
RECOMEÇO 

Escrever um novo capítulo, virar 
o jogo, recomeçar...Esse é o 
bônus que a vida nos oferece e a 
nossa chance de acertar. 

PARCERIA  

SMPED 

 

REALIZAÇÃO 

SOLIDARIEDANÇA 



Apostila de 

aconselhamentos 

e orientações 

“Amanhã 
redobrada às forças. Pra 
cima, que não cessa. Há de 
vingar”  
                   Guilherme Arantes 



Introdução 
Esta é uma apostila preparada pela equipe multidisciplinar 

do projeto Recomeço. Um projeto fruto da parceria firmada com a  

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  

e Associação Solidariedança de Arte e Cultura. 

 

Este projeto teve sua ação em meio ao confinamento por Covid-19 e 

buscou aliviar os efeitos da pandemia na saúde mental e física da  

Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida. 

 

Esperamos que este material sirva para eternizar o olhar cuidadoso com  

a saúde mental e física, deixando o leitor pronto para seu recomeço e 

livre apesar de qualquer situação .  

 

 

                                                                                                    Cintia Lima 

                                                                                                Coordenadora 



O projeto 

 Garantir à pessoa acima de 11 anos, com 

deficiência e com mobilidade reduzida, 

amparo psicológico e assistencialista 

frente à pandemia e as consequências 

do isolamento social, por meio de ações 

online e presenciais durante o período de 

6 meses, garantindo alívio, informação e 

encaminhamentos. 

 

 



Musicoterapia 

E 

Dança  

Assistência Psicologia 



 

 

 

 
QUAIS CUIDADOS DEVO TER COM MINHA SAÚDE MENTAL? 

  

Lucas Felipe da Silva Fernandes 

Psicólogo 

 
Antes de tudo, entendemos saúde mental como uma relação 

contextual e a junção de diferentes fatores as quais cada pessoa está 

exposta ao longo da sua vida. Esses fatores podem incluir: 

relacionamento profissional, relacionamentos interpessoais ou afetivos, 

emocionais, saúde física, entre outros. 

  

Portanto, para identificarmos como está nossa saúde mental é 

importante que façamos algumas perguntas sobre cada um desses 

fatores. O que nos agrada e desagrada na maneira como nos 

relacionamos com o mundo e com nós mesmos? 

  

Vamos dar alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas, mas 

elas não são as únicas, cada pessoa pode encontrar suas próprias 

reflexões e questionamentos sobre o estilo de vida. Além disso, são 

diversos aspectos que podem influenciar na nossa qualidade de vida, 

não somente aqueles que apontarmos. 



Relacionamento profissional 

  

Quais são as atividades que me agradam 

no trabalho? O que me desagrada? Sou 

reconhecido pelos colegas e/ou pelo 

chefe? Quais eram minhas expectativas 

quando entrei na empresa? Os valores da 

empresa estão condizentes com o que 

acredito? Tenho trabalhado quanto tempo 

diariamente ou semanalmente? Estou 

trabalhando excessivamente por períodos 

prolongados? Possuo um plano de carreira 

pessoal? 

Relacionamentos interpessoais ou afetivos 

  

Tenho pessoas próximas com as quais posso 

contar meus sentimentos? Quais são os 

valores ou hobbies em comum que tenho 

com meus amigos? Sou respeitado por 

quem eu sou? Como tenho me 

relacionado com a minha família? Meu 

relacionamento conjugal me traz bem-

estar? Me sinto acolhida pelo meu 

parceiro? Consigo expressar como me sinto 

de maneira assertiva? 

Fatores emocionais 

  

Consigo lidar com minhas emoções de 

maneira efetiva? Sinto cansaço 

constantemente sem que tenha feito esforço 

físico? Como me sinto na maior parte do dia? 

Estou satisfeito com meu estilo de vida de 

uma forma geral? Me sinto no controle das 

minhas emoções e reações? Fico irritado com 

facilidade? Consigo expressar minhas 

emoções sem que existam julgamentos? 

Saúde física 

  

Pratico exercícios físicos com frequência? 

