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Apresentação
Este produto educacional é fruto da dissertação de 
mestrado profissional intitulada “Impactos das 
medidas de contenção comunitária na pandemia 
de COVID-19 entre discentes do Instituto Federal 
do Maranhão”, vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT) pela instituição associada 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IFMA), campus São Luís 
Monte Castelo, na linha de pesquisa Organização e 
Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação 
Profissional e Tecnológica.
O objetivo deste produto educacional é contribuir 
para a divulgação de informações acerca da 
assistência estudantil,  atividades pedagógicas e 
medidas preventivas contra a COVID-19, em prol 
dos discentes do IFMA nos campi de Barra do 
Corda, Presidente Dutra e Grajaú, a ideia podendo 
ser utilizada para alunos da educação profissional 
e tecnológica no Brasil e no mundo.

Este E-book encontra-se dividido, inicialmente, com 
alguns pontos introdutórios, onde destacamos a 
motivação para elaboração deste produto 
educacional, seguido pelo tópico referente à 
assistência estudantil do IFMA, englobando os 
programas universais e primários desta. 

No terceiro tópico destaca-se as ferramentas 
digitais para a educação, com enfoque no Google 
Classroom e Google Meet. E o quarto tópico com as 
medidas preventivas na pandemia de COVID-19. Em 
sequência, nossas considerações finais, onde 
deixamos espaços para novos caminhos a serem 
percorridos a partir da elaboração deste livro digital. 
Para finalizar, trazemos os boletins informativos 
divulgados ao longo de três meses (maio a julho de 
2021), para cada campus: Barra do Corda, Grajaú e 
Presidente Dutra.
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Introdução
O desenvolvimento do produto educacional 
buscou explanar de forma didática os 
resultados expostos pelos dados da pesquisa 
de campo, assim como os problemas 
identificados nesta, sobretudo no que se refere 
à percepção e relatos dos participantes em 
relação aos obstáculos e desafios enfrentados 
durante a pandemia de COVID-19. 

Soma-se a isto, a identificação da lacuna de 
materiais de auxílio aos discentes, com 
características informacionais, que deveriam 
aproximar (mesmo que de forma virtual) a 
comunidade discente dos servidores e 
professores do IFMA.

A opção por um “e-book” se relaciona com 
o objetivo do produto educacional, que não tem a 
intenção de esgotar as discussões e informações 
em volta das temáticas trabalhadas nos boletins, 
mas sugerir possíveis caminhos para a adaptação 
do nosso público de discentes a este “novo” 
formato de processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, convidamos você, 
aluno do IFMA, a acompanhar 
os conteúdos deste livro digital.

Vamos lá?



https://portal.ifma.edu.br/aluno/assistencia-ao-educando/

Assistência Estudantil do IFMA
A Política de Assistência ao Educando (PAE) do IFMA é um conjunto de princípios e diretrizes que 
norteia a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso 
com qualidade dos estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do 
conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico. 

Para começar, vamos conversar um pouco sobre quem são os 
responsáveis por colocar a assistência estudantil em prática 
nos campi do IFMA.

A PAE funciona através das unidades de Coordenadorias de 
Assuntos Estudantis (CAE) ou Núcleo de Assistência ao 
Educando (NAE) ou ainda pelas Diretorias de Assuntos 
Estudantis (DAE). Identificou qual nome é utilizado no seu 
campus para este setor?

A PAE está regulamentada pela Resolução 114, de 26 de junho de 2017. 
Dê uma olhadinha aqui e fique por dentro do que se trata a assistência estudantil do IFMA.

E onde eu posso encontrar essa PAE?
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Participando deste importante setor do IFMA encontramos uma equipe multiprofissional com 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e 
muito mais... Pode ser que aos poucos esta equipe esteja sendo formada no seu campus e, por 
enquanto, ainda não tenha todos os membros.

Além desta equipe para atendimento e assistência ao aluno de forma integrada, temos também 
outros programas universais, como o apoio e incentivo para participação em eventos e na cultura, 
desporto e lazer.

