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Segundo dados de um levanta-
mento do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), em 2018 
“5,8 milhões dos estudantes de insti-
tuições públicas (da pré-escola à pós-
-graduação) não tinham acesso do-
miciliar à internet em banda larga ou 
3G/4G” para acompanhar atividades 
escolares remotamente. Esse número 
representa cerca de 14% do total de 
estudantes nas escolas e faculdades 
públicas de todo o país. 

Não é difícil, portanto, imaginar os 

impactos dos quase dois anos de esco-
las fechadas na evolução do aprendi-
zado e como isso afetou, sobremanei-
ra, os estudantes das camadas sociais 
mais vulneráveis. 

Esses impactos, contudo, não se 
limitam aos alunos, mas também 
geram reflexos nos professores. 
Afinal, foram eles que tiveram que 
lidar com todas essas dificuldades 
nos últimos dois anos e, agora, têm 
que se reinventar no retorno ao en-
sino presencial, lidando em uma 

mesma sala de aula com alunos com 
níveis de aprendizado muito distin-
tos. A tudo isso soma-se o fato de 
que a pandemia, efetivamente, ain-
da parece longe de acabar. 

A matéria de capa dessa edição 
aborda essa questão a partir da pers-
pectiva de dois professores da rede 
municipal de ensino da capital. Con-
fira essa e outras matérias que prepa-
ramos para você, caro leitor.

Boa leitura.

AS NOVAS BARREIRAS DA EDUCAÇÃO
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“Feminismo não é sobre fazer as mulheres mais fortes. 
Mulheres já são fortes. É sobre mudar a forma com que o mundo 

percebe essa força.”
G.D. Anderson, escritora australiana

Frases e pensamentos de 
grandes autores para estimular 
a reflexão e o debate de ideias

DISSE O 
PENSADOR

BH
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Após um hiato de praticamente 
dois anos, as aulas presenciais 

na rede municipal de ensino de Belo 
Horizonte foram retomadas. Cada 
um à sua maneira, escolas, profes-
sores, alunos e familiares tiveram 
que se adaptar à rotina de ensino 
a distância durante 2020 e 2021 e, 
agora, também enfrentam os desa-
fios do retorno. 

Para Luís Fernando Castilho, 
coordenador da Escola Municipal 
Pedro Nava, na região do Barreiro, 
o fato de os profissionais da Educa-
ção já estarem vacinados e o próprio 
avanço da vacinação entre as crian-

ças faz com que o receio da Covid-19 
dê espaço a outra preocupação: os 

impactos do ensino remoto nos alu-
nos. “Nem todos os alunos conse-
guiram acompanhar as aulas on-line 
ou retirar os materiais de ensino na 
escola. Temos alunos que estavam 
no 3º ano no início da pandemia e 
agora estão no 5º, com uma enorme 
defasagem no aprendizado”, conta.

Luís ainda complementa, res-
saltando a importância da vacina-
ção para a retomada do ano letivo 
presencial. “A pandemia reforçou o 
enorme valor social da escola e o im-
pacto que seu fechamento é capaz de 
causar. Por isso, faço um apelo aos 
pais: vacinem seus filhos!”, finaliza. 

EDUCAÇÃO:

Professores da rede municipal relatam os impactos 
da pandemia e falam sobre o retorno às salas de aula

os desafios do retorno presencial

Na Educação Infantil os impactos 
também foram e serão sentidos por 
um longo período, na visão da pro-
fessora Júnia Silva, da EMEI Grajaú. 
“Após esse período de distanciamen-
to, me sinto fortalecida e renovada. 
Tenho novas habilidades que antes 
nem imaginava. As crianças, porém, 
sofreram prejuízos não só pedagógi-
cos, mas também emocionais. Quem 
tinha uma família com mais disponi-
bilidade e paciência conseguiu lidar 
melhor, mas o que observo, hoje, é 
que a parte emocional das crianças 
foi muito atingida”, declara.

Apesar de todas as dificulda-
des, para Junia, a pandemia trou-
xe muitos aprendizados em rela-
ção à Educação. “A pandemia me 
fez valorizar ainda mais a Educa-
ção de forma mais concreta, com 
olho no olho. Tem coisas que o 
professor, apesar da tecnologia, 
só consegue fazer em sala de 
aula. Outro ponto é sobre as rela-
ções criadas no ambiente escolar. 
Não existe outro lugar que faça 
isso. Escola não é só lugar de tro-
ca de conhecimento, mas também 
de vivências, de compartilhamen-

to de emoções e sentimentos”, 
afirma Júnia.

