
ACUPUNTURA 
- FORMAÇÃO & PÓS GRADUAÇÃO -



O QUE É?

A acupuntura (do latim acus - agulha e punctura - colocação) é um ramo da medicina
tradicional chinesa (MTC). Foi também declarado Patrimônio Cultural Intangível da
Humanidade pela Unesco em 19 de novembro de 2010. O tratamento acupunterápico
consiste no diagnóstico (igualmente baseado em ensinamentos clássicos da Medicina
Tradicional Chinesa) e na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo. Chamados
de "Pontos de Acupuntura" ou "Acupontos" que se distribuem principalmente sobre
linhas chamadas "meridianos chineses" e "canais", para obter diferentes efeitos
terapêuticos conforme o caso tratado. Também são utilizadas outras técnicas alternativa
ou complementarmente, sendo as mais conhecidas a moxabustão (aplicação de calor
sobre os acupontos ou meridianos), a auriculoterapia. A estreita relação entre o uso das
agulhas e da moxa, na acupuntura, fica evidente na tradução literal da expressão que,
em chinês, designa acupuntura (Zhen Jiú - 针灸), sendo Zhen (针) agulha e Jiú (灸) fogo
(ação de cauterizar). O leque de opções do acupunturista, entretanto, costuma ser bem
mais amplo, podendo-se estimular os acupontos e meridianos com os dedos (do in),
moedas, pentes de osso ou de jade (gua sha), ventosas (ventosaterapia), massagens (tui
na) e outras técnicas, como por exemplo a sangria. A acupuntura chinesa, por seu
histórico milenar, acabou por desenvolver escolas específicas em países próximos da
China, dando origem ao shiatsu (espécie de massagem) no Japão e a estimulação nos
denominados microssistemas do corpo.



Programa de Curso para 
Pós Graduação

• Teorias de Base – Estudo das bases filosóficas e fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa e sua aplicabilidade clínica.

• Anatomia e Fisiologia Ocidental – Estudo dos sistemas do Corpo Humano, seu funcionamento, processo de homeostase. Sistêmica, Clinica, Aplicada,

Comparada e Funcional.

• Fisiologia Energética – Estudo das funções energéticas dos órgãos e vísceras e suas inter-relações no conjunto do corpo humano.

• Anatomia de Canais e Colaterais – Mapeamento do percurso dos canais de energia (meridianos) no corpo humano, localizando os pontos de acupuntura ao

longo destes, descrevendo e demonstrando a forma ideal de punção e as funções energéticas mais importantes de cada um deles.

• Etiofisiopatogenia Energética – Identificação dos fatores etiológicos e fisiopatológicos e suas influências no processo de formação da doença.

• Métodos e Técnicas de Avaliação – Estudo das técnicas de avaliação e métodos de diagnóstico sob visão da Medicina Tradicional Chinesa.

• Acupuntura Clássica – Identificação dos padrões de desarmonia que levam às manifestações clínicas. Estudo dos princípios de tratamento, combinação dos

pontos e métodos de esterilização e manipulação das agulhas.

• Técnicas Associadas – Noções teórico-práticas dos principais recursos terapêuticos que fazem parte do arsenal de técnicas da Medicina Tradicional Chinesa:

Moxabustão, Ventosaterapia, Auriculoterapia, Eletroacupuntura, Laserterapia.

• Psicologia em Acupuntura – Estudo do perfil psicológico do paciente que busca o tratamento por Acupuntura, da relação de confiança entre terapeuta e

paciente e da identificação dos limites impostos pelo tratamento.

• Biossegurança em Acupuntura – Disciplina voltada para a orientação dos profissionais sobre a conduta correta de esterilização, desinfecção e anti-sepsia,

acidentes de trabalho e doenças profissionais no ambiente hospitalar e procedimentos para descarte do material utilizado na prática clínica.

• Metodologia Científica – Ciência, pesquisa e método científico; projeto e relatório de pesquisa; normas de projeto de monografia de conclusão de curso.

• Estágio Supervisionado – Trabalho de observação e atendimento em ambulatório próprio sob supervisão do corpo docente da escola.