E os programas específicos primários e secundários, o que são? Como faço para ter acesso?
 
Vamos lá:
Os primário são compostos por bolsas e auxílios para atender aqueles alunos em situação de 
vulnerabilidade social e, por isto, que o serviço social do campus analisa os dados socioeconômi-
cos daqueles que se inscrevem nos editais da assistência, podendo participar apenas aqueles com 
renda per capita de até um salário mínimo e meio, além disso, o aluno precisa seguir alguns crité-
rios, como: estar matriculado e frequentando às aulas (não possuir mais de 25% 
de faltas), não ser reprovado no módulo e cumprir com as regras específicas de cada programa. 
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Dessa forma, temos na PAE os seguintes auxílios e bolsas:

Auxílio
Alimentação

Bolsa de Estudos

Auxílio Sócio
Pedagógico

Bolsas de iniciação científica, extensão e monitoria

Auxílio
Transporte

Auxílio Moradia
(para pagamento de aluguel daqueles que residem fora 
de sua cidade de origem ou em alojamento no próprio campus)

Sendo estas três últimas, bolsas que seguem regras específicas dos editais 
e envolvem critérios de seleção como mérito e rendimento acadêmico.

(fardamento e material didático)
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A pandemia de COVID-19 trouxe consequências para todos nós, dentre elas financeiras e educacionais. 
Para minimizar esta situação o IFMA incluiu em sua PAE os auxílios emergenciais e inclusão digital.

Alguns destes auxílios e bolsas possuem valores já estabelecidos pelo Conselho Superior da Instituição, 
já outros são definidos pelo próprio campus. 

Auxílio Moradia
até R$300 reais

Auxílio SócioPedagógico
definido pelo campus

Programa de incentivo à 
cultura, desporto e lazer

R$200 reais

Apoio a participação
 em eventos

até R$100 reais por dia

Bolsas de Mérito
que incluem a iniciação científica,

extensão e monitoria, com recursos
de R$260 à R$400 reais por mês

R$120 reais

Auxílio Alimentação
definido pelo campus

Auxílio Transportes
definido pelo campus

Bolsa PROEJA

Bolsa de estudos
R$260 reais para o ensino 

médio e R$400 reais
para ensino superior.

Confira:

10



Referências
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IFMA: Conselho Superior. Resolução nº 28 de 20 de abril de 2020. Inclusão do Auxílio Financeiro 
Emergencial ao Estudante. Brasília, 2020. Disponível em: https://bityli.com/j7hFK. Acesso em: 12 jul. 2021.
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IFMA: Conselho Superior. Resolução nº 36 de 28 de julho de 2020. Inclusão do Auxílio Inclusão 
Digital. Brasília, 2020. Disponível em: https://bityli.com/ae3cA. Acesso em: 11 jul. 2021.
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IFMA: Conselho Superior. Resolução nº 64 de 05 de dezembro de 2014. Dispõe sobre o regulamento 
da política de assistência ao educando. Brasília, 2014. Disponível em: https://bityli.com/lCCxO. Acesso em: 10 jul. 2021.

Para ser contemplado com os auxílios descritos, esteja sempre atento aos murais eletrônicos e 
na divulgação de editais, critérios da seleção, vagas e documentação necessária. Nesse período de 
pandemia e ensino remoto/híbrido busque informações via WhatsApp e/ou e-mail com seus 
coordenadores de curso, coordenadores da assistência estudantil e/ou assistentes sociais.

Atenção:

11



Ferramentas Digitais para educação

Nesse momento atípico tivemos o início das atividades pedagógicas não 
presenciais no IFMA, que incluem as aulas remotas, síncronas e assíncronas. 
Até esse momento “passar” e voltarmos para nossas atividades letivas 
presenciais, vamos conhecer um pouquinho mais sobre estas ferramentas, 
direitos e deveres dos alunos e muito mais?