Sobre os protocolos adotados 
no retorno, Júnia salienta a postura 
consciente dos pequenos: “No iní-
cio era mais difícil, as crianças pe-
diam abraço com frequência. De-
pois elas entenderam a situação e 
não ficou tão difícil. Posso falar que 
as crianças dão um show nos adul-
tos!”, conclui. 

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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O Senado Federal aprovou, em 10 
de fevereiro, o Projeto de Lei 

Complementar 150/2020, que altera 
a Lei Complementar 173/2020, legis-
lação elaborada em razão da pande-
mia e que “congelou” o cômputo do 
tempo de serviço de servidores públi-
cos de maio de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2021 para fins de aquisição de 
novos direitos relacionados ao tempo 
de serviço, tais como quinquênios e 
férias-prêmio. 

Com a aprovação do PLP-150/2020 
(que passará a vigorar como lei após 
sanção presidencial), servidores das 
carreiras da Saúde e da Segurança 
Pública poderão voltar a fazer a con-
tagem desse tempo. Importante des-
tacar, contudo, que a alteração na LC 

173/20 não valerá para o pa-
gamento de valores atrasados 
adquiridos no período de sus-
pensão. No entanto, prevê o 
retorno do pagamento a partir 
de 1º de janeiro de 2022.

Em que pese essa conquista 
ter sido garantida apenas aos ser-
vidores das carreiras da Saúde e da 
Segurança Pública, no caso dos ser-
vidores da PBH atingindo a Guarda 
Civil Municipal, ressalte-se que já há 
uma mobilização no Congresso Na-
cional para estender a todas as cate-
gorias de servidores públicos os mes-
mos direitos.

O Jurídico da Assemp orienta seus 
associados das carreiras já contem-
pladas por essa alteração legislativa 

(servidores área da saúde e da guar-
da municipal), e que já tenham im-
plementado o direito de adquirir 
mais um quinquênio e/ou mais um 
período aquisitivo de férias-prêmio, 
que façam o requerimento adminis-
trativo junto à PBH anexando cópia 
da nova lei, assim que publicada no 
Diário Oficial da União.

NOTÍCIAS JURÍDICAS

Alterada Lei que congelava 
benefícios dos servidores

INFORME PUBLICITÁRIO
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Entre em contato pelos telefones 3237-5000 ou 98476-8200.

RECEBEU UMA COBRANÇA E ESTÁ EM DÚVIDA DA VERACIDADE?

A Receita Federal divulgou que o 
prazo de entrega da declaração 

do Imposto de Renda Pessoa Física 
2022 irá de 07 de março a 29 de abril. 
Por isso, já é bom ir organizando os 

documentos! Para quem tem plano 
de saúde Unimed via Assemp, o de-
monstrativo de gastos já está dispo-
nível e pode ser retirado diretamente 
pelo site. Confira o passo a passo:

Quando precisar da segunda 
via de um boleto de qual-

quer serviço oferecido pela As-
semp (plano de saúde, odontoló-
gico,  seguro de vida etc.), procure 
sempre entrar em contato pelos 
telefones ou e-mails informados 
em boletos anteriores, ou dire-
tamente pelo site da Associação  
(www.assemp.org.br).

Evite as ferramentas de busca 
da internet, que podem direcionar 
para sites maliciosos que simulam 

a aparência de páginas oficiais. 
Também desconfie de promoções 
para pagamentos antecipados de 

boletos: a Assemp não promove 
ações desse tipo.

Outra dica para se precaver 
é sempre observar a origem dos 
boletos. A Assemp tem contratos 
administrados pela Unimed, que 
envia as cobranças em seu nome, 
ou administrados pela própria 
Associação. Por isso, esteja atento 
sobre quem administra o contra-
to de qualquer serviço que tenha 
contratado e não pague boletos de 
origem distinta.

