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Sáo Josê do Rro Prêto. 05 oe NoveÍnbm de 2018

Oíício Nô 112120,18

Excelenlissimo Senhor

Augusto Donizete Fâjan

PÍefeito l\,4unicipai de Nova Aliança

Prezado Prefeito,

A ASSoCTAÇÃo RENASCER inscrita no CNpJi[,4F, sob n071. 744.007/0001-66 e D.U.p.

Municipal Lei no. 5455,04, sediada na Cidade e Comarca de Sáo José do Rio Preto/SP, na Av. Améiia

Cury Gabdel, 4701, Jardim SoÉia, neste ato representada pela sua presidente, o Sr. Aparecido Feneira

Pacheco, brasileiro, casado, âposentado, portadora da cédula de ldentidade n0. 7.546.299-0 SSP/SP,

residente e domiciliado nesta cidade de Sáo José do Rio Prelo/SP, na Rua Antonio de Jesus 350 Q 01,

Cond. DahÍna ll, vem exporo que seguei

A Associação Renascer kata-se de uma entidade assistencial, sem lins econômEos, que

desenvolve atiúdades de reabilitaçâo e habilitação clínica, educacional, social, capacitação e treinamenlo
para o trabalho.

Atualmente atende 300 (Trezenta§) crianças, adolescentes e adultos com deiciência intelectual

ou deÍciência intelectual associada à lisica, oÍiginada de lesão ceÍebral ou nã0, sindrome de down e

demais casos, de nossa cidade e região. Está devidamente registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, coníorme resoluÇão n0.252, de 06 de Dezembro de 2000, publicada no Diário OÍicial

da União em 07/1212000, Seção l, Processo no 44006 .0022581200A-21.

Desta feita e, considerando que a Associação Renascer é uma entidadê sêm íns lucrálivos, o
presenle é para solicilar a parqeria para o ano de 20í9 dê Janeiro a Dezembro, no valor dê R§ 470,00

(Quatrocentos e Setenta Reais) mensais peí câpitâ para até 05 atendidos deste Município,

destinado às despesas das atividades educacionais dos atendidos, avaliação e mais R$1000,00 (um mil

reais) de matedais de consumo (pedagógicos e/ou materiais de limpeza e/ou gêneros alimentícios ê/ou

mateÍiais de escritório) em Junhoi2019, coniorÍne pÍojeto em anexo.

OeclaÍada de Ulldadê Pública MunicipalLei54S5 de 11/02/94
OêclãÍâda dê Lnilidade Pública Esladuâl Lei no 1 1 .399 dê 04O7O3

Rêcoihecida Utilidad8 Pública FêdeElDecr€to Publcsdo na OOI) 17nABl
CediÍcado dê Enridâdê de Fi6 Filantópico - RêsoluÉo n. .252 de 6t12too

CNPJ: 71 744 007/0001-66

São lo* do Rio Prêto/SP
undâde -av ÂméiàcuryGàbriel,4701-lardimsôraia-Têlr 17-3213 9595

Unidadell RuasebaíiànãcándioPeÍeúa,l0-laÍdimMaracãnã-Têl:u-3216.9595
Emàilr oroiêtorrpâssoaiâcãorênârcer.ôre br Sile www.a5sociãcâorênâsôê..org,br
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DôclaÉdâ dê t,lilidâdê Pública Municipâl Lêi 5,t55 dê 11/02/94
Oeclarádâ de Utilidâdê Públioa ÉstaduatLeino. 11.399 dê 04/07/03

Rêconhêcide Llikiadg Públicá Fêderát oecreto Pubticado no OOU 17110€7
Cenffi€do do Entidadê dê FiN Firantrópico - Rs§otuçào no .252 da oi7iVOO

CNPJ: 71.7214.007/0001€6

Na certeza do vosso pronto atend

colocamos a inteira disposiçâo para

Respêitosamente,

protestos de estima e apreço e nos

Ízer necessário.