A realização de atividades pedagógicas não presenciais em cursos presenciais de nível médio, 
graduação e pós-graduação, no IFMA, está regulamentada desde junho de 2020 pela Portaria 
nº 2.618/2020, com a redação atualizada, em outubro 2020, pela Portaria nº 4.661/2020. 
Tudo de acordo com as recomendações do Ministério da Educação, órgão que rege nossa Instituição.
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Uma vez que os alunos estão participando de atividades e aulas pelo Google 
Meet e Google Classroom, às vezes também pelo YouTube, como fica nosso 
direito de uso de imagem e voz?

Vamos ver o que a 
professora Simone 
Santos tem a nos 
dizer sobre isso?

https://youtu.be/5vuoPVMbJ9Q.Clique Aqui
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Essas importantes informações também valem para os professores!
Agora que sabemos dos nossos direitos de imagem e voz nas aulas 
remotas, vamos falar um pouco sobre uma ferramenta digital muito 
utilizada nesse período, o Google Meet e suas funções, extensões, etc.

O Google Meet tem sido 
bastante utilizado no ensino 

remoto, além de ser  
extremamente útil para 

promover atividades 
dinâmicas entre os alunos.
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Integrado ao G Suite For Education — contas 
do Google destinadas ao uso educacional de 
forma gratuita — as funcionalidades do recurso 
são ainda melhores, possibilitando até 100 
participantes por videoaula. 

A ferramenta atende a inúmeras necessidades 
acadêmicas, sendo que seu funcionamento 
ainda pode ser aprimorado com extensões 
extras disponíveis.

E olha só que legal! 

Devido a pandemia, o Google Meet também 
permite que qualquer pessoa com uma conta 
Gmail possa criar suas videochamadas. Uma 
forma bem interessante de marcar um grupo 
de estudos, debates, discussões sobre 
trabalhos, tudo direto da sua casa, com o 
celular, notebook, tablet, etc.
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E para criar essas reuniões?

Bom, ao entrar no seu Gmail, você vai encontrar no canto superior direito 
esses nove pontinhos que nos dão diversas opções:
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https://meet.google.-
com/?hs=197&pli=1&au-
thuser=1

E olha só, aí já encontramos o Meet, mas você também 
pode acessá-lo por aqui: Google MEET

E para as aulas síncronas, é só aguardar o convite com link do professor por e-mail ou lá no Google 
Sala de Aula, que em breve falaremos também.

O Meet ainda possui algumas extensões muito interessantes que devemos conhecer, como por 
exemplo, a extensão para visualização dos participantes em modo grade:

No canto superior esquerdo do navegador Google Chrome, clique em App, depois clique em Web 
Store.  Na tela do chrome web store, pesquise por Grid View for   Google Meet. 
Encontrou a extensão?

Do lado direito clique em Usar no Chrome 

Ah! 
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https://chrome.google.-
com/webstore/detail/-
google-meet-virtual-
-backg/edklja�nkpeogln
dilllgfnailhkocn?hl=pt-BR

https://chrome.google.-
com/webstore/detail/-
google-meet-virtual-
-backg/lhhpifdkcdahnlla
mpbkpideiogbjplm?hl=p
t-BR

O Google Meet também permite a troca do plano de fundo nas chamadas virtuais, com fundos 
interativos, dar uma olhada aqui: 

Uma ótima opção para aquela aula com muitos participantes.

Trocar plano de fundo do Meet, ou  aqui:   Trocar plano de fundo do Meet -  opção 2.
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E para os professores? Tem extensão sim! O Google Meet, a cada dia, se aperfeiçoa ainda 
mais em prol da educação de todos. Por isso temos, temos ainda as extensões:

Meet Attendance, que gera automaticamente uma planilha com o 
horário de entrada de participantes de uma reunião na plataforma 
e o Web Paint, onde com ele instalado, é possível ter uma “caneta 
virtual” que pode destacar informações, escrever sobre imagens e 
vídeos que estão em compartilhamento para os participantes.
Agora que você já conhece o caminho para essas extensões e 
recursos do Meet através da Web Store, vai depender da sua 
curiosidade para descobrir novas funcionalidades.
Vamos continuar nossa discussão, agora falando de outra 
importante ferramenta para os discentes do IFMA, o Google 
Classroom (Google Sala de Aula).

