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PERCURSO HISTÓRICO

• Os direitos da criança e do adolescente na 
legislação brasileira vêm sendo construídos no 
decorrer da história, assim como as políticas 
públicas de proteção destinadas a esta 
população. 

• As crianças e os adolescentes não foram 
reconhecidos como sujeitos de direitos na 
sociedade e no ordenamento jurídico brasileiro 
até a promulgação da Constituição Federativa do 
Brasil de 1988.



JUSTIFICATIVA PARA A EFETIVAÇÃO DE UM SGDCA
• Para compreendermos porque o Brasil optou pela 

definição da ação sistêmica como o caminho para 
a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, 
precisamos rever a caminhada histórica 
relacionada à criança e ao adolescente. 

• A visão de processo histórico e cultural é 
fundamental para uma compreensão qualificada 
da situação que vivemos e que buscamos 
transformar. 

• É preciso considerar as formas como crianças e 
adolescentes foram tratados ao longo dos séculos 
no Brasil e fora dele, principalmente se levarmos 
em conta as inúmeras culturas que influenciaram 
a formação do povo brasileiro.



• Historicamente, a criança no Brasil foi sempre 
colocada em segundo plano (ou, talvez sem 
exagero, em último plano)

• A criança e o adolescente foram considerados, 
ao longo dos cinco séculos de Brasil, com 
algumas poucas variações, como um ser de 
menor valor, utilizado para o trabalho e 
desrespeitado constantemente.



• De maneira generalizada, pode-se dizer que, 
quando não estavam abandonados à própria 
sorte, vistos como adultos em miniatura que, 
assim sendo, deveriam cuidar de si próprios, 
as crianças e os adolescentes sempre foram 
receptores das decisões e das ações 
arbitrárias dos adultos, ou seja, objetos de 
suas intervenções.



• Em virtude da própria construção histórica do 
Brasil não significa dizer que todos os que 
atenderam crianças e adolescente ao longo do 
tempo eram pessoas mau intencionadas

• No entanto, estes atores sociais destinados à 
tarefa de proteger crianças e adolescentes, 
mesmo com objetivos e intenções legítimas e 
louváveis, nunca consideraram ouvir a criança 
ou colocá-la num patamar de participante dos 
processos de intervenção ou atendimento.



• Ao longo da História dos direitos humanos no 
Brasil, muitas iniciativas, em diversas 
localidades começaram a efetivar práticas 
mais participativas, como, por exemplo, o 
Movimento Nacional dos Meninos e Meninas 
de Rua. 

• Quando da abertura democrática no país, 
mais especificamente no momento histórico 
da construção da Constituição Federal de 
1988, estes movimentos de defesa da criança 
tiveram papel fundamental na inclusão do 
artigo 227 na Constituição. Este artigo resume 
os princípios e objetivos do ECA.
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VOCÊ SABIA???

• As duas primeiras Constituições Brasileiras – a 
Constituição Imperialista de 1824 e a 

Constituição Republicana de 1891 – houve 
uma omissão com relação à proteção da 

criança e do adolescente, nas quais não há 
menção à esta população.



• A preocupação em relação às crianças e 
adolescentes, do período colonial até a 
metade do século XIX, esteve voltada para a 
assistência, com caráter eminentemente 
CARITATIVO e RELIGIOSO, destinada àquelas 
crianças e adolescentes considerados 
rejeitados ou abandonados.



A leis e os Códigos
• O código criminal do Império (1830): estabeleceu 

que os menores de quatorze anos não poderiam 
ser submetidos a penas, sendo recolhidos nas 
Casas de Correção, não ultrapassando os 
dezessete anos de idade.

• O Código Penal de 1890, representa um 
retrocesso, uma vez que estabeleceu o limite de 
nove anos de idade, para cumprimento de penas. 
Essa legislação presumia o recolhimento a 
estabelecimentos disciplinares de adolescentes 
com idades entre 14 e 21 anos incompletos, 
quando avaliados como “vadios”.