Realizo exames médicos rotineiros? Tenho 

uma alimentação saudável? É necessário 

que eu faça visitas ao nutricionista para 

balancear minha alimentação? Quantas 

horas tenho dormido por dia? Me sinto 

descansado quando acordo? Tenho me 

sentido cansado constantemente? Me 

machuco com frequência ou sinto dores 

constantes? 



 

 

É importante frisar que essas não são as únicas 

perguntas que podem ser feitas, mas fazem parte de 

um exercício constante de autopercepção. As 

respostas para essas perguntas variam de pessoa 

para pessoa e não necessariamente responder 

“não” para algumas delas indica a necessidade de 

procurar psicoterapia. 

  

Entretanto, as respostas podem dar indícios do que é 

necessário mudar no seu estilo de vida para se sentir 

mais satisfeito e melhorar sua qualidade de vida de 

uma forma geral. Caso encontre dificuldades para 

mudar ou não saiba o que fazer, é importante que 

busque ajuda e siga as recomendações descritas 

neste guia. 

  



 

 

 

 
O que fazer se sinto minha saúde mental abalada? 

Em que a psicologia pode lhe auxiliar?  

Cristiane de Fátima Carnavale Bevilacqua (psicóloga) 

 



Os processos psicológicos e médicos podem auxiliar no bem-estar e 

qualidade de vida dos que os procuram. A partir de uma entrevista 

direcionada à pessoa que está sendo atendida compreende-se as 

suas necessidades e qual direcionamento o profissional de saúde terá 

para seu tratamento. Sendo assim, é de extrema importância que se 

procure um serviço médico ou psicológico frente aos sofrimentos 

vividos. 

 

 A não procura dos serviços ou de ajuda especializada pode 

comprometer a vida e a rotina do usuário, aumentando seu 

sofrimento. Há casos em que a saúde física pode ficar 

comprometida, o que chamamos de somatização. Isso acontece 

quando os sintomas mentais passam a ser físicos. Os mais comuns 

são: dores de cabeça, dores estomacais, dores de coluna, entre 

outros.  

 

A psicologia pode auxiliar nesses processos de sofrimento 

acreditando que é possível minimizá-los após a entrevista inicial a fim 

de compreender a história de vida do paciente, suas experiências e 

seus pensamentos atuais. 



Os atendimentos podem ocorrer para:  

 



O processo psicoterapêutico pode contribuir para uma melhor 

aceitação do período de pandemia, COVID-19, considerando a 

ação que este tem em nossas vidas. O processo terapêutico se dá 

por:  

• Acolhimento; 

• Entrevista estruturada; 

• Escuta ativa e especializada; 

• Atividades; 

• Devolutivas; 

• Encaminhamentos; 



Os possíveis locais de atendimento são:  
 



Os atendimentos podem ser procurados 

diretamente nas UBS ou CAPS, 

presencialmente; 

 

Os atendimentos das Universidades são 

gratuitos ou a preços sociais. Podem estar 

comprometidos por conta da pandemia, e 

podem ser acessados pelo telefone das 

instituições; 

 

Nas clínicas particulares o usuário deve 

entrar em contato diretamente com a 

clínica ou profissional.  

  



MUSICOTERAPIA 

  

A Musicoterapia como agente 

facilitador à saúde e bem-estar 

nos efeitos causados pelo 

distanciamento social durante a 

Pandemia de Covid-19 

  
  

  

Rosilene Rodrigues da Silva 

Musicoterapeuta – NMT 

APEMESP 1-010469 



Sabemos que a música, assim como todas as manifestações artísticas 

contribuíram para a saúde mental, física e emocional das pessoas durante o 

período declarado como Pandemia por Covid-19 em 2020, se estendendo 

para 2021.  

 

Os objetivos da atuação da Musicoterapia no Projeto Recomeço foram: 

avaliar ambiente sonoro e possíveis danos cognitivos, sensoriais e motores 

causados ou intensificados pelo distanciamento social; orientar quanto a 

ambientação sonora; avaliar condições sonoro musicais; avaliar respostas 

emocionais, físicas, comportamentais através da música; minimizar os efeitos 

do estresse, ansiedade e quadro depressivo através de propostas sonoro 

musicais; orientar quanto aos efeitos iatrogênicos da música e som; 

proporcionar tarefas e atividades sonoro musicais a fim de amenizar os 

efeitos do distanciamento social; trabalhar percepção e escuta; trabalhar 

organização sensório motora através dos elementos musicais; contribuir no 

processo terapêutico a outras especialidades. 

