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OBJETIVOS

» Abordar as interfaces e articulações entre comunicação, 

educação e saúde no Brasil;

» Sistematizar as configurações comunicacionais 

contemporâneas e o impacto das Tecnologias de Informação e 

Comunicação;

» Discutir sobre os desafios da Comunicação em Saúde em 

época de pandemia, com foco no cotidiano do trabalho na 

atenção primária à saúde. 
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ORGANIZAÇÃO

1. Interface comunicação, educação e saúde na Atenção Primária: alguns 

conceitos

2. Comunicação, educação e saúde:

Mudanças na forma de comunicar, pensar e fazer saúde;

Tecnologias de Informação e Comunicação, Redes Digitais, Mídias Sociais e 

Saúde Coletiva...

3. Comunicação, educação e saúde em tempos de pandemia
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1. Interface comunicação, 

educação e saúde na Atenção 

Primária: alguns conceitos
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Fenômeno de linguagem: toda 
e qualquer experiência 
humana, relações 
intersubjetivas, sujeitos de 
linguagem. 

Comunicação: condição 
intrínseca da vida humana e 
dos modos como uma 
sociedade constrói a cultura e 
a saúde. 

Fonte: ISC/Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): Comunicação e Educação em Saúde



Interação

COMUNICAÇÃO MULTICÊNTRICA, HORIZONTAL, 

MULTIDIRECIONAL 

Emissor

Receptor

Campo polifônico, de múltiplos produtores

Emissor

Emissor Emissor

Emissor

Receptor

Receptor Receptor

Receptor

Emissor
Receptor

Emissor
Receptor

Emissor

Receptor



EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO

» Não são mais entendidas como processo 

unidirecional;

» Circulação e significação de signos entre 

múltiplos emissores/receptores de mensagens;

» Todos emissores/produtores e, 

simultaneamente, receptores ativos, capazes de 

interpretar mensagens;

» Circulação de signos na dinâmica da vida e da

interação humana, configurando redes sociais e

técnicas de saberes construídos e

compartilhados coletivamente.
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Fonte: ISC/Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): Comunicação e Educação em Saúde
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Fonte: ISC/Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): Comunicação e Educação em Saúde
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Fonte: ISC/Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): Comunicação e Educação em Saúde



INTERFACE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SAÚDE

» Torna-se evidente o papel da educação, o caráter interdisciplinar 

da saúde e transversal da comunicação, com seu potencial de 

produzir e disseminar múltiplos sentidos; aproximar e integrar 

pessoas e grupos sociais; criar novos espaços de interação e 

comunicação que potencialmente colocam em questão relações 

de poder "do mundo real", tornando possível a expansão de 

ideias de saúde em várias direções, modificando as relações e 

gerando novas necessidades e demandas.
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SAÚDE DA FAMÍLIA

» Centralidade do trabalho em equipe através de diversos saberes, práticas e 

tecnologias;

» Responsabilidade de todos na educação em saúde;

» Comunicação estabelecida no interior da equipe, e com a comunidade, 

permeia todas as ações, constituindo assim um importante desafio para uma 

abordagem integral e resolutiva no cotidiano dos serviços.
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SAÚDE DA FAMÍLIA

• Para problematizar as práticas de comunicação e educação: observação e análise crítica 

das relações educomunicativas no interior dos serviços de saúde:

– modo como os usuários se relacionam com a equipe de saúde, compreendem e 

reinterpretam os signos e significados de saúde, doença, promoção e prevenção da 

saúde, e constroem novos conhecimentos;

– Reconhecer o território de atuação e poder intervir sobre ele, conhecer os canais de 

comunicação utilizados pela comunidade;

– Não limitar à transmissão de conteúdo, mediante cursos e palestras, ou transmitir 

informações, mediante folhetos, cartazes, redes sociais, internet, etc, que são apenas 

meios ou instrumentos de comunicação. 



