
Naiara Lira

A cantora, atriz e produtora cultural
Naiara Lira começou a carreira musical
aos 17 anos de idade e logo de início
passou a ser sua própria produtora nos
shows e eventos que realizava. Mulher
negra, sempre busca projetos cuja linha
de frente sejam empoderamento e
representatividade de pessoas negras -
especialmente mulheres - e pessoas
com deficiência e LGBTQIA+ - com foco
em pessoas transexuais. Atualmente,
Naiara  tem sua própria produtora, Lira

Produções Culturais, e é responsável por uma série de projetos, tendo sido contemplada em
2020 pelo Prêmio FAC Brasília 60 na categoria Produção Cultural, conquistando o 1º lugar das
281 inscrições.

Projetos em andamento

- Elaboração e lançamento do livro “Navio Negreiro e Outras Histórias”, projeto literário onde
jovens de 5 escolas do DF (Centro Educacional Lago Sul, Gisno - Plano Piloto, Centro
Educacional Darcy Ribeiro - Paranoá, Centro Educacional São Francisco - São Sebastião e Centro
de Ensino Médio 01 - Guará), escrevem releituras do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, a
partir da perspectiva do perdedor, ou negro cativo;

- Exposição do pintor uruguaio Aldo Grau, um olhar revolucionário sobre as origens e tradições
dos povos do sul em detrimento de seu complexo de inferioridade enquanto povos
colonizados. Exposição gratuita em parceria com a Unidade de Atendimento Meio Aberto -
UAMA PAranoá.

- Gravação e lançamento do primeiro disco de três artistas: o renomado flautista brasiliense
Sérgio Morais, a cantora Alessandra Terribili e o saxofonista Dirceu Diógenes.

- Turnê pelo DF e Rio de Janeiro da cantora cadeirante Martha Freitas, um show de música
erudita e popular com acessibilidade total que visa atingir pessoas com deficiência através de
parcerias com APAE, ABRACE e outras instituições, além de locação de ônibus adaptados para
cadeirantes, visando transporte do público a partir de pontos comuns, haverá guias para cegos
e intérprete de LIBRAS.
Notícia:https://mistobrasilia.com/2019/09/19/cantora-lanca-dois-singles-para-marcar-o-dia-da
-pessoa-com-deficiencia/

- Duo Camboatá. Show performático musical onde as duas cantoras negras, Naiara Lira e
Maboh apresentam uma série de canções, danças e poemas sobre mulherismo, feminino,
ancestralidade, negritude e capoeira. O show produzido por Naiara Lira teve estreia para
público de 10mil pessoas em Sydney, Austrália, no ano de 2015. O grupo se apresentou no
Acampamento MTST Maria da Penha em Planaltina (2015. certificado no final deste
documento), no Clube do Choro de Brasília (2016), na entrega do relatório da Comissão da
Verdade Sobre a Escravidão Negra no Distrito Federal e Entorno (2017), como convidado
especial na final do 9º Festival de Música da Rádio Nacional FM (2017) e uma série de eventos
de pequeno porte. Em 2019 realizou uma turnê de shows gratuitos por 5 feiras e praças do DF
(Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Cruzeiro), gravou e
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lançou um minidocumentário da turnê no DF, participou do “DVD Casa da Música” e da
temporada da peça “A Empregada da Sufragista”. O duo entra em 2020 sendo destaque na
Revista Traços de fevereiro e reformulando seu show.
https://www.instagram.com/duocamboata/. Link para assistir o minidocumentário:
https://www.youtube.com/watch?v=S1t01ItFUEY

- “A Empregada da Sufragista”, espetáculo do grupo Aisha, escrito por Naiara Lira e Gabi
Porfírio, direção de Naiara Lira, trilha sonora do Duo Camboatá e atuação de Tainá Cary, Karine
Araújo e Milca Orrico. A peça estreou em julho de 2019 com temporada de 4 apresentações e
lotação máxima da casa, somando um público de em torno de 250 pessoas no Canteiro Central.
A equipe formada exclusivamente por mulheres negras se prepara para a apresentação de
outras temporadas e para adaptação da peça para o cinema. Teaser:
https://www.instagram.com/p/B0OiKCXlqW5/
Notícia:https://noticias.r7.com/distrito-federal/jornal-de-brasilia/a-empregada-da-sufragista-e
m-cartaz-no-espaco-canteiro-central-05082019

