RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL
NOVEMBRO/2019
Regiões dos CRAS NORTE 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 Norte:
Segunda-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
Quarta-feira das 13:30 às 16:30
Quinta-feira das 08:00 às 11:00
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CRAS Norte/ C.C.S.C. Martinho Prado:
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
Quinta-feira das 13:30 às 16:30
CRAS Norte/C.C.S.C. Chácara Alvorada:
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS NORTE

SEGUNDA-FEIRA

08:00 às 11:00

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

13:30 às 16:30

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA
INTERGERACIONAL
Atividade Física
Socioeducativo

15 a 17 ANOS
Fotografia
Socioeducativo

C.C.S.C. MARTINHO
PRADO

08:00 às 11:00

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Capoeira

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física

13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Capoeira

6 a 15 ANOS
Socioeducativo
Atividade Física

C.C.S.C. CHÁCARA
ALVORADA

08:00 às 11:00
13:30 às 16:30

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

4.2- Local de Realização do Serviço
CRAS Norte
Endereço: Praça Augusto Rodrigues de Melo, s/n. – Jd. Ypê I
Telefone: 3841-8460
C.C.S.C da Chácaras Alvorada (referenciado ao CRAS Norte)
Endereço: Rua José Coelho de Campos, s/n - Chácaras Alvorada
C.C.S.C. do Distrito de Martinho Prado Júnior (referenciado ao CRAS Norte)
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Endereço: Hermínio Costa, nº 114- Martinho Prado Jr.
Telefone: 3841-1600
4.3 - Abrangência Territorial
Regiões dos CRAS Norte 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;
- 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.
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4.6-Meta Proposta no Plano de Ação
Região do CRAS Norte: 140 usuários em 10 grupos.
5- Meta Alcançada

FAIXA ETÁRIA

De 06 a 15 anos
CRAS Norte

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

OBS. / JUSTIFICATIVA

25

34

30

X

Meta proposta alcançada e
superada do número de
inscritos e de frequência dos
participantes.

Martinho
Prado

60

34

62

X

Chácara
Alvorada

20

18

17

Meta proposta alcançada e
superada do número de
inscritos e de frequência dos
participantes, uma vez que, as
atividades são desenvolvidas
duas vezes na semana com os
mesmos usuários.
Meta proposta não alcançada
do número de inscritos e de
frequência dos participantes.
Ressalta-se
que
houve
aumento significativo advindo
das intervenções e estratégias
de buscas ativas da equipe
técnica.

CRAS Norte

10

10

10

X

Meta proposta alcançada do
número de inscritos e de
frequência dos participantes.

Intergeracional
(de 18 a 59
anos e idosos)
CRAS Norte

25

28

28

X

TOTAL

140

124

147

X

Meta proposta alcançada e
superada do número de
inscritos e de frequência dos
participantes.
Meta geral de participação
alcançada e superada à meta
proposta em edital.

X

De 15 a 17 anos
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6- Atividades Técnicas Realizadas

Atividade

Profissional
Responsável

Dia

Quantidade

Relatórios Equipe Técnica

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 Novembro

02
(Relatório de
Atividades,
Instrumental e,
Anexo)

Acolhida e recepção de novos
usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

08

Desligamentos

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

02

Encaminhamento e orientação
para atualização CAD Único

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

03

Atualização de Prontuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

02

Atendimento Técnico à Usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

02

Atendimento Técnico às Famílias
de Usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

01

Articulação com a Rede
Socioassistencial

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

45

Articulação com a Rede de Saúde

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

02

Articulação com outros Serviços
(Instituto Embelleze, Academia
Evolt e, Studio de Dança André
Sastri)

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 Novembro

03

Busca Ativa de novos usuários

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

08

5

Busca Ativa de usuários faltosos

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

10

Contato com Famílias

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

05

Contato telefônico diversos

Equipe Técnica

Período de 01 a
30 de Novembro

09

Reunião

INFAP- Psicólogo,
Coordenação, Equipe
Técnica e Auxiliar
Administrativo do SCFV
Coordenadora CRAS
com Coordenadora e
Técnica do SCFV

01/11/2019

01

12/11/2019

01

Equipe SCFV –
Coordenação, Técnicos e
Orientadores Sociais
Planejamento Semanal

01/11/2019
08/11/2019
29/11/2019

03

Equipe SCFV –
Coordenação, Técnicos,
Orientadores Sociais e
Facilitadores
Planejamento Mensal

22/11/2019

01

Equipe CRAS e SCFV

28/11/2019

01

Evento: “Mulheres em
Movimento”

Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Norte
FAIXA ETÁRIA
6 a 15 anos