O Google Sala de Aula é um serviço da Google que busca facilitar a comunicação entre 
professores e estudantes. Entre as suas funcionalidades, estão a possibilidade de enviar e 
programar atividades e materiais, e dar feedback, como notas e comentários, para os alunos.
O Google Classroom pode ser acessado tanto em computadores como em dispositivos móveis 
como tablets e celulares (Android ou IOS). 
Para acessar através de seu computador acesse o seguinte endereço: Google Classroom.
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https://www.youtube.com/watch?v=xVgGixJeDR4https://www.youtube.com/watch?v=xVgGixJeDR4.

Para o acesso é obrigatório uma 
conta no Gmail e, para as 
atividades acadêmicas do IFMA, 
recomendamos que o aluno tenha 
um e-mail institucional, aquele 
com seunome@ifma.acad.edu.br.

Se você está sem acesso ao seu 
e-mail acadêmico por ter perdido a 
senha ou quer criá-lo, assista a 
esse breve tutorial: 

Clique Aqui
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Para acessar a turma de uma disciplina/componente curricular, há duas formas. Na primeira, 
você pode ser inserido diretamente pelo professor, através de seu endereço de e-mail.

Caso isso não aconteça, você pode acessar com o “Código da turma” disponibilizado pelo 
professor. Para esse caso, clique no sinal de + do lado direito da tela e, depois, em “Participar da 
turma”, conforme mostrado na imagem a seguir:

E como fazer para entrar em uma turma?
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Depois, insira o “Código da turma” na janela que aparecerá: 
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Clique em “Participar”e Pronto!

Você já estará participando da turma.
A tela inicial da turma é um mural onde o professor publicará informações sobre as aulas, 
assim como trabalhos e atividades. No mural teremos atividades, materiais compartilhados e 
postagens diversas, onde os alunos e professores podem interagir.
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Agora que você já sabe como funciona o Google Classroom, aproveite a plataforma e bons 
estudos! Sempre que tiver dúvidas, busque informações com seus professores e coordenador de 
curso.

BORGES, Felipe Augusto Fernandes et al. Tutorial para uso do Google Sala de Aula: Discentes. 
Instituto Federal do Paraná, Pitanga: 2020. INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ. Ensino Remoto: 
Google Meet e Google Classroom. 2021. Disponível em: https://bityli.com/OaFud. Acesso em: 
18 jul. 2021. INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO. Atividades Pedagógicas Não Presenciais: 
ferramentas para APNP. [s.l.], 2020. Disponível em: https://bityli.com/lMgAU. Acesso em: 18 
de jul. 2021. MINAS GERAIS. Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio Núcleo de 
Tecnologia Educacional - NTE/MG. Ebook: Google Meet. Patrocínio – MG, 2020.

Referências
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Medidas preventivas na pandemia
de COVID-19
Conheça a Doença!

O Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus 
(SARS-Cov-2) foi descoberto na China em 31/12/19, após registros de casos da doença. 
O nome é decorrente do formato do vírus, que possui aspecto de coroa. 
O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias, sendo o quadro clínico inicial da doença caracterizado 
como “síndrome gripal”. No entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem ser agravados acarretando o 
aumento progressivo da temperatura e quadros febris persistentes por 3 a 4 dias. 
Desse modo, para o diagnóstico e tratamento adequados da doença, a consulta médica é fundamental.
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Como saber se uma pessoa está com COVID-19? 

Febre
mesmo que não medida

nariz escorrendo ou entupido

CalafriosTosse

Coriza Perda ou 
alteração do olfato

Dor de garganta

Dor de cabeça
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O Caso confirmado de Covid-19 pode ser de duas formas:

Indivíduo com exame 
laboratorial confirmando 
a COVID-19; 

Indivíduo com síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
o qual não foi possível investigação laboratorial específica, e que tenha 
histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 
nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas (BRASIL, 2021).

a

b
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Os idosos podem apresentar desmaios, confusão mental, 
Sonolência excessiva, irritabilidade e falta de apetite.
 