- Produtora Musical da banda do bloco de carnaval brasiliense “Sereias Tropicanas”, banda de
maioria negra em um dos maiores blocos LGBTQ+ do DF, responsável por reunir em torno de
27 mil foliões no carnaval de 2020. Ficha técnica da
banda:https://www.instagram.com/p/B9CauZEhZyL/?utm_source=ig_web_copy_link
Link ao vivo do Correio Braziliense: https://www.youtube.com/watch?v=PyoZk9TfLsw

- Oficina online de Iluminação Cênica para espaços alternativos - projetos que cabem no seu
orçamento. A oficina conta com aulas gravadas, ao vivo e finaliza com execução e apresentação
de dois espetáculos iluminados com materiais e recursos elaborados durante a oficina. Projeto
financiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

- Evento online em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha 2021. O evento contará com 2 apresentações musicais e 2 oficinas de escrita
automática de memórias e organização funcional dos ambientes de trabalho e moradia. A
primeira dada pela professora de português Luciana Pacheco e a segunda pela diarista
Dona’Ana Leão, capacitação voltada para o público de empregadas domésticas, visando
aumento do valor da diária de trabalho.  Divulgação: https://www.instagram.com/p/CRSEiBgl66S/

Projetos Finalizados
. 2021

- Em janeiro produziu a participação do Duo Camboatá no Festival Arte Como Respiro, festival
online patrocinado pelo Itaú Cultural. Divulgação:
https://www.itaucultural.org.br/musicos-apresentam-edicao-festival-arte-respiro

- Em maio participou de live sobre Elaboração de Projetos Culturais com Flávio Nardelli da
empresa Arte em Curso. Divulgação: https://www.instagram.com/p/COspDTctctN/
Live: https://www.youtube.com/watch?v=Imn87__QDuQ&t=954s

- Em junho foi convidada pelo Festival Cena Contemporânea a participar de mesa de debate
por ocasião do lançamento do livro Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes
e Agendas de Daniele Sampaio. Faziam parte da mesa o ex-secretário de cultura do DF
Guilherme Reis, além de outros nomes da produção cultural no Brasil como Rômulo Avelar, Lia
Calabre e Mariana Soares. Live: https://www.youtube.com/watch?v=VjI2iNa-iNk

. 2020
- Em setembro participou de live sobre Elaboração de Projetos Culturais com Flávio Nardeli da
empresa Arte em Curso. Divulgação: https://www.instagram.com/p/CFuNI7GFuE5/
Live: https://www.youtube.com/watch?v=wHovEtTV9JE&t=255s
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- Em novembro produziu a participação do Duo Camboatá no Festival Brasília 60, festival online
de várias linguagens artísticas. Divulgação: https://www.instagram.com/p/CHk6ewCF8BS/
Apresentação a partir de 1h21’:https://www.youtube.com/watch?v=KMhrMuYJp60

. 2019
- Em maio produziu lançamento e prensagem do disco “Moínho” da baixista e compositora
Paula Zimbres sendo responsável tanto pela prensagem do disco quanto pelos shows de
lançamento. Notícia:
http://www.desfrutecultural.com.br/paula-zimbres-faz-show-de-lancamento-do-cd-moinho/

- De agosto a novembro produziu temporada do espetáculo “Auto da Catirina” peça de cordel
que exalta a história e a cultura nordestina. O espetáculo contou com palestras sobre o tema e
visitou gratuitamente 5 escolas públicas do DF (Brazlândia, Guará, São Sebastião, Paranoá e
Águas Claras). https://www.instagram.com/autodacatirina/
Notícia:http://eixobsb.com/pordentro/o-auto-da-catirina-teatro-resgata-cultura-nordestina/

