócio Fundador, ex-Presidente e atual diretor médico da Sociedade Brasileira de 

Salvamento Aquático – SOBRASA, Médico do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Miguel 

Couto – RJ, Coronel Médico da reserva do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - Centro de Recuperação 

de Afogados da Barra da Tijuca – GSE – CBMERJ por 20 anos, Membro do Conselho Médico Internacional 

de Salvamento Aquático - “International Lifesaving Federation-ILS”, Membro do Comitê Nacional de 

Ressuscitação e Curso de guarda-vidas pelo serviço de San Diego-Califórnia.  

 

www.sobrasa.org e www.szpilman.com 

 

Av das Américas 3555, bloco 2, sala 302 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - 22631-004 - Brasil  

055 21 33262378 – 99983951 

david@szpilman.com  / szpilman@globo.com 

http://youtu.be/gSZS7AdUXPk
http://www.youtube.com/watch?v=fFv1NsbooPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
mailto:david@szpilman.com
mailto:szpilman@globo.com

