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A diginidade provém do respeito às leis dos Direitos Humanos, onde é parte
intrínsica dos ditames da nossa Instituição, sendo aplicadas no combate à
desiguldade e à violência, minimizando ao máximo seus efeitos aos nossos
assistidos.

 

.
Carlocci Feitoza

 
 

Neste ano de 2022, o desafio continua e as dificuldades se tornaram uma
tônica, mas exigem de nós, novas resoluções com sapiência e resiliência.

No campo da educação, bem-estar social e qualidade de vida, é necessário
imediatismo nas soluções, pois a necessidade não se deixa esperar.

O cenário ainda não se encontra aliviado e, por isso, contamos com nossos
colaboradores, voluntários e parceiros que, com olhar sensível para esta
realidade, podem contribuir para a modificação da qualidcxadse de vida das
pessoas.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Nosso propósito maior, através de um comprometimento tenaz, é sempre
levar resultados positivos de ações que capitalizem transformações de vidas
para melhor.

 

Somos gratos a todos que se juntam a nós nessa caminhada de ajuda aos
nossos assistidos.

 

Graditão sempre.
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 Nome: Associação Maria de Nazaré
CNPJ: 01.718.816/0001-18
Endereço: QN 404 Conjunto A Lote 01    CEP: 72.318-541
Site: www.crechemariadenazaredf.org
Instagram: @mariadenazaredf
Facebook: facebook.com/mariadenazaredf
Whatsapp/telefone: (61) 3357-7328 

Atender crianças, adolescentes,
jovens e famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social,
visando a promoção humana por
meio de atividades sistemáticas nas
áreas social, de educação e bem
estar, de forma a estimular a
integração no convívio familiar e
social.

MISSÃO VISÃO

Ser referência no acolhimento e
diminuição da vulnerabilidade
social, promovendo o direito à
dignidade humana de crianças,
adolescentes, jovens, famílias e
comunidade.

VALORES

Respeito;
Responsabilidade;
Transparência;
Empatia;
Solidariedade.

04

IDENTIFICAÇÃO



ARTICULAÇÃO

Membro do Conselho de Desigualdade Racial do Distrito Federal - CODIPIR/DF.

Associação Maria de Nazaré desenvolve vários projetos junto às crianças,

adolescentes e famílias da comunidade de Samambaia, alinhando suas ações

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  - ODS estabelecido pela

Organização das Nações Unidas - ONU até o ano de 2030. Dentre os 17 Objetivos

de Desenvolvimento Sustentáveis, a instituição promove 07 conforme a seguir:

CERTIFICADO DE TRANSPARÊNCIA E GESTÃO CONCEDIDO PELA
ACELERADORA DE ONGS PHOMENTA.
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Membro do Conselho de Saúde de Samambaia-DF.

Participa da Rede Social de Samambaia
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Objetivo: proporcionar experiências significativas para o desenvolvimento físico,

psíquico e social das crianças, nas faixas etárias de 02 a 05 anos, com o propósito de

prevenir as situações de violação de direito, buscando a valorização e integração no

convívio familiar, social e com direito a educação integral.

cinco refeições diárias;

material didático pedagógico;

agenda escolar;

uniforme escolar;

kit de higiene pessoal;

lençóis e toalhas;

aplicação de flúor;

aplicação de massagem bioenergética;

brinquedos.

Neste projeto são ofertados gratuitamente:

Projeto Semeando o Saber (Educação Infantil)

Meta de Atendimento

Este projeto é desenvolvimento em parceria com o GDF, por meio do Termo de

Colaboração  junto a Secretaria de Educação do Distrito Federal -SEEDF, MPDFT,

Casa da Amizade de Taguatinga Oeste, Rotary Club de Taguatinga Oeste, Instituto

Sabin, CEASA/DF e Programa SESC Mesa Brasil.

