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COMPILADO GERAL DAS CONTRAPARTIDAS 

DESENVOLVIDAS EM SEVERÍNIA - SP 

 

Informamos aqui o endereço eletrônico da publicidade das ações pactuadas no 
plano de ação, desde a execução dos recursos até os registros das ações de 
contrapartida: 
 
 
LINK DO FACEBOOK E CANAL DO YOUTUBE DA COORDENADORIA DE 
CULTURA DE SEVERÍNIA, PARA EVIDÊNCIAS EM FOTOS E VÍDEOS DE 
TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES DAS CONTRAPARTIDAS DOS 
PROJETOS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC: 
 
https://www.facebook.com/culturaseverinia/ 
https://www.youtube.com/channel/UC4BRnsUeUwqCR32FB_2RVKg 
 
TODAS AS PUBLICAÇÕES DAS PÁGINAS PESSOAIS DOS ARTISTAS E 
FAZEDORES DE CULTURA PODEM SER ACOMPANHADAS PELAS 
SEGUINTES HASHTAGS NO FACEBOOK E INSTAGRAM: 
 
#LeiAldirBlancSeverinia 
#TransparenciaAldirBlanc 

 

LINK - TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES ALDIR BLANC (LEI 14017/20 NO 
MUNICIPIO DE SEVERÍNIA NO ANO DE 2021 E 2022), DEMAIS 
DOCUMENTOS: 
 
https://www.severinia.sp.gov.br/lei-aldir-blanc 

 

 
RELAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS POR BENEFICIÁRIOS: 

 
 

• Beneficiado: 
Accacio Mota de Oliveira Neto, CPF: 476.557.498-92 

https://www.facebook.com/culturaseverinia/
https://www.youtube.com/channel/UC4BRnsUeUwqCR32FB_2RVKg
https://www.severinia.sp.gov.br/lei-aldir-blanc
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• Objeto: 
Ação formativa - Artes visuais. 
 

• Contrapartida: 
A proposta "Conhecendo a aquarela - Oficina de criação artística" quis 
promover o incentivo à produção plástica e reflexiva por meio da linguagem 
artística. Através dos encontros da oficina, os inscritos aprenderam sobre a 
história da aquarela; as características dos materiais utilizados (pincel, 
papel e tinta aquarela); técnicas de pintura e por fim o processo da 
aquarela, onde cada um realizou uma pintura individual de caráter afetivo, 
podendo ser uma memória, um objeto, uma pessoa que lhe seja importante 
em suas vidas. As oficinas foram realizadas aos sábados, das 8h às 10h, no 
pátio da escola “José Severino” e 8 crianças foram atendidas. 
 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
 https://www.instagram.com/p/CeqjehurvWy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

  
 

• Beneficiado: 
Adriana Perpetua Mariano Darmaso, CPF: 173.608.608-14 
 

• Objeto: 
Ação formativa - Artesanato. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa na qual o objetivo é ministrar aulas teóricas através de 
slides informativos, bem como aulas práticas para mostrar e desenvolver o 
conteúdo teórico, desde o início até o acabamento de peça trabalhada. As 

https://www.instagram.com/p/CeqjehurvWy/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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atividades realizadas estavam ligadas à decoração em cadernos com 
E.V.A. e tecidos, reciclagem de vidros com decopagem e pinturas, pinturas 
e decorações de MDF, sabonetes e sachem artesanais, bonecas em isopor 
ou com Barbie, reciclagem de garrafas de vidro com barbante e pérolas e 
decoração de imagens devocionais com tintas, pérolas e tecidos. As aulas 
tiveram duração de 2 horas aulas, no período noturno, as Terças-feiras, das 
19h às 21h, no Ateliê Canto Criativo, para 8 pessoas.  
 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02N3ps5guRHzgdFVZKk
4bgsTaELnGK3fuixmuQn8h5D1zHwFvyfUMMHn7ZUAUAXsTTl&id=100001
870723029 
 

 
 

• Beneficiado: 
Alessandra Agostinho Mazer, CPF: 012.492.361-50 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Artesanato 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Os trabalhos desenvolvidos estiveram relacionados a criar peças 
decorativas e utilitárias utilizando técnicas e ferramentas variadas de 
artesanato em tecido, em ações formativas para pessoas acima de 12 
anos, com aulas semanais, que ocorreram no Ateliê Canto Criativo, em 
3 turmas nas quartas e sábados, atendendo 12 pessoas. 
 

Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032bgfEubMobyU8grj
xLFE7hC18icfdEehUM4QCTBytCMCzdmjLqHxGVFVXfUKQG8Rl&id=10
0003393187988 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02N3ps5guRHzgdFVZKk4bgsTaELnGK3fuixmuQn8h5D1zHwFvyfUMMHn7ZUAUAXsTTl&id=100001870723029
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02N3ps5guRHzgdFVZKk4bgsTaELnGK3fuixmuQn8h5D1zHwFvyfUMMHn7ZUAUAXsTTl&id=100001870723029
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02N3ps5guRHzgdFVZKk4bgsTaELnGK3fuixmuQn8h5D1zHwFvyfUMMHn7ZUAUAXsTTl&id=100001870723029
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032bgfEubMobyU8grjxLFE7hC18icfdEehUM4QCTBytCMCzdmjLqHxGVFVXfUKQG8Rl&id=100003393187988
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032bgfEubMobyU8grjxLFE7hC18icfdEehUM4QCTBytCMCzdmjLqHxGVFVXfUKQG8Rl&id=100003393187988
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032bgfEubMobyU8grjxLFE7hC18icfdEehUM4QCTBytCMCzdmjLqHxGVFVXfUKQG8Rl&id=100003393187988
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• Beneficiado: 
Alessandra Maria de Oliveira Barbarelli – Alessandra Bordados 
CNPJ: 18.786.726/0001-67 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Bordados 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa onde o objetivo do projeto foi oferecer aulas de crochê 
para iniciantes e fornecer todo o material necessário. Com 1 aula 
semanal de 2 horas, onde os alunos aprenderam os primeiros passos do 
crochê, durante 4 meses e meio. As aulas semanais, ocorreram no 
Ateliê Canto Criativo, nas quartas a noite, atendendo 5 pessoas. 
 

Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0E7BMKHyJhgFJkyZGZe7th
BTxyp3zsn21pcFVheqtxZtxiZAEuTEL1r9ysJGLhASol&id=100001981846428 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0E7BMKHyJhgFJkyZGZe7thBTxyp3zsn21pcFVheqtxZtxiZAEuTEL1r9ysJGLhASol&id=100001981846428
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0E7BMKHyJhgFJkyZGZe7thBTxyp3zsn21pcFVheqtxZtxiZAEuTEL1r9ysJGLhASol&id=100001981846428
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• Beneficiado: 
Bruno Nicoletti Alonso, CPF: 439.867.878-60 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Música 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa na qual foram ministradas aulas em forma de oficinas durante 
quatro semanas, cujo tema foi Música Popular Brasileira e suas Matrizes. 
Inicialmente as aulas estavam previstas para o período da manhã e com 
duração de duas a três horas, porém para atender a necessidade dos alunos 
estas foram transferidas para a noite, no prédio do polo do projeto GURI e 
atendeu 27 estudantes.  

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06yi81zYZtgYBcJLE8PTedg
oDMisDS9M1p3bRgv1s8ekK1fyYzvDbzc7Qs4p6QT5Nl&id=100003127262540 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06yi81zYZtgYBcJLE8PTedgoDMisDS9M1p3bRgv1s8ekK1fyYzvDbzc7Qs4p6QT5Nl&id=100003127262540
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06yi81zYZtgYBcJLE8PTedgoDMisDS9M1p3bRgv1s8ekK1fyYzvDbzc7Qs4p6QT5Nl&id=100003127262540
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• Beneficiado: 
Cassio Fernando dos Santos 
CPF: 184.469.178-07 
 

• Objeto: 
Grafitti (Intervenções Urbanas) 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 5.382,50 
 

• Contrapartida: 
Convidou os estudantes para participar de uma intervenção urbana, 
onde, com os alunos e população interessada iniciou a revitalização da 
pista de skate municipal, que está em execução e será finalizada até 
agosto. Após o termino da revitalização irá realizar um trabalho nas 
escolas, mostrando os tipos de Arte Urbana, lettering, mural etc. 
pintando com eles um painel de grafite. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid023xyN4W515
3pQbeL9C3v82e2i2mCeTT8eURuB3ezYBM1GjGrXhnfCzVWaRhtp1Me
2l/ 
 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid023xyN4W5153pQbeL9C3v82e2i2mCeTT8eURuB3ezYBM1GjGrXhnfCzVWaRhtp1Me2l/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid023xyN4W5153pQbeL9C3v82e2i2mCeTT8eURuB3ezYBM1GjGrXhnfCzVWaRhtp1Me2l/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid023xyN4W5153pQbeL9C3v82e2i2mCeTT8eURuB3ezYBM1GjGrXhnfCzVWaRhtp1Me2l/
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• Beneficiado: 
Diogo Tavares da Silva, CPF 407.137.058-09 
 

• Objeto: 
Música 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 2.000,00 
 

• Contrapartida: 
Realização de uma apresentação musical durante festival cultural 
realizado pelo município de Severínia-SP. O festival estava previsto para 
o aniversário da cidade, mas, mediante o cenário de restrições sanitárias 
devido ao contexto da pandemia de COVID-19, a apresentação foi 
reagendada e ocorreu no festival, no dia 04/06. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EnPEqbP8iS2WEB
n6nz5J2iPZJ6r2sDHPZvWACELekgcGmbyjyyoJZqpEq6Q9hra3l&id=100
004408812528 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EnPEqbP8iS2WEBn6nz5J2iPZJ6r2sDHPZvWACELekgcGmbyjyyoJZqpEq6Q9hra3l&id=100004408812528
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EnPEqbP8iS2WEBn6nz5J2iPZJ6r2sDHPZvWACELekgcGmbyjyyoJZqpEq6Q9hra3l&id=100004408812528
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EnPEqbP8iS2WEBn6nz5J2iPZJ6r2sDHPZvWACELekgcGmbyjyyoJZqpEq6Q9hra3l&id=100004408812528
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• Beneficiado: 
Edjaldo Viana Barbosa, CPF: 220.600.858-02 
 

