RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL
OUTUBRO/2019
Regiões dos CRAS LESTE do município de Mogi Guaçu
1- Identificação
1.1 - Nome Completo da OSC Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania
1.2 - Endereço Completo: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São Paulo – SP
1.3 - Telefone / e-mail: (11) 2684-0980 / infap.org@hotmail.com
1.4 – CNPJ: 02.257.969/0001-78
2- Dados do Representante Legal
Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior
Endereço: Rua Pedro Bellegarde, 208 – apto 63 A - Chácara Califórnia
Telefone: (11) 2684-0980
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br
3- Dados do Técnico Responsável
Nome Completo: Michele Roberta Castiglioni de Moraes
Cargo: Coordenadora Técnica
Formação: Psicóloga – CRP: 06/90689
Endereço: Rua Santa Júlia, 206 – Vila Júlia – Mogi Guaçu/SP
Telefone: (19) 98349-0498
E-mail: scfv.infap@gmail.com
4 -Nome do Serviço Executado
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
4.1 Dias e Horários de Funcionamento
CRAS Leste:
Segunda-feira das 8:00 às 11:00
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
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Quarta-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS Leste/C.C.S.C. Jd. São Camilo:
Quinta-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS Leste/ C.C.S.C. Praça da Juventude:
Segunda-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30

CRAS LESTE

SEGUNDA-FEIRA
INTERGERACIONAL
Socioeducativo
Inclusão Digital

08:00 às 11:00
13:30 às 16:30

TERÇA-FEIRA
INTERGERACIONAL
Atividade Física
Socioeducativo
15 a 17 ANOS
Fotografia
Socioeducativo

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo
6 a 15 ANOS
Artes Cênicas
Socioeducativo

C.C.S.C. SÃO CAMILO

08:00 às 11:00

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo

13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Artes Cênicas
Socioeducativo

C.C.S.C. PRAÇA
JUVENTUDE

DA

08:00 às 11:00
13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo
6 a 15 ANOS
Atividade Física
Socioeducativo

4.2- Local de Realização do Serviço
CRAS Leste
Endereço: Rua Arlindo de Oliveira, nº 100 - Jd. Zaniboni
Telefone: 3831-7641
C.C.S.C Jd. São Camilo (referenciado ao CRAS Leste)
Endereço: Av. Honório Orlando Martini, nº 3505- Jd. São Camilo
Telefone: 3841-5480
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C.C.S.C. Praça da Juventude (referenciado ao CRAS Leste)
Endereço: Rua Benedito Coelho Filho, s/n. – Jd. Vitória
Telefone: 3861-3551
4.3 - Abrangência Territorial
Regiões dos CRAS Leste do município de Mogi Guaçu.
4.4- Público Alvo
Crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade
social ou familiar que tenham sido identificados pela equipe do CRAS ou a ela encaminhada. Os
usuários são divididos em grupos a partir de faixas etárias de: 6 a 15 anos (subdivididos em 6 a 10 e
11 a 15 anos), de 15 a 17 anos, de 18 a 59 anos e Idosos a partir de 60 anos.
4.5 - Objetivo Geral
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos
sociais e familiares prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

4.5.1- Objetivos Específicos
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede e proteção social
de Assistência social nos territórios;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças,
adolescentes e idosos e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento
de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes,
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã, e aos jovens a formação geral para o mundo do trabalho;
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- Possibilitar o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento
saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos
familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

4.6-Meta Proposta no Plano de Ação
Região do CRAS Leste: 115 usuários em 09 grupos.
5- Meta Alcançada

FAIXA ETÁRIA

NÚMERO DE
META
META
NÚMEROS FREQUÊNCIA ALCANÇADA
PROPOSTA
DE
DOS
(Número) INSCRITOS PARTICIPANTES
SIM NÃO

OBS. / JUSTIFICATIVA

De 06 a 15 anos
CRAS Leste

35

35

30

X

São Camilo

25

25

18

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos mas não
de
frequência
dos
participantes,
porém
considera-se significativo o
número de usuários inscritos
participantes.
Pretende-se
dar
continuidade
em
estratégias de buscas ativas
de
usuários
faltosos
articulado com o CRAS de
referência.
Meta proposta alcançada do
número de inscritos mas não
de
frequência
dos
participantes. Ressalta-se que
neste mês houve redução na
frequência de participação
devido à intercorrências
pessoais de alguns usuários.
Pretende-se dar continuidade
no
acompanhamento
semanal de frequência dos
usuários
inscritos
em
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articulação com o CRAS de
referência.
Praça da
Juventude

20

13

09

X

Meta proposta não alcançada
do número de inscritos e de
frequência dos participantes.
Ressalva-se
que
foram
identificadas preocupações

por parte dos responsáveis
relacionadas
ao
local
(distância
e
riscos)
ocasionando na redução de
frequência de participação
dos
usuários
inscritos.
Pretende-se dar continuidade
nas estratégias de buscas
ativas de novos usuários junto
ao CRAS de referência.
De 15 a 17 anos
CRAS Leste

10

11

06

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos mas não
de
frequência
dos
participantes, devido à um
número
significativo
de
desligamentos ocorridos no
grupo
de
referência.
Pretende-se dar continuidade
em estratégias de buscas
ativas de usuários articulado
com o CRAS de referência.