Parceiros
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127 crianças

142 crianças atendidas
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Projeto Semeando o Saber (Educação Infantil)

Avaliação Nutricional

A Avaliação Nutricional é uma abordagem
completa realizada pela nutricionista com o
objetivo de avaliar o estado nutricional das
crianças assistidas pela Associação Maria de
Nazaré.
Essa avaliação tomou como base o peso e altura
dos educandos a fim de averiguar se o mesmos
estão dentro dos padrões de saúde para sua
idade e altura.
Conforme os dados coletados, neste estudo
foram avaliadas 122 crianças apresentando
assim os seguintes resultados:

De acordo com o estudo, constata-se que a
maior parte das crianças assistidas pela
instituição está no estado eutrófico (peso e
estatura adequados para idade),
representanto cerca de 42% das crianças
avaliadas, 14% das crianças estão com peso
abaixo para idade e 19% com estatura abaixo
para idade, devendo ser assim acompanhadas
para normalizar tais parâmetros e cerca de 25%
das crianças estão acima do peso, reforçando
com isso a tomada de ações para controle da
obesidade infantil e desnutrição.
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42%

14%

19%

25%

Atendimento Nutricional

10 crianças

Palestras, Alimentação Saudável -
Obesidade

61 famílias



Festas das Regiões  - Nordeste e Sudeste

Festa das Regiões Nordeste e Sudeste realizada no dia 09 de julho de 2022.
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Objetivo : levar o conhecimento da cultura das regiões brasileiras, além de

promover a integração familiar.

Nestes eventos, foram trabalhados costumes, danças, culinária das regiões dentre
outras atividades, envolvendo as crianças e familiares.



Festas das Regiões - Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste
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No dia 13 agosto foi realizada a Festas das Regiões, comemorando as regiões

Norte, Sul e Centro-Oeste.



Festas dos Aniversariantes 

Associação Maria de Nazaré comemora os aniversariantes de cada mês, através da
Campanha do Brinquedo. Trimestralmente, a instituição promove a Festa com
distribuição de presentes com direito a bolo de aniversário. Sendo assim, um momento
de muita alegria e celebração da vida.
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Projetos Desenvolvidos em Sala de Aula da Educação Infantil

projetos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Quem Sou Eu / Eu me
Protejo

Cidadania e Valores

Higiene e Saúde

Educação Ambiental e
Sustentabilidade

Integração Familiar

Projeto Literário



Voluntários - Estudantes de Medicina da Universidade Católica

No período de 08 de abril a 10 de junho de 2022, a Associação Maria de Nazaré contou
com o apoio voluntário de doze estudantes do curso de medicina da Universidade
Católica de Brasília, que desenvolveram dinâmicas sobre alimentação saudável, palestras
sobre a importância da escovação e higiene bucal, apresentação de teatro sobre
alimentação saudável, contações de histórias sobre a cultura da paz, entregas de cartilhas
sobre alimentação saudável às famílias, comunicação não violenta, dentre outras
atividades.
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Formatura 2022

No dia 03 de dezembro de 2022, foi realizada a formatura dos alunos da Educação
Infantil do 2º Período.
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ATIVIDADES QUANTIDADE

Passeios 04 passeios

Atendimento Psicológico 32 crianças

Atendimento Psicopedagógico 18 crianças

Encaminhamento ao Fonaudiólogo 05 crianças

Encaminhamento ao Neuropediatra 04 crianças

Relatórios de encaminhamento 26 relatórios

Triagem oftalmológica 127 triagens

Exames oftalmológicos 10 crianças

Doações de óculos 06 crianças

Acompanhamento - SOE 62 crianças

Saúde e Bem-Estar

Durante o ano de 2022, a instituição desenvolveu as seguintes atividades junto às
crianças da Educação Infantil:
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23 de Fevereiro - Festa dos Aniversariantes Bimestral;
28 de Fevereiro - Reunião com os pais;
10 de Março - Triagem Oftalmológica de todas as crianças da Educação
Infantil;
07 de Abril - Palestras sobre Bons Hábitos Alimentares e Obesidade Infantil;
12 de Abril - Festa da Páscoa;
14 de Abril - Palestra Cultura da Paz;
05 de Maio - Rodas de conversas sobre o Projeto Eu me Protejo (prevenção
contra exploração sexual de crianças);
18 de Maio - Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças com
Desfile na comunidade;
14 de junho - Festa dos Aniversariantes Trimestral;
24 de junho - Reunião de Pais;
07 de Julho - Reunião de Pais e Responsáveis com exposição e apresentação
de trabalhos confeccionados pelas crianças;
09 de Julho - Festa das Regiões Nordeste e Sudeste;
13 de Agosto - Festa das Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste;
25 de Agosto - Dia Distrital da Educação Infantil - especial com contação de
histórias;
06 de Setembro - Desfile Cívico na comunidade;
08 de Setembro - Festa dos Aniversariantes Trismetral;
20 de Setembro - Reunião com os Pais;
11 de Outubro - Festa das Crianças;
12 de Outubro - Passeio no Parque da Cidade para participar do Evento Um
dia sem WIFI com a participação das famílias;
03 de Dezembro - Formatura do 2º Período com a presença dos pais;
08 de Dezembro - Festa Natalina com as Famílias;