• Objeto: 
Ação formativa - Capoeira. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa na qual o projeto Berimbau Chamou foi executado na escola 
José Severino de Almeida, todas as segundas e quintas, tendo início às 
19h30min e término às 21h. Tem por objetivo resgatar o patrimônio cultural e 
visa colocar de forma clara e objetiva os benefícios que a capoeira pode trazer 
no processo educacional de crianças e adolescentes, desenvolvendo 
habilidades físicas e motoras além de auxiliar na disciplina dos mesmos, o 
projeto teve 45 alunos.  

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037wQSJufJVxsEPLeb69F7t
JEUPypjKAFy1x8Sp5a9yHQu2JhnQBStmDXVvHQUb5djl&id=1000101104613
10 
 

 
 

• Beneficiado: 
EUVALDO LACERDA DOS SANTOS, CPF: 288.027.888-04 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037wQSJufJVxsEPLeb69F7tJEUPypjKAFy1x8Sp5a9yHQu2JhnQBStmDXVvHQUb5djl&id=100010110461310
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037wQSJufJVxsEPLeb69F7tJEUPypjKAFy1x8Sp5a9yHQu2JhnQBStmDXVvHQUb5djl&id=100010110461310
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037wQSJufJVxsEPLeb69F7tJEUPypjKAFy1x8Sp5a9yHQu2JhnQBStmDXVvHQUb5djl&id=100010110461310
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• Objeto: 
Ações Formativas em Regência: Fanfarra 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 15.000,00 
 

• Contrapartida: 
O projeto visa o resgate das tradições culturais do município bem como 
a formação musical de uma forma ampla resgatando toda sua história, 
costumes, cultura e tradição. 
Desenvolvendo ações formativas com encontros semanais, cujo objetivo 
resgate musical tradicional do município dentre as tradições o projeto 
busca o resgate das manifestações culturais e cívicas do município com 
a volta da criação de uma fanfarra. 
Os encontros ocorreram de quinta à noite e sábado de manhã, no polo 
do projeto GURI e para a realização do projeto foram adquiridos até o 
momento, com o valor do prêmio, os seguintes instrumentos: 
Sete trompetes, um trombone, quatro caixas e dez pares de baquetas. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02xEyMRw8sZ
AhdcHbXKN9hF2b2jsnsc84ZjUDjsL5eVQb7DPzdY2XEAxnqkuoeZKqwl/ 
 
https://youtu.be/fbY2fCVyq2k 
 

  
 

• Beneficiado: 
Francine Avelino Lima, Nome Fantasia: FAVELINO, CNPJ: 
27.301.851/0001-20 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Dança 
 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02xEyMRw8sZAhdcHbXKN9hF2b2jsnsc84ZjUDjsL5eVQb7DPzdY2XEAxnqkuoeZKqwl/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02xEyMRw8sZAhdcHbXKN9hF2b2jsnsc84ZjUDjsL5eVQb7DPzdY2XEAxnqkuoeZKqwl/
https://youtu.be/fbY2fCVyq2k
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• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Projeto Sociocultural de Dança que desenvolveu suas atividades para 
adolescentes e jovens de 12 a 17 anos, no período de seis meses, duas 
vezes na semana sendo inicialmente previsto para terça e quinta, foi 
alterado para segundas e quartas, para atender a logística de 
disponibilidade de espaço da Secretaria de Educação e Cultura, assim, 
ocorreu no polo do projeto GURI, em período vespertino com duração de 
uma hora (15 às 16 horas), desenvolvendo atividades coreografadas de 
ritmos populares brasileiros e internacionais, atendendo 20 alunos.  

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://fb.watch/dOJZiTqNS7/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Giovana Vieira, CPF: 485.182.888-86 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Dança 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa de aulas de dança inicialmente seria para alunos a partir 
de 11 anos, mas para atender a demanda foi estendido para alunos a 
partir de 8 anos, com três aulas semanais na Escola Esmeralda Duarte 
da Silva, de Segunda, quarta e sexta, das 15h às 16h30min, durante 
quatro meses. As aulas tiveram como tema ritmos brasileiros. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://fb.watch/dOJZiTqNS7/
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fjRESBG3T4bduxg
TKC71Hc1Unxb7ZvqhB4u1dGq23XQQ6QhDk5vnwu7fszAPgFc1l&id=10
0007068398885 
 

 
 

