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O estado de calamidade pública decretado pelo governador Carlos Moisés (decretos 515,
521, 525, 535, 550, 562 e 587) impôs restrições à circulação de pessoas e às atividades
econômicas para evitar a propagação da Covid-19. De acordo com a Portaria nº 244 de
12/04/2020 as medidas restritivas seguem em vigência por tempo indeterminado.
Esse estado ocasiona diferentes mudanças e consequências no Turismo. Por isso, a
Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur, comunica um
panorama no que atinge o segmento em todo o estado.
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Para ver os boletins anteriores, acesse o link na última página.
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TEMAS RELEVANTES PARA O
TURISMO
Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Santur publica guia com recomendações de
segurança na visitação a zoológicos e centros
ambientais
As visitas de lazer a zoológicos e centros ambientais abertos ao público em Santa Catarina
já estão autorizadas, desde que sejam cumpridas as recomendações de segurança definidas
pelas autoridades sanitárias do estado. Para facilitar o acesso às informações, a Agência
de Desenvolvimento do Turismo (Santur) lançou, nesta quarta-feira (10), o “Guia com
recomendações para visitação da zoológicos e centros ambientais”, reunindo orientações
para empreendedores, trabalhadores e visitantes.
A publicação traz o detalhamento das diretrizes sanitárias estabelecidas a Portaria n° 391,
da Secretaria do Estado de Saúde (SES). De modo geral, todos devem estar atentos ao uso
de máscara, respeitar o distanciamento e intensificar a higienização das mãos. Também,
entre outras medidas, recomenda-se realizar a aferição de temperatura corporal de
todas as pessoas que acessam o local, sejam visitantes, trabalhadores ou fornecedores;
organizar o fluxo de visitação em sentido unidirecional; e adequar a capacidade de lotação
de acordo com a necessidade de distanciamento.
+++ Acesse o “Guia com Recomendações para Zoológicos” em Santa Catarina
Conforme destaca o presidente da Santur, Mané Ferrari, a colaboração de todos no
cumprimento das normas sanitárias é o que vai garantir que os espaços turísticos turísticos
como zoológicos e centros ambientais sigam abertos, sempre priorizando a segurança das
pessoas.
- Em primeiro lugar deve estar a saúde de quem frequenta ou trabalha nesses locais, por
isso seguir as recomendações é fundamental, só assim poderemos avançar na retomada de
atividades dos diferentes segmentos, como vem gradativamente ocorrendo - acrescenta.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Santur lança guia com recomendações sobre a visitação de
parques e praças
As atividades em parques e praças em Santa Catarina também ganharam um guia com as
recomendações de combate ao novo coronavírus. A publicação, elaborada pela Agência
de Desenvolvimento do Turismo do Estado (Santur), traz o detalhamento das diretrizes
sanitárias definidas para esses locais, conforme estabelece a Portaria n° 391, da Secretaria
de Estado da Saúde (SES).
O documento facilita informações sobre as regras, que devem ser respeitadas num esforço
coletivo para evitar a disseminação da Covid-19. A regra geral, todos devem estar atentos
ao uso de máscaras, ao distanciamento e à higienização das mãos. Mas vai além, com
o detalhamento de medidas a serem praticadas por empreendedores, trabalhadores e
visitantes de parques e praças, especificando responsabilidades e condutas adequadas de
cada um.
- Pouco a pouco as atividades relacionadas ao turismo estão sendo retomadas e é
fundamental que todos sigam os protocolos de segurança. A volta completa do setor
depende dos bons resultados no combate à pandemia, então é indispensável que
empreendedores, trabalhadores e visitantes tenham um comportamento responsável e
senso de coletividade - destaca o presidente da Santur, Mané Ferrari.
+++ Acesse o “Guia com recomendações para visitação de praças e parques”, em Santa
Catarina
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Santur detalha, em Guia, as orientações para eventos Drivein em Santa Catarina
A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) lança nesta
segunda-feira, 08, o “Guia com recomendações para eventos Drive-in”, em Santa
Catarina. O documento detalha as diretrizes para a retomada dos eventos na modalidade
durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Estado. O Guia foi elaborado de
acordo com a Portaria nº 391 publicada pela Secretaria do Estado de Saúde (SES) que, além
de liberar o retorno do serviço, também determina o regramento.
O serviço de eventos drive-in inclui cinema, shows, palestras e outras modalidades. O
material orienta os participantes dos eventos, empreendedores, trabalhadores, autoridades
de saúde e população quanto às práticas de proteção adequadas. Há determinações
quanto à higienização, a manutenção do distanciamento e ao comportamento sanitário
necessário.
+++ Acesse o “Guia com recomendações para eventos Drive-in”, em Santa Catarina
- Esse Guia orienta uma atividade que movimentará o setor de eventos no Estado, uma
forma de entretenimento que poderá ser muito utilizada nos próximos meses. Essa era
uma demanda bastante solicitada pelo trade turístico que a Santur procurou atender.
Acreditamos que irá movimentar a nossa economia e, por isso, é importante que os locais
sigam o Guia para que todos tenham segurança - destacou Mané Ferrari, presidente da
Santur.
Para a liberação desta atividade, o assunto foi previamente debatido nas reuniões que
a Santur promoveu com representantes do trade turístico do estado e responde a uma
demanda do segmento, diante da preocupação de retomar as atividades de maneira segura
para profissionais e praticantes.
Outros Guias elaborados pela Santur, com orientações de combate à Covid-19 na gradativa
retomada do turismo, são o “Guia de Conduta em Atrativos Turísticos”, os “Manuais de
Boas Práticas para Meios de Hospedagem” e para os “Serviços de Alimentação” e “Prática
de Atividade ao Ar Livre” todos disponíveis em formato digital.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Ferramenta desenvolvida com apoio da Fapesc permite
autoatendimento em bares e restaurantes
Chegar em um restaurante, acessar o cardápio pelo celular, pedir e depois pagar sem
o atendimento presencial de um garçom. Essa é a solução desenvolvida pela equipe do
YouDo, que participa do Programa Nascer, realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) em parceria com o Sebrae/SC.

