
  



 

  



  



Para iniciar... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei nº 13.146/2015: Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com deficiência) 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (Art. 4º)

Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção,
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas (Art. 4º, § 1º)

Da Igualdade e Não Discriminação 



Para iniciar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei nº 13.146/2015: Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com deficiência) 

Do Atendimento Prioritário 
Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 

I Proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.

II
Atendimento em todas as 
instituições e serviços de 
atendimento ao público.

III

Disponibilização de recursos, 
tanto humanos quanto 

tecnológicos, que garantam 
atendimento em igualdade de 

condições com as demais 
pessoas.



Para iniciar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei nº 13.146/2015: Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com deficiência) 

Do Direito à Vida 

 

Em situações de risco, emergência ou estado 

de calamidade pública, a pessoa com 

deficiência será considerada vulnerável, 

devendo o poder público adotar medidas 

para sua proteção e segurança 

  
(Art. 10, Parágrafo único). 



Agora... 

 

LINKS DE MATERIAIS E INFORMAÇÕES  

SOBRE COVID-19  

RELACIONADOS ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

  

 



 

 

Acessibilidade Digital 
Título Finalidade Link 

Covid-19: como o 

teletrabalho pode ser 

mais inclusivo 

 

 

(Orientações) https://androidgeek.pt/covid-19-como-o-teletrabalho-pode-ser-mais-inclusivo 

Coronavirus: 

isolamento reforça 

(Notícias) https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-isolamento-

reforca-importancia-da-acessibilidade-digital/ 

https://androidgeek.pt/covid-19-como-o-teletrabalho-pode-ser-mais-inclusivo
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-isolamento-reforca-importancia-da-acessibilidade-digital/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-isolamento-reforca-importancia-da-acessibilidade-digital/


importância da 

acessibilidade digital 

Guia para todos 

Verem – Coronavírus 

(Aplicativo) https://guiapratodosverem.com.br/ 

  

https://guiapratodosverem.com.br/


Comunicação Alternativa 

Título Finalidade Link 

Projeto da UFRGS cria pranchas 

de comunicação alternativa para 

pacientes internados 

(Notícias) https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/projeto-

da-ufrgs-cria-pranchas-de-comunicacao-

alternativa-para-pacientes-internados/ 

Pranchas CAA Hospitalar 
(Materiais para 

baixar) 

https://www.ufrgs.br/comacesso/pranchas-caa-

hospitalar/  

  

https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/projeto-da-ufrgs-cria-pranchas-de-comunicacao-alternativa-para-pacientes-internados/
https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/projeto-da-ufrgs-cria-pranchas-de-comunicacao-alternativa-para-pacientes-internados/
https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/projeto-da-ufrgs-cria-pranchas-de-comunicacao-alternativa-para-pacientes-internados/
https://www.ufrgs.br/comacesso/pranchas-caa-hospitalar/
https://www.ufrgs.br/comacesso/pranchas-caa-hospitalar/


Libras 
Título Finalidade Link 

Mamãe e filha 

surdas conversam sobre cuidados 
(Vídeos) 

https://www.facebook.com/LGuguHD/video

s/238149867410794/ 

Informações sobre o coronavírus 

para pessoas com deficiência em 

Libras, com legenda e áudio 

(Orientações) 

https://www.spdm.org.br/saude/coronavirus/

item/3332-informacoes-sobre-o-

coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia-

em-libras-com-legenda-e-audio 

https://www.facebook.com/LGuguHD/videos/238149867410794/
https://www.facebook.com/LGuguHD/videos/238149867410794/
https://www.spdm.org.br/saude/coronavirus/item/3332-informacoes-sobre-o-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia-em-libras-com-legenda-e-audio
https://www.spdm.org.br/saude/coronavirus/item/3332-informacoes-sobre-o-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia-em-libras-com-legenda-e-audio
https://www.spdm.org.br/saude/coronavirus/item/3332-informacoes-sobre-o-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia-em-libras-com-legenda-e-audio
https://www.spdm.org.br/saude/coronavirus/item/3332-informacoes-sobre-o-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia-em-libras-com-legenda-e-audio


Coordenação de Ações Inclusivas 

divulga vídeos sobre o 

coronavírus em Libras 

(Vídeos) 

https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-

noticias/item/17063-

coordena%C3%A7%C3%A3o-de-

a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-

v%C3%ADdeos-sobre-o-

coronav%C3%ADrus-em-libras  

Com Libras, serviço de 

videoconsulta atende pessoas 

surdas com sintomas 

(Notícias) 
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-

libras-servico-de-videoconsulta-atende-

pessoas-surdas-com-sintomas/55527 

#CasaLibras 
(Contação de 

Histórias) 
http://www.tilsp.ufscar.br/galeria_videos_tils

p.html 

Playlist COVID-19- Acessível em 

Libras 

 