SAÚDE DA FAMÍLIA

• Comunicação mais efetiva entre profissionais da Saúde da Família: estratégias de comunicação mais 
horizontais entre os atores envolvidos.

– Aspectos de linguagens, sentidos, saberes e práticas, respeitando a cultura da população atendida para 
que estimulem o diálogo e levem à ação. 

– Comuns queixas sobre profissionais de saúde que têm dificuldade de escuta e que olham para o 
usuário como alguém que apenas deve obedecer às orientações recebidas, pois não detém o 
conhecimento técnico. 

• Escuta e ampliação do diálogo com a comunidade: criação de vínculos e estabelecimento de confiança

– melhores possibilidades de resolutividade às necessidades de saúde e do cuidado. 

Fonte: ISC/Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): Comunicação e Educação em Saúde



22. COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE:

Mudanças na forma de comunicar, pensar 

e fazer saúde;

Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Redes Digitais, Mídias 

Sociais e Saúde Coletiva...



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

» TICs potencializam a interação, a colaboração e o intercâmbio de informações em tempo real,

sem as barreiras da distância física ou de processos lineares - “sociedade em rede”.

(CASTELLS, 2003)

» O mundo está cada vez mais interconectado. Pessoas podem trabalhar em conjunto, situadas

em qualquer localidade. Linguagem digital: mobilidade conectada dos indivíduos, afeta toda a

sociedade.

» Inteligência Coletiva: presente em todos e “distribuída por toda parte” deve ser compreendida

como a valorização e a reativação mútua das singularidades e a possibilidade de disponibilizá-

las em tempo real (Lévy, 1998).
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

» Crescimento exponencial do volume de informações e conhecimentos na sociedade 

contemporânea, ampliando a disponibilização da informação na internet, sob a forma de mídias 

diversas

» Conceito de Rede social: ressignificou as relações sociais com mediação do computador 

interligado à internet.

» Para a área da saúde, o campo da inteligência coletiva vem ampliando discussões a respeito 

do apoio social e das redes sociais, bem como de seu impacto sobre a saúde das pessoas, em 

razão de laços de solidariedade e ajuda mútua entre indivíduos e grupos (CYRINO, 2009).
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REDES, EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO e SAÚDE

» Práticas que envolvem pessoas

» Instâncias do mundo social, variando no espaço e no 

tempo

» Dinamicidade, representações da vida social 

incorporam quando passam a cumprir uma função 

política

» Como resposta às necessidades de uma população: 

espaços vivos e políticos. 
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REALIDADE COMPLEXA

» A internet como o meio onde as pessoas mais procuram orientações sobre a 

saúde. Fake news; “Dr. Google”; etc

» Redes sociais digitais enquanto plataformas adequadas às ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças

» Dificuldades à construção cotidiana de narrativas coletivas que sejam 

permeadas pela diversidade e pelo contraditório. 

» Os discursos hegemônicos que diariamente preconizam um sistema privado 

ou privatizado, também enfraquecem o direito constitucional à saúde, de 

muitas formas, nos próprios espaços do SUS. 
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“FAKENEWS” DE 1918

» Circulação de notícias falsas e boatos na imprensa 

durante a epidemia da gripe espanhola

» Divulgadas até por autoridades, que disseminaram 

‘receitas peculiares’:

⋄ Distribuição de caldo. Apesar de não haver 

comprovação científica, o produto era divulgado na 

imprensa como milagroso

⋄ Promessas de cura da época: caldo de galinha, 

quinino, ovos e limão eram alguns dos produtos 

considerados milagrosos
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Fonte: http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/fake-news-circularam-na-imprensa-na-gripe-espanhola-em-1918/

http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/fake-news-circularam-na-imprensa-na-gripe-espanhola-em-1918/


COMUNICAÇÃO E CRISES SANITÁRIAS:  GRIPE ESPANHOLA
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COMUNICAÇÃO E CRISES SANITÁRIAS

⋄ 2009, o mundo enfrentou outra pandemia de um vírus da gripe, o Influenza A (H1N1): 

diferente oferta de meios e ferramentas tecnológicas:

⋄ Utilizadas pelo MS: Rádio, imprensa formal (TV e escrita), envio de SMS à 

população, Orkut, Facebook, telemarketing, ouvidoria

⋄ Não tinha WhatsApp: 

⋄ Ferramenta pode ser útil para massificar e agilizar as comunicações

⋄ Circulam notícias falsas, curas milagrosas e arquivos de áudio que trazem 

desinformação.
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COMUNICAÇÃO E CRISES SANITÁRIAS 

» Algumas das características mais recentes (2015/16)

⋄ A recente epidemia de zika e sua associação com as 

malformações congênitas. Colocaram em primeiro plano 

as mudanças relacionadas à aceleração das 

comunicações on line e à multiplicidade de vozes nos 

diferentes espaços da ou unidos pela internet. Tão veloz 

e relevante quanto a circulação do vírus, se tornaram as 

demandas e expectativas por explicações, em debates 

acirrados nas redes sociais e muitas vezes movidos por 

versões não autorizadas, os boatos.
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O ATUAL CENÁRIO: UM MAR DE TURBULÊNCIAS 

MUDANÇAS NO

CAMPO SOCIAL
MUDANÇAS NO

CAMPO POLÍTICO

MUDANÇAS NO 

CAMPO ECONÔMICO

MUDANÇAS NO

CAMPO GERENCIAL

MUDANÇAS NO CAMPO

DO CONHECIMENTO

MUDANÇAS NO  CAMPO  

DA ECOLOGIA

MUDANÇAS NO

CAMPO ORGANIZACIONAL

MUDANÇAS DO

CAMPO TECNOLÓGICO

PANDEMIA
COVID-19
CORONAVÍRUS



3. Comunicação, educação e saúde 

em tempos de pandemia

“As epidemias regressam para nos recordar da nossa 

vulnerabilidade ante a enfermidade e o poder”

Marcos Cueto, editor-científico de HCS-Manguinhos



IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO  

» Favorecer troca de experiências e alinhamento das estratégias para enfrentamento do

coronavírus;

» Órgãos oficiais:

⋄ atendimento à imprensa e atuação dentro das secretarias; aproximar a comunicação

e as áreas técnicas, preparo dos porta-vozes e dos jornalistas, explicar dados e

protocolos, repassar informações e tirar dúvidas.

» Fortalecer as informações oficiais: as informações caminhem junto às ações, evitando

corridas desenfreadas aos centros de saúde e informando com transparência e eficiência

as ações do serviço público de saúde.

⋄ Conexão com a ciência
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INFORMAÇÃO TAMBÉM É SAÚDE

» Como dar transparência as ações 

⋄ Informações, fontes oficiais, Plano de contingência, Protocolos de manejos clínicos, 

orientações para a população;

» Comunicação interna nos serviços de saúde;

» Uso de linguagem adequada, simples e confiável;

» Combate às fakenews com informações claras e inteligíveis, amplamente divulgadas nos 

veículos de comunicação, em especial mídias sociais, e também pela imprensa;

» Alerta para as questões de saúde mental: compulsão por informação, ansiedade, depressão, 

etc.
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USO DAS TICs EM TEMPOS DE PANDEMIA  

• Agilizar o fluxo das informações, melhorar o
desempenho dos profissionais, facilitar o acesso
oportuno aos serviços de saúde e apoiar o manejo
clínico de pacientes;

• Redes de apoio, informação, busca por informações
de credibilidade, lives, reuniões on line, Telessaúde,
Telemedicina, Teleconsultoria

– CFM: teleorientação e o encaminhamento de pacientes; 

telemonitoramento ou vigência à distância de parâmetros de 

saúde e/ou doença; teleinterconsulta, que funciona 

exclusivamente para troca de informações e opiniões entre 

médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico;

– Conselho Federal de Psicologia (CFP) autoriza a prática em 

meio à crise do novo coronavírus.
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ALGUMAS ESTRATÉGIAS