• Após a Proclamação da República em 1889, 
foram criadas as casas correcionais para os 
menores, que tinham como objetivo corrigir o 
comportamento “desviante” ou 
“transgressor”. A criação dos tribunais 
especiais, do Conselho de Assistência e 
Proteção aos Menores e do Abrigo de 
Menores também se destacam como ações 
estatais importantes neste período.



O século XX foi marcado por três 
legislações voltadas para as questões 
referentes à infância e adolescência: 



• Código de Menores de 1927 (Decreto nº 
17943-A, de 12 de outubro de 1927) 
estabelece a “Doutrina do Direito Penal do 
Menor”, sendo seu foco a criança e o 
adolescente “menor abandonado” ou 
“delinquente”



• Código de Menores de 1979 (Lei nº. 6.697, de 10 de 
outubro de 1979) revogou a “Doutrina do Direito Penal 
do Menor” e estabeleceu a “Doutrina do Menor em 
Situação Irregular”. Esse Código de Menores também 
não estava voltado para todas as crianças e 
adolescentes, mas apenas para aqueles que se 
encontravam nas situações descritas como irregulares, 
entre eles, as vítimas de maus tratos, as vítimas da 
omissão dos pais ou responsáveis e os autores de 
infração penal. A Lei preconizava que o “Juiz de 
Menores” poderia decidir, de maneira autoritária e 
isolada, a situação da criança/adolescente em situação 
irregular.



• ECA (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990). 
Altera a concepção dos direitos das crianças e 
dos adolescentes, é fruto de uma intensa 
mobilização da sociedade civil. No bojo, surge 
dois anos antes, a Constituição Federativa do 
Brasil de 1988 a qual altera a direção da 
história dos direitos da criança e do 
adolescente, reconhecendo-os como sujeitos 
com direitos e garantias. 



• Neste cenário, destacou-se também o tratado 
internacional aprovado pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas no ano de 1989, instituído 
pela Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança, elaborado pela ONU. A convenção 
apontou uma série de direitos fundamentais 
das crianças, influênciando a concepção da 
infância e adolescência que passa a ser 
identificada na legislação brasileira.



O ECA – Estatuto da Criança e Adolescente -
(1990) definiu uma política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente através de 

um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, 

rompendo com as práticas assistencialistas e 
filantrópicas, dando origem assim ao SISTEMA 
DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE.



MAS, O QUE É O SGDCA?
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• O QUE É O SGDCA?

• A definição legal para o significado de “SGDCA 
– Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
Adolescente”  se encontra na Resolução nº 
113 do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA de 4 de 
19 de abril de 2006. 



• Art. 1° O Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente constitui-se na 
articulação e integração das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil, 
na aplicação de instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos de 
promoção, defesa e controle para a efetivação 
dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal.



• Para a adequada compreensão da definição, 
vejamos que ela se inicia com as palavras 
ARTICULAÇÃO e INTEGRAÇÃO. 

• Pode-se considerar estas palavras como a 
essência do SGDCA, como palavras-chave. 



• Buscando seu significado em conceituados 
dicionários, tem-se que:

• - SIGNIFICADO DE ARTICULAÇÃO (ou articular-se): 
– A união e a ligação; 

– a conceitos como entendimento (entender-se)

– A acordo (acordar algo, no sentido de combinar as 
formas de se fazê-lo). 

• O TERMO ARTICULAÇÃO TAMBÉM PODE SER 
ENTENDIDO COMO:

• estabelecer relações; fazer planos; criar 
estratégias; combinar medidas para um 
determinado fim



• DEFINIÇÃO MAIS COMPLETA DE ARTICULAÇÃO:

• estabelecer contatos para realização de algo

• unir-se formando um todo harmonioso, completar-se, 
complementar-se

• unir-se de modo que cada parte possa mover-se 
independentemente.