CRAS Leste

25

26

16

X

TOTAL

115

110

79

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos mas não
de
frequência
dos
participantes
devido
à
intercorrências de saúde de
alguns usuários e por conta
dos desligamentos ocorridos
no mês de referência.
Meta proposta de usuários
participantes não alcançada
conforme previsto em edital.

Intergeracional
(de 18 a 59
anos e idosos)
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6- Atividades Técnicas Realizadas

Atividade

Profissional
Responsável

Relatórios Equipe Técnica

Equipe Técnica

Acolhida e recepção de novos
usuários

Equipe Técnica

Desligamentos
Equipe Técnica

Dia

Quantidade

Período de 01 a
31 de Outubro

02
(Relatório de
Atividades,
Instrumental e,
Anexo)

Período de 01 a
31 de Outubro

05

Período de 01 a
31 de Outubro

08

Encaminhamento e orientação
para atualização CAD Único

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

29

Atendimento Técnico à Usuário

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

07

Articulação com a Rede
Socioassistencial

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

37

Articulação com a Rede de Saúde

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

22

Articulação com outros serviços
(Câmara Municipal)

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

01

Articulação com COMID

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

02

Mediação de conflitos

Equipe Técnica

17/10/2019

01

Busca Ativa de novos usuários

Equipe técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

03
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Busca Ativa de usuários faltosos

Equipe técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

52

Contatos telefônicos diversos

Equipe Técnica

Período de 01 a
31 de Outubro

10

Reunião

Coordenadora CRAS e
Coordenadora SCFV
Coordenadora SCFV com
Órgão Gestor
Equipe SCFV –
Coordenação, Técnicos e
Orientadores Sociais
Planejamento Semanal
Equipe SCFV –
Coordenação, Técnicos,
Orientadores Sociais e
Facilitadores
Planejamento Mensal
INFAP – Psicólogo,
Coordenadora, Equipe
Técnica e Auxiliar
Administrativo do SCFV

17/10/2019

01

17/10/2019 e
29/10/2019

02

04/10/2019,
11/10/2019 e
18/10/2019

03

25/10/2019

01

01
24/10/2019

Reunião PAIF e SCFV

30/10/2019

01

Reunião de Rede
Territorial

31/10/2019

01

6.1 - Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Leste
FAIXA ETÁRIA

TEMÁTICAS

ATIVIDADES

TRABALHADAS
6 a 15 anos

Direito da Criança e do
Adolescente

CRAS Leste – Rodas de conversa temática (ECA);
atividades lúdicas: gincana, jogos, brincadeiras diversas
entre equipes; Dinâmica: “Direitos e Deveres do
Cidadão”; Vídeo: “Momento histórico da Proclamação
dos direitos da Criança e do Adolescente - Quintal da
Cultura” e, “1º Princípio – Canção dos Direitos e
Brincadeiras”; Filme: “Os Goonies” (autonomia e
protagonismo social e pessoal e a importância do
brincar); jogos Interativos (palavra secreta e dominó).
- Na oficina Capoeira foi dado continuidade nas
atividades lúdicas propostas no socioeducativo;
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apresentação dos instrumentos musicais da capoeira,
musicalidade seguido de vídeo ilustrativo: “Katakunte”.
- Na oficina Artes Cênicas foi dado continuidade na
gincana entre equipes e no filme “Os Goonies”.
São Camilo – Roda de conversa temática; vídeo; “Os
direitos das crianças” e, “Aquarela”. Dinâmica: “bola de
papel” (socialização e interação); gincana com jogos
diversos entre equipes; brincadeiras diversas (futebol e
pula corda); desenho livre e, Filme: “Os Goonies”.
- Na Oficina Capoeira foram realizadas atividades de
contato com os instrumentos da capoeira; vídeo:
“Origem da capoeira”; golpes lúdicos adaptados.
- Na Oficina Artes Cênicas foi dado continuidade na
gincana entre equipes e no filme “Os Goonies”.
Praça da Juventude – Roda de conversa temática;
vídeo: “Aquarela – direitos da Criança” e,
Documentário “legislação dos direitos da Criança”.
Atividade adaptada à temática: chaveiro com
tampinhas de garrafas e pintura; Dinâmica de
resoluções de problemas e, circuito de jogos.
- Na Oficina Capoeira foram realizadas atividades
lúdicas adaptadas: corrida com colchonete (desenhar e
escrever sobre os direitos da Criança); cobra-cega (com
golpes); pedra, papel e tesoura; Acrobacias e Quiz da
capoeira adaptado à temática (atenção e
concentração).
- Na Oficina Atividade Física, foram realizadas
atividades de voleibol, pula-corda, peteca e uno
(desenvolver e estimular práticas de esporte, atenção,
convívio grupal e interação nas brincadeiras).