3228 massagens

Ações desenvolvidas junto às  Crianças e Famílias

Atendimento SOE - Educação InfantilAtendimentos Psicológicos

52 crianças

16

61 Pessoas

Massagens Bioenergéticas



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Projeto Valorizando a Vida
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Objetivo: Sistematizar ações preventivas e
atividades diversificadas, estimulando a
valorização de crianças e adolescentes como
seres humanos e sua integração no
contexto familiar e social.

Este projeto atende 40 crianças e
adolescentes, de 06 a 14 anos, no período
vespertino, de segunda a sexta e tem um
caráter preventivo, pois possibilita a
complementariedade de propósitos e ações
entre famílias, escola e comunidade.

Atividades Desenvolvidas

Acompanhamento escolar com
ênfase em leitura, escrita e cálculos;
Oficinas: informática, cidadania e
valores, saúde, educação ambiental,
Projeto Eu me Protejo (prevenção
contra o abuso sexual de crianças e
adolescentes;
Atividades físicas e jogos;
Alimentação; e
Passeios.

Parceiros
Programa Sesc Mesa Brasil-DF, Rotary CLub de Taguatginga Oeste, Casa da Amizade
de Taguatinga Oeste, Instituto Sabin, MPDFT, CEASA/DF e voluntários.
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Projeto Valorizando a Vida
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No ano de 2022, a Associação Maria de Nazaré prestou os seguintes atendimentos às
crianças e adolescentes do Projeto Valorizando a Vida:

9 pessoas

36 pessoas

16 pessoas

01 pessoa

10 pessoas

120

70 pessoas

16 livros

Oficinas e palestras ministradas pelos alunos
voluntários da Universidade Católica de Brasília

12 de maio -  Filme: Trabalhando a Alimentação
Saudável e entrega de cartilhas de saúde;
19 de maio - Palestra sobre Saúde Bucal e sua
importância;
02 de junho - Palestra e Roda de Conversa com
contação de história, jogos e distribuição da
Cartilha de Comunicação Não Violenta - Cultura
da Paz;
10 de junho - Palestra sobre profissões e Roda de
Conversa sobre Violência com distribuição de
cartilhas impressas pelos estudantes do Projeto
Eu me Protejo (projeto de prevenção ao abuso
sexual infantil);

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Projeto Valorizando a Vida



20

Projeto Valorizando a Vida

Oficinas e palestras ministradas pelos alunos
voluntários do curso de nutrição da UNICEPLAC

Outras Atividades



Famílias Atendidas
META

   ATENDIDAS

200

246

Visitas domiciliares;
Cursos e oficinas de capacitação na área de empreendedorismo, culinária e
educação financeira para melhoria da renda familiar;
Promoção de feiras para a venda de produtos artesanais e alimentos;
Atendimento primário nas áreas de psicologia e terapias de desenvolvimento
pessoal;
Promoção de acompanhamento e orientação nas áreas de psicologia,
psicopedagogia, nutrição  e orientação jurídica;
Desenvolvimento de palestras, lives e rodas de conversas terapêuticas direcionadas
para a prevenção de violência doméstica, abuso sexual infantil e promoção da
saúde;
Distribuição de cestas básicas;
Exames oftalmológicos; e
Bazar solidário.
Passeio (espetáculo teatral da Cia de Comédia G7 ) - Grupo de mulheres que
sofreram violência doméstica.

Atividades Desenvolvidas:

Programa Social de Apoio e Orientação às Famílias

Objetivo: Contribuir para o alcance de
alternativas emancipatórias para o
enfrentamento e prevenção de situação de
risco social e a vulnerabilidade social e
financeira de famílias que se encontram
em situações de uso de drogas, de
violência doméstica e abuso sexual entre
seus membros, de forma a promover o
bem-estar das mesmas..