5ãô lo5é do Rio Preto/sP
unidôdêr Àv.ÂméliaclryGâbriet, 4t01-)ãÍdin Saraiâ-Tel: 17-j213.9595

Unrdade ll- Ru. +b*tianã Càndiô Perêirà,30-iârdim Marãenã -Têl:17-3216.9595
Email: oroleros(ôassociacaôreiàsôêr.orp.br Slie:www.as5ociàcaoreôãscêr.ors.br

renovamos



PLANO DE TRABALHO / PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANçA

Associação Renagcer

Oêclrradã de Uiilidede Pública Mln icipat Lei 5455 dê 1r02l94
De.!ãíâda de urilidâde Públie Estaduâr tei no I 1 .399 de 04t07/03

Reconhecida UtilidadêPúblicâ Fede6l OecetoPublcâdo na OOU 1711A197

CêrllÍedo de Entidade de Fins FilanrÉprco - Rssolução no 252 dê 06112100
CNPJ: 71 .714.007/0001 66

sàa ioté do Rio Prcta/sP
Unidadê l. Av. Amélia Cury cab,iê|, 4701- tãÍdim soBia-ret:1r-3213.959s

Unidade ll-Ruá s€bàstiana Cândio gereka,30-ràrdiô MÍacanã -Têl: 17- 3216.9595
Eíâ | proietos@assoclac.oÍenãscÊr.orq.br Slrê:www.âsociacâo.enâsceÍ.ors.br

t- DADOS CADASTRAIS

1. Dados cadastrais dâ Entidade - Proponente:
Município/Estado:São José do

Rio Preto/SP

cNPJ: 71.744.007/0001-66

Endereço: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia - Sâo .josé do Rio Preto - SP - CEp

7s075-220

Telefone: f7
3213.9595

Fax: e-mail: proietos@assocracaorenascer.ors.br;

Ne da Conta Corrente:. 757074-2 Código do Banco: Bânco do Brasil- 001

Ns da Agência:0057-4 Praça de Pagamênto: São.losé do Rio Preto

2. Dados cadastráis do Oirigente da Entidade
Nome: Aparecido Ferreira Pacheco Data da Posse: 01/04/2017

Nacionâlidade: Brasileiro Estado Civil: Casado Cargo/Função:Prêsidente

CPF: 428.673.558-34 RGi 7.546.299-0 urgào

expedidor:

ssP/sP

Data da Expedição:

24/08/207s

Endereço:Rua Antonio de Jêsus 350, Q 01, Cond. Dahma ll - São losé do Rio preto -Sp - CEp

1s.061.751

Telefone Residencial:(17)

3213.9595

TeleÍone Celular: (17) 99775-

7644

e-mail:

administrador@associacaoren

ascer.org.br
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Oêclâradâ de Utilidade Pública lúunlcipalLei5455 de 1l102/94
Declarada dê Ulilidâdê Pública Esladua Le no 11 399 de 04/07/03

R&onheclda t tilidãdê Pública Federal Oecrêto Pubticâdo ro OOU 1 7/1 0/97
cenrÍ€do de Entidade dê Fins Filantópico - Resolução no.252 de A6t12tO0

CNPJ: 71.744.007/0001SG

PROJETO

| - Descrição da realidade que será obiêto da parcerla, devendo ser demonstrado o
nexo entrê e95â reâlidade e as atividades ou proietos e metas a serem atingidas;

A Associação Renascer atua desde 1993 na habilitação e reabilitação do

deficiente intelectual em programas nas áreas de saúdê, educâção, assistência,

êsporte, cultura e trabalho.

No Centro Educacional Renascer, voltado ao atendimento educacional em salas

de ensino especial e ensino fundamental de 1'à 3" série, os programas são aplicados

levando em considêração os interesses, capacidades, características e necessidades de

aprendizagêm de câda educando, tendo em vista as diferentes câracterísticas ê

necessidades cada aluno-

Por possuÍrem os deficientes intelectuais a necessidadê de um serviço

especiãlizado e diferenciado, através de atividades individuais ou êm grupos, nossos

currículos, metodos, técnicas, recursos educativos são adâptâdos e em conformidade

com a legislação vigentê, com foco no desenvolvimento de múltiplas linguagens,

aplicados por uma equipe pedagógica, administrativa e multidisciplinar especializada.

Nossa pedagogia é centradâ no aluno, capaz de educar de forma integrada

todos, inclusive os que sofrem de deficiências graves.