TEMÁTICAS
TRABALHADAS
Consciência Negra

ATIVIDADES
CRAS Norte – Roda de conversa temática. Vídeos
curta metragem: “Os africanos, raízes do Brasil”;
“Dia Nacional da Consciência Negra”; “Racismo e
Preconceito, não!”; “DNA, quem você realmente
é?”; “Jogo Quiz” perguntas e respostas adaptados
a temática desenvolvidas nas oficinas do
socieducativo e artes cênicas.
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas
atividades de pinturas de africanas (imagens
ilustrativas), e apresentação da história de “Zumbi
dos Palmares”. Vídeo curta metragem: “O Reino
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Combate à Violência
contra a Mulher

do Chocolate” – autor Rafael Jardim
(adversidades). “Jogo Cênico” – Eu escuto, Eu
percebo, Eu vejo. Atividades de aquecimento
corporal, relaxamento, exercícios respiratórios
(controle da ansiedade, cumplicidade do jogo e
cenas do cotidiano).
Martinho Prado – Vídeos curta metragem: “Os
africanos, raízes do Brasil”; “Dia Nacional da
Consciência Negra”; “Racismo e Preconceito, não!,
seguido de roda de conversa temática. “Jogo Quiz”
perguntas e respostas adaptadas a temática
desenvolvido nas oficinas do socioeducativo e
artes cênicas.
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas
atividades de pinturas africanas, aquecimento
corporal, construção de personagem através da
música (ritmos diversos). Vídeo curta metragem:
“O Reino do Chocolate” - Rafael Jardim, seguido da
apresentação da história “Zumbi de Palmares”.
“Jogo Cênico” – Eu escuto, Eu percebo, Eu vejo,
(relaxamento, controle de respiração e
ansiedade).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
brincadeiras populares: “Amarelinha Africana”
(coordenação motora, cooperação, ritmo,
lateralidade, noção espaço temporal, trabalho em
equipe), e “Escravo de Jó” (atenção, concentração,
coordenação
motora,
linguagem,
ritmo,
memorização e o resgate popular da cultura
africana).
Chácara Alvorada – Roda de conversa temática.
(discriminação racial, lutas de classes e a
miscigenação de povos). Confecções ornamentais
para compor o espaço físico do CRAS Leste de
referência ao Evento “Consciência Negra”). Vídeo
curta metragem: “Dudu e o lápis de cor da pele”
(discriminação racial).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
brincadeiras populares da cultura africana:
“Escravo de Jó”, e “Amarelinha Africana”
(habilidade, agilidade, concentração, persistência,
equilíbrio, lateralidade, noção de espaço e
interação).
CRAS Norte – Roda de conversa temática. Vídeos
curta metragem: “A Lei Maria da Penha”
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15 a 17 anos

Consciência Negra

(historicidade e reflexão acerca dos Direitos
Humanos). Filme: “Alladin e a Lâmpada Mágica”
(quebra de tabus e conquista de direitos). “Jogo
Quiz” perguntas e respostas adaptadas a temática
desenvolvido nas oficinas do socioeducativo e
artes cênicas.
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizados
atividades de “Teatro Improviso” com elaboração
de textos (autonomia e protagonismo). Vídeo
curta metragem: “Quem é Malala” ganhador do
prêmio Nobel da Paz (luta contra repressão de
criança pelo direito a Educação).
Martinho Prado – Roda de conversa temática.
Vídeos curta metragem: “Violência contra a
Mulher”; “Violência doméstica contra a criança e
adolescente” e, “História de Maria da Penha”.
Filme: “Alladin e a Lâmpada Mágica” (quebra de
tabus e conquistas de direitos). “Jogo Quiz”
perguntas e respostas adaptados à temática
desenvolvido nas oficinas do socioeducativo e
artes cênicas.
- Na oficina de Artes cênicas apresentou-se o vídeo
“Quem é Malala” ganhador do prêmio Nobel da
Paz (luta contra a repressão de criança pelo direito
a educação).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de “Jogo de passa ou repassa” e,
“percurso
psicomotor”
com
bambolês
estimulando a elaboração de frases concernentes
à temática (coordenação motora, memorização e
respeito mútuo).
Chácara Alvorada – Leitura do Gibi “Lei Maria da
Penha vai às escolas”, seguido de roda de conversa
(historicidade, tipos de violência e disque
denúncias). Confecções de cartazes e frases
elaboradas pelos usuários concernentes a
temática.
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de chutes a gol (senso de direção,
coordenação motora, habilidades psicomotoras:
lateralidade, noção de espaço, tempo, ritmos,
socialização e confiança).
CRAS Norte – Temática não abordada devido
feriados e organização do Evento “Mulheres em
Movimento” realizado no CRAS Norte. No entanto,
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Combate à Violência
contra a Mulher

