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Organizações da Sociedade
Civil - OSC 

CNPJ
DIRIGENTE

TELEFONE / e-mail 
PROJETO RESUMO VALOR

1. Associação  Beneficente  de
Moradores do Pau-Pombo 23.590.490/0001-29

DIRIGENTE:  Raimundo Vagner da
Silva
(85) 98639.5760
vaguinhoradio@gmail.com

Radionovelas  no
Enfrentamento  da
Violência  Sexual  de
Criança e de Adolescente

Auxiliar  o  desempenho  da  missão  institucional  do
CMDCA  /  CRAS  /  CREAS  –  Aquiraz,  através  da
capacitação de 60 crianças e adolescentes na etária de
12 a 18 anos, ampliando as formas de construção de
conhecimento, na área de produção e pesquisa de novas
Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, com
especial  ênfase  nas  Produções  de  RADIONOVELAS
pelos  educandos,  com  temas  voltados  para  o
Fortalecimento de Política da Criança e Adolescente.

R$ 120.000,00

2.
Associação  Beneficente  dos
Moradores  do  Parque
Universitário

23.562.879/001-60

DIRIGENTE: Tiago Dutra
institutoparqueuniversitario@gmail.
com

85-9857.3448

Programa  de
Empreendedorismo
Social  Inovador  Para
Adolescentes  de  Baixa
Renda  –  PES
Adolescente

Contribuir  com o  desenvolvimento  social  inovador  dos
adolescentes, garantindo a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam  o  surgimento  e  desenvolvimento  sadio  e
harmonioso com condições  dignas  de existência,  para
crianças,  jovens,  adultos  e  idosos,  por  meio  de
capacitações,  treinamentos  e/ou  cursos  para  jovens
empreendedores entre 12 e 18 anos em comunidades de
Fortaleza.

R$ 50.000,00

3. Associação Estação da Luz 06.129.069/0001-87

DIRIGENTE: Sidney  Girão  de
Araújo
(85) 3260-5140 / (85) 986831170
sidney@estacaodaluz.org.br

Projeto  Vida e  Esporte  –
Futebol

Atender  170  crianças  e  adolescentes  oriundos  de
famílias que estejam em situação de vulnerabilidade e/ou
risco  social,  integrando-os  em  práticas  esportivas,  da
modalidade  futebol,  promovendo  assim  o  seu
desenvolvimento esportivo, lúdico e social.

R$ 339.504,14
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4. Associação Estação da Luz 06.129.069/0001-87

DIRIGENTE: Sidney  Girão  de
Araújo
(85) 3260-5140 / (85) 986831170
sidney@estacaodaluz.org.br

Projeto Tocando a Vida

Promover, ao final de 12 meses, a capacitação musical
em violão,  flauta,  guitarra,  teclado,  percussão e voz e
canto  coral  para  100  crianças  em  situação  de
vulnerabilidade  social  residentes  nos  municípios  do
Eusébio e Aquiraz.

R$ 208.524,00

5. Associação Estação da Luz 06.129.069/0001-87

DIRIGENTE:  Sidney  Girão  de
Araújo
(85) 3260-5140 / (85) 986831170
sidney@estacaodaluz.org.br

Projeto  Vida  e  Esporte:
Basquete 3x3

Atender 60 crianças e adolescentes oriundos de famílias
que estejam em situação de vulnerabilidade e/ou risco
social,  integrando-os  em  práticas  esportivas,  da
modalidade  basquete  3x3,  promovendo  assim  o  seu
desenvolvimento esportivo, lúdico e social.

R$ 253.393,22

6. Associação Estação da Luz 06.129.069/0001-87

DIRIGENTE:  Sidney  Girão  de
Araújo
(85) 3260-5140 / (85) 986831170
sidney@estacaodaluz.org.br

Projeto  Vida  e  Esporte:
Ritmo  e  Movimento  –
Ginástica Rítmica

Oferecer atividades esportivas na modalidade Ginástica
Rítmica  para  90  (noventa)  crianças  do  sexo  feminino
com  idades  entre  05  e  12  anos,  em  situação  de
vulnerabilidade  social,  residentes  no  município  de
Eusébio-CE,  visando  a  inclusão  social  através  do
esporte e a propagação de uma Cultura de paz e Não-
Violência.