- Em setembro produziu temporada de shows gratuitos e gravação de DVD do guitarrista Eudes
Carvalho.Notícia:https://www.ifb.edu.br/riachofundo/21997-campus-riacho-fundo-sera-palco-
de-gravacao-do-segundo-cd-do-musico-eudes-carvalho

- Ainda em setembro produziu a gravação e lançamento na internet de dois singles da cantora
Martha Freitas em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência.
Notícia:https://mistobrasilia.com/2019/09/19/cantora-lanca-dois-singles-para-marcar-o-dia-da
-pessoa-com-deficiencia/

- Em outubro lançou o “DVD Casa da Música”. O projeto idealizado, produzido e dirigido por
Naiara Lira, é um documentário/ DVD sobre os 5 moradores de uma república de músicos da
Granja do Torto - DF. O trabalho inclui videoclipes dos trabalhos individuais dos membros da
casa. Notícia:https://abrasilia.com/dvd-casa-da-musica-sera-lancado-dia-12-10/
Link para assistir o DVD: https://www.youtube.com/watch?v=z22CzxrxlME&feature=youtu.be

. 2018
- Produziu a gravação e lançamento do disco “Passos no Choro” da flautista Ana Cesário e da
pianista travesti Rafa Flores. https://anacesarioflautista.wixsite.com/site/passos-no-choro

- Foi Diretora de Produção do projeto em comemoração aos 25 anos do programa “Cult 22” da
Rádio Cultura, 40 programas dedicados a relembrar as bandas que passaram pelo programa
www.cult22.com. Nota fiscal comprobatória da atuação da produtora se encontra ao final
deste documento na área “Diplomas, Certificados e Cartas Convite” p. 50

- Foi Assistente de Produção do projeto de gravação do segundo disco do grupo 7 na roda
lançado em maio de 2018. Ficha técnica na área “Discos” constante neste portfólio. Notícia:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/05/23/interna_diver
sao_arte,682620/show-de-lancamento-de-convocacao-7-na-roda.shtml

. 2017
- Produziu turnê de 10 shows gratuitos do disco “Candango” do saxofonista Felipe Vieira, pelas
rodoviárias e feiras da Ceilândia, Gama e São Sebastião, além de shows no Teatro dos
Bancários em parceria com 4 escolas públicas e o Centro de Ensino Especial de Deficientes
Visuais (CEEDV). Vídeo teaser: https://www.youtube.com/watch?v=Nsn3CZDnCtU

- Em parceria com a produtora “Epifania Espaço Literário”, produziu evento gratuito de
relançamento de cinco títulos do escritor angolano Artur Arriscado, além de várias doações
feitas para comunidades quilombolas e bibliotecas públicas.
Notícia:http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2017/5/24/Angolano-ho
menageado-Brasil,4e337524-79b6-47b9-9a39-de7016ed1209.html

- Foi gestora do disco Ted Falcon e Gypsy Jazz Club. Nota fiscal comprobatória da atuação da
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produtora se encontra ao final deste documento na área “Diplomas, Certificados e Cartas
Convite” p. 51 e declaração da Escola Parque 210 na área “Atendimentos a Grupos em situação
de vulnerabilidade social” p. 71.

. 2016
- De fevereiro a maio produziu, em parceria com a produtora Jukebox Produções Musicais, o
evento Batuque de Segunda. O projeto quinzenal completamente gratuito e independente
levou música ao vivo, gratuita e de qualidade para as quadras de Brasília. O projeto contava
com microfone aberto para moradores e transeuntes da região. Além de 5 quadras do Plano
Piloto, o projeto visitou o Varjão e a Vila Planalto.
https://www.facebook.com/batuquedesegundabrasilia/

- Produziu a publicação e lançamento com entrada gratuita do livro “Da Natureza dos Muros”,
da poetisa Laura Moreira durante o mês de maio.
Notícia:http://www.esportecultura.com.br/2016/05/lancamento-do-livro-da-natureza-dos.htm

l
Evento:https://www.facebook.com/events/d41d8cd9/lan%C3%A7amento-do-livro-de-laura-m
oreira-da-natureza-dos-muros-poesia/1198263393551081/