0 pessoas 100 pessoas 200 pessoas 300 pessoas 400 pessoas 500 pessoas

Atendimento Psicológico 

Triagem Oftalmológica 

Exame Oftalmológico 

Doações de óculos 

Terapias Interativas 

Visitas domiciliares 

Doações de Cestas Básicas 

Atendimentos Prestados às Famílias no ano de 2022

40 pessoas

50 pessoas

24 pessoas

07 pessoas

61 pessoas

467 cestas

05 visitas
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Programa Social de Apoio e Orientação às Famílias

ATIVIDADES QUANTIDADE

Doações de Livros 534 livros

Doações de Roupas 4210 peças

Doações de calçados 610 calçados

Doações de brinquedos 156 brinquedos

Doações de móveis 22 móveis

Doações de Fraldas Geriátricas 120 fraldas

Doações de Fraldas Infantis 235 fraldas

ATIVIDADES QUANTIDADE

Palestras 06 palestras

Rodas de conversa 10 rodas

Cursos de Informática 01 curso

Eventos (Festas das Regiões) 02 eventos

Teatro 05 peças
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Programa Social de Apoio e Orientação às Famílias

Doações de bens do Bazar Solidário

Ações Desenvolvidas no ano de 2022

Reuniões/Encontros 18



Programa Social de Apoio e Orientação às Famílias
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Teatro

A Companhia de Comédia G7 de
Brasília prestigia as mulheres do
Projeto Renascer (Violência
Doméstica) coordenadas pela
psicóloga Neusa Maria para assistir
as pré-estreias dos espetáculos.
617 pessoas assistiram 05 peças da
Cia de Comédia G7 durante o ano
de 2022.

Transporte concedido em parceria
com a Polícia Militar do DF.
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Cursos e Palestras

A Associação Maria de Nazaré também desenvolveu, no ano de 2022, cursos, palestras e
rodas de conversa com as temáticas de: empreendedorismo, informática básica,
aposentadoria-BPC, violência doméstica, abuso sexual infantil, educação financeira e
autoconhecimento junto às famílias da comunidade de Samambaia assistidas pelas
instituição.
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Dia Internacional da Mulher

ATO DE APOIO A LUTA DE MULHERES NEGRAS

No dia 08 de março, tivemos a reunião de pais junto às famílias das crianças do
Projeto Semeando o Saber (Educação Infantil), ocasião em que foi lembrado o Dia
Internacional da Mulher junto aos pais de todas as crianças matriculadas na
instituição.
.

As Conselheiras do Conselho Distrital de
Promoção de Igualdade Racial, Neusa Maria e
Sônia Feitoza, membros da Associação Maria de
Nazaré estiveram presentes no Ato de 08 de
março, apoiando a luta das mulheres negras
contra o racismo. Na ocasião, também foram
distribuídas cartilhas do projeto Eu me Protejo
(projeto de combate e enfrentamento contra o
abuso sexual infantil e da adolescência).



Feira Criativa

Durante o ano de 2022, Associação
Maria de Nazaré promoveu 12 Feiras
Criativas junto às alunas do Curso de
Empreendedorismo da Instituição e
famílias assistidas. Esta feira tem o
intuito de abrir espaços gratuitos para
que as mulheres e alunas dos cursos
possam vender produtos artesanais e
alimentos fabricados pelas mesmas a
fim de contribuir para o
desenvolvimento do espírito
empreendedor e melhoria da renda
familiar.

Roupas ecalçadosnovos
Doces,

chocolates e
bolos

11ª Feira

Comidas:
farofas

diversas e
outros

Produto de
beleza e saúde

Artesanato
Bazar deroupas

12 de novembro | 08h as 13h
 

 

ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ  
QN 404 CONJUNTO A  LOTE 01

SAMAMBAIA NORTE -DF
 

Amigurami

Utilidades do lar

Açaí
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Ação Social Coletiva
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No dia 20 de janeiro de 2022, na QNN 23 da Ceilândia-DF, aconteceu o evento da 1ª

Ação Social Coletiva com o Grupo de Mulheres. Este evento teve a participação da

Casa da Amizade de Taguatinga Oeste que desenvolve o Projeto Mulheres que

Inspiram Mulheres, além de parcerias com Associação Maria de Nazaré, Projetos:

Renascer (Violência Doméstica) e Eu Me Protejo (Abuso Sexual contra crianças e

adolescentes).