Atenção ao golpe do boleto

Plano de saúde: demonstrativo de gastos

Fique atento para não ser vítima de golpe cada vez mais comum

Veja como retirar o documento, importante para a declaração do IR, no site da Assemp

Acesse o site assemp.org.br e clique em Área do Associado;

Se você já se cadastrou anteriormente, informe seus dados (local de 
trabalho, BM e senha) e clique em Entrar; se é seu primeiro acesso, 
clique em “Cadastrar-se” e informe os dados requeridos para criar o 
seu login;

Após acessar a Área do Associado, clique em “Serviços” (no menu à 
esquerda) e, depois, em “Demonstrativos IRPF”;

Na tela seguinte, clique no botão “Expandir” do ano calendário de-
sejado e em “Plano de saúde – Unimed BH”;

Por fim, digite seu CPF, que é a senha para o desbloqueio do documento. 

1

2

3

4

5

Em caso de dúvidas ou problemas de acesso, entre 
em contato pelos telefones 3237-5000 / 98476-8200 ou pelo 

e-mail atendimento@assempbh.org.br

DÚVIDAS?

! !
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Presidente da Assemp, Anselmo Horta Nassif, faz um balanço do período de pandemia e projeta o 2022 da entidade

Em uma conversa que tivemos 
em 2021 você já dizia que as 
atividades on-line vieram para 
ficar. Mais recentemente, a 
Assemp inaugurou seu Cen-
tro de Conteúdo Digital. O que 
a Presidência da Associação 
vislumbra para 2022 e para os 
próximos anos nesse aspec-
to do avanço das atividades e 
atendimentos virtuais?

A inauguração do Centro de 
Conteúdo Digital é uma das 
iniciativas que buscamos para 
levar a nossos associados ativi-
dades virtuais com um padrão de 
qualidade profissional. É um estú-
dio com equipamentos modernos 
para a gravação e transmissão de 
aulas, vídeos, podcasts. O virtual, 
hoje, nos permite preservar a saú-
de e segurança dos associados que 
costumavam frequentar a Assemp 
mas, também, alcançar os asso-
ciados da ativa, que não encon-
travam tempo para usufruir das 
atividades. Com a pandemia per-
cebemos que é possível e vantajo-
so o trabalho no formato híbrido, 
que veio para ficar.

“A vida é a arte de aprender”. Na visão do presidente 
da Assemp, Anselmo Horta Nassif, foi essa máxima 

que guiou a entidade pelas “águas turbulentas” dos últi-
mos dois anos e que permitiram que a entidade evoluísse 
mesmo diante de todos os desafios. “Por meio de erros e 
acertos fomos aprendendo e avançando. E os feedbacks 
que recebemos indicam que estamos caminhando no rumo 
certo”, destaca. Confira a íntegra da conversa que Anselmo 
teve com o Jornal da Assemp:

Evolução mesmo diante dos desafios

Qual sua avaliação sobre a for-
ma como a Assemp enfrentou 
esses dois anos de pandemia - 
e suas consequências?

A situação foi extremamente di-
fícil. Mas com a ferrenha colabora-
ção do nosso pessoal, conseguimos 
– ainda que de forma mais precária 
no início, levar a Assemp até a casa 
dos associados. Por meio de erros e 
acertos fomos aprendendo e avan-
çando. A vida é a arte de aprender. E 
agindo, nos movimentando, evoluí-
mos em todos os departamentos. No 
Jurídico temos 12 advogados aten-

dendo uma média de 400 proces-
sos cada um, além de uma profis-
sional exclusivamente para a área 
previdenciária. No administrativo 
estamos estudando a reformula-
ção do Plano de Cargos e Salários e 
montamos um grupo para atender 
às determinações da Lei Geral de 
Proteção de Dados. No Financeiro 
seguimos administrando com mui-
ta responsabilidade toda a parte de 

Centro de Conteúdo Digital
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mesmo diante dos desafios

pagamentos e aplicações da Asso-
ciação. Na área de Tecnologia, que 
ganhou gestão própria, investimos 
na aquisição de novos equipamen-
tos e na contratação de um servidor 
em nuvem, facilitando o acesso e 
aprimorando a segurança de nos-
sos dados. Na Comunicação, além 
do foco nas mídias digitais, estamos 
retomando a tiragem mensal de 22 
mil exemplares do jornal. No Espa-

ço Viver Bem e no Núcleo de Con-
vivência estamos equacionando os 
serviços e atividades para o atendi-
mento presencial e on-line. Na área 
de convênios, mantivemos nossos 
serviços subsidiados e estamos fe-
chando uma parceria com um salão 
de beleza que irá funcionar dentro 
da Associação, uma antiga deman-
da das associadas. E, por fim, temos 
nossa parceria com o IDCT, que 
renderá novos frutos em 2022.