 

(Vídeos) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6G

yDQeDOM0JlYn1sxnf5jdS57jPcSfNi 

 

https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/17063-coordena%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas-divulga-v%C3%ADdeos-sobre-o-coronav%C3%ADrus-em-libras
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-libras-servico-de-videoconsulta-atende-pessoas-surdas-com-sintomas/55527
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-libras-servico-de-videoconsulta-atende-pessoas-surdas-com-sintomas/55527
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/com-libras-servico-de-videoconsulta-atende-pessoas-surdas-com-sintomas/55527
http://www.tilsp.ufscar.br/galeria_videos_tilsp.html
http://www.tilsp.ufscar.br/galeria_videos_tilsp.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GyDQeDOM0JlYn1sxnf5jdS57jPcSfNi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6GyDQeDOM0JlYn1sxnf5jdS57jPcSfNi


Central Libras/Coronavirus: 

Grupo de profissionais 

intérpretes voluntários, que se 

uniram com o objetivo de 

traduzir todas as informações 

confiáveis sobre o combate ao 

COVID-19 

(Orientações) 
https://www.facebook.com/groups/9186483

01921031/?ref=bookmarks   

Carta aberta às autoridades de 

Saúde pública de Araras e região/ 

em Libras -COVID-19 

(Vídeos) 
https://www.youtube.com/watch?v=Cux80X

IjDqQ 

CoronaLibras (Vídeos) https://ensino.digital/coronalibras  

  

https://www.facebook.com/groups/918648301921031/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/918648301921031/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=Cux80XIjDqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cux80XIjDqQ
https://ensino.digital/coronalibras


Materiais Pedagógicos ou Didáticos 

Título Finalidade Link 

Projeto de educação inclusiva 

libera acesso gratuito a 

materiais-pedagógicos 

(Materiais para baixar) https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-

limites/projeto-de-educacao-inclusiva-

libera-acesso-gratuito-a-materiais-

pedagogicos/ 

Materiais pedagógicos do Mais 

Diferenças 

(Materiais para baixar) https://maisdiferencas.org.br/materiais-

pedagogicos/ 

  

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/projeto-de-educacao-inclusiva-libera-acesso-gratuito-a-materiais-pedagogicos/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/projeto-de-educacao-inclusiva-libera-acesso-gratuito-a-materiais-pedagogicos/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/projeto-de-educacao-inclusiva-libera-acesso-gratuito-a-materiais-pedagogicos/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/projeto-de-educacao-inclusiva-libera-acesso-gratuito-a-materiais-pedagogicos/
https://maisdiferencas.org.br/materiais-pedagogicos/
https://maisdiferencas.org.br/materiais-pedagogicos/


Orientações 
Título Finalidade Link 

Secretaria divulga 

orientações para pessoas 

com deficiência 

(Notícias e 

Orientações) https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/04/02/coronavirus-

secretaria-divulga-orientacoes-para-pessoas-com-deficiencia/ 

Quais os cuidados as 

pessoas com deficiência 

devem tomar para não 

serem infectadas com o 

novo coronavírus? 

 

(Notícias e 

Orientações) 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/quais-

os-cuidados-as-pessoas-com-deficiencia-devem-tomar-para-nao-

serem-infectadas-com-o-novo-coronavirus.ghtml 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/04/02/coronavirus-secretaria-divulga-orientacoes-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/04/02/coronavirus-secretaria-divulga-orientacoes-para-pessoas-com-deficiencia/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/quais-os-cuidados-as-pessoas-com-deficiencia-devem-tomar-para-nao-serem-infectadas-com-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/quais-os-cuidados-as-pessoas-com-deficiencia-devem-tomar-para-nao-serem-infectadas-com-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/quais-os-cuidados-as-pessoas-com-deficiencia-devem-tomar-para-nao-serem-infectadas-com-o-novo-coronavirus.ghtml


Recomendações de 

medidas temporárias e 

emergenciais de 

prevenção de contágio 

pelo coronavírus para 

pessoas com deficiência 

(Orientações) http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-

destaques/recomendacoes-de-medidas-temporarias-e-emergenciais-

de-prevencao-de-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-

deficiencia 

UFSCar publica cartilhas 

com informações sobre 

cuidados com pessoas com 

autismo ante COVID-19 

 