Informações Gerais
Carga Horaria

1.500 horas – Formação ou Pós Graduação

Duração: 24 meses

Público Alvo

Formação Livre: Ensino Médio Completo
Pós Graduação: Nível Superior Completo



Legislação

Formação:

CNE (Conselho Nacional de Educação) CEE (Conselho Estadual de Educação):
Lei de 1821/53, do Decreto 34.330/53, dos pareceres do CFE, nº. 279-64
(doc. 31, p.69 ) e n.º 884/65 (doc.92, p. 60 ) e n.º 3174/77 ( Doc. 204, p.17)
Legislação Estadual – Ensino Profissionalizante: Lei nº 19.100 de 12 de
Agosto de 2010 (Governo do Estado de Minas Gerais)

Pós Graduação:

Nota Técnica nº 388/2013 CGLNRS/DPR/SERES/MEC, DE 21 DE JUNHO DE
2013

Resolução Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018

Especialização Internacional:

Florida Statutes Seção 6 da Lei 1005.06(d).



Metodologia

Como recursos metodológicos a serem empregados no
curso podem-se destacar os seguintes:

- Aulas expositivas (Power point);

- Debates a partir de leituras de textos correlatos à área

- Aulas Presenciais;

- Filmes;

- Palestras Presenciais e na WebSala;



Ministério da Educação



O Coordenador
Prof. Dr. GABRIEL LOPES, PhD

Nascido na Cidade de Manhuaçu, MG se dedica a educação como profissão e vocação.

• Graduado em Gestão de Recursos Humanos - UNOPAR
• Bacharel em Teologia (UNIEB)
• Bacharel em Administração de Empresas
• Bacharel em Direito (UNIFESO)
• MBA em Marketing e Gestão Estratégica (UCAM)
• Mestrado em Educação pela Emill Brunner World University (EBWU)
• Formação em Psicanálise Clínica - FAESP
• Pós Graduado em Psicanálise pela Faculdade Einstein (FACEI)
• Formação em Acupuntura através do Mestre Georges Chabel Farah
• Pós Graduação Lato Sensu em Medicina Tradicional Chinesa pela Faculdade Einstein (FACEI)
• Gestalt Terapia Nível Avançado e Supervisão (ESF - SP)
• Pós Graduação Lato Sensu em Homeopatia (FAP)
• Ph.D em Saúde Mental com ênfase em Psicanálise (Califórnia University - FCE)
• Doutorado em Educação (California University FCE - Document No: CU8708-01-1718 - REVALIDADO NO BRASIL)
• Coordenador de Pós Graduação Lato Sensu da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BICO DO PAPAGAIO (FACMED)
• Diretor de Relações e Convênios Internacionais da Faculdade de Ciências Médicas e Jurídicas (FABIC/FACMED)
• Membro Ativo da East West Bridge - EWB (Comissão Trilateral de Negócios, Cientifica e de Investigação Social)
• Membro da Comissão Cientifica da Revista Educandi & Sanitas (ISSN 2448-2625)
• Reitor da Logos University International (Unilogos® - ID Professional USA #CU7387-05-0915 / Teacher Register #T055 101 119 607 J).
• Membro condecorado pelo Presidente do Estados Unidos da América, Barack Obama através do Prêmio: Awards for Education Excellence (2016);
• Membro condecorado pelo Presidente do Estados Unidos da América, Donald John Trump através do Prêmio: Awards for Education Excellence (2017);
• Membro da Commonwealth de Kentucky, tendo recebido o Diploma Colonel de Kentucky do Governador do Estado Dr. Mattew G. Bevin;
• Membro Honorário do Conselho da Organização da Princesa Carina (Republica da Geórgia)
• Embaixador Representante da UNESCO para o Brasil
• Doutor Honoris Causa pela Universidad de Aquino Bolívia (UDABOL)
• Professor Honoris Causa (Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde) da Pro Deo State University (New York-USA)
• Doutor Honoris Causa em Cultura de Paz pela Universidade Peruana de Ciências e Informática / Centro Internacional de Neurociências / Fundação Global 

África Latina (Peru)