Direito dos Idosos

CRAS Leste – Roda de conversa temática; vídeos:
“Estatuto do idoso para crianças”, “Abandono” e,
“Cartilha do idoso para Crianças”; atividades
lúdicas: quiz e gincana de perguntas e respostas
pertinentes à temática e conhecimentos gerais;
Filme:
“Fala
sério,
mãe!”
(relações
intergeracionais) e, “Up! Altas Aventuras”
(isolamento,
fragilidade
e
convivência
intergeracional).
- Na oficina Capoeira foi dado continuidade no filme
“Up! Altas Aventuras”, seguido de circuito, jogo de
perguntas e respostas sobre o filme e estatuto do
idoso.
- Na oficina Artes Cênicas foi dado continuidade nas
atividades propostas no socioeducativo entre equipes.
São Camilo – Roda de conversa temática; vídeo:

“Estatuto do idoso para crianças”; atividade com
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papel crepom e palitos de sorvete (confecção de
flor para avós e/ou representantes); desenhos
temáticos; artesanato com miçangas, brincadeiras
com bola; maquiagem facial e, Filme: “Fala sério,
mãe!”.

15 a 17 anos

Direito da Criança e do
Adolescente

Direito dos Idosos

Intergeracional
e Idosos

Direito da Criança e do
Adolescente

- Na Oficina Capoeira, foram realizadas atividades
adaptadas; corrida com cone e quiz de perguntas e
respostas (sobre os exercícios adaptados na capoeira
para a terceira idade); alongamentos; aquecimentos e
vídeo: “Mestre Pastinha” (idoso percursor da capoeira
na Angola).
- Na oficina Artes Cênicas foi dado continuidade nas
atividades propostas no socioeducativo entre equipes.
Praça da Juventude – Roda de conversa temática e
debate sobre as características das idades; jogos de
tabuleiro e bingo.
- Na oficina Capoeira foram realizados exercícios
adaptados da capoterapia (capoeira para a terceira
idade) e músicas típicas (memorização, concentração e
coordenação).
- Na oficina Atividade Física foi dado continuidade nas
atividades propostas de jogos interativos no
socioeducativo e, exercícios de alongamentos.
CRAS Leste – Roda de conversa temática; vídeo curtametragem: “Documentário história da Legislação para
os direitos da Criança e do Adolescente” e “Eu queria ser
como ele”; dinâmica das “qualidades pessoais”
(fortalecimento das potencialidades) e “a Borboleta”
(representação do ciclo da vida); futebol; planejamento
de atividades interativas articulado ao grupo de 15 a 17
anos do CRAS Norte.
- Na oficina Fotografia foram realizadas atividades de
escrita e troca de informações adaptadas; reprodução
de fotos da infância; amostragem do desenvolvimento
do trabalho fotográfico e ensaio fotográfico no studio
de fotografia do profissional facilitador.
CRAS Leste – Roda de conversa temática; vídeo curta
metragem: “Envelhecer”; atividade de recorte e
colagem: “Conectando Histórias”.
- Na oficina Fotografia foi utilizado a sala de inclusão
digital para a realização de um currículo pessoal com
edição de foto (potencialidades, projeto de vida e de
carreira, longevidade).
CRAS Leste – Rodas de conversa temática; música;
vídeo reflexivo: “O Caderno”; atividade lúdica de
resgate das vivências pessoais articulada à imagens
temáticas e de brincadeiras antigas (passa anel,
9
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Direito dos Idosos