- Co- produziu o disco “Paisagem Sonora” do guitarrista Eudes Carvalho, lançado em junho no
Clube do Choro de Brasília. Ficha técnica na área “Discos” constante neste portfólio.
Lançamento:http://www.brasiliaweb.com.br/integra.asp?id=44301&canal=14&s=81&ss=0

- Foi Assistente de Produção da Ópera “Lucia Lammermoor”, outubro de 2016 na Funarte.
Ficha técnica se encontra na área “Cartazes” deste portfólio.
Notícia:https://www.metropoles.com/entretenimento/teatro/opera-lucia-di-lammermoor-gan
ha-versao-em-clima-de-halloween?amp

- Co- produziu o disco “Primeiro Impacto” da cantora Virgínia Feu Rosa, também lançado em
outubro no Teatro Eva Hertz no Shopping Iguatemi. Ficha técnica:
http://virginiafeurosa.com.br/primeiroimpacto/

. 2014
- Foi assistente de produção no evento “Bandolim Solidário” cujos ingressos foram para a

Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e
Homeopatias (Abrace). O evento do instrumentista Hamilton de Holanda, contou com a
participação da cantora Rosa Passos. Comprovações se encontram na área “Prints” p. 11.
Notícia:http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2014/12/15/noticia_program
ese,152844/hamilton-de-holanda-se-apresenta-no-projeto-bandolim-solidario.shtml

. 2013
- Em agosto, produziu a gravação e lançamento do seu primeiro disco autoral “Retalhos”,
lançado na cidade de Novi Sad, Sérvia durante a quarta edição do festival “Dani Brazila” além
de ter participado como co-produtora do festival em si, organizando a ida de artistas e a
apresentação de workshops, um deles realizado por ela mesma: Oficina de Quadrilha Junina,
com o objetivo de voltar os olhos do público para o fato do Brasil ser mais do que carnaval.
Houve uma apresentação resultante da oficina durante o festival. Comprovações na área de
“Diplomas, certificados e cartas convite”. Fotos da quadrilha:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151791902299339&set=a.1015174863698433
9&type=3&theater Notícia do festival: https://www.youtube.com/watch?v=xHRXwQX1Ghg

- Em setembro, produziu e dirigiu o videoclipe da canção, de sua autoria, “Petrovaradin”,
filmada em Novi Sad, Sérvia. Vídeoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=aLOBLATNzWM

- Em novembro, produziu, juntamente com Raí Marques, o lançamento de seu disco “Retalhos”
no Clube do Choro de Brasília.Ficha técnica do disco: https://www.naiaralira.com.br/disco
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Notícia:http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/programe-se/2013/11/26/noticia_program
ese,145575/cantora-brasiliense-naiara-lira-lanca-cd-no-clube-do-choro-veja-outro.shtml

. 2012
- Em janeiro co-produziu sua própria turnê musical nas cidades de Rotterdam e Schiedam,
Holanda. Notícia: http://www.esportecultura.com.br/2012/02/naiara-morena-e-o-clan-apresentam-o.html

- Em agosto produziu sua ida, juntamente com dois músicos, para a terceira edição do festival
de brasilidades “Dani Brazila” (Dias de Brasil), na Sérvia. Na ocasião Naiara não só apresentou
um show de músicas brasileiras como também foi palestrante no festival juntamente com o
violonista que a acompanhava, o sociólogo João Peçanha. Tema da palestra: O debate racial na
história do Brasil através de uma perspectiva cultural. Certificado na área “Diplomas,
certificados e cartas convite”, presentes neste documento. Programa pág 22 (de 25):
http://danibrazila.org/download/Dani%20Brazila%202012%20booklet.pdf

. 2011
- Assumiu a co-produção do acordeonista Sivuquinha de Brasília. Flyer no final deste
documento. Notícia: https://jornaldebrasilia.com.br/viva/sivuquinha-toca-no-clube-do-choro/

- Produziu juntamente com Luciana Pacheco o evento Parada Cultural, evento pela
revitalização do Setor de Diversões Sul. Notícia: http://www.achabrasilia.com/parada-cultural/
Evento: https://www.facebook.com/events/866470000080580/?active_tab=discussion

. 2004 - 2010
- Período em que Naiara Lira cuidou da produção apenas do seu próprio trabalho, cantando em
casamentos, aniversários e casas de show da cidade.