A confirmação do diagnóstico de Covid-19 é feita por 
exame laboratorial ou de imagem. 
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Evitar contato próximo com pessoas doentes (quarentena e distanciamento social) 
e ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente (isolamento social) 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

Vamos falar agora justamente sobre as medidas preventivas 
(para evitarmos ficar doentes) contra esse perigoso vírus:

Higiene frequente das mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos, ou usar um 
desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos; 

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, utilizando a parte interna do braço ou um lenço descartável; 

L a v e  a s  m ã o s
c o m  á g u a  e  s a b ã o

U s e  a l c o o l  e  g e lU s e  M a s c a r a M a n t e n h a  d i s t â n c i a
s o c i a l  d e  1  m e t r o  

1 M
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E o uso da máscara (descartável ou de tecido) 
é essencial ao adentrarmos em locais públicos. 

O correto é sempre cobrir do nariz até o queixo
e deixar a máscara bem ajustada no rosto.

Use a máscara 
corretamente
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O novo coronavírus também se prolifera com mais facilidade 
em ambientes abafados e pouco ventilados, por isso, 
procure sempre, em sua casa, escola ou trabalho locais 
arejados e com ventilação.

E nesse momento de pandemia, não podemos deixar de lado o nosso psicológico, 
que pode ser afetado pela situação vivenciada e notícias espalhadas. 
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Para evitar que isto aconteça, 
a Organização Panamericana de 
Saúde (OPAS) tem algumas dicas:



COVID- 19 como lidar com o estresse 
durante a pandemia do novo coronavírus

É normal sentir tristeza, estresse,confusão,  medo e raiva durante uma crise.
Conversar com pessoas que você confia pode ajudar. Contate seus amigos e família.

Se você precisa ficar em casa, mantenha um estilo de vida saudável - incluindo dieta adequada, 
sono, exercício e contato social com seus entes queridos por telefone ou e-mail.

Não use cigano,álcool ou outros drogas para lidar com suas emoções. Se você sente que precisa, 
converse com um profissional. Tenha um plano sobre aonde ir o como conseguir ajuda paro saúdo 
física e mental, se julgar necessário.

Atenha-se os fatos. Reúne informações que contribuirão para determinar seus riscos com precisão. 
Desta forma, você poderá tomar precauções. Encontre fontes de informações confiáveis,como o sito 
da OMS do OPAS, do Ministério da Saúde ou de secretarias de saúde locais.

Limite o tempo que você e sua família passam vendo ou ouvindo notícias caso note que a 
cobertura do mídia aumenta excessivamente sua preocupação e agitação.

Apoie-se em habilidades que você usou no passado para ajudá-lo a lidar com adversidades da vida. 
Use estas habilidades paro gerenciar suas emoções durante os desafios que este surto apresente.
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Atualmente, a prevenção contra a COVID-19, além das medidas que já falamos, está sendo 
fortalecida com as vacinas, disponíveis em nosso país. 

Sendo estas, fontes de esperança para a superação pandêmica e retorno às nossas atividades 
presenciais em breve.
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https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao

As vacinas adotadas pelo SUS passaram por todas as etapas necessárias para a criação de um 
novo imunizante e cumprem critérios científicos rigorosos adotados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE VACINAS DISPONÍVEIS 

Veja o status das vacinas que estarão disponíveis no Programa Nacional de Imunizações.

Registros
Definitivos
LABORATÓRIO DOSES

Aprovadas para
uso emergencial
LABORATÓRIO DOSES

Em análise
pela Anvisa
LABORATÓRIO DOSES

Fonte: Anvisa
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Por que é importante que todos tomem a vacina?

Havendo infecção pelo coronavírus, a vacina protege a pessoa contaminada de sintomas 
mais graves, evitando hospitalizações e mortes.

A vacina impede a contaminação de mais pessoas. Quanto maior o número de pessoas 
vacinadas, menor o risco de doença e a circulação do vírus.
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Por que é importante que todos tomem a vacina?