telefone sem fio e lenço atrás); apresentação do ECA e
Bingo (atividade cognitiva e recreativa).
- Na oficina inclusão digital foram realizadas pesquisas
online sobre a temática (conhecimento sobre o ECA e
origem das brincadeiras antigas abordadas no
socioeducativo).
- Na oficina atividade física foram realizadas atividades
de caminhadas, alongamentos, dança e brincadeiras
diversas: “pula-corda, peteca, ciranda e corrida do
saco” (flexibilidade e fortalecimento da socialização).
CRAS Leste – Roda de conversa temática. Roda de
conversa com colaboradora do COMID (apresentação e
devolutiva dos resultados obtidos na Primeira
Conferência do Idoso). Palestra com profissional da
saúde – Práticas Preventivas (Outubro Rosa e
Novembro Azul); Piquenique Comunitário.
- Na Oficina Inclusão Digital foram realizadas pesquisas
online de ampliação do universo informacional
referenciado à palestra da saúde.
- Na Oficina Atividade Física foram realizadas atividades
de caminhada, alongamentos, aquecimento com
músicas, jogo dos números e direções (flexibilidade,
concentração e coordenação motora).

7- Resultados Alcançados
- Meta geral não alcançada nos núcleos referenciados ao CRAS Leste, conforme proposto em edital.
No entanto, vale ressaltar que as metas de usuários inscritos são significativas e que a continuidade
do acompanhamento semanal da frequência de participação se faz necessário nos grupos de
referência. Evidencia-se que houve redução na frequência de participação no mês de Outubro e
aumento significativo das buscas ativas de usuários faltosos, na qual foram identificadas
intercorrências pessoais e de saúde de alguns usuários, bem como houveram desligamentos nos
grupos de 6 a 15 anos (São Camilo), 15 a 17 anos e, intergeracional/idosos. A Equipe Técnica
pretende dar continuidade e complementar as estratégias técnicas de intervenção, tal como visitas
domiciliares e, articulações de busca ativa com o CRAS de referência.
- No que diz respeito às temáticas trabalhadas, foi possível observar que os objetivos esperados, no
plano de ação referenciado ao mês de Outubro, foram alcançados. Observou-se que houve o
favorecimento da ampliação do universo informacional a respeito das temáticas, especificamente
acerca da articulação realizada com a profissional da área da saúde junto aos grupos
10
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intergeracionais e idosos na oferta de uma palestra informacional de práticas preventivas de saúde:
Outubro Rosa e Novembro azul, evidenciando assim a necessidade da expansão desta proposta aos
demais grupos de referência. De forma geral, destaca-se a importância da oferta de um espaço para
trocas de vivências e a promoção de reflexão acerca das temáticas abordadas no mês, onde é válido
pontuar o retorno positivo dos usuários referenciados. Ainda neste mês de Outubro foi possível
obter resultados positivos referenciados ao plano de ação abordado no mês de Setembro advindos
do compartilhamento da vivência e da gratidão de uma usuária referenciada ao grupo de 15 a 17
anos na qual fez uso de informações abordadas na temática “Internet e Saúde Mental” para
resolução de uma intercorrência pessoal.
- Neste mês houve atividade externa no studio do facilitador de fotografia e, o primeiro encontro
dos usuários referenciados aos grupos de 15 a 17 anos do CRAS Norte e CRAS Leste no núcleo do
CRAS Norte, onde foram compartilhadas experiências pessoais e troca de informações referenciadas
à oferta das atividades nos grupos em ambos os núcleos, bem como houveram atividades interativas
e recreativas referenciadas a todas as temáticas abordadas até o presente momento, possibilitando
o resgate informacional, o heteroconhecimento, o estreitamento e o fortalecimento de vínculos
entre os usuários e a equipe de referência. Pretende-se dar continuidade nesta proposta de
articulação entre os grupos no mês de novembro de forma com que os grupos possam juntos
elaborar a sala artística reflexiva proposta no plano de ação referenciado ao primeiro Evento de
Combate à Violência contra a Mulher (CRAS Norte), bem como proporcionar encontros em
territórios alternativos, uma vez que não foi possível neste mês realizar o encontro no núcleo do
CRAS Leste, devido ausência do facilitador de fotografia na data programada.
- Houve a devolutiva e apresentação dos resultados obtidos na Primeira Conferência Municipal do
Idoso com a colaboradora do Conselho Municipal do Idoso (COMID) nos grupos intergeracionais e
idosos. Os usuários se apropriaram das informações com satisfação evidenciando a importância
deste serviço no munícipio com a participação ativa da população de referência.
- Neste mês foram entregues os documentos para inscrição do INFAP no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), bem como houve a articulação do Representante do INFAP e da equipe
técnica na Câmara Municipal para apresentação dos serviços prestados mediante os termos de
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colaboração acordados no munícipio, visando estabelecer parcerias na elaboração do projeto de lei
para obtenção da Certificação de Utilidade Pública do INFAP no munícipio de Mogi-Guaçu.
- Deu-se continuidade na proposta de capacitação de equipe em reunião de planejamento mensal
objetivando a resolução individual e o estudo de um caso fictício, elaborado pela equipe técnica,
com base na aplicação das fundamentações teóricas abordadas nas capacitações anteriores,
possibilitando, assim, os direcionamentos à equipe técnica para planejamento e elaboração de
capacitações posteriores. Ainda como proposta desta reunião realizou-se o planejamento de
programação dos eventos propostos no mês de Novembro: “Consciência Negra” e, “Combate à
Violência contra a Mulher”. Considera-se que foi de grande valia a capacitação de equipe, no
entanto foram encontradas dificuldades em relação à administração do tempo (carga horária dos
facilitadores) para estudo, planejamento mensal e discussão de casos.
8- Profissionais que Atuaram no Serviço
Nome