Vídeo de show realizado em 2009, primeiro show de médio porte produzido e interpretado
por Naiara Lira: https://www.youtube.com/watch?v=eqHhhr6vGho

Vídeo de show produzido e realizado por Naiara Lira no Macarrão na Rua em 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=SMsxyLXRdfY

Vídeo de show produzido e realizado por Naiara Lira em evento de Dança de Salão em 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=RkveG9qWiq8

Vídeo com pequenos trechos de show produzido e interpretado por Naiara Lira realizado em
2010 em Salvador, uma parceria com Tote Gira, compositor de “O Canto da Cidade”,
imortalizado na voz de Daniela Mercury:
https://www.youtube.com/watch?v=3MUHv7ZzF6Q&t=37s

Graduada em Letras Português pela Universidade de Brasília (UnB) e em Música pela UniSaber,
cursou Bacharelado em Artes Cênicas na UnB e atualmente é Mestranda em Artes Cênicas
também pela UnB. Naiara morou dois anos nos Estados Unidos, adquirindo inglês fluente e
desenvolvendo grandemente o espanhol estudado na faculdade, tendo vivido por três meses
no Texas e trabalhando exclusivamente com latinos.

Contatos:

www.naiaralira.com.br
producaonaiaralira@gmail.com
+55 61 98148 5793

Logos antigas da produtora:
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http://www.esportecultura.com.br/2012/02/naiara-morena-e-o-clan-apresentam-o.html
http://danibrazila.org/download/Dani%20Brazila%202012%20booklet.pdf
https://jornaldebrasilia.com.br/viva/sivuquinha-toca-no-clube-do-choro/
http://www.achabrasilia.com/parada-cultural/
https://www.facebook.com/events/866470000080580/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/watch?v=eqHhhr6vGho
https://www.youtube.com/watch?v=SMsxyLXRdfY
https://www.youtube.com/watch?v=RkveG9qWiq8
https://www.youtube.com/watch?v=3MUHv7ZzF6Q&t=37s
http://www.naiaralira.com.br/
mailto:producaonaiaralira@gmail.com




Prints

2004. Baile dançante produzido por Naiara Lira no primeiro semestre de 2004.

2009. Primeiro evento em teatro produzido por Naiara Lira





2010



2014. Bandolim Solidário



2020

Bloco das Sereias Tropicanas

Live sobre elaboração de projetos culturais com Flávio Nardeli da escola Arte em Curso

https://www.youtube.com/watch?v=wHovEtTV9JE&t=255s

https://www.youtube.com/watch?v=wHovEtTV9JE&t=255s


2021

Live sobre elaboração de projetos culturais com Flávio Nardeli da escola Arte em Curso

https://www.youtube.com/watch?v=Imn87__QDuQ&t=954s

Cena Contemporânea, participação na mesa de debate sobre Elaboração de Projeto por ocasião
do lançamento do livro de Daniele Sampaio.

https://www.instagram.com/p/CQMgfVLJj54/

https://www.youtube.com/watch?v=Imn87__QDuQ&t=954s
https://www.instagram.com/p/CQMgfVLJj54/


Live: https://www.youtube.com/watch?v=VjI2iNa-iNk

https://www.youtube.com/watch?v=VjI2iNa-iNk


Mídia



























Produção de discos

2013

2016



2018



2018

Produção Executiva: Naiara Lira
Direção Musical: Sérgio Morais
Foto: Karina Santiago
Design Gráfico: Isah Araújo e Leonel Laterza
Gravado ao vivo nos estúdios Zen e FeedBack
Mixagem e Masterização: Valério Xavier

2019

Produção Executiva: Naiara Lira
Produção Musical: Paula Zimbres
Gravado, mixado e masterizado por Dudu Maia
no Estúdio Casa do Som
Arte: Cirilo Quartim
Fotos: Paula Zimbres e Cirilo Quartim