Por sermos uma entidãde com fins não econômicos, com utilidade pública e

atendêrmos a todos os deficientes de foÍma gratuita, necessitamos de pãrcerias com

órgãos públicos para a mànutenção da instituição, seja na parte de recursos humanos,

custeio da estrutura, materiais de consumo e avaliaÇão multidisciplinar, conforme
encaminhamento do Município, para identificação de deficiência, fases do
desenvolvimento nêuropsicomotor e indicação de programa individual de

atendimento ou encaminhamento para outra instituição apropriadâ.

Desta forma, como atenderemos a até 05 munícipes de Nova Aliança, é
necessária a parceria com este município para o repasse de verba referente ao custeio _

destes atendimentos, o que será aplicado no pagamento de recursos humanos e/ou -

sãorosédo Ro Preto/sP ,{À
undadel.av.améLlâcuryGàbriel.4701-laÍdimsoíaia-Íel:17-321r.9595 .I-

Unidadrll-RúàsebasrlanacàndioPpreira,30-làdimMaracânà_Tel:17-3216.9595 / Y
Emâil: proiêtos@asociacâorenasc€r,orq.br site:www a$oc acaorenascer'oe br 
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Declarada dê Ulilidadê Públicâ Municipal L€i5455 dê 11102/94
oêdârádã de r.nilidad€ Públicâ E3lâduâl Lei no. 1 1 .399 dê 04/07/03

R.conhecid. Utilidads Públics FsdeÍâlDecreto Pubti@do no DOU t7l10/97
cêítlÍêado d3 Entidad. dê Flns FibnrÍópico - Rôsotução n0.252 da 06112t00

CNPJ: 7t.7,t4.007/0ml{6

custeio e/ou materiais de consumo e/ou avaliação de alunos por equipe

multidisciplinar, que estejam atrelado ao objeto.

ll - ldentificação do objeto a ser executado;

Promover o atendimento educacionâ1, êm ensino especial ou fundamental de

1" à 3'série de até 05 pessoas com deÍiciência intelectual do MunicÍpio de Nova

Aliança.

lll - A descrição de metâs a serem atingidas e dê âtivldâdes ou pÍojetos a serem

executados;

Metas ÍMeios de verif icação/lndicador
- Possibilitar aos deficientes intelectuais atendidos pelo
ensino e aprendizàgem a melhora da indepêndência,
autonomia, concentração e atenção.

Avaliação pedagógica

bimestral, proposta
pedagógica anual, plano de
aulâs mensal, lista de
frequência dos alunos
mensâ1.

- ElaboÍar, produzir e aplicar recursos educacionais
especializados e adaptados às necessidades individuâis
dos educandos, visando sua acessibilidade à inclusão,
ao social ê à cidadania eÍêtiva.

Fotos, plano de âula mensal.

- Desenvolver anualmente 01 atividade cultural,
esportiva, social e de saúde preventiva para as Íamílias
e comunidade, que promovam o bêm estar e melhor
qualidade de vida dos familiares, em sua maioria em
situação de vulnerabilidade social, e ao mesmo tempo,
estimular o convívio social e a maior participação das
famílias e comunidade na vtdã do àluno.

Fotos, relatório do evento.

5ão iô5é do Rio Preto/sP
Unid.de I - Av. Ànéliâ Cu rv Gabriel, 4701 - lã.d im so..iâ-Tel:17-3213 9595

Unidade l!-Rua Sebastiaôa Càndio Perena,30-lardim Nlaràcànã -Tel:17 - 3216,9s95
Siteiwww.assoc àcâoren.s.e. ôr3 br
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oedaEda de ulilidâde PÚbli@ Municipal Lêiaí55de 11/02/94

Declarsda de utlidãde Públicê Esladua Le n'. 11.399 de 04/07/03

R€conhec da uliLidade Públcâ FêderãlOecÍeto Pub i€do no DOU 17l10/97

Cêniícado dê Entidâd€ de Fins Filanlrópiêo - ResolirÉo no. 252 rle 6t1zoo
CNPJ: 71 .744.007/0001 -66

lV - a forma de execução das atividades ou dos proietos e de .umprimentos das

metas a el€s atrêladas;

A metodologia em nosso Sistema de ensino assegurará ao deficiente

intelectuâli

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e oÍganizações específicas, para

atender às suas necessidades.