Saiba mais pelo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5261828712554239

http://lattes.cnpq.br/5261828712554239


Atividades Teóricas e Praticas



Atividades Teóricas e Praticas



Atividades Teóricas e Praticas



Atividades Teóricas e Praticas



Atividades Teóricas e Praticas



Atividades Teóricas e Praticas



Formatura



Formatura e Atividades Internacionais



Atividades Internacionais



Atividades Internacionais





UNILOGOS® - Inteligência Educacional

Foi fundada em 2006 com objetivos educacionais possui
missão de divulgar e aprimorar o ensino em todas as
áreas do saber. Acumula diversos convênios Nacionais e
Internacionais quantificando seu padrão de ensino as
exigências mais modernas. Destaca-se nas áreas
humanas, exatas e da saúde, focando seu trabalho com
eficácia e eficiência. Profissionais gabaritados,
Doutores, Mestres e Especialistas inovando o mercado
profissional com ferramentas engajadas para fazer a
educação Superior ser cada vez mais reconhecida e
respeitada.

Integração, Inovação, lisura profissional e modernidade
fazem parte de nossa meta diária.



Missão

LEVAR CONHECIMENTO A TODAS AS CAMADAS

SOCIAIS, PRIMANDO SEMPRE PELO BEM E PELO

JUSTO.

SER UMA MOLA PROPULSORA PARA O PROGRESSO

DA SOCIEDADE, FAZENDO DA EDUCAÇÃO O

PRINCIPIO BASILAR DA MUDANÇA SOCIAL.



Metodologia

As atividades de Tecnologia Educacional da UniLogos®
consistem na aplicação sistemática de procedimentos,
métodos, técnicas e instrumentos adequados aos
Programas de Capacitação profissional e do
desenvolvimento Natural de cada individuo.

Nossa meta pedagógica é a aplicação de uma educação
ATIVA.



PERFIL DISCENTE

• Autodidata;

• Persistência;

• Motivação / disciplina;

• Planejamento e organização pessoal;

• Capacidade de gerenciar o seu tempo;

• Realização de tarefas em tempo hábil;

• Proativo;



CARACTERISTICA DISCENTE

• Pensamento crítico;

• Aberto às críticas;

• Mente aberta para o novo - Novas ideias, novas perspectivas;

• Espírito de colaboração -Dar opinião e sugestão.



COMPETÊNCIAS DE AUTO-ORIENTAÇÃO

• Auto conhecimento;

• Auto suficiência;

• Auto confiança.



Nosso 
Chanceler

• Delegado ao Primeiro Ministro do 

Camboja (2007);

• Delegado ao Presidente da Gâmbia 

(2008);

• Delegado ao Vice Primeiro Ministro 

de Papua Nova Guiné (2009);

• Delegado ao Presidente do 

Parlamento da Malásia (2010).



Nosso
Portfólio



Nossos 
Parceiros

• California University – FCE (CA-USA)
• World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (China)
• Universidade Paulista (Brazil)
• Emil Bruner World University (USA)
• Universidad Aquino Bolivia (Bolivia)
• Unesco (South America)
• Academic Impact – UN (USA)
• Diplomatic Mission – Paz and Prosperity
• UniReiki (Brasil)
• American Association of Higher Education (USA)
• Fundacion Europea de Medicina Tradicional China (Spain)
• Pablo Neruda International School Of Diplomacy & Human Rights (Paquistan)
• Intercontinental University (Africa)
• Academy of Universal Global Peace (India)
• Bunioro Kitara Kingdom (Africa)
• Faculdade do Bico do Papagaio (Brazil)
• Faculdades Integradas de Goiás (Brazil)
• Federação Internacional de Educação Física (Brazil)
• Olivet Bible College (Africa)
• Olympus Intellectual Center (Greece)
• Singapore Association of Manipulative Medicine (Singapore)
• University Euro – Balkan (Macedonia)
• IAU – International Alliance Of Universities (USA)
• Centre D’etudes Touristiques (Africa)
• Princess Carina Organization (Geórgia)
• World Ecumenical University (USA)
• Universite La Pleiade D’Haiti (Haiti)
• Visoka Skola (Serbia)
• Academy International Science and Research (London – UK)
• International Organization for Educational Development (India)
• Association American World Universities And Colleges (USA)
• International Special Court of Arbitration and Human Rigths
• United Nations University for Global Peace
• American University Consortium (USA)
• City University (Cambodian)
• Abpós Mercosul (Brazil)
• Indian Board of Alternative Medicines (India)
• Escuela Europea de Negocios (Bolívia e Espanha)
• Grand Masonic Lodge of the State of Rio de Janeiro (Brazil)