• Beneficiado: 
Israel Ferreira de Souza 
CPF 284.423.828-95 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Capoeira 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Utilizar a Capoeira, nosso patrimônio cultural para desenvolver aulas 
práticas e teóricas em caráter formativo para crianças e adolescentes, 
com aulas semanais na Academia M. Gonçalves Fitness, as Terças e 
quintas-feiras, a partir das 17h deste município, durante 4 meses e meio, 
atendendo 20 alunos. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0k68biNch8XedXGwGjvmLCwVKU
keNXE7aiPddNPqbGgot4NYT9eonKWDmsmW5hAuPl&id=1094225349 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fjRESBG3T4bduxgTKC71Hc1Unxb7ZvqhB4u1dGq23XQQ6QhDk5vnwu7fszAPgFc1l&id=100007068398885
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fjRESBG3T4bduxgTKC71Hc1Unxb7ZvqhB4u1dGq23XQQ6QhDk5vnwu7fszAPgFc1l&id=100007068398885
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fjRESBG3T4bduxgTKC71Hc1Unxb7ZvqhB4u1dGq23XQQ6QhDk5vnwu7fszAPgFc1l&id=100007068398885
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0k68biNch8XedXGwGjvmLCwVKUkeNXE7aiPddNPqbGgot4NYT9eonKWDmsmW5hAuPl&id=1094225349
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0k68biNch8XedXGwGjvmLCwVKUkeNXE7aiPddNPqbGgot4NYT9eonKWDmsmW5hAuPl&id=1094225349
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• Beneficiado: 
João Antonio Chiampezan, Nome Fantasia: João Paulo e Alexandre, 
CNPJ 31.762.265/0001-50 
 

• Objeto: 
Música 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 2.000,00 
 

• Contrapartida: 
Realização de uma apresentação musical durante festival cultural 
realizado pelo município de Severínia-SP. O festival estava previsto para 
o aniversário da cidade, mas, mediante o cenário de restrições sanitárias 
devido ao contexto da pandemia de COVID-19, a apresentação foi 
reagendada para o dia 03/06 e ocorreu no festival, no dia 04/06, pois foi 
adiada, devido luto da Senhora Lica. 
 

Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vKuWZ4DBF4siNEf
nYnGG6QrZeHPZ3YaFQNCfkRyx8pENmu1h7pmwEav4DorS9cRRl&id=
128254690839907 
 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vKuWZ4DBF4siNEfnYnGG6QrZeHPZ3YaFQNCfkRyx8pENmu1h7pmwEav4DorS9cRRl&id=128254690839907
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vKuWZ4DBF4siNEfnYnGG6QrZeHPZ3YaFQNCfkRyx8pENmu1h7pmwEav4DorS9cRRl&id=128254690839907
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02vKuWZ4DBF4siNEfnYnGG6QrZeHPZ3YaFQNCfkRyx8pENmu1h7pmwEav4DorS9cRRl&id=128254690839907
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• Beneficiado: 
José Carlos Rodrigues da Costa, CPF: 098.315.328-05 
 

• Objeto: 
Artes Cênicas (teatro) 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 3.000,00 
 

• Contrapartida: 
No mês de fevereiro, a Cia Casa Amarela enviou digitalmente um Dossiê 
Pedagógico sobre “Candim” sobre Candido Portinari, para que os alunos 
e professores pudessem trabalhar o tema em sala de aula, antes e após 
a apresentação. 
Também ofereceu ao público, apresentações da peça, no dia 24 de 
março, no teatro municipal da cidade, para todos os alunos de 5º ao 9º 
ano, manhã e tarde e logo após debate (roda de conversa) sobre o 
projeto apresentado. Para atender a todos foram realizadas 3 
apresentações. Com público total de mais de 900 alunos. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02ErRdSKwtuKZQ
UzSBr7jHBVgjJD44Jv3u6HpQoV2Vr3tneNWJQf5DRSgBa7MyDYxul/ 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gWjvJHUWiwWpQp
8j4PdmXF57GKckgwm6EDH8cpj1cnP4vLLG7Fv6YX4XhG9rU1S7l&id=1
00008485967738 
 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02ErRdSKwtuKZQUzSBr7jHBVgjJD44Jv3u6HpQoV2Vr3tneNWJQf5DRSgBa7MyDYxul/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02ErRdSKwtuKZQUzSBr7jHBVgjJD44Jv3u6HpQoV2Vr3tneNWJQf5DRSgBa7MyDYxul/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gWjvJHUWiwWpQp8j4PdmXF57GKckgwm6EDH8cpj1cnP4vLLG7Fv6YX4XhG9rU1S7l&id=100008485967738
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gWjvJHUWiwWpQp8j4PdmXF57GKckgwm6EDH8cpj1cnP4vLLG7Fv6YX4XhG9rU1S7l&id=100008485967738
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gWjvJHUWiwWpQp8j4PdmXF57GKckgwm6EDH8cpj1cnP4vLLG7Fv6YX4XhG9rU1S7l&id=100008485967738
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• Beneficiado: 
Jovelino Cardoso, CPF: 025.668.478-27 
 

• Objeto: 
Cultura popular e manifestações culturais: Folia de Reis. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 8.000,00 
 