• MS: aplicativos com dicas de prevenção, descrição de sintomas, formas de transmissão, mapa

de unidades de saúde e lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto;

• Número de whats app oficial para apurar fakenews;

• Dicionário de Favelas Marielle Franco (editado em formato wiki): enfrentamento ao novo

coronavírus nas favelas e periferias. Informações e divulgação de iniciativas comunitárias;

• Orientações para produção de máscaras para a população em diversas comunidades do país

• Rádios comunitárias
– Disponibilização de conteúdos, orientações, áudios/podcasts

– Projeto de Extensão em Podcast (Comunicast), ligado à Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) da Universidade

Federal de Mato Grosso (UFMT) - “Vida em Quarentena”



ALGUMAS ESTRATÉGIAS

• Produção científica em tempo real 

– Artigos sobre o novo coronavírus

(Sars-CoV-2) poderão ser 

publicados em apenas 24 horas na 

revista Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz, um dos mais 

antigos e conceituados periódicos 

científicos da América Latina;

– Observatório de Análise Política em 

Saúde (OAPS)

https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/

https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/


ALGUMAS ESTRATÉGIAS

• Conhecimento sobre o território e 

sua cultura de comunicação;

• Importância das artes, da cultura

– Música, dança, desenho, 

teatro, literatura, cinema, 

fotografia, pintura, etc

• Solidariedade e criatividade dos 

brasileiros, redes de colaboração.
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OBRIGADA!

Marcele Paim

» celepaim@hotmail.com

Ontem o menino que brincava me falou
Que hoje é semente do amanhã
Para não ter medo que esse tempo vai passar

Não se desespere, nem pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça sempre com as 
manhãs
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar

Fé na vida, fé no homem/mulher, fé no que virá
Nós podemos tudo
Nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será”

Semente do amanhã
Gonzaguinha



REFERÊNCIAS

» ARAÚJO IS, CARDOSO JM. COMUNICAÇÃO E SAÚDE. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007. 152 p. (Coleção Temas em 

Saúde)

» CARDOSO,J.M.;ROCHA,R.L.Interfaces e desafios comunicacionais do Sistema Único de Saúde. Ciência e Saúde Coletiva. Vol.23 

n,6. Rio de Janeiro, 2018 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232018000601871&script=sci_arttext&tlng=pt

» CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2003. v.1

» CYRINO, A.P. Entre a ciência e a experiência. São Paulo: UNESP, 2009. 230p

» DESLANDES,S. O ativismo digital e sua contribuição para a descentralização política.Ciência e Saúde Coletiva. Vol.3 n.10. Rio de 

Janeiro, 2018 http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n10/1413-8123-csc-23-10-3133.pdf

» LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola,1998

» RANGEL-S, M.L.; PAIM, M. Módulo do curso de Especialização em Saúde Coletiva -Tópicos Especiais em Saúde(TESC): 

Comunicação e Educação em Saúde. Salvador: Instituto de Saúde Coletiva, 2019. 42p.

» Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS) https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/

» Revista HCS-Manguinhos http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/fake-news-circularam-na-imprensa-na-gripe-espanhola-em-1918

35

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232018000601871&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n10/1413-8123-csc-23-10-3133.pdf
https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/fake-news-circularam-na-imprensa-na-gripe-espanhola-em-1918/


Ana Carolina Corneau

Médica de Família e Comunidade

Educação e comunicação em saúde

na APS no contexto do COVID-19: 

estratégias possíveis e potentes



Comunicação em Saúde no contexto da COVID-19

OBJETIVOS:

• Entender a comunicação como instrumento de prevenção e promoção à saúde;

• Conhecer o conceito de Comunicação de Risco e suas aplicações;

• Descrever estratégias e ferramentas para direcionar informações aos diferentes grupos populacionais;

• Refletir sobre os obstáculos à aceitação das orientações em saúde;

• Reconhecer a importância do combate às Fake News.