R$ 197.091,40

7. Associação  Recreativa  de
Solonópole – ARS 05.674.262/0001-55

DIRIGENTE:  Tereza  Cristina
Pinheiro
(88) 9.9976.0296 / 3518.1178
cristinapinheiro26@hotmail.com /
arssolonopole@gmail.com

Projeto  de
Desenvolvimento  Integral
para  Crianças  e
Adolescentes – PRODICA

Oferecer atividades que previnam as situações de riscos
por  meio  de  desenvolvimento  de  potencialidades  nos
aspectos físicos, mental e social  e o fortalecimento de
vínculos  familiares  e  comunitários  à  100  crianças  e
adolescentes  e  suas  famílias,  possibilitando  assim  a
complementaridade  de propósitos para o fortalecimento
das políticas e de ações entre família,  Estado, ONG e
comunidade.

R$ 100.000,00
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8. Associação Peter Pan – APP 02.943.482/0001-49

DIRIGENTE: Olga Freire
85-4008-4109
olgafreire@app.com.br  /  
www.app.org.br

Amplitude do Atendimento
Centro  Pediátrico  do
Câncer

Ampliar as instalações do Centro Pediátrico de Câncer
atendendo  ao  aumento  da  demanda  de  atendimento
médico  e  proporcionar  suporte  aos  programas  sociais
desenvolvido  com  as  crianças  e  adolescentes  em
tratamento de câncer.

R$ 8.910.000,00

9. Associação Peter Pan – APP 02.943.482/0001-49

DIRIGENTE: Olga Freire
85-4008-4109
olgafreire@app.com.br  /  
www.app.org.br

Assistência e Reabilitação
de  Crianças  e
Adolescentes  Portadores
de Câncer

Prestar  suporte  as  atividades  dos  programas  sociais
oferecidos aos pacientes e seus familiares contribuindo
para  o  atendimento  humanizado,  de  reabilitação  e  de
ressocialização no objetivo de obter melhor resposta ao
tratamento do câncer infanto juvenil

R$ 1.312.400,00

10.
Associação Tapera das Artes 07.296.486/0001-44 DIRIGENTE: Magno Miranda

85-3361-2704
magnomiranda06@hotmail.com
www.taperadasartes.org.br

Ícones

Proporcionar  melhor  qualidade  de  vida,  mudança  de
hábitos, um novo olhar e cultura cidadã a 200 crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social  na
região  metropolitana  de  Fortaleza,  usando  a  arte  e  a
educação ambiental como fio condutor da essência dos
trabalhos

R$ 754.400,00

11.
Associação Tapera das Artes 07.296.486/0001-44 DIRIGENTE: Magno Miranda

85-3361-2704
magnomiranda06@hotmail.com
 www.taperadasartes.org.br

Casinha  de  Cultura
Tapera das Artes Promover a alegria, a auto estima, a sociabilidade e a

preservação dos direitos de 250 crianças e adolescentes
na Casinha de Cultura da Tapera das Artes

R$ 702.000,00
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12.
Associação Vidança
Companhia  de Dança do
Ceara 

00620.970.0001-90
DIRIGENTE: Analia Timbó
3262-7599
vidanca@vidanca.  org  

Vidança –  A Dança da
Vida

Favorecer a 150 crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social o  acesso  à  arte  e diversas
linguagens, como meio de superação de experiências
negativas a melhoria de sua qualidade de vida.

R$ 203.300,00

13. Bailarinos de Cristo Amor e
Doação – BCAD 02.602.937/0001-62

DIRIGENTE: José  Hélio  Flávio
Viana da Silva
85-3482-0510/7100
grupobcad@globo.com
grupobcad.blogspot.com

De  Passo  em  Passo
Promovendo  a  Inclusão
Através da Arte, Cultura e
Educação 

Desenvolver atividades socioeducativas  no âmbito das
artes cênicas, formação cultural e educacionais voltado
ao crescimento da autoestima de  crianças  e
adolescentes de 500 crianças e adolescentes