O acesso à plataforma, disponível em três idiomas, é feito via QR Code. O cliente tem
acesso ao cardápio e imagens dos produtos, além de botões para pedir e para pagar, sem

necessidade de contato com funcionários e reforçando as medidas de segurança em
tempos de pandemia.

Os sócios Odolir Daniel dos Santos Júnior e Jorge Alexandrino Cardoso Costa usaram
como base para o desenvolvimento da ideia o contexto da Grande Florianópolis, onde
foram mapeados mais de 1,5 mil estabelecimentos que contam com trabalho de garçons.
A solução poderá ser expandida para outras regiões.

Governo do Estado repassa R$ 1,3 milhão ao Centro de
Inovação em Blumenau
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, repassou R$ 1,3 milhão para as obras do Centro de Inovação de Blumenau.

Assim, foram finalizados os pagamentos do Executivo estadual à unidade. Com 99%

concluída, a estrutura será entregue nos próximos meses. No decorrer deste ano, outros

cinco centros também serão concluídos e passam a integrar a Rede de Tecnologia de
Inovação do Estado.

“Esse é mais um passo importante para consolidar o DNA de inovação do estado. Neste
momento de pandemia, torna-se ainda mais fundamental a busca por soluções inovadoras
e reforçar o perfil empreendedor do catarinense”, destaca o governador Carlos Moisés.

O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria, Rafael Meyer, lembra que

Blumenau está entre as 10 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, alcançando a
9ª posição no Ranking Connected Smart Cities 2019, além da 4ª colocação em Governança.

“Por meio da tríplice hélice - universidades, poder público e empresas – iremos fortalecer
o ecossistema de inovação do Estado”, reforça.
`
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Educação começa a divulgar calendários para retirada do
kit de alimentação escolar
A Secretaria de Estado da Educação (SED) começou a divulgação dos calendários da segunda
etapa de entrega da alimentação escolar para os alunos da rede estadual de ensino de Santa
Catarina. Os cronogramas são definidos pelas escolas com a Coordenadoria Regional de
Educação e têm datas diferentes devido à logística de distribuição dos alimentos.
Os calendários dos 548 pontos de entrega, chamados de escolas-polo, passam a ser
divulgados no site da SED neste link. Conforme as escolas definem o calendário de entrega,
a SED atualiza a página com as informações por região, para a consulta da comunidade.
A segunda etapa de entregas foi iniciada em algumas escolas no dia 5 de junho e seguirá
pelas próximas semanas. Os pais e alunos que, eventualmente, não conseguirem
comparecer à escola na data estabelecida podem retirar o kit posteriormente, em data
que a unidade de ensino esteja aberta.