 

Orientamos e sugerimos aqui algumas práticas musicais para que você 

possa ter uma melhor qualidade de vida e bem-estar e desfrutar de cada 

momento com alegria e esperança, mas sempre lembrando que as 

atividades realizadas em casa não denominam um processo terapêutico, 

para isso procure sempre ajuda de um profissional qualificado! 

  



Musicando em casa 
 

- Separe potes de plástico de 

tamanho diferentes e colheres de pau 

(pode ser balde); 

- Coloque sua música favorita e tente 

acompanhar as batidas e ritmo; 

- Brinque com as possibilidades sonoras 

e crie ritmos, batidas e sons com os 

objetos. 



Percebendo os sons (exercícios de 
percepção sonora) 

- Pare por alguns minutos em qualquer 

momento do dia e observe os sons, barulhos 

e ruídos a sua volta; 

- Escreva em um papel tudo o que 

conseguir observar e escutar; 

- Depois leia atentamente cada item que 

conseguiu escrever; 

- Repita a dinâmica por alguns dias e 

observe que sua percepção vai 

aumentando e você conseguirá observar 

sons que outrora nem percebia! 



Memória Musical 

- Liste em uma folha várias palavras 

aleatórias (Ex.: carro, flor, chuva, 

chocolate...) e enumere todas; 

- Reúna a família para brincarem juntos. 

Cada um escolherá um número quando 

for sua vez sem ver as palavras escritas no 

papel, não podendo repetir nenhum 

número. Cada participante vai lembrar de 

alguma música com aquela palavra, 

podendo ser uma parte da música, nome, 

quem canta etc. Fique livre para criar as 

regras da dinâmica! 



Diário Musical 

- Elabore seu diário musical. 

- A cada dia do mês você relata uma 

música que marcou aquele dia ou que 

teve a ver com algum momento no 

decorrer do dia; 

- Observe ao final do mês o quanto a 

música está presente na sua vida! 

- Fique à vontade para elaborar o diário 

musical nos meses seguintes. As músicas 

podem se repetir em momentos 

diferentes, observe! 

  
  



DANÇA 

INCLUSÃO 
ADAPTAÇÃO 

COMUNICAÇÃO POSSIBILIDADES 
Fernando Coelho 

Prof. Educação Física 

Cref4 108533-G/SP 



O QUE É DANÇA? 

Pintura rupestre que representa  
pessoas dançando 

 

 

É um tipo de manifestação artística que utiliza 

o corpo, a cadeira de rodas, a muleta, entre outros 

como instrumento criativo e extensão do corpo.  

 

A dança em si pode ser de forma livre ou pode ser  

uma coreografia predefinida que pode ou não se  

alinhar com as tradições de origem ou período 

histórico. 
 



Dança é comunicação. Ela é a arte de revelar um pensamento e um 

desejo individual ou coletivo. Assim, a dança para a pessoa com 

deficiência e mobilidade reduzida é a necessidade universal e 

humana de democratizar a dança e ressignificar olhares e conceitos. 

 

Normalmente, essa forma de manifestação vem acompanhada por 

música, mas também é possível dançar sem música. 

Existem vários estilos de dança: dança de salão, dança clássica, 

dança moderna, entre outros. Dentro de cada estilo tem os seus tipos 

de dança: Ballet, Bolero, Forró, House, Contemporânea, samba, etc. 



Dança contra o COVID-19 

  

Nunca foi tão desafiador manter nossa mente e corpo ativo desde o 

início da pandemia. Mais pessoas são forçadas a ficar em casa, os 

funcionários realizando o seu trabalho em casa e muitos alunos estão 

estudando em casa. A pressão continua para obedecer as regras 

restritivas de distanciamento social e isolamento pode fazer com que 

nos sintamos exaustos mental, emocional e fisicamente. 

 

As aulas de dança realizadas de forma presencial são mais adequadas 

em todos os aspectos, no ensinamento, na aprendizagem, sala de 

aula, sem interferências de pessoas da família ou animais, como 

também problemas de conexão com a internet. Existem escolas de 

dança ou projetos que atendem a todos os requisitos de segurança e 

saúde, para que você possa dançar em escola de dança com um 

grupo menor. 