• SIGNIFICADO DE INTEGRAÇÃO ou integrar-se:

• tornar-se inteiro

• tornar-se ligado

• Completar

• juntar-se, tornando-se como parte integrante

• reunir-se

• incluir um elemento num conjunto, formando um todo 
coerente

• adaptar-se a um grupo

• fazer sentir-se como membro de uma coletividade

• unir-se por entendimento



REFLEXÃO

• Mesmo  a quantidade de significados possa  
tornar cansativa ou enfadonha esta exposição, 
ela é significativa ao mostrar como apenas 
duas palavras conseguem, se compreendidas 
corretamente, colocar uma gama de 
significados e situações exigidas para que o 
SGDCA exista efetivamente.



• Grande parte dos operadores do direito da 
criança e do adolescente no Brasil já 
compreende, ainda que teoricamente, o conceito 
de SGDCA. 

• Eles sabem que, ao falarmos de SGDCA estamos 
falando da ação coesa, coerente e organizada dos 
profissionais ou instituições que atendem as 
crianças e adolescentes visando à garantia dos 
seus direitos. 

• Um sistema é um conjunto de elementos 
interconectados, de modo a formar um todo 
organizado.



• O SGDCA não é uma instituição, mas uma 
forma de ação, na qual cada um conhece seu 
papel, além de conhecer o papel dos demais, 
percebendo e articulando as ligações, relações 
e complementaridades destes papéis em prol 
da defesa e garantia dos direitos da criança e 
adolescente.



Mas, o qual o significado de sistema?

• Exemplos de sistemas são citados em todas as 
ciências, desde a biologia ou medicina, até as 
engenharias e outras tantas ciências

• Todos nós já ouvimos falar em sistema digestivo 
ou urinário, por exemplo.

• Já ouvimos falar em sistemas prisional, sistema 
político, etc.

• Agora estamos falando de SGDCA – Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente



• Tecendo um paralelo:

• No sistema digestivo cada órgão tem seu papel e 
funciona de maneira articulada com os demais. 

• Já no momento da mastigação os demais órgãos 
estão produzindo as enzimas necessárias e se 
preparando para receber os alimentos. 

• São ações independentes, mas interligadas. 

• Cada órgão cumpre o seu papel específico, 
porém, não de maneira indiscriminada, mas de 
forma a construir um todo que funciona rumo a 
um objetivo comum.



CARACTERÍSTICAS DO SGDCA:  

• a união de instituições e profissionais formando 
um todo harmonioso

• o entendimento dos papéis de cada um e dos 
demais

• o estabelecimento de acordos ou combinados 
comuns, conhecidos como protocolos de 
atendimento

• a frequente e organizada troca de informações
• a criação e/ou definição de planos comuns e 

estratégias de ação
• a complementaridade entre os atores do sistema



CARACTERÍSTICAS DO SGDCA:

• a manutenção da independência de cada ator

• a inclusão dos organismos que estejam 
afastados ou agindo de maneira 
individualizada

• a necessidade de adaptação de cada ator, para 
compor o todo organizado

• o sentimento de pertencimento a algo maior 
do que si.
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• A Resolução 113 não diferencia a responsabilidade de 
organismos governamentais ou da sociedade civil. 
Ambos participam igualmente no SGDCA, cada um 
cumprindo seu papel espefifico . 

• A Resolução 113 também trata da aplicação dos 
instrumentos normativos, entendidos como todo o 
conjunto de normas legais (leis, tratados, resoluções, 
convenções etc.), que se referem aos direitos de 
crianças e adolescentes. 

• A Resolução 113 ressalta que o Brasil, ao ratificar as 
convenções internacionais, as incorporou à normativa 
legal brasileira, ou seja, estes documentos passam a 
valer como instrumentais legais para o Brasil.



• Esta Resolução coloca que, assim como na 
aplicação dos instrumentos normativos, a 
articulação e a integração deverão existir no 
funcionamento dos mecanismos de 
promoção, defesa e controle de direitos, nos 
níveis de governos, ou seja, federal, estaduais, 
distrital e municipais.