Neste evento aconteceu a Roda de Conversa Terapêutica, foram servidos lanches,

distribuídas cestas básicas, presentes, cartilhas do projeto Eu me Protejo e a

realização do bazar solidário, beneficiando as mulheres da Casa Akotirene. 

1ª AÇÃO SOCIAL COLETIVA



Ação Social Coletiva com paceria
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No dia 23 de julho de 2022, na Comunidade de Santa Luzia da Cidade Estrutural -

DF, aconteceu a Ação Social Coletiva. Neste evento aconteceu a Roda de

Conversa, distribuição de cestas básicas, atendimento jurídico, distribuição de

cartilhas do projeto "Eu me Protejo" e a realização do bazar solidário,

beneficiando mais de 270 pessoas.

Parceiros

Programa Sesc Mesa Brasil-DF, Rotary CLub de Taguatinga Oeste, Casa da Amizade

de Taguatinga Oeste, Instituto Sabin, MPDFT, CEASA/DF, Supermercado Quibom,

Amigos do Bertodo Segurança Alimentar, Instituto Arvoredo e voluntários.



Ato de Mobilização pela Vida das Crianças e Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica e Feminicídio
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O Ato de Mobilização pela Vida das Crianças e Mulheres, ocorrido em frente ao

Colégio Helena Reis, promoveu um minuto de silêncio em respeito à vida de

crianças e mulheres.

O Ato aconteceu após seguidos casos de violência, sendo o mais recente da

menina Izadora que estudava neste colégio, de 8 anos, que morreu no dia 5 de

fevereiro por um homem que atacou 5 pessoas.

Participaram da mobilização a Assembléia Popular pela Vida de todas as Mulheres

e meninas, A Associação Maria de Nazaré, Projeto Renascer, CRESAN, Frente

Nacional das Mulheres com Deficiência, Mais de Nós, Instituto Social do Distrito

Federal, Comissão de Igualdade Racial da OAB/DF, CRESS-DF, Projeto Eu me

Protejo e Faça Bonito e representantes da Casa da Amizade de Taguatinga Oeste.



Lançamento da cartilha "racismo não é mal-entendido. racismo é crime!"
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A Associação Maria de Nazaré possui

dois membros representantes da

instituição (Neuzimar Maria e Sônia

Feitoza) que exercem a função de

Conselheiras do Conselho Distrital de

Promoção de Igualdade Racial.

No dia 10 de fevereiro, foi realizada uma

Roda de Conversa para o lançamento

da Cartilha "Racismo não é mal-

entendido. Racismo é Crime!", sendo

uma dos colaboradores, na escrita e

elaboração desta cartilha,  a psicóloga e

também membro  da Comissão de

Desigualdade da OAB/DF, Neuzimar

Maria, que juntamente com  os

membros participantes dessa Comissão

trouxeram bastante esclarecimentos

sobre esta questão.

 A cartilha Racismo não é mal-

entendido. Racismo é crime! está

disponível para download no link:

www.oabdf.org.br/revistas-cartilhas



Apresentação do Projeto "Eu Me Protejo" na Câmara Federal
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No dia 31 de março de 2022, foi apresentado o Projeto Eu me Protejo na
Câmera Federal pela autora Patrícia Almeida e co-autora Neusa Maria. Nesta
apresentação foi mostrado a prática com as crianças da Educação Infantil da
Associação Maria de Nazaré, como instrumento de proteção contra o abuso
sexual infantil.

Foram distribuídas 650 cartilhas



Campanha Contra o Abuso Sexual Infantil
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No dia 3 de agosto, mês da Primeira Infância do Ministério da Cidadania,
formado por equipes do Programa Criança Feliz, aconteceu a palestra sobre
"Eu Me Protejo" proferida pela Psicóloga Neusa contra o abuso sexual infantil
e adolescente.