- professores com especialização adequadas para o devido atendimento especializado,

com capacidade de avaliar as necessidades individuais, de adaptar o conteúdo dos

programas de estudo, de recorrer a ajuda de tecnologia, de individualizar os processos

pedagógicos para atender a um maior número de aptidões.

Sêmprê os programâs dê estudos devem atênder às necessidades individuais dâs

crianças e não o contrário.

Todos esses dispositivos possibilitam estabelecer e assegurar a igualdade de

oportunidades ê â valorização da diversidade no processo educativo.

o acesso às formas diferenciadas de cornunicação, a riqueza de êstÍmulos nos

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e soclais e a convivéncia com as

diferenças favorecem as relações interpessoâis, o respeito e a valorização da criança.

No currículo do ensino especial e fundamental, período matutano ou

verpertino, são ofêrecidos conteúdos curriculares como LÍngua Portuguesa,

Matemática, Ciências, Conhecimentos Gerais, Educação Física, Cultura e lnformática

adaptados de âcordo com as avaliações e potenciais de cada classe,

Recursos e projetos dê complementação pedagógica, inclusos nas disciplinas da

base comum nacional:

o Área motora, sensorial e cognitiva;
. Atividades de Vida Oiária;

. Cozinha Pedagógica;

. Visitas / lnteração: Pãsseios externos realizados com a finalidade de explorar os

temas abordados em sala de aulaj

5ão Jôsé do Rlo Preto/SP
unidadel av.amélâ curvGabrlel, 4701-lardrmSora ã r€l: 17-3213.9595

Unidade lr-Rua Sebastiana Cãndio Pêrena,30-lãrdim Meracanã-Tel:17-3216.9s95
Éfrâi: proieio3@associacàô'ênâscer.ors.br Site:www,a$ocia.aorcnascêr.org.br



CEI{TRO OE BEASILITAÇÂ(] E INTECFÁÇÁO

Oeclaráda de Utilidade Púbicá Municipa Lê]5455 de 11/02/94
D€claÉdâ de Ut idâde Púbri@ Eslâduar Lei no. 11 399 de 04/0203

Reconhêcida Utilidade PúblÉ FedêralDecreto Publicado no DOU l 0/97
CeÍlÍcâdode Enlidad8de Fins Fi antópico - Resoluçâo no- 252 dê Oôll2l0l

oNPJ 71.744 007/0001 66

A referência teórica e de embasamento do trabalho tem enfoque no Modêlo

Ecológico Funcional (MEF) que percebe o aluno em interações ambientais, no Currículo

Funcional Natural (CFN), para pessoas com necessidades educacionais especiais e nos

Parámetros Curriculares Nacional (PCNs).

Currículo Funcional Nâtural (CFN)

Esse modelo Íundamenta-sê numa filosoÍia de educação quê determrna a

forma e o conteúdo de um currículo com carâcteristicas individuais, promovendo a

interação positiva do aluno com o meio, considerando os desejos, as necessidades, as

preferências e a cultura, pressupondo uma perspectiva sistêmica (família, escola e

comunidade social). As alterâções cognitivas aumentam as dificuldades no processo de

ensino âprendizagem de habilidades complexas, em áreas do desenvolvimento
âcadêmico, social e autocuidado, nêcessitam de planejamento de ensino que valorize

as suas potencialidades, habilidades e competências e não as dificuldades.

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o

conhecimento prévio e o nÍvel atuâl de desênvolvimento do aluno quanto às

possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual

e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as

intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve

criar estratégiâs considerãndo que alguns alunos podem dêmandar ampliação do

tempo para a rêalização dos trabêlhos, de informática ou de tecnologiã assistiva como

uma prática cotidiana. Realizamos o registro, inclusive, através de portfólio.