Comunicacão em Saúde

Para Teixeira (2004):

É o estudo e utilização de estratégias de comunicação 

para informar e para influenciar as decisões dos 

indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem 

a sua saúde. 



Comunicacão em Saúde

• Promover a saúde e educar para a saúde

• Evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças para a saúde

• Prevenir doenças

• Sugerir e recomendar mudanças de comportamento

• Recomendar exames de rastreio



Comunicacão em Saúde

• Informar sobre a saúde e sobre as doenças

• Informar sobre exames médicos que é necessário realizar e sobre os 

seus resultados

• Receitar medicamentos

• Recomendar medidas preventivas e atividades de auto-cuidados em 

indivíduos doentes. 



Comunicacão de Risco

• Troca de informações, orientações e opiniões em tempo real entre 

especialistas ou funcionários e pessoas cuja saúde e cujo bem-estar 

econômico ou social estejam em risco.

Propósito – todos os que estiverem em risco podem tomar decisões mais corretas 

para mitigar os efeitos da ameaça (risco) e tomar medidas de proteção e prevenção.

Domínios – intervenções de comunicação e de ciências sociais; comunicação de 

massas para engajamento comunitário e comunicação interpessoal.



Pontos de intervenções de Comunicação de Risco

em epidemias e pandemias



Principais preocupações na Comunicação de Risco

• Transmissão em hospitais – infecção cruzada

• Medidas de prevenção e controle de infecção

• Risco quanto ao contágio

• Particularidades dos vírus zoonóticos – contato próximo com animais

ou consumo de produtos animais consumidos crus.



Principais preocupações na Comunicação de Risco

• Autoridades e porta-vozes;

• Profissionais de saúde;

• Pessoal da gestão de hospitais;

• ONGs e organizações comunitárias;

• Indivíduos influentes/grupos na comunidade;

• Setores de viagens e turismo;

• Funcionários de saúde animal.



Mensagens-chave

• Ao público em geral (exemplo):



Mensagens-chave

• Aos profissionais de saúde

• Lavagem correta das mãos;

• Uso adequado dos EPIs;

• Orientações sobre protocolos e 

materiais de apoio



Mensagens-chave



Intervenções

• Coordenação da comunicação precoce: 

linguagem, viabilidade;

• Mecanismo acelerado de divulgação de 

informação: procedimentos de liberação, 

canais de divulgação;

• Monitorar a mídia, a mídia social e os 

boatos, com procedimentos claramente 

definidos para o gerenciamento oportuno 

de informações erradas.



Canais Oficiais



Canais Oficiais



Canais Oficiais



Comunicação via WhatsApp



Impressos



Outros canais de comunicação

• Rádios comunitárias;

• Carros de som;

• Líderes comunitários;

• Líderes religiosos da comunidade.



Obstáculos às orientações

• Práticas culturais e tradicionais;

• Confiança (ou falta dela) nas autoridades;

• Falta de conhecimento sobre como a doença é transmitida;

• Barreiras: diferentes idiomas, conteúdos de difícil assimilação

ou não visuais, canais de informação restritos a determinados

grupos populacionais.



Combate às Fake News

Número de WhatsApp disponível para 

receber mensagens suspeitas para 

avaliação:

(61) 99289-4640
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LUAMORENA LEONI

Médica e Coordenadora da Residência em Medicina de 

Família e Comunidade da SMS-SSA. 

O TRABALHO NA ESF E A COVID-19. 

COMO TRANSFORMAR A REALIDADE 

ATUAL? 



ATITUDES POSSÍVEIS

As mudanças são necessárias?

As mudanças são permanentes?

Como elas nos afetam?

Qual é o cenário real?

Por quanto tempo lidaremos com ele?

O que podemos fazer para 
transformá-lo?