Programa Juro Zero tem maior volume de empréstimos em
oito anos
O Programa Juro Zero superou a marca dos R$ 5 milhões em concessões de crédito no mês
de abril, um marco histórico entre os últimos oito anos de atuação no Estado. Coordenado
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), o programa
é o carro chefe na formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) e no incentivo
aos pequenos negócios. Desde 2011, quando foi implantado, emprestou mais de R$ 291
milhões, movimentando diretamente mais de R$ 330 milhões na economia catarinense.
No período entre janeiro e abril de 2020 foram mais de R$ 13 milhões em concessões, um
aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2019. Neste ano, o crédito foi ampliado
de R$ 3 mil para R$ 5 mil, gerando mais oportunidades para os MEIs catarinenses. O
Juro Zero é operacionalizado pelo Badesc e conta, ainda, com parceria da Associação das
Instituições de Microcrédito e Microfinanças da Região Sul do Brasil (Amcred/SC) e do
Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Polícia Militar Rodoviária lança Operação Corpus Christi 2020
A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário
(CPMR), começa nesta quarta-feira, 10, a Operação Corpus Christi 2020. As ações seguem
até as 8h de segunda-feira, 15.
A operação tem a finalidade de proporcionar segurança aos usuários das rodovias estaduais
catarinenses durante o período prolongado das comemorações de Corpus Christi.
Nesta operação estarão envolvidos todos os postos rodoviários do Comando de Policiamento
Rodoviário (CPMR), cobrindo uma malha viária de mais de quatro mil quilômetros do
estado. A fiscalização de transporte coletivo de passageiros terá continuidade durante o
período, seguindo as determinações do decreto estadual.

Santa Catarina passa a integrar Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade Racial
O Governo do Estado é o mais novo integrante do Sistema Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (Sinapir). Instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial, o Sistema é
vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem como
finalidade implementar as políticas de enfrentamento ao racismo e promoção da
igualdade racial em todo país.
“O Sinapir é um instrumento que realmente vai nos ajudar a colocar em prática a política
de igualdade racial. É importante que estejamos conectados, fazendo articulação com
todas esferas, para nos fortalecermos. Ao longo da história, a população negra passou
e passa por muitas situações de racismo, mas é imperativo que ocupe seu lugar com
igualdade e dignidade”, ressalta Regina Celia da Silva Suenes, gerente de Políticas para
Igualdade Racial e Imigrantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social.
A adesão de Santa Catarina ao Sinapir fortalece os órgãos e os conselhos de promoção da
igualdade racial em âmbito estadual, além de dar prioridade no repasse de recursos por
parte do Ministério. Entre as atividades que o acordo prevê estão elaboração e execução
do plano de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial e participação na
Rede Nacional de Atendimento às Vítimas de Discriminação Racial, entre outros. O Termo
de Adesão e Compromisso está publicado no Diário Oficial da União.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
Governador assina convênio de R$ 15,8 milhões para
construção de ponte sobre o Rio Araranguá

Um importante passo para a construção da quarta ponte sobre o Rio Araranguá foi dado na
tarde de terça-feira, 9. O governador Carlos Moisés assinou convênio com a prefeitura de
Araranguá para o repasse de R$ 15,8 milhões, que garantirão também a pavimentação de
quase cinco quilômetros nos acessos aos dois lados da futura ponte. Com a contrapartida
do município, o investimento total alcançará quase R$ 18,5 milhões.
A estrutura terá cerca de 250 metros de extensão e ligará a comunidade do Morro dos
Conventos com o distrito de Hercílio Luz e o Balneário Ilhas. Em novembro do ano passado,
durante visita ao Extremo Sul, o governador havia firmado um protocolo de intenções para
a obra. Agora, chegou o momento de garantir o repasse. Aproximadamente R$ 5 milhões
serão repassados para a prefeitura ainda neste ano, e os outros dois terços do valor cairão
nos cofres da prefeitura em 2021.
“Sabemos da importância desta obra para a região do Extremo Sul catarinense. Uma ponte
não apenas liga dois pontos, mas traz também desenvolvimento econômico e social. As
comunidades próximas ao Rio Araranguá aguardam por isso há décadas. É com muita
alegria que assinamos esse convênio, com o qual já havíamos nos comprometido no ano
passado. O esforço de gestão da nossa administração permite que possamos avançar com
nossos projetos em infraestrutura, que firma a base da nossa economia”, falou Moisés.
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ESFERA FEDERAL (BRASIL)
Turismo ferroviário começa retomada
As viagens turísticas de trem já podem ser retomadas a partir desta quarta-feira (10.06).
A decisão que permite o funcionamento da atividade foi publicada na edição do Diário
Oficial da União de hoje e representa um passo importante rumo à volta gradual do turismo
no país. A Resolução 5.894/2020 atende a uma solicitação da Associação Brasileira das
Operadoras de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC) e foi possível graças à articulação do
Ministério do Turismo junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). O MTur
solicitou a revogação do artigo 15 da resolução 5.893/2020, publicada no último dia 03, que
havia determinado a interrupção de funcionamento de todos os trens turísticos do País.
Alguns trens que já estavam retomando as atividades, como os de Bento Gonçalves (RS) e
os da Serra Verde (PR), tiveram de suspender a venda de bilhetes e a operação. O retorno
se tornou possível porque o segmento de trens turísticos se comprometeu a aderir aos
protocolos de biossegurança apresentados na última semana pelo Ministério do Turismo:
o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”. O selo, que é gratuito e é emitido por
adesão e compromisso espontâneo do empreendimento, auxiliará no processo de
retomada do turismo, para que seja feito com segurança em 15 diferentes segmentos.