• Contrapartida: 
A Cia que leva suas preces cantadas às casas dos fiéis com seus 
foliões, teve que se adaptar, deixando de sair durante a pandemia, 
inicialmente estava previsto a realização da chegada de Reis no dia 
06/01/2022 e apresentação no festival cultural, o festival estava previsto 
para o aniversário da cidade, mas, mediante o cenário de restrições 
sanitárias devido ao contexto da pandemia de COVID-19, a chegada foi 
adiada e ocorreu no dia 19/02 na igreja de Santos Reis, foi um evento 
para a difusão de ato cultural, que tem conotação folclórica e costume 
relacionado às folias de Reis, para que não caia no esquecimento a sua 
prática e ideal. 
Já a apresentação foi reagendada e ocorreu no festival, no dia 04/06. 
Com o recurso do prémio foi organizada a tradicional janta para os 
foliões no dia da Chegada de Reis e encontro das Cias, também foram 
confeccionadas novas fardas para a Cia, houve a aquisição de um 
quadro de troféus para ser instalado na igreja e expor os troféus da Cia 
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e ainda será adquirido um pandeiro, uma viola e um bumba para fazer 
as peregrinações.  

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.instagram.com/p/Cd8xq3Up1yK/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

  

 

• Beneficiado: 
Juliano Moreira da Silva, Nome Fantasia: Multi Som, CNPJ: 
44.266.300/0001-92 
 

• Objeto: 
Audiovisual (Multimeios e produção de Festival Cultural) 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 10.000,00 
 

• Contrapartida: 
Multimeios e produção de um festival cultural, na forma presencial, na 
praça da Matriz. Inicialmente estava pré-agendado para os dias 18 e 19 
de fevereiro, no aniversário da cidade, mas, mediante o cenário de 
restrições sanitárias devido ao contexto da pandemia de COVID-19, o 
festival foi reagendado e ocorreram nos dias 03 e 04/06, onde foram 
fornecidos som, iluminação, painel de led e suporte técnico para shows 
nestas duas noites.  
 

Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ
7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/ 
 
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02pZwbNXsU8
S9xff2HGzQ5apYMKrYBdec8j7KsiUMfYQrFpLirv6qMyUBKdVtbxRhql/ 
 

https://www.instagram.com/p/Cd8xq3Up1yK/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02pZwbNXsU8S9xff2HGzQ5apYMKrYBdec8j7KsiUMfYQrFpLirv6qMyUBKdVtbxRhql/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid02pZwbNXsU8S9xff2HGzQ5apYMKrYBdec8j7KsiUMfYQrFpLirv6qMyUBKdVtbxRhql/
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FOTOS DO DIA 03/06/2022: 
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FOTOS DO DIA 04/06/2022: 
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• Beneficiado: 
KELI REJANE DE OLIVEIRA RIGHETTI   
CNPJ: 11.860.531/0001.70 
 

• Objeto: 
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Artista Plástico 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 3.000,00 
 

• Contrapartida: 
Realizou uma obra de arte em óleo sobre tela, título a obra: “Arte 
Cultural”, para ficar à disposição da comunidade de Severínia, 
dimensão: 80x100cm, devidamente emoldurada com tema cultural 
relativo a costumes da cidade. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXV
WAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Kener Balbino dos Santos  
CPF: 418.277.118-41 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Música 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ações formativas de aula de canto, para os alunos da rede municipal, 
com encontros semanais, às quintas-feiras de manhã, com duas turmas 
de 10 alunos, no Estúdio Musical Kenér Music, das 9h às 10h e das 10h 
às 11h. 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
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Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWK8Vrh63hCcv7A
urUiCNAHHY2Vd7jdY2JLXcij2K8CYeC4KCCbG2Dw6xK7sZKGpl&id=10
0002289530837 
 

 
 

• Beneficiado: 
Luís Gustavo Fernandes Faria 
CPF: 086.545.378-09 
 

• Objeto: 
Artista Plástico. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 3.000,00 
 