R$ 327.029,28

14. Frente de Assistência a
Criança Carente – FACC 1.64.638.0001-43

DIRIGENTE: Maria Eduarda d
Silva - 85 3257-5642
facc.4042@hotmail.com

Aprender a ler é um
Prazer

Intensificar as ações inovadoras de incentivo a leitura e
ao estudo de crianças e adolescentes e seus familiares,
promovendo o acesso de pessoas com deficiência, como
também possibilitar o acesso à literatura 

R$ 122.480,00

15. Frente  de  Assistência  a
Criança Carente – FACC 1.64.638.0001-43

DIRIGENTE: Maria  Eduarda  d
Silva - 85 3257-5642
facc.4042@hotmail.com

Fala sério
Formando crianças e adolescentes para Participação na
Política  de  Direitos  Humanos  de  Crianças  e
adolescentes no Ceará

R$ 299.989,70
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16. MAFO – Movimento de Ajuda
Familiar de Ocara 07.336.571/0001-40

DIRIGENTE: Maria  Aparecida  de
Queiroz
85-9-9227-0752
aparecidaqueirozaya@gmail.com

Vivendo Esporte com Arte

Potencializar  as  ações  socioeducativas,  esportivas  e
culturais  do MAFO nas 9 comunidades atendidas para
200  crianças  e  adolescentes,  que  se  encontram  em
situação  de  vulnerabilidade  social,  estimulando-os
manter  uma interação social  que contribua para o seu
desenvolvimento  integral,  a  busca  pela  garantia  de
direitos e promoção cidadania.

R$ 152.000,00

17.

Instituto de Educação Portal –
IEP

09.557.713/0001-25 José Luiz Eduardo Pinto Figueredo
991231-159
contato@portal.iep.com

Transformando vidas
através da Educação
Integral

Promover a educação para qualificação profissional de
100 adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. R$ 404.438,84

18. NAMA 22.647.935/0001-05

 DIRIGENTE: Evaldo Dantas
contato@nucleonama.com.br /
contatonama@gmail.com

TELEFONE: (85) 3382 2010 / 3383
4100 / 3383 4107

Cidadania, Arte, Esporte e
Saúde:  Resgatando
Direitos  de  Crianças  e
Adolescentes

 Oportunizar a 100 crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento
de  suas  potencialidades,  com  atividades  artísticas,
culturais,  esportivas  e  de  resgate  da autoestima,  bem
como  favorecer  aquisições  para  a  conquista  da
autoestima, do protagonismo e da cidadania, mediante o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 R$151.507,32 

19. Instituto Moreira de Souza 07.134.752\0001-94

DIRIGENTE:  Maria  Ozanira
Carvalho Nasiment0
taniamoreiraleitao@gmail.com
85-3226-1415

Projeto  Semeando  a
Inclusão

Atendimento  Integral  de  Habilitação  e  Reabilitação  de
Crianças  e  Adolescentes  com  Deficiência  (Deficiência
Intelectual, Síndrome de Down e Transtornos Globais do
Desenvolvimento e/ou Dificuldade de Aprendizagem)

R$ 353.640,00

mailto:taniamoreiraleitao@gmail.com
mailto:contatonama@gmail.com
mailto:contato@nucleonama.com.br
mailto:contato@portal.iep.com


20.
Obra Social Nossa Senhora da
Glória  –  Casa  de  Apoio  Sol
Nascente

48.555.775/0001-75
DIRIGENTE: Arilo Deodato Lima
(85) 99444.9438
arilo@adlcon.cnt.br

Excelência  no
Acolhimento  Institucional
das  Crianças  e
Adolescentes  Vivendo  e
Convivendo  com
HIV/AIDS  na  Cidade  de
Fortaleza.

Proporcionar  acolhimento  institucional  de  excelência
para crianças e adolescentes de zero a doze anos, que
vivem  e/ou  convivem  com  HIV/AIDS  na  cidade  de
Fortaleza.

R$ 50.000,00

21.
Centro  de  Apoio  ao
Desenvolvimento  do  Semi
Arido - Cactus 

 05.677.031/0001-03
DIRIGENTE Marcelino do Vale
(88) 3628-2487

 Projeto  Escolinha
CACTUS  “Resgatando
Valores Cidadania”.