Conte-nos mais sobre essa 
parceria.

Temos um convênio firmado 
com o Instituto de Defesa da 
Cidadania e Transparência, 
que funciona no 12º andar da 
sede, ofertando cursos de aprimo-
ramento não apenas para asso-
ciados, mas para o funcionalismo 
público de todo o estado. Agora, 
esse convênio deu um novo passo 
com a autorização do Ministério 
da Educação para lançarmos um 
curso de pós-graduação na área 
administrativa. Estamos aguar-
dando apenas a oficialização do 

licenciamento, via publicação no 
DOU, para iniciarmos os trâmi-
tes da primeira turma. 

A Assemp está completando, 
neste mês de março, 64 anos, 
carregando consigo o lema 
da fraternidade. Como você 
vê sua aplicação no dia a dia 
da entidade?

Trabalhamos em benefício das 
pessoas. Sabemos que a Assemp é 
um oásis para muitos associados e 
assim tentamos manter, afinal, a 
Associação pertence a eles. Nosso 
papel é o de gerir o dia a dia e bus-
camos fazer isso com responsabi-
lidade. Após assumir realizamos 
uma reforma do Estatuto para 
estabelecer o limite de uma ree-
leição para o cargo de presidente. 
Acredito que a alternância de po-
der é extremamente salutar para 
a entidade. Além disso, buscamos 
aplicar a fraternidade também aos 
nossos funcionários. Investimos no 
programa social do Jovem Apren-
diz, na contratação de pessoas com 
deficiência (PcD), oferecemos be-
nefícios além dos regulamentados 
aos estagiários. A Assemp é uma 
grande família. Durante a pande-
mia não demitimos nem reduzi-
mos o salário de nenhum funcio-
nário, e aqueles que precisavam 
vir até a Assemp tinham seu Uber 
custeado. Enfrentamos um perío-
do de águas turbulentas, que ain-
da não se encerrou, mas só tenho 
a agradecer a nossos associa-
dos, conselhos administra-
tivo e fiscal, diretores, 
gestores, funcionários 
e colaboradores.

Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência
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Em 08 de março comemoramos o Dia Internacional 
da Mulher. Essa data vai além dos presentes e flores: 

marca a luta das mulheres pela equidade de direitos. 
Muitos dos direitos garantidos às mulheres e hoje 

tidos como naturais, como direito ao estudo e ao voto, 
são frutos de lutas no passado. No entanto, mesmo com 
tantas conquistas ainda temos uma longa jornada. Os 
avanços, atualmente, devem ser centrados no campo 
legal, mas também na mudança comportamental e cul-
tural, para que possamos combater as violências e pre-
conceitos sofridos pelas mulheres.

Apesar de possuirmos, hoje, legislação específica de 
proteção à mulher e termos o feminicídio classificado 
como crime hediondo em nosso Código Penal, diaria-
mente mulheres sofrem violências físicas e psicológicas. 
Em se tratando da mulher negra, a questão de gênero 
junta-se ao racismo, o que a torna ainda mais vulnerá-
vel: são as mulheres negras a maioria das vítimas de fe-
minicídio e violência sexual no país.

Além disso, você sabia que o Brasil é o quarto país 
do mundo no ranking de casamento infantil de me-
ninas? Em 2019 foram realizados 137.973 casamen-
tos infantis (união com menores de 18 anos) no país, 

sendo 109.594 ca-
samentos de me-
ninas. Esse dado 
não é aleatório, 
demonstra a ne-
cessidade de uma 
mudança cultural, 
que ainda coloca mu-
lheres e meninas em con-
dição de inferioridade.

Todas essas pautas, somadas à 
luta por mais mulheres na política e nas pesquisas, por 
igualdade salarial, pela quebra do mito da “Mulher Ma-
ravilha”, pelo respeito de decisão sobre casamento e 
maternidade, são algumas das muitas causas da mulher 
de hoje. A batalha é árdua, mas as conquistas alcança-
das até aqui nos mostram que é possível chegarmos a 
uma sociedade justa para todos e todas.