• Contrapartida: 
Escultura feita com técnica de soldagem de ferraduras representando a 
cultura caipira presente em nosso município, a ser disponibilizada para a 
população. As atividades foram realizadas na oficina do artista, com 
duração de 04 a 05 meses para execução e entrega da escultura. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXV
WAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/ 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWK8Vrh63hCcv7AurUiCNAHHY2Vd7jdY2JLXcij2K8CYeC4KCCbG2Dw6xK7sZKGpl&id=100002289530837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWK8Vrh63hCcv7AurUiCNAHHY2Vd7jdY2JLXcij2K8CYeC4KCCbG2Dw6xK7sZKGpl&id=100002289530837
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWK8Vrh63hCcv7AurUiCNAHHY2Vd7jdY2JLXcij2K8CYeC4KCCbG2Dw6xK7sZKGpl&id=100002289530837
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
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• Beneficiado: 
Maria de Lourdes Sousa Fabro, CPF 021.904.068-03 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Artes Visuais 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Oficinas de Animação: História da animação Mundial e no Brasil; 
Técnicas de animação; Técnicas de animação; Criação de Personagens; 
Trilha Sonora. Demonstrar o potencial da linguagem da animação e 
incentivar o seu uso como instrumento didático, ampliando o 
conhecimento desta linguagem tida como complexa, que envolve som, 
imagens em movimento e a tecnologia. Inverter o papel, antes apenas 
passivo, dos estudantes diante dos filmes e animações instigando-os à 
leitura das imagens em movimento, criação de story board (roteiro) e 
animações, contribuindo assim para o letramento e para a alfabetização 
visual dos estudantes. Criação de uma animação em grupo. 
As aulas aconteceram na Escola “José Marcelino de Almeida”, estavam 
previstas para os Sábados a tarde, mas para atender a demanda dos 
alunos passou a ser realizada nas sextas-feiras, Das 17h às 19h. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029XMt6n3hcs28LqK
UfBpMqbQVJ15n581wvgXrjnBFGqfCzraRn5jNT1x4TvBP8pEjl&id=1000
00274476056 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029XMt6n3hcs28LqKUfBpMqbQVJ15n581wvgXrjnBFGqfCzraRn5jNT1x4TvBP8pEjl&id=100000274476056
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029XMt6n3hcs28LqKUfBpMqbQVJ15n581wvgXrjnBFGqfCzraRn5jNT1x4TvBP8pEjl&id=100000274476056
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029XMt6n3hcs28LqKUfBpMqbQVJ15n581wvgXrjnBFGqfCzraRn5jNT1x4TvBP8pEjl&id=100000274476056
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• Beneficiado: 
Maria Eduarda Feliciano, CPF: 489.234.858-96 
 

• Objeto: 
Artes Cênicas (dança) 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 3.000,00 
 

• Contrapartida: 
Ofereceu ao público, show do grupo de dança Puro Swing, no Festival 
Cultural da cidade, O festival estava previsto para o aniversário da 
cidade, mas, mediante o cenário de restrições sanitárias devido ao 
contexto da pandemia de COVID-19, a apresentação foi reagendada e 
ocorreu no festival, no dia 04/06. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.instagram.com/p/CegSvS3rX8Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
https://www.instagram.com/reel/CegTRtvFhZX/?igshid=YmMyMTA2M2Y
= 
 

https://www.instagram.com/p/CegSvS3rX8Y/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/CegTRtvFhZX/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/CegTRtvFhZX/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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• Beneficiado: 
Maria Júlia Serra, CPF: 447.064.788-80 
 

• Objeto: 

• Ação formativa - Dança. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa de aulas de dança para alunos em idades de 10 à 17 anos, com 
duas aulas semanais na Escola Esmeralda Duarte da Silva, de terça e quinta-
feira, das 14h às 15h30min, durante quatro meses. As aulas terão como tema 
cultura brasileira e seus ritmos e foram ministradas para uma turma de 15 
alunos. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/107083735273016/posts/pfbid02aGTdxDiSDE8Gnm
maxWKTAxnAcsBXh8VjanEfTV4HdUPkTLWaeT9B5eosZLP1aPUl/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Mario Furigo 

https://www.facebook.com/107083735273016/posts/pfbid02aGTdxDiSDE8GnmmaxWKTAxnAcsBXh8VjanEfTV4HdUPkTLWaeT9B5eosZLP1aPUl/
https://www.facebook.com/107083735273016/posts/pfbid02aGTdxDiSDE8GnmmaxWKTAxnAcsBXh8VjanEfTV4HdUPkTLWaeT9B5eosZLP1aPUl/
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CPF: 090.720.198-90 
 

• Objeto: 
Ações Formativas em Regência: Orquestra de Violas 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 15.000,00 
 

• Contrapartida: 
O Projeto visa a formação de uma Orquestra de viola e violão, para a 
alunos da rede e demais violeiros da comunidade de Severínia. 
Resgatando a cultura caipira local. Com encontros formativos e ensaios 
semanais, além de apresentações pela cidade e região. 
O local dos encontros foi a CEMEI “Cantinho do Céu” (polo do projeto 
GURI), inicialmente ocorreram de Segundas-feiras, mas para atender 
pedidos dos integrantes passou para a terça, das 18h às 19h com as 
aulas de viola e violão e ensaios a partir das 19h. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/113748357997624/posts/pfbid0gfv3vXmk91edQrKA
96vLcs2N7GW6zyEmZRzEvc1VjqTJBdWTaNVVvvRsRpM3hNN8l/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Marco Antonio Carvalho 
CPF: 273.443.008-85 
 