 Criar  espaço  para  desenvolvimento  da  cidadania  e
contribuir  para  o  rendimento  do  processo  de  ensino
aprendizagem  das  crianças,  através  de  intervenções
com atividades socioeducativas no campo educacional,
esporte recreativo, ambiental e cultural para prevenir um
amanhã com qualidade de vida para estas crianças e
suas famílias, diminuindo a exposição dos participantes
a  riscos  sociais  e  alicerçando  uma  base  para  termos
adolescentes  e  jovens  cidadãos  de  posse  de  seus
direitos e deveres.

 R$131.734,40 

22. Instituto Beatriz Lauro Fiúza 16.572.671/0001-67
DIRIGENTE: Lauro Fiúza Júnior
85-3268-2102
info@iblf.org.br

 Programa de Envolver de
Desenvolvimento
Humano

Promover  o  desenvolvimento  humano  de  crianças  e
adolescentes,  jovens,  através  do  acompanhamento
social, psicológico e pedagógico, e do fortalecimento de
vínculos  familiares,  comunitários  e  sociais,  visando  a
construção  de  novas  perspectivas  de  futuro  e  a
transformação social.

R$ 336.331,92 

23. Sociedade  Para  o  Bem-Estar
da Família 12.359.865/0001-28

DIRIGENTE: Cristiane  Martins
Gomes da Silva
(85) 3383.1320 / (85) 98730.6238
crisjpedro_n@hotmail.com

Conviver:  Fortalecendo
Vínculos  e  Promovendo
Cidadania.

Oportunizar  o  desenvolvimento  de  potencialidades,  o
protagonismo  e  a  autonomia  de  120  crianças  e
adolescentes,  na  faixa  etária  de  06  a  17  anos,  em
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social,
bem como,  suas  famílias,  residentes  no  município  de
Maracanaú,  por  meio  de  ações  que  promovam
experiências  favorecedoras  de  participação,  do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da
consolidação  da  cidadania,  durante  o  período  de  12
(doze) meses.

R$ 171.420,00 
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24. IPREDE – Instituto da Primeira
Infância 11.088.218/0001-66

DIRIGENTE: Francisco  Sulivan
Bastos Mota
(85) 3218.4000
iprede@iprede.org.br

Acolher  na  primeira
infância

Promover  o  direito  de  participação,  livre  expressão,
brincar,  aprender e saúde de crianças de 0 a 6 anos,
vivendo em situação de vulnerabilidade socioeconomica
e  seus  familiares,  em  espaços  (grupos)  de
experienciação  estética,  assistidas  no  IPREDE,  em
Fortaleza/Ceará.

R$ 86.517,00

25. IPREDE – Instituto da Primeira
Infância 11.088.218/0001-66

DIRIGENTE:  Francisco  Sulivan
Bastos Mota
(85) 3218.4000
iprede@iprede.org.br

Mãos que transformam

Desenvolver  competências  individuais,  familiares  e
profissionais, através de ação educativa que favoreça o
aprendizado  de  uma  função  laboral,  a  inclusão  social
pelo acesso a direitos e o fortalecimento do vínculo com
o filho.

R$ 697.314,76

26. Instituto Povo do Mar – IPOM 12.621.205/0001-73

DIRIGENTE:  Henrique  Campos
Marinho
(85) 3111.5572 / 3111.5573
contato@ipompovodomar.org.br

Povo do Mar

Ampliar o atendimento atual do Instituto Povo do Mar a
crianças  r  adolescentes  das  comunidades  Serviluz  e
Praia do Futuro por meio de atividades multidisciplinares
em acordo com as diretrizes do ECA.

R$ 883.272,44

27. Sociedade  de  Assistência  à
Criança – SOAF 06.747.141/0001-59

DIRIGENTE:  Josefa  Bermivalda
Alves de Lima Monteiro
(88) 9279.7592
soaf@infotechnet.com.br

CidadECA:  A
Comunidade dos Direitos

Qualificar o atendimento na prevenção da violência com
150 crianças e adolescentes do município de Milagres –
CE por meio  de atividades  formativo-pedagógicas  que
promovam  o  fortalecimento  do  protagonismo  infanto-
juvenil, a participação cidadã e a promoção dos direitos
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
de forma colaborativa através da mobilização fictícia de
uma pequena vila de moradores, chamada CidadECA: A
Comunidade dos Direitos.