Disque denúncia: 180

Luciana Brunelli 
Assistente social da Assemp

ARTIGO

Dia Internacional da Mulher: desafios atuais

Em reunião com os sindicatos 
que representam os servidores 

municipais, no dia 18 de feverei-
ro, a Prefeitura de Belo Horizonte 
apresentou proposta de reajuste 
salarial de 11,77%. Segundo a PBH, 
o pagamento seria gradativo, com 
5% a partir da folha de julho/22 
(paga em agosto/22) e mais 6,77% 
na folha de dezembro/22 (paga em 
janeiro/23). Os mesmos percen-
tuais seriam aplicados a abonos, 
gratificações e adicionais, além 
do vale refeição, que passaria de 
R$22,00 para R$24,60. 

Cada sindicato, agora, discutirá 
com seus representados se aceita 
ou não a proposta da Prefeitura. 
Como cada categoria tem pautas 

específicas de reivindicações, as 
negociações ocorrerão separada-
mente. Segundo a PBH, as cate-
gorias que derem retorno positivo 
até o dia 04 de março têm a ga-
rantia de que o respectivo projeto 
de lei será encaminhado à Câmara 
até 15 de março. Aceites posterio-
res a esse prazo só seguirão para o 
Legislativo em abril. 

O Sindibel anunciou em suas 
mídias que só convocará assem-
bleia geral após discutir as pautas 
específicas de cada categoria que 
representa. Já o Sind-REDE/BH, 
que representa os trabalhadores 
da Educação, marcou assembleia 
dos servidores concursados para 
dia 09 de março. 

PBH oferece reajuste de 11,77%
Índice recomporia a inflação acumulada de dezembro/20 a dezembro/21



9Edição 319 | Março de 2022

DICA DE LEITURA

Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, um jovem casal decide viajar para 
curtir férias na Escócia. Certo dia, caminhando pelo campo, Claire se aproxima 
de um círculo de pedras antigas e cai de repente em um transe bizarro. Ao acor-
dar, ela é surpreendida: o mundo que conhecia desapareceu e agora ela está na 
Escócia do século XVIII. Pressionada pelas lembranças, Claire terá que escolher 
entre a segurança do futuro em que vivia e a emocionante incerteza do passado 
que habita agora.

Quer conhecer esta obra? Ela está disponível na Biblioteca da Assemp. 
Entre em contato pelo 3237-5014 (telefone ou WhatsApp).

OUTLANDER – A VIAJANTE DO TEMPO
DIANA GABALDON

Pelo bibliotecário da Assemp, Marconne Resende

"“Em 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
propôs que a velhice fosse classificada como uma 
doença. Vários grupos ligados à geriatria e à geron-
tologia, sindicatos, conselhos de classe e ONGs se 
revoltaram muito com essa questão, que foi revista 
pela entidade.”

"A década do envelhecimento saudável foi proposta em 
maio de 2020 na Assembleia Geral da ONU. A ideia é fa-
zer com que entre 2021 e 2030 sejam desenvolvidas inú-
meras ações voltadas para o envelhecimento saudável. 
O idoso será o centro dessas ações, com a perspectiva 
não só de aumentar a longevidade, mas também que as 
pessoas possam viver mais e com qualidade de vida.”

Cida Alves, assistente social da Assemp Luciana Brunelli, assistente social da Assemp

15.02. Velhice não é doença
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SOCIAL

A dona desse sorriso lindo é a 
Maria Fernanda, neta da associada 
Maria Isabel Procópio e que celebra 
seus sete anos no dia 15 de março! 

Parabéns!!
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NOSSO ADEUS

Faleceu no dia 03 de fevereiro, aos 80 anos, a ser-
vidora aposentada da PBH Marina Campos Guima-
rães. Auditora Fiscal, Marina ocupou os cargos de 

Assessora do Secretário da Fazenda e de Diretora do 
Departamento Jurídico da Procuradoria Fiscal. Natu-
ral de Cláudio, também foi vereadora e presidente da 

Câmara Municipal da cidade por dois mandatos. 
Aos amigos e familiares, nossos sentimentos. 