• Objeto: 
Música e Workshops 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 5.000,00 
 

https://www.facebook.com/113748357997624/posts/pfbid0gfv3vXmk91edQrKA96vLcs2N7GW6zyEmZRzEvc1VjqTJBdWTaNVVvvRsRpM3hNN8l/
https://www.facebook.com/113748357997624/posts/pfbid0gfv3vXmk91edQrKA96vLcs2N7GW6zyEmZRzEvc1VjqTJBdWTaNVVvvRsRpM3hNN8l/
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• Contrapartida: 
Show em Festival Cultural no Aniversário da Cidade e em Conferência de 
Cultura, além de Workshops sobre música nas escolas. O festival estava 
previsto para o aniversário da cidade, mas, mediante o cenário de restrições 
sanitárias devido ao contexto da pandemia de COVID-19, a apresentação foi 
reagendada e o show ocorreu no festival, no dia 03/06. A conferência ainda 
será agendada pela Secretaria de Educação e Cultura, no segundo semestre e 
os Workshops sobre música nas escolas de ensino fundamental anos finais 
foram realizados no dia 21/06, com apresentações de manhã e tarde, onde os 
alunos aprenderam os ritmos de diferentes expressões musicais e elementos 
da música. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06RbsUQepxESqQx1
5mpgUNgT921kXdsM4VEcjVq1X75gu2LSxYzCbqB2tvD45bXbzl&id=10
0003613146735 
 
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ
7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/ 
 
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0vwBWfjtYYGC
zUXZRwzZTjwYKfHRRcabAXNzXEhxQGmqigafnrt6c2bRcW3Pzf3UEl/ 
 

 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06RbsUQepxESqQx15mpgUNgT921kXdsM4VEcjVq1X75gu2LSxYzCbqB2tvD45bXbzl&id=100003613146735
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06RbsUQepxESqQx15mpgUNgT921kXdsM4VEcjVq1X75gu2LSxYzCbqB2tvD45bXbzl&id=100003613146735
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06RbsUQepxESqQx15mpgUNgT921kXdsM4VEcjVq1X75gu2LSxYzCbqB2tvD45bXbzl&id=100003613146735
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0BFHiqSXeWJ7PyjKmBpuC8yfXsPajRDU9X2nFRKG4fofP1kEpdRZyDkHYtb3WXfZil/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0vwBWfjtYYGCzUXZRwzZTjwYKfHRRcabAXNzXEhxQGmqigafnrt6c2bRcW3Pzf3UEl/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid0vwBWfjtYYGCzUXZRwzZTjwYKfHRRcabAXNzXEhxQGmqigafnrt6c2bRcW3Pzf3UEl/
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• Beneficiado: 
Paulo Fernando dos Santos Junior CPF: 503.886.828-25 
 

• Objeto: 
Ação formativa - Dança. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa de aulas de dança para alunos a partir de 9 anos, com duas 
aulas semanais na CEMEI “Cantinho do Céu” (polo do projeto GURI) de 
Segundas e Quartas-feiras, das 10h às 11h30min (segunda) e das 18h às 
19h30min (quarta) inicialmente, porém, atendendo a pedidos dos pais a aula da 
quarta passou para a segunda das 16h30min às 18h, durante quatro meses. As 
aulas tiveram como tema jazz dance, com base no ballet clássico e foram 
ministradas para duas turmas de 10 alunos cada. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g4y3xTMhdWA9S1
giq8LesGtjYRx9yvfCxSYvvbkQ49JrjjeXoDc1pTHeaz1ksgiFl&id=1000160
57650162 
 

 
 

• Beneficiado: 
Rogério Ramos Pires Júnior, CPF: 455.530.648-13 
 

• Objeto: 
Ação formativa - Artes Visuais. 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g4y3xTMhdWA9S1giq8LesGtjYRx9yvfCxSYvvbkQ49JrjjeXoDc1pTHeaz1ksgiFl&id=100016057650162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g4y3xTMhdWA9S1giq8LesGtjYRx9yvfCxSYvvbkQ49JrjjeXoDc1pTHeaz1ksgiFl&id=100016057650162
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g4y3xTMhdWA9S1giq8LesGtjYRx9yvfCxSYvvbkQ49JrjjeXoDc1pTHeaz1ksgiFl&id=100016057650162
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• Ações formativas para duas turmas, uma de Ensino Fundamental I de 
técnicas de desenho em Mangá e outra de Ensino Fundamental II de 
produção audiovisual de uma maneira profissional, ensinando a como 
harmonizar vídeo e áudio em uma produção e a como registrar 
momentos de uma maneira bela e comunicativa, para aqueles que 
querem desenvolver suas produções visuais ou produzir vídeos 
profissionais para plataformas como youtube, Facebook ou Instagram, 
para apresentar o quão belo é o campo do audiovisual, da 
cinematográfica e do design gráfico. As Turmas tiveram até 15 alunos e 
as aulas ocorreram de terça e quinta, as de audiovisual na Escola “José 
Marcelino de Almeida”, nas Quintas-feiras, Das 16h às 18h e as de 
desenho na Escola “José Severino de Almeida” de Terças e quintas-
feiras, das 14h às 15h (uma turma cada dia). 
 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031jLdCiJMfYYeo4RH
Dv7tRAhJNydpyDF8M8Hgydc4fujqsGexTctiSdgUTcSNHoojl&id=100069
386446101 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nHgvq69TTvem2YB
qRJPu5Bi9YZYGjVt2YEFiwUxfQGi5q8JAC19TYZqhkoGBUDJWl&id=10
0069386446101 
 