V - e deÍinição dos parâmêtros a se.em utilizados para a aÍerição do cumprimento
das metas;

Na área pedagógicai Avaliação pedagógica bimestral, proposta pedâgógica

anual, plano de aulas mensâ1, lista de frequência dos alunos mensal.

são José do Rio Preto/sP
unidàde I 'av. rrnéliã c!.yGâbriel,4701-r..dim so.aià - Têlr 17- 1211.9595

unidâde rr-Ruà sebastiana cândio Pereira, S0 -làrdim MaÍacanã -Íel:17 -3216.959s
Email:p!919!9§@!r§9dl!&!C!!j ü Site:www.asso.acaorenàscer.orgb.
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Declerada de Utildâde Pública lú!nicipal Lêi 5455 de 11/02/94
Declaradâ de utitidade Púbica Estadla Le n" 11.399 de 04/07/03

Reconhêc da Uliidadê Públca FêderalDecÍeto Pub icado no OOU 17n 0/97
CeÍt Íicâdo de EntidadÊ dê Fins Filê nlróp co - Rêsoruçáo no 252 de 06t12t0A

CNPJ 71 744.007/0001-66

Vl - os elêInêntos que demonstrem a compatibilidadê dos custos com os preços

praticados no mercado ou com outras paÍcerias da mesma natureza, devendo existir
elêmentos indicativos da mênsuração desses custos, tâis comg: cotaçõês, tabelas de
preços de ãssociações proÍissionais, publicaçôes especializadas ou quaisquer outras
Íontes de infgrmâção disponívei5 ao público;

O valor de pêr capita de cada aluno é de RS470,00 (quatrocentos e setenta

reâis) mensal, valor de praticado com todãs as outras parcerias de cidades da regiào,

como Guapiaçu, Neves Paulista, Mirassolândia, Mirassol, Uchoa, Urupês e que

comporta o atendimento educacional em sala de êula de até 15 alunos,02 refeições

poí aluno (lanche e almoço), materiais de consumo pedagógico (como sulfite, tinta,
prncéis) e dernais (usteio da estrLtuÍa fisica.

Vll - Valor tlobal para a execução do objeto:

Até R529.200,00 (Vinte e nove mil duzentos reais) anual.

Valor per capita de R5470,00 por aluno x até 05 atendidos/mensal.

Mais RS1000,00 (um mil reais) de materiais de consumo (pedagógicos e/ou

materiais de limpeza e/ou gêneros alimentÍcios e/ou materiais de escritório) em

Junho/2019.

Vlll - Cronograma de desembolso;

CONCEDENTE

Janeiro/19 Feverelro/19 ÍVIarço/19 Abril/19 Maio/79 .lunho/19
Rs23s0,00 Rs2350,00 R523s0,00 Rs23s0,00 Rs23s0,00 Rs33S0,00

§âÕl.ré do Rio Prêtô/sP
Unidade I Av. Améliâ CurV GâbÍ ê, 4701-l.rd m SoÍa a -Iêl: 17 3213 s995

unidade rr- Rua sêbâsrianâ càídiô Peíenã, 30 - Jardim MaÍãcânã-Íel:17-3216.9595
Email: !!qig!qstQ!55qriaÍ,l9lc!!!.!]:alg.U Sitê:www.a*ocla.aorênãscêr'org br



CENÍNO DÉ REÀBILIIÀCÀO E INIEGBAç,ÃO

Declarêda de Ui ld.de Públce Mun cpâ Lê 5455 dê l1102/94
Decârada de UIiidâde Públcê Esladuê Le n". 11 399 de 04/07/03

Reconhecda Utlidade Públi.a FedêrâlDecretô Pub icado no DOU 17í0197
cerlilcado de Enudàde de Flns FiLánÍóp co- Reso ução ôo 252dea6t1vaa

CNPJ: 7l 744 007/0001-66

lX - a previsão de duração da execução da parcêria;

De laneiro a Dezembro de 2019.

sãôr.!édoRoPrêto/sp
L.rn dad€ -Âv amé É cu.yGàbre,1701 lard ú sôrâiá

Un dàdê I Ruâ 5eba5uana Càndlo perÊ rà l0 rardim M.ú.âii Tê:17 3216.9s95
Emàl1r proletosi.a so.ia.aôreÍ]!!!q!4.[ ste www âr\ô( âcaôreíâ5!Êr órs br

Julho/19 Agosto/19 Setembro/
19

outubro/1
9

Novembro

/le
Dezembro/1
9

Valor R523s0,00 Rs23s0,00 Rs23s0,00 Rs23s0,00 R523s0,00 Rs23s0,00
Total
gerâl

Rs29.200,00



DECLARAçÃO

Eu, Aparecido Ferreira Pacheco, Presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ns 71.744.007/0001-66, DECTARO para os devidos Íins e

sob as penas da lei, que a organização e seus dirigentes não incoírem em quâisquer

das vedações previstas no art.39 da Lêi Federal n' 13019/2014 e no art.8" deste

Decíeto.