• A Resolução 113 cita a efetivação dos “direitos 
humanos de crianças e adolescentes”. 

• A expressão aparentemente simples defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes
carrega significado importantíssimo ao 
pontuar um contexto maior, que é o de defesa 
de direitos humanos.



Considerações Importantes

• Nota-se ainda que, entre parte considerável dos 
defensores dos direitos de crianças e adolescentes, 
existe uma postura equivocada na defesa do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, como se este fosse uma 
normativa à parte do sistema maior de defesa de 
direitos humanos

• Isto coloca o ECA e os direitos de crianças e 
adolescentes numa posição de sucessor do direito 
menorista, sem se dar conta de que isto continua 
reforçando a ideia de que a criança deve ser tratada 
como um público à parte.

É preciso entender que o ECA atua numa nova lógica de 
defesa dos direitos das criança e adolescentes.



RELEMBRANDO

• Entende-se por direito menorista, o direito 
que se baseava no antigo Código de Menores, 
considerando a criança, ainda, como objeto de 
intervenções de adultos, não a considerando 
como sujeito de direitos.



• Contrário Código de Menores - Lei n.º 
6.697/79, o que o ECA e a Convenção dos 
Direitos da Criança colocam é que a criança e 
o adolescente sejam considerados sujeitos de 
direitos, sem, no entanto, desconsiderar sua 
condição peculiar de desenvolvimento e de 
prioridade absoluta. 



CARACTERIZAÇÃO DA REDE
NO SGDCA – Sistema de Garantia 

dos Direitos da Criança e 
Adolescente 
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CARACTERIZAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Antes de tudo, é preciso pensar que:

• O Sistema de Garantia de Direitos garante tanto os 
direitos universais a todas as crianças e adolescente 
como a proteção especial para aqueles que foram 
ameaçados ou violados em seus direitos. 

• Este sistema se constitui através da integração de um 
conjunto de atores, instrumentos e espaços 
institucionais formais e informais com papéis e 
atribuições específicas e definidas no ECA (1990).



• Os parâmetros para a instituição e o 
fortalecimento do SGDCA foram preconizados 
pela Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CONANDA). 

• De acordo com esta resolução, o SGDCA é 
responsável por colocar todas as crianças e 
adolescentes a salvo de todas as formas de 
violações de direitos e garantir a apuração e 
reparação dessas” (art. 2). 



Como funciona a REDE do SGDCA

• A prática do Sistema é consolidada através de redes de 
proteção que visam à promoção do atendimento 
integral às necessidades da população infanto-juvenil. 

• A “noção de rede” permite traduzir com mais 
propriedade a trama de conexões interorganizacionais
em que se baseia o sistema de garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, pois abrange a complexidade 
das relações acionadas pelos atores de cada 
organização para garantir os direitos. 



• Deste modo, podemos entender as REDES como:

“o aspecto dinâmico do sistema, conformado a 
partir das conexões entre atores que 
compartilham um sentido de ação”. 

• A literatura aponta que, de modo geral, o 
trabalho em rede envolve uma construção 
coletiva através de relacionamentos, 
negociações, interesses compatíveis, acordos, 
movimentos de interação e também de adesão.



A REDE na prática do SGDCA
• As ações em rede abrangem:
• 1 - A recepção e o encaminhamento 

propriamente dito dos casos, discussão dos casos 
por todos os profissionais envolvidos no 
atendimento, 

• 2 – O acesso aos prontuários e processos 
judiciais, 

• 3 – As visitas interinstitucionais (acolhimento 
residencial ou institucional, fórum, escola, 
domicilio), debates tematizados, 

• 4 – A participação em espaços de discussão 
política e troca de saberes e experiências.



• Deste modo, exercer a articulação da rede implica 
agendas em comum, tanto para o 
desenvolvimento de acordos em relação aos 
desafios e ações, como para o acompanhamento 
dos casos e avaliações de fluxos. 