(Notícias e 

Orientações) http://agencia.fapesp.br/ufscar-publica-cartilhas-com-informacoes-

sobre-cuidados-com-autistas-ante-covid-19/32926/ 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/recomendacoes-de-medidas-temporarias-e-emergenciais-de-prevencao-de-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/recomendacoes-de-medidas-temporarias-e-emergenciais-de-prevencao-de-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/recomendacoes-de-medidas-temporarias-e-emergenciais-de-prevencao-de-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/recomendacoes-de-medidas-temporarias-e-emergenciais-de-prevencao-de-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia
http://agencia.fapesp.br/ufscar-publica-cartilhas-com-informacoes-sobre-cuidados-com-autistas-ante-covid-19/32926/
http://agencia.fapesp.br/ufscar-publica-cartilhas-com-informacoes-sobre-cuidados-com-autistas-ante-covid-19/32926/


Orientações sobre a 

epidemia de coronavírus 

(covid-19) 

para as pessoas com 

doenças raras 

e seus cuidadores 

(Cartilhas) 
http://rederaras.unb.br/wp-

content/uploads/2020/04/Doen%C3%A7as_Raras_Covid19_v2.pdf 

  

http://rederaras.unb.br/wp-content/uploads/2020/04/Doen%C3%A7as_Raras_Covid19_v2.pdf
http://rederaras.unb.br/wp-content/uploads/2020/04/Doen%C3%A7as_Raras_Covid19_v2.pdf


Direitos Humanos 

Título Finalidade Link 

ONU lançou alerta mundial sobre 

as pessoas com deficiência e o 

coronavírus 
(Notícias) 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/onu-

lancou-alerta-mundial-sobre-as-pessoas-

com-deficiencia-e-o-coronavirus 

Coronavírus EUA investigam 

recusa de respiradores a pessoas 

com deficiência  
(Notícias) 

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-

limites/coronavirus-eua-investigam-recusa-

de-respiradores-a-pessoas-com-

deficiencia/ 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/onu-lancou-alerta-mundial-sobre-as-pessoas-com-deficiencia-e-o-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/onu-lancou-alerta-mundial-sobre-as-pessoas-com-deficiencia-e-o-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/onu-lancou-alerta-mundial-sobre-as-pessoas-com-deficiencia-e-o-coronavirus
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-eua-investigam-recusa-de-respiradores-a-pessoas-com-deficiencia/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-eua-investigam-recusa-de-respiradores-a-pessoas-com-deficiencia/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-eua-investigam-recusa-de-respiradores-a-pessoas-com-deficiencia/
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/coronavirus-eua-investigam-recusa-de-respiradores-a-pessoas-com-deficiencia/


O contágio pelo Coronavírus para 

pessoas com deficiência (Notícias) 
http://www.justificando.com/2020/03/24/o-

contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-

com-deficiencia/ 

COVID-19: Who is protecting the 

people with disabilities? – UN 

rights expert 
(Portal 

Internacional) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pa

ges/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&La

ngID=E 

Nota em defesa da vida durante a 

pandemia de covid-19 no Brasil (Manifesto) 
http://federacaodown.org.br/index.php/202

0/04/03/nota-em-defesa-da-vida-durante-a-

pandemia-de-covid-19-no-brasil/ 

 

http://www.justificando.com/2020/03/24/o-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.justificando.com/2020/03/24/o-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.justificando.com/2020/03/24/o-contagio-pelo-coronavirus-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
http://federacaodown.org.br/index.php/2020/04/03/nota-em-defesa-da-vida-durante-a-pandemia-de-covid-19-no-brasil/
http://federacaodown.org.br/index.php/2020/04/03/nota-em-defesa-da-vida-durante-a-pandemia-de-covid-19-no-brasil/
http://federacaodown.org.br/index.php/2020/04/03/nota-em-defesa-da-vida-durante-a-pandemia-de-covid-19-no-brasil/


Agora... 
 

LINKS DE MATERIAIS E 

INFORMAÇÕES GERAIS 

SOBRE COVID-19  



Cultural 

Título Finalidade Link 

Teatro em Quarentena (Vídeos) https://www.youtube.com/channel/UCLdKs4J6gNnFq7838a3SIpw/videos 

  

https://www.youtube.com/channel/UCLdKs4J6gNnFq7838a3SIpw/videos


Educação 

Título Finalidade Link 

1156 cursos de 50 universidades e 

instituições diferentes para ajudar 

você a se aperfeiçoar ou adquirir 

novas habilidades. 