Refletir

Agir

Sentir

CONTEMPLATIVA / PASSIVA ATIVA / REFLEXIVA



O CENÁRIO DA COVID-19

Pandemia por vírus novo e altamente 
contagioso

Sem vacina ou medicação eficaz

Mata jovens e idosos

Disseminação veloz

Alta demanda de Hospitalização / UTI 

Medidas de mitigação salvam vidas

Número real de infectados e doentes

Quando poderemos relaxar as 
medidas de mitigação

O QUE SABEMOS O QUE NÃO SABEMOS



PATRICK GT WALKER, CHARLES 

WHITTAKER, OLIVER WATSON et 

al. The Global Impact of COVID-19 

and Strategies for Mitigation and

Suppression. Imperial College of

London (26-03-2020), DOI: 

https://doi.org/10.25561/77735. 

https://doi.org/10.25561/77735


Onde e com quem atuamos?



E nossa “rede 
de apoio”? 



ANTES DA COVID-19, COMO A APS FUNCIONAVA? 

MODELOS DE APS COEXISTENTES NO SUS

Modelo Tradicional
Médicos(os) e enfermeiros(as) generalistas; lista de clientes, centrado 

em consultas

Modelo Semachko
Clínico(a) geral, gineco-obstetra e pediatra; lista de clientes, centrado 

em consultas

Modelo da MFC 
(Europa, Canadá)

Médicos(as) de Família e Comunidade (MFC) ou médicos(as) 
generalistas; lista de clientes, centrado em consultas

Programa de Saúde da 
Família/Estratégia Saúde da 

Família

Trabalho em equipe multiprofissional formada por generalistas ou 
especialistas em MFC/Saúde da Família e Agentes Comunitários de 
Saúde, responsáveis por um território sanitário e uma população 

adscrita a ele; centrado em consultas

MENDES, Eugênio Vilaça. A construção social da Atenção Primária à Saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, 2015. 



COMO MUDAR? 

USF Ilha Amarela

USF Canabrava

USF Arenoso

USF Doron

USF Garcia

USF Federação

USF Alto das Pombas

USF Clementino Fraga...

O que essas diferentes 
experiências têm em 

comum? 



PONTOS FORTES EM COMUM

A Coletivização (gestão, trabalho e educação) nos serviços;

Pensar e fazer como tarefa de todos

Compreensão individual e coletiva do processo de trabalho e dos seus produtos

Resgate do sentido e da satisfação com o trabalho e o que ele produz

Aproximação com a gestão e com a comunidade



PROPOSTA DA RESIDÊNCIA DE MFC DA SMS-SSA

Comitês 
Locais de 

Combate à 
COVID-19

Observatórios 
de Práticas de 

APS no contexto 
da COVID-19

EM DISCUSSÃO

PROJETO-PILOTO



COMO SERIAM OS COMITÊS?

GRUPOS DE TRABALHO  (GT)

Acolhimento à Demanda Espontânea 1 (SG/SRAG) 
ADE1

Monitoramento dos casos de SG em Isolamento Domiciliar 
MID

Acolhimento à Demanda Espontânea 2 (outras situações)
ADE2

Monitoramento de Condições Estratégicas
MCE

Abordagem Comunitária e Comunicação Social
Acom

Vigilância, Gestão e Educação Permanente
VGEP

Reuniões dos GTs de 30 min: 
início da manhã e final da tarde

Reuniões ampliadas  de 02h, 
duas vezes por semana 



PROPOSTA DE SEMANA-PADRÃO: USF COM 03 EQUIPES



PROPOSTA DE SEMANA-PADRÃO: USF COM 04 EQUIPES



COMO SERIAM OS OBSERVATÓRIOS?

• Fórum 

• Espaços de troca e compartilhamento de experiências, apoio mútuo e diálogo 

entre os comitês locais, instituições de ensino (residências, universidades) e 

gestão da SMS (distritos e nível central)

• Composto por representantes 

• Reuniões virtuais (quinzenais)



PRA CONCLUIR...







luamorenaleoni@gmail.com

MUITO OBRIGADA!

mailto:luamorenaleoni@gmail.com


PRÓXIMA WEB