Nova estrutura do MTur entra em vigor
Começou a valer, na segunda-feira (08.06), a nova estrutura do Ministério do Turismo. O
Decreto Nº 10.359, publicado no dia 21 de maio no Diário Oficial da União, lista as mudanças
na estrutura institucional a partir da incorporação da Secretaria Especial da Cultura e das
demais subsidiárias ao MTur.
A Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNETur) passa a se chamar Secretaria
Nacional de Infraestrutura Turística (SNINFRA). Ela ficará responsável exclusivamente
por coordenar, monitorar, supervisionar, apoiar e avaliar os planos, os programas e as
ações do Ministério do Turismo voltados à implementação de infraestrutura turística no
País, seguindo as normas sobre acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.
O ministério ainda contará com um Departamento de Inteligência Mercadológica e
Competitiva, dentro da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade
do Turismo (SNDTur), que terá a missão de impulsionar o Brasil de forma competitiva
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ESFERA FEDERAL (BRASIL)
em todo o mundo. O novo setor será responsável, ainda, por criar um Plano Integrado
de Posicionamento de Imagem do Brasil; a definição dos produtos turísticos a serem
promovidos em âmbitos nacional e internacional, considerando as características da
oferta e o perfil da demanda; a política de segurança turística; e a gestão de Cidades
Criativas e Destinos Turísticos Inteligentes.

Resorts e parques aquáticos adotam protocolos de saúde e
segurança para reabertura
Os protocolos de segurança e de saúde têm sido o norte para a gradual e responsável
reabertura dos principais segmentos turísticos no Brasil. Diante disso, dois resorts
-localizados na Costa do Sauípe (BA) e em Rio Quente (GO) - e o parque aquático Hot Park
vão adotar novos procedimentos para protegerem as famílias e visitantes com base em
orientações dos órgãos de saúde pública. Entre as mudanças propostas, estão a realização
do check-in de forma online e o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes
sociais dos empreendimentos.
Para Flávio Monteiro, diretor de operações da Aviva, empresa que administra os locais, a
medida é uma forma de iniciar o processo de retorno das atividades. “Ainda não é possível
informar uma data oficial para a reabertura de nossos destinos, mas estamos com todos
nossos protocolos prontos para receber o público. A segurança dos nossos clientes e
colaboradores são prioridades nesse momento e, por isso, criamos os protocolos de
segurança e saúde para garantirmos uma experiência mais segura e confortável a todos”,
esclareceu.
A tecnologia será uma importante aliada neste processo. Adotada desde 2019, as pulseiras
de aproximação passarão a substituir os cartões de acesso aos quartos, garantindo uma
experiência mais segura para os turistas. Segundo os responsáveis, os apartamento
também passarão por um rígido processo de segurança e higienização, além disso, cada
hóspede receberá um kit de álcool em gel e álcool 70%.
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ESFERA FEDERAL (BRASIL)
Ministério do Turismo anuncia patrimônios contemplados
pelo Programa Revive
Quatro patrimônios históricos brasileiros receberão o projeto-piloto do Programa Revive.
A iniciativa, que é inédita no país, promove a requalificação e o aproveitamento turístico
de imóveis com valor cultural, por meio de investimentos privados, a partir de contratos

de concessão pública. A definição ocorreu durante reunião do Programa de Parcerias de

Investimentos (PPI), realizada na tarde desta quarta-feira (10.06), e que contou com a
participação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

A iniciativa conta com apoio da Secretaria Especial da Cultura (Secult), Instituto de

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Secretaria de Patrimônio da união