Cursos
Áreas de:  Humanas Exatas e da Saúde



Ambiente Virtual de Aprendizagem



Salas de Aula – On Line



Revista Científica

Cognitionis

Publicações Acadêmicas 

ISNI 0000 0004 6878 2803 / ISSN 2595 8801

http://unilogos.org/revista/


Dupla Titulação

Internacionalização do currículo

Com o objetivo de ter sempre os melhores funcionários, muitas empresas
buscam talentos ao redor do mundo. “Uma pós-graduação feita em
instituição estrangeira acrescenta força internacional ao currículo, provando
que o profissional está apto a assumir compromissos em qualquer lugar do
mundo”.

Por isso, estudar e obter uma certificação estrangeira faz com que o
profissional se destaque no mercado de trabalho, demonstrando que ele
possui habilidades que só podem ser adquiridas por meio de experiências
internacionais. Com isso, são grandes as chances de o profissional ter um
grande upgrade na carreira após uma pós-graduação no exterior.



Nossa Certificação

EXTENSÃO OU PÓS GRADUAÇÃO

According to the law 1005.06(d) of the Statute of the State of Florida courses offered by Logos College International®, are not under the jurisdiction
or competence of the Commission and are not required to obtain licensing.



A Universidade

A Unilogos é uma Universidade Americana

devidamente Reconhecida pela Board of

Education Florida, Acreditada pela BQS

(BOARD QUALITY STANDARS). Membro da

UNESCO e da ONU.



A Universidade
Relatório Anual do Estado da Flórida 

2019

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA FLÓRIDA,
ILUSTRE DRA JENNIFER KENNEDY,
INFORMA QUE O REGISTRO DE LOGOS
UNIVERSITY INT. (UNILOGOS) FOI
RENOVADA COM SUCESSO E QUE A
INSTITUIÇÃO REFERIDA É ATIVA.

AUTENTICAÇÃO ANUAL 
nº 0264213580CC



A Universidade
ACREDITAÇÃO

ASIC-CHEA

SERVIÇO DE ACREDITAÇÃO PARA ESCOLAS 
INTERNACIONAIS, COLÉGIOS E UNIVERSIDADES

ASIC tem ISO 9001: 2015, realiza treinamento de
inspetores para o Ministério da Educação no Reino da
Arábia Saudita. Membro oficial da British Quality
Foundation (BQF), Rede Europeia Afiliada de Garantia
da Qualidade no Ensino Superior e Rede Europeia de
Ensino à Distância e E-Learning. Membro Oficial e
Reconhecido pelo Conselho de Acreditação do Ensino
Superior (CHEA) é um dos Estados Unidos. Membro da
Associação Nacional de Consultores de Estudantes
Estrangeiros para promover o desenvolvimento
profissional de faculdades e universidades americanas.



A Universidade
Vistos e Imigração do Reino Unido 

O ASIC é um organismo de acreditação aprovado pelo Reino Unido 
para vistos e imigração para os fins do visto de estudo 









Comitê Europeu BQS

O BQS é reconhecido e listado pelo registro europeu. O BQS promove questões de educação e educação

transnacional, credenciamento e garantia de qualidade e fornece uma declaração de comparabilidade do

provedor de ensino estrangeiro com o da estrutura de qualificação europeia.

A BQS reconheceu e promoveu provedores legítimos de educação interessados em oferecer educação e

desenvolvimento sustentável em suas comunidades, no nível da UE e internacional, por meio de

Credenciamento e reconhecimento, Associações de agências e reconhecimento profissional, Prêmios e

certificações de qualidade.

O que o QEQ oferece?

O QEQ permite que os alunos, provedores de aprendizagem e empregadores comparem as qualificações

entre os diferentes sistemas nacionais. Pensa-se que isso ajude a aumentar a mobilidade no mercado de

trabalho dentro e entre os países, porque facilita a determinação do nível de qualificação de uma pessoa

que, por sua vez, melhorará o equilíbrio entre demanda e oferta de conhecimento e habilidades. O BQS

fornece uma declaração de comparabilidade das qualificações estrangeiras com o EQF.