• Nesse sentido, a rede de proteção representa 
uma NOVA FORMA de atenção voltada para a 
infância e adolescência, que visa à atuação 
integrada e articulada das instituições, órgãos e 
atores que atuam no atendimento de crianças, 
adolescentes e suas famílias.



Por que é tão importante a atuação 
em REDE, quando falamos de um 

Sistema?

• A possibilidade da prática de redes permite 
“repensar formas instituídas de atuação e 
buscar formas instituintes, que rompam com 
as práticas tradicionais, como a busca ativa, a 
transversalidade de saberes, a articulação com 
movimentos sociais”.



• A importância do atendimento em rede para o 
enfretamento do fenômeno da violência, bem 
como, para a efetividade das ações de 
proteção das crianças e adolescentes é 
amplamente discutida pela literatura.



Literatura que versa sobre o tema:
• A rede de proteção a crianças e adolescentes, a medida protetora abrigo e o 

direito à convivência familiar e comunitária: A experiência em nove municípios. 
In E. R. A. da Silva (Ed.), O direito à convivência familiar e comunitária: Os abrigos 
para crianças e adolescentes no Brasil (pp. 325-365). Brasília, DF: Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada. Aquino, L. M. C. (2004). 

• O abuso sexual contra crianças e adolescentes: Os (des) caminhos da denúncia. 
Brasília, DF: Presidência da República, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
E. T. Faleiros, 2003; 

• O atendimento e a rede de proteção da criança e do adolescente vítima de 
violência sexual na perspectiva dos profissionais do CREAS. Barbarói, 37, 67-87. 
doi:10.17058/barbaroi.v0i37.2097. Faraj & Siqueira, 2012;  

• Acolhendo crianças e adolescentes: Experiências de promoção de direitos a 
convivência familiar e comunitária no Brasil (2. ed.). São Paulo, SP: Cortez. Rizzini
et al., 2007; 

• Redes de prevenção à violência: Da utopia à ação. Ciência & Saúde Coletiva, 
11(Supl.), 1313-1322. doi:10.1590/S141381232006000500020 Njaine, K., Assis, 
S. G., Gomes, R., & Minayo, M. C. S. (2007). 



REFLEXÃO

• A articulação dos órgãos, instituições e atores 
que atendem a criança e adolescente em suspeita 
ou situação de violação de direitos faz-se 
necessária, pois ações isoladas e fragmentadas 
não se mostram suficientes na prevenção, na 
responsabilização do agressor e no atendimento 
da vítima. 

• Além disso, podem causar um dano adicional à 
criança e ao adolescente, acentuando o trauma 
da situação de violência.



REFLEXÃO
• Apesar da atual legislação voltada para a infância e 

adolescência buscar romper com as antigas práticas 
presentes no percurso histórico e estudos científicos
apontarem a importância do atendimento em rede, 
pesquisas vêm mostrando a falta de articulação das 
instituições e dos órgãos que integram a rede. 

• Considera-se que a efetivação dos direitos e a 
superação das situações de violência requerem o 
conhecimento e a reflexão de atores que compõem a 
rede. 

O QUE A NOSSA PRÁTICA DE ATUAÇÃO DENTRO DO 
SGDCA DIZ SOBRE A ARTICULAÇÃO DA REDE??? 

COMENTEM.



A IMPORTÂNCIA DAS LEIS E 
NORMATIVAS QUE ASSEGURAM OS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES



O ECA É CONSIDERADO UMA DAS LEIS MAIS 
CIMPLETAS DO MUNDO NO SEU SEGMENTO, 
SERVINDO DE EXEMPLO PARA VARIOS PAÍSES.

• O ECA, está em absoluta consonância com a 
Convenção dos Direitos da Criança representava 
um referencial seguro sobre o que o país 
desejava (e ainda deseja), para suas crianças e 
adolescentes. 

Era o momento de pensar em como transformar a 
lei em realidade.