R$ 100.000,00
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28. Rede Cidadã 05.461.315/0001-50

DIRIGENTE:  Ângela  Alvarenga
Batista Barros
(31) 3290.8000
angela@montreal.com.br

J Legal

Proporcionar  por  meio  de  formação  profissional  e
sociocomportamental  a  integração  com  o  meio  e
possibilidades  de  empregabilidade,  autonomia  e
protagonismo de adolescentes e jovens em acolhimento
institucional  e  moradores  de  comunidades  em
vulnerabilidade social.

R$ 568.769,00

29. Instituto  de  Arte  e  Cidadania
do Ceará 23.554.074\0001-75

DIRIGENTE:  Monalice  Araújo
Batista
85-988223134
Monalice.batista@yahoo.com.br

Projeto  Coral  Vozes  do
Amanhecer

Desenvolver um Programa socioeducativo para crianças
e adolescentes vítimas de violência sexual no município
de  Fortaleza,  com  objetivo  de  resgate  musical  como
elemento  de  desenvolvimento  pessoal  e  de
transformação social

R$ 127.005,30

30. Liga  Esportiva  Arte  Cultural
Beneficente 06.113.660\0001-65

DIRIGENTE: Roberta  de  Araújo
Chaves
986137951
Leacb_social@yahoo.com.br
Rovertachaves_@hotmail.com

Projeto  –  Juventude  e
Desenvolvimento Conecta

Proporcionar  cursos  de  iniciação  profissional  de
informática,  inglês  básico  para  120  adolescentes  em
situação de vulnerabilidade e risco social

R$ 160.000,00

31. Instituto  Tecnológico  e
Vocacional Avançado - ITEVA 03.502.169/0001-38

DIRIGENTE:  Fabio  Cezar  Aidar
Beneduce
E-mail: fabio@iteva.org.br
85-99616-3543

Projeto Construcom

Qualificar  320  adolescentes  e  jovens  em edificação  e
processos  construtivos,  utilizando  tijolo  solo  cimento  e
inovações técnicas e procedimentais, contribuindo com a
efetivação dos direitos referentes a profissionalização e
dignidade  ao  respeito  e  à  convivência  familiar  e
comunitária

R$ 1.166.400,00

32. Verde Vida 03.324.672\0001-40 DIRIGENTE: Jany  Mery  Alencar
Leite
verdevidas@yahoo.com.br
janyalencar@hotmail.com

Ações  Culturais  para
Povos Rurais

Desenvolver  em  parceria  com  08  comunidades  do
municipio do Crato, atividades sistemáticas de formação
integral  em  educação,  arte  e  cultura.  Através  de
processos formativos o projeto proporcionará o acesso a

R$ 231.045,00
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88-996273161

diversas linguagens artísticas e culturais possibilitando a
inserção  de  crianças  e  adolescentes  nos  produtos
artísticos e culturais da região, promovendo mecanismos
de  inclusão  social  e  valorização  dos  saberes  locais.
Enseja ainda fortalecer  o sentimento de pertencimento
do lugar e valorização da identidade cultural.

33. Instituto Karius 10.773.750/0001-50
DIRIGENTE: Maria Cristina Linard
88 996707666
instituto_karius@hotmail.com

Projeto  Intervenção
Socioambiental  e
Comunitária

Desenvolver ações culturais esportivas voltadas para a
conscientização  socioambiental,  cultural  e  cidadã,
beneficiando  100  crianças  e  adolescentes,  através  de
oficinas temáticas no intuito de promover a formação de
multiplicadores  de  boas  praticas  para  a  conquista  da
autonomia,  do,  do  protagonismo  e  da  cidadania,
mediante  o  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e
comunitários.

R$ 206.395,00

34. EDISCA 69.697.662/0001-69

DIRIGENTE: Dora Isabel do Araújo
Andrade
85-3278-1515 / 8869-1179
e  disca@edisca.org.br  

EDISCA – Uma Educação
Interdimensional

Desenvolverá ações à garantia de Direitos da Criança e
do  Adolescente,  possibilitando  aos  250  educandos
atendidos  o  acesso  a  formação  em  Dança,  ao
Fortalecimento  dos  conteúdos  da  escola  formal  e  a
ampliação  do  conhecimento  relacionados  à  saúde,
identidade e Direitos Humanos.