 As aulas de dança online são uma ótima maneira de se conectar a uma 

comunidade de pessoas que pensam como você. Se você costumava dançar 

em uma escola de dança antes da pandemia, as aulas online são uma ótima 

opção para ficar conectado, mesmo que não possa comparecer 

presencialmente.  

 

A dança traz inúmeros benefícios para a aptidão mental e a aptidão física. Há 

muitas pesquisas científicas que associam os benefícios de movimentar o corpo 

à prevenção de doenças e também melhorar o quadro clínico daqueles que já 

tem um problema de saúde.  

 

Aqui está o que você precisa saber: 
A dança pode lhe ensinar muito sobre seu corpo. Pessoas que não são 

fisicamente ativas podem carregar peso extra nos tornozelos, joelhos e quadris. 

No entanto, a dança é um passo vital para a prevenção de lesões. Quando seu 

corpo está funcionando como deveria, isso faz uma grande diferença em seus 

níveis de confiança e energia, o que pode melhorar seu bem estar mental. 

 
  

Ela também reduz significativamente os 
níveis de estresse, ansiedade e depressão. 
Isso ocorre porque a dopamina e as 
endorfinas são liberadas durante a dança. 
Esses são dois neurotransmissores 
responsáveis por sentimentos de felicidade e 
prazer. 

 



Ao frequentar aulas de dança, sejam 

elas presenciais ou virtuais, você pode 

construir laços sociais, amizades e 

principalmente tirando sua mente das 

preocupações. 

 

Agora se prepara para dança, espero 

que goste da atividade a seguir: 



Corpo pincel 

1. Acomode-se  (deitado ) em um lugar espaçoso e estável. Se 

possível utilize o chão.  

2. Escolha uma música, de preferência instrumental 

3. Feche os olhos e imagine que seu corpo é um pincel cheio de 

tinta, a música será o pintor e o chão a tela em branco 

4. De olhos fechados, vá colorindo essa tela com seus 

movimentos livres pelo chão seguindo o que seu corpo deseja 

frente à música escolhida e liberte sua criatividade e 

movimentação. 

 



Envelhecimento x exercícios  

  

O processo de envelhecimento representa perdas nas funções normais 

do organismo, decorrente de alterações em células e tecidos, 

aumentando então o risco de doenças como a demência e o 

Alzheimer.  

 

A demência é o problema de saúde mental que mais rapidamente 

cresce. É uma doença neurodegenerativa caracterizada por 

deficiências cognitivas progressivas (revista Brasileira de Enfermagem).  

 

E a dança é um fator muito importante na prevenção e combate 

dessas doenças, entre outras, para isso devemos além de praticar 

dança, realizar exercícios físicos e exercícios que estimulam o cérebro. 

 

O que você acha de agora estimular o seu cérebro?  



Exercícios Cognitivos (Apostila de exercícios cognitivos – 
UNIRIO) 
 

Fale as letras do alfabeto de A a H. Depois fale em ordem 

invertida de trás para frente) de H a A. Repita três vezes esse 

exercício. 
  

Fale os meses em ordem invertida (de trás para frente). Repita 

três vezes esse exercício. Conseguiu? Se errou vamos tentar de 

novo. 

  
Leia com atenção e diga, em VOZ ALTA as cores que você 

enxerga. As CORES, não as palavras:  

  

AMARELO AZUL LARANJA PRETO VERMELHO VERDE ROXO 

AMARELO VERMELHO LARANJA VERDE PRETO AZUL VERMELHO 
ROXO VERDE AZUL LARANJA AMARELO PRETO VERMELHO ROXO  



     Saiba onde buscar ajuda 
Luciene Mendes (Assistente Social) 

Disque 100 é um serviço disseminação de informações sobre direitos de 
grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. 

  

 Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. 
  