Link de Consulta: http://www.b-ac.info/bqseu.html

Link The European Qualifications Framework for Lifelong Learning: http://www.b-

ac.info/uploads/9/3/9/2/9392622/eqf.pdf

http://www.b-ac.info/bqseu.html
http://www.b-ac.info/uploads/9/3/9/2/9392622/eqf.pdf


ISCED (Classificação Internacional Padrão de Educação)
Os sistemas educacionais globais variam amplamente em termos de estrutura
e conteúdo curricular. Consequentemente, pode ser difícil para os
formuladores de políticas nacionais comparar seus próprios sistemas de
educação com os de outros países ou avaliar o progresso em direção às metas
de qualificação nacionais e internacionais.

Estrutura do UIS

A UNESCO desenvolveu a Classificação Padrão Internacional de Educação
(CITE) para facilitar comparações de estatísticas e indicadores de educação
entre países com base em definições uniformes e acordadas
internacionalmente. Em 2011, uma revisão do ISCED foi formalmente adotada
pelos Estados Membros da UNESCO. Produto de extensas consultas
internacionais e regionais entre especialistas em educação e estatística, o
ISCED 2011 leva em consideração mudanças significativas nos sistemas
educacionais em todo o mundo desde a última revisão do ISCED em 1997.

Áreas CITE de Educação e Formação

Os Estados Membros da UNESCO concordaram que os campos da educação
deveriam ser examinados em um processo separado. Foi realizada uma revisão
em 2012 com o objetivo de estabelecer uma classificação independente, mas
relacionada, denominada Campos de Educação e Treinamento do ISCED. Um
painel de especialistas liderado pelo UIS desenvolveu um projeto de
classificação, que foi adotado em novembro de 2013. O BQS reconheceu o
marco internacional da Unesco

Link para consulta: 
http://www.b-ac.info/uploads/9/3/9/2/9392622/isced_framework-for-education-training.pdf

http://www.b-ac.info/uploads/9/3/9/2/9392622/isced_framework-for-education-training.pdf




Instituições Brasileiras Acreditadas pela BQS 

• Escola Superior da Magistratura Do Acre
Official Website

• UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Official Website

• UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina
Official Website

Link de Consulta: http://www.b-ac.info/bqs-recognized-open-universities.html

http://www.guideassociation.org/members_en
http://www.unisinos.br/
http://www.unisul.br/
http://www.b-ac.info/bqs-recognized-open-universities.html


E-mail de Aprovação 

De:
Publicado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 13:03
Para: rector@unilogos.org;
Assunto: Re: RES: Reconhecimento recíproco

Caro Dr. Gabriel,

Muito obrigado pelas informações encaminhadas e seus
comentários. Em breve, enviaremos a carta de credenciamento e
a Logos University International será listada no diretório
Internacional Do Board of Quality Standards. Membro das
agências internacionais de garantia de qualidade para o ensino
superior e reconhecida pelo registro da UE. O BQS é um órgão
internacional de garantia de qualidade e um órgão de lobby
reconhecido pela UE.

Sua instituição será listada muito em breve em:
www.b-ac.info.
www.qaedu.org.
www.icpedu.org.

Cumprimentos
Professor S Campbell FBQS

Você pode ver a lista de Universidade
Acreditadas pela BQS clicando

AQUI!

http://www.b-ac.info/accredited-institutional-members.html


Acreditação e Curriculum Internacionalizado

A Logos University Int. foi admitida e Acreditada pela AADP - American Association of Drugless Practitioners

Conceituada Certification and Accreditation Board para as Terapias Naturais!

Accreditation AADP #46243909

História da AADP

O Conselho de Certificação e Acreditação da Associação Americana de Profissionais Sem Drogas foi criado em 1990. A AADP se dedica a
promover uma imagem e prestígio profissional aprimorados entre os praticantes de terapias e metodologias tradicionais e não tradicionais.