 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031jLdCiJMfYYeo4RHDv7tRAhJNydpyDF8M8Hgydc4fujqsGexTctiSdgUTcSNHoojl&id=100069386446101
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031jLdCiJMfYYeo4RHDv7tRAhJNydpyDF8M8Hgydc4fujqsGexTctiSdgUTcSNHoojl&id=100069386446101
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031jLdCiJMfYYeo4RHDv7tRAhJNydpyDF8M8Hgydc4fujqsGexTctiSdgUTcSNHoojl&id=100069386446101
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nHgvq69TTvem2YBqRJPu5Bi9YZYGjVt2YEFiwUxfQGi5q8JAC19TYZqhkoGBUDJWl&id=100069386446101
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nHgvq69TTvem2YBqRJPu5Bi9YZYGjVt2YEFiwUxfQGi5q8JAC19TYZqhkoGBUDJWl&id=100069386446101
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nHgvq69TTvem2YBqRJPu5Bi9YZYGjVt2YEFiwUxfQGi5q8JAC19TYZqhkoGBUDJWl&id=100069386446101
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• Beneficiado: 
Romeu Angelo Tamelini, CPF: 956.074.478-04 
 
• Objeto: 
Artista plástico. 
 
• Valores que faz jus: 
R$ 3.000,00 
 
• Contrapartida: 
Apresentar uma tela em tecido de algodão montada em chassis de madeira, 
pintadas com tinta óleo e com medida mínima de 80 cm x 60 cm e máxima de 
100 cm x 80 cm. A pintura tem como tema principal a cidade de Severínia e 
suas características arquitetônicas antigas e atuais em forma de "recortes", não 
obedecendo o posicionamento geográfico e com a utilização de técnica de 
pintura moderna. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAj
AEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Rosa Clementina Jacomelli Iesi   CPF: 102.878.018-45 
 

• Objeto: 
Ação formativa – Artesanato 
 

• Valores que faz jus: 

https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
https://www.facebook.com/108483154874055/posts/pfbid022CRYAxjXVWAyAjAEqMEpCYkEvHLXriLxbMCi1kiZ5fvYunMdPx2HFynJC8943F6dl/
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R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
Ação formativa de aulas de artesanato em telha, vidro e madeira, para 
alunos a partir de 12 anos, com aulas semanais, as aulas tiveram 
duração de 2 horas aulas, no período noturno, as Terças-feiras, das 14h 
às 16h, no Ateliê Canto Criativo, durante 4 meses e meio. As aulas 
tiveram como tema técnicas mistas de artesanato para uma turma, a 
partir de 8 alunos. 

 
Link de publicação de evidências das contrapartidas: 

https://www.facebook.com/100000082375713/posts/pfbid02X6FdJu9BKi
7HhPFP6HitYsJjYVEDk4ixJSK2e8aQTeugMG42e4pzueS5kQs74dfZl/ 
 

 
 

• Beneficiado: 
Uiliam José da Silva, CPF 223.660.898-56 
 

• Objeto: 
Ações Formativas: Artes Visuais 
 

• Valores que faz jus: 
R$ 4.562,50 
 

• Contrapartida: 
O projeto GRAVURA – PEQUENOS FORMATOS trata da realização de 
Oficinas de Arte com introdução às técnicas milenares da gravura 

https://www.facebook.com/100000082375713/posts/pfbid02X6FdJu9BKi7HhPFP6HitYsJjYVEDk4ixJSK2e8aQTeugMG42e4pzueS5kQs74dfZl/
https://www.facebook.com/100000082375713/posts/pfbid02X6FdJu9BKi7HhPFP6HitYsJjYVEDk4ixJSK2e8aQTeugMG42e4pzueS5kQs74dfZl/
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(calcogravura, linoleogravura e xilogravura), ofertando aos interessados 
em aprender esta técnica, a oportunidade de produzirem suas gravuras 
na modalidade linóleo e xilo através do contato direto com a arte. 
Após a produção das matrizes e impressão em papel, organizar uma 
exposição das gravuras inéditas dos participantes e iniciantes na 
técnica, para 10 alunos, inicialmente seria na Escola “José Marcelino de 
Almeida” aos Sábados, das 8h às 11h, mas para atender a 
disponibilidade dos alunos foi transferida para as segundas-feiras, das 
18h às 21h. 
 

Link de publicação de evidências das contrapartidas: 
https://www.facebook.com/100007834635575/posts/pfbid021KRVqYusn
KcoXUaVQPGctgTeMryZZUsjxcdBZnhTYTqpjuNHeDf72tra8mGj3kNAl/ 
 

 

 
 

 

Severínia, 23 de junho de 2022. 

 

https://www.facebook.com/100007834635575/posts/pfbid021KRVqYusnKcoXUaVQPGctgTeMryZZUsjxcdBZnhTYTqpjuNHeDf72tra8mGj3kNAl/
https://www.facebook.com/100007834635575/posts/pfbid021KRVqYusnKcoXUaVQPGctgTeMryZZUsjxcdBZnhTYTqpjuNHeDf72tra8mGj3kNAl/
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