Disque saúde – 0800 61 1997 
  

Subprefeitura Vila Prudente 
Avenida do Oratório, 172 CEP:03220-000 Tel: 3397-0800 Horário de 

Funcionamento Segunda a Sexta-feira 08h00 às 17h00 

  

Núcleo de Direitos Humanos Central 
Rua Dr. Falcão Filho, 69 – Centro – CEP 01007-010 

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h 

Telefone de Contato: (11) 3104-0701 

Agendamentos: (11) 3104-0701, 156 

  



Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont (Zona Leste) 
Avenida Nordestina, 496 – São Miguel Paulista 

Segunda a sexta-feira, das 11h às 20h 

Telefone: (11) 2032-3737 

  

Comissão de Farmacologia da Secretaria Estadual de Saúde (REMÉDIO ALTO 

CUSTO) 
Endereço: Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 88 Telefone: (11) 3066 8000 

Cerqueira César, São Paulo 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Rua Riachuelo, 115 - São 
Paulo CEP 01007-904 - PABX: 11 3119.9000. Horário de Atendimento: das 9h às 

19h. 

  

Delegacias Especializadas de Proteção ao Idoso de São Paulo –  1ª 
Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso. Endereço: Estação República 

do Metrô – 1ª piso – Centro – São Paulo/SP – cep. 01045-000. Telefone: (11) 

3237 0666 

  

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência: Rua Libero Badaró nº425 - 
32° Andar CEP: 01009-905 Telefones: (11) 3913-4028 (11) 3913-4003 



                                                                           CRAS Cento de Referência em  

                                                                                     Assistência Social: 
CENTRO 
CRAS SÉ 
Avenida Tiradentes, 749 
Telefones: 3313-1014 / 3396-3500 
  
 LESTE 
CRAS ARICANDUVA 
Rua São Constâncio, 457 - Vila Formosa 

Telefone: 2076-1050 
  
CRAS MOOCA 
Rua Henrique Sertório, 175 - Tatuapé 
Telefone: 2383-4539 
  
CRAS PENHA 

Rua Rodovalho Junior, 676 
Telefone: 2641-4536 
  
CRAS SAPOPEMBA 
Rua Benedito Jacinto Mendes, 54 
Telefone: 2143-1043 
  
CRAS VILA PRUDENTE 

Praça Padre Damião, 102 
Telefones: 4571-0803 / 4571-0804 
  



CRAS CIDADE TIRADENTES 
Avenida Nascer do Sol, 529 
Telefones: 2363-9884 / 2363-9885 
  

CRAS ERMELINO MATARAZZO 
Avenida Paranaguá, 1492 – Ermelino Matarazzo 
Telefone: 2545-2866 
  
CRAS GUAIANASES 
Rua Clarínia, 19 - Guaianases 
Telefone: 2363-9593 

  
CRAS ITAIM PAULISTA I 
Estrada Dom João Nery, 54/58 - Itaim Paulista 
Telefone: 2568-3102 / 2025-6859 
  
CRAS ITAIM PAULISTA II 
Rua Daniel Muller, 347 – Chácara Dona Olívia 

Telefones: 2563-6256 / 2563-6218 
  
CRAS ITAQUERA 
Rua Fontoura Xavier, 695 
Telefone: 2588-8393 / 2588-8394 
  
CRAS SÃO MATEUS 

Rua Elísio Ferreira, 519 - São Mateus 
Telefone: 2363-9546 



CRAS SÃO MIGUEL PAULISTA 

Rua Doutor José Guilherme Eiras, 182 - São 

Miguel Paulista 

Telefone: 2058-1219 

  

CRAS LAJEADO 

Rua Cruz do Espírito Santo, 1142 C 

Telefone: 2552-8541 / 2552-8590 

  

CRAS CIDADE LÍDER 

Avenida Maria Luiza Americano, 2681 

Telefone: 2746-0935 

  

CRAS IGUATEMI 

Rua Jorge Barros, 88 

Telefone: 2734-5568 

  

CRAS VILA CURUÇA 

Avenida Coca, 341 

Telefone: 2035-5133 

  

CRAS ARTHUR ALVIM 

Rua Henrique Jacobs, 788 

Telefone: 2217-6151 



CREAS Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social: 

CENTRO 

CREAS Sé 

Endereço: Rua Bandeirantes, 55 

Telefones: 2383-4480 / 3311-0920 / 3396-3500 

  

LESTE 

CREAS Sapopemba 

Endereço: Avenida Francisco Vieira Bueno, 371 – Vila Primavera 

Telefones: 2717-5239 / 2211-8120 

  