(Cursos) 
https://www.showmetech.com.br/1157-

cursos-portugues-certificado-gratuito/ 

Leituras de Quarentena 
(Artigos 

Científicos em 

Educação) 

http://www.anped.org.br/news/leituras-

de-quarentena  

  

https://www.showmetech.com.br/1157-cursos-portugues-certificado-gratuito/
https://www.showmetech.com.br/1157-cursos-portugues-certificado-gratuito/
http://www.anped.org.br/news/leituras-de-quarentena
http://www.anped.org.br/news/leituras-de-quarentena


Infantil 

Título Finalidade Link 

Bia & Nino (Contos e Vídeos) 
http://www.biaenino.com.br/bia-

nino/ 

  

http://www.biaenino.com.br/bia-nino/
http://www.biaenino.com.br/bia-nino/


Mapeamento COVID-19 

Título Finalidade Link 

Inteligência artificial rastreia 

notícias sobre COVID-19 
(Aplicativo) 

http://agencia.fapesp.br/inteligencia-

artificial-rastreia-noticias-sobre-

covid-19/32902/ 

  

http://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-rastreia-noticias-sobre-covid-19/32902/
http://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-rastreia-noticias-sobre-covid-19/32902/
http://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-rastreia-noticias-sobre-covid-19/32902/


Orientações 

Título Finalidade Link 

História Social: "Por que eu não irei à 

escola?" - COVID-19 
(Materiais 

para baixar) 
https://www.grupoadastra.com.br/csa-e-coronavirus  

E-book "Por que eu não posso ir lá 

fora?" 
(Materiais 

para baixar) 
https://tatyaraujo.rettore.com.br/  

Como educadores podem falar sobre 

a doença do coronavírus (Covid-19) 
(Textos) https://www.unicef.org/brazil/historias/como-educadores-podem-falar-sobre-coronavirus  

https://www.grupoadastra.com.br/csa-e-coronavirus
https://tatyaraujo.rettore.com.br/
https://www.unicef.org/brazil/historias/como-educadores-podem-falar-sobre-coronavirus


Apoio à comunidade acadêmica para 

atividades docentes e formativas 

durante o isolamento social  

(Materiais 

para baixar) 
https://inovaeh.sead.ufscar.br/covid-19/  

Força-Tarefa COVID-19 
(Notícias e 

ações) 
h t tp s : / / cov id . i c . un i camp .b r /   

Comunicação Social no Contexto da 

Covid-19 
(Notícias) https://www.informasus.ufscar.br/bem-vindxs-a-plataforma-informasus-ufscar/  

International Citizen Project Covid-19 

(ICP COVID-19) 
(Notícias e 

ações) 
https://www.icpcovid.com/pt-br/home 

Portal do Laboratório Aberto de 

Interatividade UFSCar (Podcasts) 
(Notícias e 

ações) 
http://www.labi.ufscar.br/category/quarentena/  

https://inovaeh.sead.ufscar.br/covid-19/
https://covid.ic.unicamp.br/
https://www.informasus.ufscar.br/bem-vindxs-a-plataforma-informasus-ufscar/
https://www.icpcovid.com/pt-br/home
http://www.labi.ufscar.br/category/quarentena/


Portal do Laboratório Aberto de 

Interatividade UFSCar (Videocasts) 
(Notícias e 

ações) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ2rcITF7hDM3Kr-ZEzeuzblJD9bIYTY 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ2rcITF7hDM3Kr-ZEzeuzblJD9bIYTY


Pesquisas 

Título Finalidade Link 

International Citizen Project 

Covid-19 (ICP COVID-19) 
(Pesquisas) 

https://www.icpcovid.com/pt-

br/country/brasil  

Efeitos Psicológicos do Isolamento 

Preventivo na Pandemia da 

COVID-19 

 

(Survey) https://pt.surveymonkey.com/r/HQ8XP3J 

https://www.icpcovid.com/pt-br/country/brasil
https://www.icpcovid.com/pt-br/country/brasil
https://pt.surveymonkey.com/r/HQ8XP3J


Chamada 

MCTIC/CNPq/FNDCT/MS/SCTIE/

Decit Nº 07/2020 - Pesquisas para 

enfrentamento da COVID-19, suas 

consequências e outras síndromes 

respiratórias agudas graves 

(Editais 

públicos) 
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas -publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382  

Covid-19: Fiocruz lança ações de 

apoio a populações vulneráveis 
(Editais 

públicos) 
https://portal.fiocruz.br/chamada-publica-para-apoio-acoes-emergenciais-junto-populacoes-vulneraveis  

 

  

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382
https://portal.fiocruz.br/chamada-publica-para-apoio-acoes-emergenciais-junto-populacoes-vulneraveis


 