Faleceu no dia 21 de fevereiro, aos 85 anos, o 
servidor aposentado Gondomar Emílio Catão, cari-

nhosamente conhecido entre os amigos como Godô. 
O servidor trabalhou na Secretaria da Fazenda da 
PBH e se aposentou na Secretaria de Esportes. 
Deixa a esposa Vera Lucia, as filhas Adriana e 

Juliana, e a neta Bruna. 

No início de 2022, a OMS reco-
nheceu oficialmente a síndro-

me de burnout como uma doença 
ocupacional, ou seja, que decorre 
da atividade laboral ou do ambien-
te de trabalho. Dessa forma, ao ser 
diagnosticado com a síndrome, o 
trabalhador passa a ter os direitos 
previstos na legislação sobre doen-
ças ocupacionais.

Mas você conhece o burnout? 
Sabe identificá-lo? “A síndrome de 
burnout é também conhecida como 
síndrome do esgotamento profis-
sional. Ela é caracterizada por uma 
sensação de exaustão mental, emo-
cional e física. Esse esgotamento 

é provocado pelo ambiente e pela 
prática profissional. Gera estresse, 
conflitos de natureza psicológica e 
prejuízos no exercício laborativo 
em geral”, explica o psicólogo da 
Assemp Cássio Vianna. 

Psicólogo Cássio Vianna fala 
sobre a doença, relacionada ao 

esgotamento profissional

O bate-papo completo com o 
psicólogo Cássio Vianna está dis-
ponível no Podcast Assemp. Basta 
acessar o site da Associação (as-
semp.org.br/comunicacao/pod-
cast) ou procurar por “Assemp” 

nos aplicativos Deezer ou Spotify.

FICOU INTERESSADO?

Conheça a 
síndrome de 

burnout

MARINA CAMPOS GUIMARÃES
05/03/1941         03/02/2022

GONDOMAR EMÍLIO CATÃO
21/02/2022

• exaustão profissional, ou 
seja, o sujeito não consegue  
ter a energia para exercer as 
atividades laborais;

• processo de despersona-
lização, que é caracterizado 
quando o indivíduo se torna 
insensível, cínico e indiferente 
ao sofrimento alheio;

• realização profissional  
reduzida, em que o indivíduo 
passa a ficar insatisfeito com o 
próprio trabalho, sentindo-se  
incompetente;

• prejuízos cognitivos, do 
sono e emocionais de toda  
natureza.

FIQUE ATENTO  
AOS SINTOMAS
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PASSATEMPO

ASSEMPINHO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ATENÇÃO:
o espaço dos classificados deste jornal é 

EXCLUSIVO para associados (pessoas físi-
cas) para divulgação de serviços ou produtos 

pessoais. Não serão aceitos: serviços de 
terceiros, pessoas jurídicas e/ou serviços 

oferecidos por dependentes de associados.

CONTROLE DE PRAGAS 
Livramos qualquer ambiente de baratas, 
cupins, traças, formigas e ratos. Produtos 
inofensivos à saúde humana e de animais 
domésticos. Orçamento sem compromisso. 
ARNALDO – 98826-5225

PSICÓLOGA CLÍNICA 
Atendimento on-line. CRP 04/12.829 
DULCE MARIA – 98833-7153

CALDAS NOVAS 
O ano todo! Preços promocionais. 
DENISE – 3491-3028 / 99853-2876

EXCURSÕES
Semana Santa em pousada em Cabo Frio. 
Vesperata em Diamantina em maio. Caldas 
Novas em julho: 23 a 29 e 09 a 15.
LUCI – 99443-2422

VENDO OU TROCO
Sítio no Condomínio Estância do Cipó. Lote 
de 1075 m² c/ construção iniciada, casa de 2 
níveis com 3 qtos e 2 banheiros. 8km antes 
da Serra do Cipó. R$ 180 mil.
JANETE – 99833-0851

ODONTOLOGIA 
Clínica geral, clareamento, ortodontia, 
implantes, próteses, odontopediatria, radio-
logia. Descontos p/ associados e familiares. 
Av. Álvares Cabral, 374 | sl. 1607. www. odon-
tologiaanaluizagomes.com.br 
ANA LUÍZA – 99911-8196

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE 
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

CLASSIFICADOS