Cartazes

2009. Roda de Samba no Teatro da Anatel

2010. Jam Session



2011. Co-produtora de Sivuquinha de Brasília

2012. Shows de Naiara Morena e o CLAN



2012 Holanda. Produção Naiara Lira e Raí Marques. Produtora Local: Andrea Moreira







2012/2013. Shows em Parceria com as casas Ferreira, articuladas por Lira Produções



2013. Lançamento do disco “Retalhos” no Clube do Choro de Brasília



2014. Temporada independente na Sérvia, Lira Produções

2015. Camboatá na Austrália



2016. Assistente de Produção Lucia de Lammermoor

2016. Eventos



2017. Pré lançamento do disco Passos no Choro

2017. Circulação do CD Candango de Felipe Vieira



2017. Show do cantor e violonista Paulo Ohana

2017. Sarau em homenagem ao escritor angolano Artur Arriscado



2019. Turnê do Duo Camboatá pelo DF

2019. Lançamento do disco Moínho de Paula Zimbres



2019. Temporada de estréia do espetáculo



2019. Gravação de DVD ao vivo Eudes Carvalho

2020. Live sobre elaboração de projetos



2021. Participação da mesa de debate

2021. Live sobre elaboração de projetos com Flávio Nardeli



Prêmios, Diplomas e Certificados

1º lugar na categoria Produção Cultural do Prêmio FAC Brasília 60 em 2020



2º lugar na categoria Música do Centro-Oeste do Prêmio Arte do Quilombo para o Duo Camboatá
Inscrito no nome de Marielhe Antônia Costa Borges (Maboh)

https://www.instagram.com/p/CJO-039FzdV/

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/edital-arte-do-quilombo-resultado.pdf

https://www.instagram.com/p/CJO-039FzdV/
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/edital-arte-do-quilombo-resultado.pdf


Contemplada na categoria Coletivos do Prêmio Gran Circular da Lei Aldir Blanc no DF para o Duo Camboatá
Inscrito no nome de Marielhe Antônia Costa Borges (Maboh)

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Aldir-Blanc-Gran-Circular-resultado-final.pdf

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Aldir-Blanc-Gran-Circular-resultado-final.pdf


Contemplada na categoria Coletivos do Prêmio Gran Circular da Lei Aldir Blanc no DF para o coletivo Aisha
(grupo de “A Empregada da Sufragista”)

Inscrito no nome de Karine Araújo dos Santos - atriz

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Aldir-Blanc-Gran-Circular-resultado-final.pdf

Nota Fiscal Diretora de Produção. Cult 22

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Aldir-Blanc-Gran-Circular-resultado-final.pdf


Nota fiscal de elaboração do projeto do disco de Ted Falcon









Cartas Convite e Agradecimentos



Carta Convite para produção de Festival Sérvio “Dani Brazila” 2013









Jurada





Atendimentos a Grupos em situação de vulnerabilidade social

https://www.facebook.com/naiaramorenoa/posts/10157262612194339

https://www.facebook.com/naiaramorenoa/posts/10157262612194339


https://www.facebook.com/naiaramorenoa/posts/10154506953964339

https://www.instagram.com/p/CP1tAbSFVhV/

https://www.facebook.com/naiaramorenoa/posts/10154506953964339
https://www.instagram.com/p/CP1tAbSFVhV/




















O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), tem por objetivo preparar futuros
profissionais. É pessoa jurídica de direito privado, sem vínculos político-partidários, sem fins lucrativos, de fins
filantrópicos e de assistência social, sua atuação primordial dá-se como agente de integração, voltada para
colocação de estudante em estágios e como entidade qualificadora de programas de aprendizagem, ambos
em empresas públicas e privadas. O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet),
tem por objetivo preparar futuros profissionais. É pessoa jurídica de direito privado, sem vínculos
político-partidários, sem fins lucrativos, de fins filantrópicos e de assistência social, sua atuação primordial
dá-se como agente de integração, voltada para colocação de estudante em estágios e como entidade
qualificadora de programas de aprendizagem, ambos em empresas públicas e privadas. https://isbet.org.br/

https://isbet.org.br/


Trabalhos voluntários realizados por Naiara Lira na ISBET




