R$ 975.570,00

35. Centro Juvenil Dom Bosco 00.176.277/0001-70

DIRIGENTE: Marlene Marta de 
Albuquerque
85-3272-9407 / 9-8577-7572
marlenefma@hotmail.com

Informatizando Para a
Vida

Possibilitar o acesso dos beneficiários da instituição às
novas  tecnologias  da  informação,  promovendo  a
qualificação na área da inclusão digital.

R$ 74.673,50
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36. Instituto Filippo Smaldone 04.834.065/0006-17

DIRIGENTE: Sônia Silvia Noronha
85-3221-3993
f.smaldoneassistenciasocial@gmail
.com

ComunicArte
Realização  de  atividades  socioculturais,  com  vistas  à
consolidação  da  potencialidade  do  público-alvo,  com
área de abrangência em toda Fortaleza.

R$ 111.685,50

37. SOPAI 07.253.784/0001-09
DIRIGENTE: João França Neto
85-9-9720-2017
sopaidoacoes@gmail.com

Posto 6
Expandir  a  estrutura  física  do  Serviço  Hospitalar  de
Referência para atenção a crianças e adolescentes com
sofrimento psíquico ou transtorno mental.

R$ 100.000,00

38. Instituto Katiana Pena 73.304.89/0001-68
DIRIGENTE: Katiana Pena Morais
85-9-8956-8088
i  nstitutokatianapena@gmail.com  

Nossa Dança, arte da 
mudança / Dança como 
esperança.

Consolidar  o  Instituto  Katiana  Pena  –  IKP  como  um
espaço de referencia na formação cidadã e artística, por
meio da dança.

R$ 321.600,00

39. AGACC 07.663.784/0001-87
DIRIGENTE: Maria José Augusto
85-9-9996-7281
maze.a.chaves@gmail.com

Educação, Cidadania e 
Arte.

Contribuir  com  o  desenvolvimento  humano,  social  e
cultural  de  240  adolescentes,  estimulando  o
protagonismo juvenil.

R$ 173.699,40

mailto:maze.a.chaves@gmail.com
mailto:grupobcad@globo.com
mailto:sopaidoacoes@gmail.com
mailto:f.smaldoneassistenciasocial@gmail.com
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40. FACC 11.664.638/0001-43

DIRIGENTE: Maria Eduarda da 
Silva
85-3257-5642
facc.4042@hotmail.com

Esporticando – Esporte 
uma Prática Que Faz 
Diferença

Promover  atividades educativas,  esportivas e de lazer,
para  100  crianças  e  adolescentes  e  jovens  nas
atividades de judô, muay thay e de formação humana.

R$ 130.720,00

41. FACC 11.664.638/0001-43

DIRIGENTE: Maria Eduarda da 
Silva
85-3257-5642
facc.4042@hotmail.com

Arte da Gente – Pelo 
Recantamento do Mundo

Promover atividades educativas,  culturais,  lazer,  arte e
cultura para 150 criançase adolescentes nas atividades
de artes plásticas, dança, percussão, canto coral, artes
dramáticas e de formação humana.

R$ 206.690,00

42. IAPS 05.461.368/0001-70

DIRIGENTE: Maria Simone 
Fernandes de Oliveira
85-3279-5998
i  aps@iaps.gov.br  

USEM – Usina de Sonhos
Espaço Musical

Oferecer atividades socioeducativas para 280 crianças e
adolescentes,  através  da  manutenção  de  04  (quatro)
oficinas de música, em formato de curso.

R$ 115.601,00

43. APAE DE BELA CRUZ 04.918.920
DIRIGENTE: Carlos Rogério Araújo
85-9-9962-0384
carlosrogerioaraujo4@gmail.com

Vencendo os Obstáculos 
e Superando os Desafios

Favorecer  o  processo  de  inclusão  social  digital,
promovendo  a  autonomia  e  melhoria  da  qualidade  de
vida  de  85  crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos  e
adultos em processo de envelhecimento com deficiência
intelectual.

R$ 127.880,00
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