Intergeracional

Consciência Negra

e Idosos

Combate à Violência
contra a Mulher

a temática será abordada no mês de
Dezembro/2019.
- Na oficina de Fotografia foram iniciadas as
atividades de construção de roteiros de curta
metragem acerca do Combate à Violência contra a
Mulher.
CRAS Norte - Roda de conversa temática. Vídeo
curta metragem: “A Lei Maria da Penha”
(posicionamento do Brasil e violações de direitos).
Confecções ornamentais referenciadas ao Evento:
“Mulheres em Movimento”. Integração dos grupos
de adolescentes de referência ao CRAS Norte e
Leste na montagem da Sala do Labirinto Reflexivo.
- Na oficina de Fotografia foram realizadas edições
de fotos com mensagens “machistas” à compor o
varal expositivo no evento.
CRAS Norte – Roda de conversa temática.
Dinâmica adaptada “Preconceito Racial” (reflexão,
discriminação racial, equidade e miscigenação dos
povos). Confecção ornamental para o espaço físico
de referência ao evento: “Consciência Negra”
(CRAS Leste). Convite aos usuários a participarem
dos Eventos: “Consciência Negra” (CRAS Leste) e,
“Mulheres em Movimento” (CRAS Norte).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de alongamento, caminhada, exercícios
físicos com musicalização adaptado a temática.
CRAS Norte – Vídeo curta metragem: “Maria da
Penha conta sua história de vida” (Lei Maria da
Penha, violência contra a mulher, feminicídio e
disque denúncia) seguido de roda de conversa
temática. “Jogo Quiz” adaptado à debate
temático. Confecção ornamental para o espaço
físico de referência ao Evento: “Mulheres em
Movimento” (CRAS Norte).
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas
atividades de alongamento, caminhada, exercícios
corporais com halteres e, dança solta.

7- Resultados Alcançados
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- Considera-se satisfatória a meta geral referenciada aos núcleos do CRAS Norte, uma vez que foi
alcançada e superada a meta proposta em edital. No entanto, vale ressaltar que as metas de
usuários inscritos e de frequência de participação, embora significativas, não foram alcançadas no
núcleo de Chácara Alvorada. A equipe técnica, por sua vez, vem realizando intervenções e
articulações de busca ativa com a rede socioassistencial e territorial propiciando o crescimento do
grupo já existente. Dentre essas ações destaca-se, neste mês, 01 inclusão advinda de busca ativa
territorial. No que se refere ao núcleo de Martinho Prado, ressalva-se a existência da demanda
reprimida de 10 usuários referenciados aos grupos de 6 a 15 anos (período manhã e tarde), diante
da qual a equipe técnica vem traçando estratégias para inclusão mediante a ocorrência de
desligamentos. Por sua vez, 02 usuários prioritários encaminhados pelo Conselho Tutelar iniciaram
as atividades no mês de referência, conforme mencionado a inclusão ao final do mês anterior.
- No que diz respeito às temáticas trabalhadas, foi possível observar que os objetivos esperados, no
plano de ação referenciado ao mês de Novembro, foram alcançados. No entanto, ressalva-se que a
temática “Consciência Negra” será abordada no grupo de 15 a 17 anos no mês de Dezembro/2019
devido a ocorrência de feriado no mês, e tempo reduzido para elaborações das propostas e
ornamentações do espaço físico (“Labirinto Reflexivo”, “Varal de Frases Machistas” e, “Painel de
fotos coletivas”) de referência ao Evento “Mulheres em Movimento”. Contudo, observou-se que
houve o favorecimento da ampliação do universo informacional acerca das temáticas, tal como
foram levantadas demandas de discriminação racial, preconceitos nos contextos escolares, bullyng,
mulheres com vivências de violações de direitos, vivências de violência, agressões familiares,
expressão de opiniões, curiosidades, sentimentos de rejeição e não aceitação, autocritica e,
interesses de aprofundamento de conhecimentos concernente às temáticas abordadas.
- No mês de Novembro foi realizado o Primeiro Evento de Combate a Violência Contra a Mulher
“Mulheres em Movimento” objetivando alertar, sensibilizar, orientar, encorajar, fortalecer e,
empoderar os usuários referenciados e a comunidade do território abrangente na prática de
denunciar e renunciar qualquer tipo de violência contra a mulher e de violações de direitos.
Evidencia-se que obteve-se resultados positivos conforme objetivos propostos no plano de ação
Novembro/2019, dentre os quais, destaca-se: - Engajamento, união e o fortalecimento de trabalho
em equipe do SCFV, uma vez que foi necessário a divisão da equipe de referência do SCFV na
execução de dois eventos nos CRAS Norte e Leste (“Consciência Negra e, Combate a Violência contra
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a Mulher); - Sucesso nas articulações de parcerias com a Academia Evolt – aula de zumba
(entretenimento), Instituto Embelleze – oficina da Beleza (autoestima, empoderamento) e com o
Studio Fotográfico do facilitador Gustavo Guerra junto à dois adolescentes referenciados ao grupo
de 15 a 17 anos (CRAS Leste) os quais vêm se destacando e se identificando na oficina de fotografia
e puderam representar profissionalmente ambos os eventos em tempo integral com registros
fotográficos (autonomia e protagonismo); - Contribuição e participação ativa dos usuários
referenciados aos CRAS Norte, Sul e Leste na confecção da ornamentação dos espaços físicos de
referência aos eventos propostos; - Promoção da interação dos grupos de 15 a 17 anos do CRAS
Norte e Leste no planejamento, construção e elaboração do “Labirinto Reflexivo” junto a técnicos,
orientadores sociais e facilitador do SCFV (fortalecimento de vínculos entre os usuários e equipe de
referência); - Impactos ocasionados, levantamento de demandas acerca do reconhecimento de
vivência de violências diversas e de violações de direitos advindos das visitas realizadas no “Labirinto
Reflexivo” seguido do encorajamento de denúncia e renúncia; - Complementação da programação
do evento advindo das articulações dos profissionais dos CRAS de Referência para com demais
profissionais parceiros na oferta de palestras de ampliação do universo informacional e oferta do
espaço de Escuta Qualificada e Orientação Jurídica; - Parceria com o Órgão Gestor na oferta da
alimentação e da recreação (brinquedos infláveis, cama elástica e pintura facial) ao público nos
eventos propostos.
- Deu-se continuidade na proposta de capacitação de equipe em reunião de planejamento mensal