CREAS Vila Prudente 

Endereço: Avenida Paes de Barros, 3345 

Telefones: 2219-2049 / 2219-1760 

  

CREAS Mooca 

Endereço: Rua Síria, 300 

Telefones: 2225-1302 / 2225-1302 

  

CREAS Penha 

Endereço: Rua Antonio Taborda, 37 

Telefones: 2023-0770 / 2023-0771 

  

CREAS Aricanduva 

Endereço: Rua São Constâncio, 457 

Telefones: 2268-1793 / 3246-8310 / 3246-8312 

  

CREAS Itaim Paulista 

Endereço: Rua Celso Barbosa de Lima, 501/503 

Telefones: 2156-3814 / 2569-2797 / 2569-2802 



CREAS São Mateus 

Endereço: Rua Ângelo de Cândia, 964 

Telefones: 2012-6406 / 2012-5987 / 2012-6092 

  

CREAS Guaianases 

Endereço: Rua Nabuco de Abreu, 06 

Telefones: 2554-7115 

  

CREAS Itaquera 

Endereço: Av. Maria Luiza Americano, 1877 

Telefones: 2745-5900 

  

CREAS Cidade Tiradentes 

Endereço: Avenida Nascer do Sol, 529 

Telefones: 2363-9876 

  

CREAS Ermelino Matarazzo 

Endereço: Av. Boturussu, 1626 

Telefones: 2541-7882 

  

CREAS São Miguel Paulista 

Endereço: Rua José Pereira Cardoso, 183 

Telefones: 2031-4459 / 2031 -5859 



CDCM Centro de Defesa e de 

Convivência da Mulher: CENTRO 
CDCM ESPAÇO FRANCISCA FRANCO 

Rua Conselheiro Ramalho, 93 – Liberdade 
Fone: (11) 3106-1013 
  
CDCM SONIA MARIA BATISTA 
Rua Ribeiro do Amaral , 136 - Ipiranga 
Fone: (11) 2272-0423 
  

LESTE 
CDCM CASA ANASTÁCIA 
R. Areia da Ampulheta, 101 - Castro Alves - Cidade Tiradentes 
Fone: (11) 2282-4706 
  
CDCM CASA CIDINHA KOPCAK 
Rua Margarida Cardoso dos Santos, 500 - São Mateus 

Fone: (11) 2015-4195 
  
CDCM CASA DE ISABEL - PROJETO NANA SERAFIM 
Rua Professor Zeferino Ferraz, 396 - Itaim Paulista 
Fone: (11) 2156-3477 
  
CDCM MARGARIDA MARIA AVES 

Rua Sabbado d’Angelo, 2085, 2º andar - Itaquera 
Fone: (11) 2524-7324 
  
CDCM Helena Vitoria Fernandes 
Rua Coronel Carlos Dourado, 07- Vila Marilena - Guaianases 
Fone: (11) 2557-5646 
  



CDCM CASA VIVIANE DOS SANTOS 

Rua: Planíce dos Goitacas 456 

Guaianases 

Fone: (11) 2553-2424 

  

CDCM CASA ZIZI 

Rua Teotônio de Oliveira, 101 - Vila 

Ema-(Travessa da AV. Vila Ema) 

Fone: (11) 2216-7346 



Centro de Referência Especializado  
para População em Situação de Rua 

CENTRO 

Centro POP BELA VISTA 

Endereço: Avenida Tiradentes, 749 - Luz 

Telefones: 99919-8717 (celular institucional) 

Email: sandrafonseca@prefeitura.sp.gov.br 

  

Centro POP BARRA FUNDA / SANTA CECÍLIA 

Endereço: Rua Mauá, 36 - Santa Efigênia 

Telefone: 3221-6395 

Email: acmpereira@prefeitura.sp.gov.br 

  

LESTE 

Centro POP MOOCA 

Endereço: Rua Cajuru, 374 - Belenzinho 

Telefone: 2692-0142 / 2292-2422 

Email: creaspopmooca@prefeitura.sp.gov.br 



“Não diga que a canção 

Está perdida 

Tenha fé em Deus 

Tenha fé na vida 

Tente outra vez!” 

                          RAUL SEIXAS 