Passeio  com a Família
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Passeio comemorando o Dias das Crianças com
aproximadamente 200 pessoas. Com parceria
da Casa da Amizade de Taguatinga Oeste e
outras.
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Programa Vivendo Melhor

O programa Vivendo Melhor constitui-se no desenvolvimento de um conjunto de
atividades voltadas para a área de saúde e bem-estar, contando com parceiros
voluntários e envolvimento da própria comunidade, ao qual participa de atividades
direcionadas à saúde e educação preventiva, sendo cada profissional direcionado às
suas ações na execução dos objetivos propostos. 
Nas instalações da instituição funcionam as seguintes atividades:

Grupo de Alcoólicos Anônimos Longa Vida -

Atendimento de 30 pessoas realizado todas as

segundas e sextas-feiras, das 20h00 às 22h00.

Grupo Ginástica nas Quadras - Desenvolvimento de aulas de pilates, alongamento,
dança e ginástica. Atendimento presencial de 120 pessoas matriculadas em 03 turmas
todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 14h00 às 15h00 e das 15h00 às 16h00. As
aulas são ministradas pela professora Flávia Lima da Secretária de Estado e Educação do
Distrito Federal.

Biodança - É uma terapia que através do sistema de integração, promove a renovação
orgânica, reeducação afetiva e reaprendizagem das funções originárias da vida por meio
da dança, música, canto e exercícios de comunicação em grupo. Na instituição, são
atendidas 21 pessoas e as atividades são desenvolvidas pela terapeuta e facilitadora
voluntária de biodança Olga Santana Sales. As aulas acontece todas as quintas das
08h00 às 9h15.



Campanhas
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- Curso de Aceleração de OSCs - Por intermédio da parceria com o Instituto Sabin, a
Associação Maria de Nazaré participou do curso de formação de empreendedores sociais
das OSCs aceleradas nos Programas Criança e Saúde e Saúde+ de 2018 até 2022. Os
objetivos da Comunidade Saúde+ são:
• Troca de experiência e boas práticas entre as OSCs aceleradas nos Programas Criança e
Saúde e Saúde+;
• Conexão e apoio entre os membros;
• Continuidade do processo de desenvolvimento das OSCs
em gestão.

Parceria com Instituto Sabin

Ações Realizadas pelo Instituto 
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Recursos  Financeiros
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No ano de 2022, a Associação Maria de Nazaré desenvolveu suas atividades por meio de
parcerias públicas como o convênio firmado com a Secretaria de Estado e Educação do
Distrital Federal para o atendimento das crianças da Educação Infantil e parceria com o
Ministério Público do Distrito Federal para reformas e aquisição de materiais
permanentes.

R$0 R$5.000.000 R$10.000.000 R$15.000.000 R$20.000.000

Entradas 

Saídas 

R$1.320.754,28

R$1.357.070,50

RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO INFANTIL

Obs.: Os recursos oriundos do convênio firmado junto à Secretaria de Estado e Educação do Distrito
Federal foram apenas alocados para o desenvolvimento do Projeto Semeando o Saber, sendo tais recursos
alocados no pagamento de recursos humanos, material pedagógico e de escritório, alimentação,
uniformes dentre outros.

R$0 R$5.000.000 R$10.000.000 R$15.000.000 R$20.000.000

Entradas 

Saídas 

R$177.037,51

 R$192.051,29

RECURSOS PRÓPRIOS 2022

Os recursos arrecadados com a venda de produtos do bazar, feiras criativas, festas das
regiões e demais eventos foram alocados nos projetos de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (Projeto Valorizando a Vida) para arcar com custos de
pagamento de monitor, materiais e alimentação e direcionados também no
atendimento das necessidades do Programa Social de Apoio e Orientação às Famílias
desenvolvido junto às famílias das crianças e adolescentes matriculados na instituição.

Obs.: Em 2022, tivemos o total de saídas maior do que de entradas, porém isso não significa que estamos
co saldo devedor e sim que o saldo positivo do ano anterior  conseguiu saldar todas as despesas e custos
da instituição para manutenção dos projetos no presente ano, sendo o saldo anterior de R$ 140.697,60.



Parceiros 30
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.
Carlocci Feitoza

 

Samambaia-DF, 30 de Dezembro de 2022

AMIGOS DO BERTODO
SEGURANÇA ALIMENTAR