O corpo nacional e internacional de membros da AADP, com mais de 21.000 membros, é composto por médicos, Enfermeiros, NDs, DCs,
OMDs, PhDs, RN, Terapeutas Naturistas e outros profissionais "sem drogas". O AADP não atende apenas a um campo ou profissional, mas
une todos os profissionais de saúde holísticos. Como os benefícios de outras organizações são limitados a descontos educacionais,
descontos em aluguel de carros e seminários, os benefícios da AADP podem ajudar a promover você e sua prática.

Escolas e faculdades holísticas tradicionais e não tradicionais sugerem aos seus graduados que se filiem e sejam certificados pelo conselho.
O AADP é reconhecido por muitas escolas e faculdades holísticas.

Com a Acreditação da Logos University Int. seus alunos, após formados, poderão solicitar filiação e com isso usufruir do Suporte da AADP
nos Estado Unidos e em outros países.



Acreditação e Curriculum Internacionalizado
Benefícios para membros

1. Seguro de Responsabilidade Profissional
Uma política de responsabilidade profissional de US $ 1 milhão que cobre consultoria e 
educação e custa aproximadamente US $ 138 por ano.

2. Pacote de escritório
Questionários de clientes, formulários de divulgação, etc.
Serviços de teste de laboratório para EUA e Canadá
Análise mineral não invasiva de tecidos (cabelos) (exclui Nova York)

3. Lista de Referências
Todos os membros serão automaticamente adicionados a um banco de dados que será 
usado para encaminhar os profissionais ao público em geral.

4. Link de Recurso
Sua página da web pode ser adicionada à página AADP Resource Link.

5. Orientação Profissional
Nosso diretor, Dr. Donald Rosenthal, está disponível para consultar os membros sobre 
como melhorar sua prática; questões legais, etc.

6. Assistência do Conselho Estadual de Licenciamento
Podemos escrever para o conselho estadual informando suas qualificações se eles 
oferecerem licença para sua modalidade de prática.

7. Afiliação profissional
Com o nosso corpo associativo composto de médicos para Herbalistas (Fitoterapeutas)

Você pode consultar a Unilogos na Listagem da AADP através deste 
Link: http://bit.ly/2NGIlOb

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2NGIlOb%3Ffbclid%3DIwAR3nulSBbHPOrMpd_R90CowVnPo30W_dirLCUK2OikmSKu_74TRc0fM1Ifk&h=AT1Q-tzRNkIqHsMnaFcCgRb8PkQIqoOFNfT3XtFii-ssaYo764AVq2kzRt0sndfs15qYDUG4KczQWnFXLxL-0l9nSZej0w7rg6GHfFXcHG2kBlxr7SNnSO5v9SkERUwWhsjb931B6Oi1nvlOwMGIqUNmcYrCSDC8kKQ


WFAS – World Federation Of Acupunture and 
Moxibustion Societies 



WFAS – World Federation Of Acupunture and Moxibustion Societies 



Acordo de Cooperação e Reconhecimento com o 
Conselho de Medicina Alternativa da India



Acordo de Cooperação e Reconhecimento com a Academia de 
Medicina Alternativa do Sri Lanka



FEMTC – Fundação Europea de Medicina Tradicional Chinesa



Unilogos & Coordenador 
Filiação e Cooperação com a FEMTC



Acordo de Cooperação Singapura
Filiação e Cooperação com a SAMM



Unilogos & Coordenador 
Cooperação em Singapura



A Universidade



Rede Internacional
O Centro Intelectual da Olympus é um importante consórcio educacional mundial.

Hoje existem cerca de 1.000 universidades em todo o mundo.

Entre as universidades, temos as mais importantes, como: Harvard, Columbia,
Massachusetts, Universidade do Minho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre
outras.

Unilogos foi aprovada e hoje faz parte da lista de universidades membros do Olympus
(Heptapolis, Atenas-Grécia).

Este é um credenciamento importante. Estar ao lado das maiores universidades do
mundo é mais uma prova do nosso trabalho dedicado e honesto.



http://www.heptapolis.com/worldthinkbank/1000-universities-in-one/

http://www.iau-iau.net/detail_institution.php-43637.pdf


Saiba mais

contact@unilogos.org

+55 (21) 3097.5854

+55 (21) 99156.3638 (Whatsapp)



GRATIDÃO
GRACIAS
THANK YOU