objetivando a devolutiva da resolução individual do estudo de um caso fictício, aplicado e
apresentado na reunião do mês anterior, possibilitando, assim, orientar e direcionar o trabalho de
orientadores sociais e de facilitadores. Ainda como proposta desta reunião realizou-se a
retrospectiva da programação de referência aos eventos propostos no mês de Novembro:
“Consciência Negra e Combate à Violência contra a Mulher” e “Mulheres em Movimento”; a
apresentação do plano de ação referenciado ao mês de Dezembro e planejamento da
confraternização de equipe. Considera-se que foi de grande valia a capacitação de equipe, no
entanto foram encontradas dificuldades em relação à administração do tempo para realização de
todas as devolutivas, planejamento mensal e discussão de casos.
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8- Profissionais que Atuaram no Serviço
Nome

Função

Carga horária
semanal

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

Eder Almelim

Orientador Social

32h00

Mariana Camilo Flores

Orientadora Social

12h00

Erivaldo Gouvea
Érika Aparecida Cândido

Facilitador de Atividade
Física
Facilitadora
de
Artes
Cênicas

01h30
03h00

Fabiana dos Santos Sebastião Moura

Facilitadora de Capoeira

03h00

Gustavo Dearo Guerra

Facilitador de Fotografia

01h30

Ludmila Innarelli

Facilitadora de Atividade
Física

12h00

Erika Aparecida Cândido

Facilitador de Artes Cênicas

09h00

Instituto Embelleze

Equipe de Voluntários

06h00

Diego Galo - Academia Evolt

Voluntário – Atividade Física

01h00

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.
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10 - Outras considerações
- Neste mês de Novembro houve oferta das atividades de artes cênicas no núcleo do CRAS Norte,
conforme autorizado pelo Órgão Gestor, disponibilidade e parceria da equipe de referência do SCFV
para substituição das atividades propostas no período de afastamento da profissional facilitadora
de capoeira de referência aos grupos.
- Também foram elaborados os instrumentais avaliativos visando avaliar, no mês de Dezembro, as

atividades propostas e desenvolvidas no período de Maio à Dezembro de 2019, conforme previsto
em edital, de forma a identificar a demanda de interesse dos usuários acerca da oferta de atividades
nos grupos de referência para compor o novo plano de trabalho do INFAP para o 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, ainda neste mês, o início do fornecimento das bebidas (sucos e achocolatados) à todos
os grupos referenciados aos CRAS Sul, Leste e Norte, em cumprimento parcial da atribuição da OSC
na oferta do kit lanche previsto em edital.

Segue em anexo fotos das atividades desenvolvidas no mês de Novembro.
Mogi-Guaçu, 10 de Dezembro 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 Norte
no mês de Novembro
- Reuniões de Equipe - Planejamento Semanal

- Reunião de Equipe – Planejamento Mensal e Capacitação de Equipe

-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Norte

14

15

16

-Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Martinho Prado

17

18

19

- Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Chácara Alvorada

20

21

-Grupo de 15 a 17 anos - CRAS Norte

22

- Grupo Intergeracional e Idosos - CRAS Norte

23

- Evento: “Mulheres em Movimento” - Combate a Violência contra as Mulheres.

24

25

26

27

28

29

30

31