(SPU) e Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI). Os imóveis
selecionados são: Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo/PB; Forte Nossa Senhora

dos Remédios, em Fernando de Noronha/PE; Forte Orange, na Ilha de Itamaracá/PE; e
Fazenda Pau D’Alho, em São José do Barreiro/SP. O Programa Revive é resultado de uma

parceria com governo de Portugal e tem o objetivo de recuperar imóveis devolutos ou

que não estejam sob devido aproveitamento em termos econômicos, de manutenção, ou
problemas de outras naturezas.
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E A SANTUR, COMO ESTÁ PARTICIPANDO
DISSO?
A Santur integra o Grupo Estadual de Ações Coordenadas (Grac) e está com uma equipe
diariamente na Defesa Civil, em Florianópolis, cooperando e trabalhando de forma conjunta
para buscar as ações para diminuir os prejuízos do Turismo. Além disso, a Santur montou
o Gabinete de Crise para receber e atender as demandas do trade e também do Conselho
Estadual de Turismo.
Também na esfera federal, a Santur realiza articulação para buscar recursos e benefícios
para a atender às necessidades do Turismo catarinense. Junto destas ações, a Santur passou
a integrar a “Comissão de Desenvolvimento Econômico do Governo de Santa Catarina”
que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria do Estado
da Fazenda, formada ainda por representantes, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (Badesc), Centrais Elétricas de santa
Catarina S.A (Celesc) Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) e Secretaria
de Agricultura e Pesca (SAR).

FONTES:
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13550-minist%C3%A9rio-do-turismo-anuncia-patrim%C3%B4nios-contemplados-pelo-programarevive.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13547-nova-estrutura-do-mtur-passa-a-valer-a-partir-desta-segunda-feira.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13553-resorts-e-parques-aqu%C3%A1ticos-adotam-protocolos-de-sa%C3%BAde-eseguran%C3%A7a-para-reabertura.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13549-turismo-ferrovi%C3%A1rio-come%C3%A7a-retomada.html
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/ciencia-e-tecnologia/ferramenta-desenvolvida-com-apoio-da-fapesc-possibilita-autoatendimento-em-bares-erestaurantes

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/transportes-e-estradas/governador-assina-convenio-de-r-15-8-milhoes-para-construcao-de-ponte-sobre-o-rioararangua
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-social/santa-catarina-passa-a-integrar-sistema-nacional-de-promocao-da-igualdade-racial
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/transportes-e-estradas/policia-militar-rodoviaria-lanca-operacao-corpus-christi-2020
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/programa-juro-zero-bate-recorde-historico-em-emprestimos-no-estado
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/ciencia-e-tecnologia/governo-do-estado-repassa-r-1-3-milhao-ao-centro-de-inovacao-em-blumenau
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-educacao-comeca-a-divulgar-calendarios-para-retirada-do-kit-de-alimentacao-escolar
http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5298-santur-lanca-guia-com-recomendacoes-sobre-a-visitacao-de-parques-e-pracas
http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5297-santur-publica-guia-com-recomendacoes-de-seguranca-na-visitacao-a-zoologicos
http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5296-santur-detalha-em-guia-as-orientacoes-para-eventos-drive-in-em-santa-catarina

12

A MELHOR FORMA DE FREAR
O AVANÇO DO CORONAVÍRUS
É A PREVENÇÃO.
Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número
136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
Triagem on-line
Está se sentindo mal, ou tem algum parente com sintomas de gripe, está com
medo de ser a Covid-19 e não sabe o que fazer? Antes de procurar um médico
presencialmente acesse a ferramenta on-line de triagem e veja qual a orientação mais
adequada para o seu caso.
http://triagem.coronavirus.sc.gov.br/

GABINETE DE CRISE
Assessoria de Comunicação
Gerência de Marketing Digital
contato: ascom@santur.sc.gov.br
www.santur.sc.gov.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:
coronavirus.sc.gov.br
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Acesse o boletim 01/2020

>>

https://bit.ly/B012020

Acesse o boletim 02/2020

>>

https://bit.ly/B022020

Acesse o boletim 03/2020

>>

https://bit.ly/B032020

Acesse o boletim 04/2020

>>

https://bit.ly/B042020

Acesse o boletim 05/2020

>>

https://bit.ly/B052020

Acesse o boletim 06/2020

>>

https://bit.ly/B062020

Acesse o boletim 07/2020

>>

https://bit.ly/B072020

Acesse o boletim 08/2020

>>

https://bit.ly/B082020

Acesse o boletim 09/2020

>>

https://bit.ly/B092020

Acesse o boletim 10/2020

>>

https://bit.ly/B102020

Acesse o boletim 11/2020

>>

https://bit.ly/B112020

Acesse o boletim 12/2020

>>

https://bit.ly/B122020

Acesse o boletim 13/2020

>>

https://bit.ly/B132020

Acesse o boletim 14/2020

>>

https://bit.ly/B142020

Acesse o boletim 15/2020

>>

https://bit.ly/B152020