Carga horária
semanal

Função

Michele Roberta Castiglioni de Moraes

Coordenadora Técnica

40h00

Angélica Siqueira

Auxiliar Administrativo

40h00

Igor Henrique Eugênio Cavalcante

Psicólogo

30h00

Rosiana Aparecida da Silva Cardoso

Assistente Social

30h00

Sandra Aparecida Barbieri Cruz

Orientadora Social

32h00

Mariana Camilo Flores

Orientadora Social

08h00

Erivaldo Gouvea
Érika Aparecida Cândido

Facilitador de Atividade
Física
Facilitadora
de
Artes
Cênicas

04h30
06h00
09h00

Fabiana dos Santos Sebastião Moura

Facilitadora de Capoeira

Gustavo Dearo Guerra

Facilitador de Fotografia

01h30

Marlene França de Souza

Facilitadora
Digital

01h30

de

Inclusão
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Ana Claudia de Souza dos Santos
Enfermeira (voluntária)
Franceschini

03h00

9 - Monitoramento e Avaliação do serviço
O monitoramento e avaliação foram feitos pela coordenadora técnica com a equipe semanalmente,
em visitas aos núcleos e reuniões de equipe, em parceria com o Órgão Gestor e, o Instituto de
Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania.

10 - Outras considerações
Neste mês foi realizada articulação e levantamento da disponibilidade da equipe de referência do
SCFV para substituição temporária da atividade de capoeira nos grupos de 6 a 15 anos de referência
aos núcleos do CRAS Leste, São Camilo e Praça da Juventude, devido afastamento da profissional
facilitadora de referência. Sendo assim, no mês de novembro haverá oferta da atividade de artes
cênicas nos núcleos do CRAS Leste e São Camilo e, atividade física no núcleo da Praça da Juventude,
conforme autorização do Órgão Gestor, disponibilidade e parceria da equipe de referência do SCFV.
Identificou-se a necessidade de aumento de carga horária de facilitadores no que diz respeito as
reuniões de equipe para planejamento mensal, capacitação de equipe e discussão de casos.
Ressalta-se que segue em anexo fotos das atividades desenvolvidas no mês de Outubro.
Mogi-Guaçu, 10 de Novembro de 2019.

Mozart Ladenthin Junior
Presidente / Representante Legal

Michele Roberta Castiglioni de Moraes
Coordenadora Técnica
CRP 06/90689

Igor Henrique Eugênio Cavalcante
Psicólogo
CRP 06/152990

Rosiana Aparecida da Silva Cardoso
Assistente Social
CRESS 50.904
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ANEXO
Fotos de atividades desenvolvidas pela Equipe do SCFV nos núcleos referenciados ao CRAS LESTE
no mês de Outubro.
- Reuniões de Equipe – Planejamento Semanal

- Reunião de Equipe – Planejamento Mensal e Capacitação de Equipe
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- Reunião com Representante do INFAP, equipe técnica e auxiliar Administrativo do SCFV
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- Articulação – INFAP (SCFV) na Câmara Municipal do munícipio de Mogi-Guaçu

-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Leste
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-Grupo de 6 a 15 anos, do C.C.S.C. Jd. São Camilo
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- Grupo de 6 a 15 anos, do C.C.S.C. Praça da Juventude
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-Grupo de 15 a 17 anos do núcleo CRAS Leste
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- Atividade externa no studio fotográfico
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- Primeiro encontro com os grupos 15 a 17 anos, CRAS Leste e CRAS Norte
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-Grupo Intergeracional e Idosos, do núcleo CRAS Leste
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- Apresentação dos resultados da Primeira Conferência do Idoso com colaboradora do COMID.

- Palestra – Práticas Preventivas de Saúde: Outubro Rosa e Novembro Azul com os grupos
Intergeracionais do núcleo CRAS Leste:
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