• As linhas gerais de ação eram dadas pelo 
próprio ECA, em seus artigos que tratam da 
política de atendimento (artigos 86 a 89). 

• O artigo 86 do ECA afirma: “A política de 
atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não 
governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios”



• O artigo 89 afirma: “A função de membro do 
conselho nacional e dos conselhos estaduais e 
municipais dos direitos da criança e do 
adolescente é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada.”



• A articulação das ações governamentais e não 
governamentais, assim como os demais 
princípios do ECA, não estavam na lei por 
acaso, mas como sinal da articulação do 
movimento que lutou pela promulgação do 
ECA com as normativas internacionais mais 
atuais na época. 

• A idéia da ação sistêmica visando à garantia 
de direitos já existia em outros países.



• Com base no artigo 86 (já compilado antes), 
teve início a discussão sobre qual seria a 
melhor forma de operacionalizar os direitos 
das crianças e adolescentes no Brasil. 

• Esta discussão, ainda no início da década de 
1990, e em consonância com a discussão 
internacional, voltou-se para a ideia de um 
sistema de garantias de direitos para crianças 
e adolescentes.



A construção do SGDCA, assim como a construção 
do próprio ECA foi participativa, e entre várias 

entidades e personalidades destaca-se:

• Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação 
Página Social - CENDHEC, em Recife

• Associação Nacional dos Centros de Defesa da 
Criança e do Adolescente – ANCED

• Procurador de Justiça baiano Wanderlino
Nogueira Neto, considerado, ainda hoje, a grande 
referência para o tema do SGDCA.



MAS, AFINAL QUAL O 
OBJETIVO DO SGDCA? 



• Em linhas gerais e simplificadas podemos 
considerar que, trata-se de “diminuir a 
distância entre a regulamentação e 
normativas legais existente, considerada 
adequada e exemplar, e a realidade de 
violação de direitos vivida pela maioria das 
crianças e adolescentes brasileiros”.



• O SGDCA se apresenta, então como a 
estratégia escolhida pelos operadores do 
direito e sociedade civil no Brasil, para efetivar 
e concretizar a garantia dos direitos previstos 
no ECA para todas as crianças e adolescentes.



• Ao contrário dos demais sistemas oficializados no 
Brasil, como o Sistema Único de Saúde – SUS ou o 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS, o 
SGDCA não é puramente operacional, mas, tem 
como característica principal ser de ordem 
estratégica e ordenadora. 

• Isso quer dizer que, além de não estar sob a 
gestão de um único organismo (como os demais 
sistemas, sob a gestão do governo brasileiro), ele 
não se refere somente aos aspectos operacionais, 
às regras precisas e detalhadas de operação dos 
atendimentos. 



• Ao contrário, estabelece estratégias gerais de 
ação, que devem ser seguidas, mas adaptadas a 
cada realidade, permitindo que os atores sociais 
estabeleçam novas formas de implementá-las, de 
acordo com suas realidades e potencialidades. 

• É preciso lembrar, porém, que a Resolução 113, 
no parágrafo 1 do artigo 1º (CONANDA/2006), 
cita que o SGDCA deve se articular com estes 
sistemas operacionais, assim como com sistemas 
congêneres internacionais. 



RESOLUÇÃO N°113 CONANDA

• CAPÍTULO I - DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

• Art. 1º. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de 
instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 
promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos 
humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal. 

• Parágrafo 1º. Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas 
nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente 
nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, 
segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores 
e promoção da igualdade e valorização da diversidade.



COMO SE ORGANIZA O SGDCA? 

• O SGDCA se organiza, de acordo com a 
Resolução 113 do CONANDA, em três eixos 
estratégicos de ação: 

• EIXO DA PROMOÇÃO

• EIXO DA DEFESA

• EIXO DO CONTROLE DOS DIREITOS



OBRIGADA A TODOS!

Contato:

Ana Paula de Almeida Miranda

das.cbanapaula@hotmail.com