E os efeitos colaterais? Eu corro algum perigo em tomar vacina? Estas e outras dúvidas devem ter 
passado pela sua cabeça, então vamos falar um pouquinho sobre isso.

Para início de conversa, na maioria dos casos, reações adversas são consideradas “leves”. As mais 
comuns são dor no local da aplicação, cansaço e dor de cabeça. Outras complicações podem 
aparecer, como dores nas articulações e manchas na pele, e outros sintomas gerais semelhantes 
aos da própria virose. Outro ponto importante que devemos lembrar é que as vacinas não irão 
causar a COVID-19 em quem recebê-las, ou seja, o vírus que contém na vacina não tem a 
capacidade de se replicar e causar a doença.
Ah! E para quem já teve COVID-19, pode sim tomar a vacina, desde que a melhora dos sintomas 
tenha ocorrido há pelo menos 30 dias. Quem foi diagnosticado com COVID-19, porém não teve 
sintomas, deverá tomar a vacina a partir de 4 semanas do resultado do exame. Quem estiver com 
febre no dia da aplicação ou na véspera não poderá tomar a vacina. Se estiver com sintomas 
gripais ou de virose, busque orientação médica, faça isolamento social ao menos até o 
esclarecimento do quadro e então decida com seu médico sobre quando poderá ocorrer a 
vacinação.
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Se previna, se cuide, valorize sua saúde e seu bem-estar físico e mental! Saiba mais sobre como 
fazer isto acessando https://saudebrasil.saude.gov.br/. Lá você vai encontrar temas como:

Clique Aqui
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Obtenha também os dados da sua saúde na palma da sua mão com o aplicativo “Conecte SUS”. 
Podendo ser baixado via Google Play ou App Store (apple.com).
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Estamos ficando por aqui. Até a próxima!
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Chegamos então a um importante ponto de conclusão neste livro digital, com a expectativa, por 
parte das autoras, de ter contribuído de forma auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos do IFMA, especificamente daqueles que frequentam os Cursos Técnicos Subsequentes nos 
campi de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra.

A formação integral discente perpassa caminhos além dos conteúdos e materiais educacionais 
trabalhados em sala de aula, contemplando temáticas desde a gestão da Instituição a qual se está 
vinculado até aquelas que permeiam o cotidiano vivido, como o vínculo com o trabalho e a situação 
de saúde física e mental destes educandos.
Com este livro digital espera-se que ocorra o incentivo para novas divulgações similares pela própria 
Instituição Educacional, baseado em guias, cartilhas, rodas de conversas, dentre outros, com 
temáticas focadas em um público-alvo e que favoreçam a formação de nosso discente em todos 
seus campos.

Para Concluir?

A seguir, trazemos na íntegra, os boletins informativos divulgados.

40



Os boletins informativos contemplam etapa de expressiva relevância para elaboração deste 
livro digital (e-book), com a divulgação de conteúdos que permeiam o universo educacional de 
nossos discentes do IFMA.
 
As temáticas abordadas foram selecionadas com base nas manifestações, anseios e dúvidas 
expressas pelos participantes durante a pesquisa de campo. Dessa forma, tivemos a divulgação 
durante o mês de maio de 2021 de informações a respeito do atendimento presencial e remoto 
aos discentes, editais de bolsas e auxílios da assistência estudantil disponíveis e medidas 
preventivas contra a COVID-19.

Dando continuidade, no mês de junho de 2021, apresentamos, através dos boletins, as 
características do ensino remoto e do uso das ferramentas digitais (Google Meet e Google 
Classroom) para a educação.

Finalizamos nossa divulgação, em julho de 2021, coincidindo com o encerramento do semestre 
letivo 2021.1, trouxemos o módulo SUAP para acesso às notas e frequências e informações 
referentes às vacinas contra COVID-19 disponíveis no Brasil, doses e faixa etária mínima para 
vacinação nas cidades de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra.

Boletins Informativos
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