José do R , dia 05 de Novembro de 2018.

Feíreira Pa

ociação

*
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PÉNAíffP
cíiTno oE nEÂBrLtTÀçÀo E llflEGnAoÃo

DedáÉdâ dê ulilidade Pública Municipal Lei5455 de I l/02194
oeclãíâdâ ó. Lnililrdê Públlcâ Esl.duar têl no. 1 1 .399 dê 0,r/07/03

Roconhêcida L(ilidâdê Prlblicâ F€dêrâl Oêccto Publicado no OOU 17lr0/97
Cêíiricado de Entldadê de Fins Fllânhóplco - Resolução no.252 de O6l12nA

CNPJ: 71.744.007/000166

§ãorosé do Rro Preto/sP
unidâde .av.améliacuryGabÍe,4701-lardimsorâia-rel17-32139595

Unidade ll-Rua Sebastiâna G.dio Pe.ekã,30-lardim Mãrâcnã -Tel:17 3216.9s95

Emali: oroiêiosaôassociacaorenascer'Ôr!.br Sitê:www à3sociãcaore n â scer ot6 br



D E C tA R A ç Ã O CAPACIDADE FígCA

Eu, Aparecido Ferrêira pachêco, presidente da Associação

Renascer, inscrita no CNPJ sob ne 71.744.OOZOOO1-66, DECLARO para os devidos fin5 e

sob as penas da lêi, que as iôstalaçõês dâ instituição estão adequadas e os mâteriais e

equipamentos em boas condições, para a realização do objeto pactuado.

do Rio P dia 05 de Novembro de 2018.

rreira Pa

Rena
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Dêclerada dê Utllidáde Públicâ lúunicipai Lêi 5455 de j 1/02/94
oêclâlâda de utilldâde Púbtica E3t.duat Lsi n.. 1 1 .399 de o4l07/03

Rêconhecida t,tilidáde Púbtics FedeÉt Oecrer,o publi€do no OOU lltolg7
Cêdiíicedo dê Entidâdê dê Fins Fitentrôptco - Rêsotução no.2s2 de Oü1VOO

CNPJ: 71.744 007/0001{ô

sôo roré do Rio Preto/sP
Unidade 1- Av. Ahéliã Cury Gabriel,4701-lârdim Soráiâ -Tet: 17 -3213.9s9s

Unidâde l- Rua Sebastiânê Cândio Pêreira,30-Jàrdim MãEcanã -Te:17-3216,9595
Email: proietoslô6sociacaoÍêíascer.orp.bÍ Site:M.âssmiaôâorcna5cêr.olg.br
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DoclâÍada de Utllldâde Pública l!íunicipal Lei5455 de 11/02/94
oêclâBda dê UtÍidad. Púbti@ Estedu€tLei.o,11,399 dê o4l07/03

Re@nhecida Lnilidadâ Púbri@ FedoÍat Dêcreto pubttcldo no DoU 17110/97
Cêíícádo da Enridâdê dê Fins Firanúópico - RêsotuÉô no. 252 de O?IAOO

CNPJ: 71.7«.007/0001-66

Lista de âlunos:

Alcemir.losé de Almeida
Nathan Rafael Tortola Boscaine
xailany da Silva Cardoso
Jesimel Elias da Silva Cardoso
Vaga disponível para atendimento ou

1-

2-
3-

4
5-

São rôsé do Rô PGtô/sP
Unldade .Av AméiaCuryGâb.ie|,4701-JàrdiôSorãia-Ter17-3213.9595

Unldade l!-Ruâ 5êba5tiana Cândio Pereira,30-Jârdim Maracanã -Tet:17 - 3216,9s95
Email: pÍoiêlo5@ãs5ociôcaorenascer.oE.br Sne:},W.ass6iacaoÍenasceÍ.oÍg.br

avaliação


