PMIS 01/2017
- Fase 2
PERGUNTAS

RESPOSTAS

361

361 respostas
Não está aceitando respostas
Mensagem para os participantes

Este formulário não aceita mais respostas

RESUMO

INDIVIDUAL

Quem respondeu?
Enviar por e-mail
carla.a.zorzo@gmail.com
marneparanhos@hotmail.com
arianeschu012@gmail.com
saleteschu3@yahoo.com.br
eloisa.couto@hotmail.com
juliane_machado59@hotmail.com
cintiarocha0406@yahoo.com.br
jussarabiazus@hotmail.com
cris.izabel.foguesatto@hotmail.com
luciobiazus@hotmail.com
fernando@bbbmetal.com.br
vilson@brasdiesel com br

Nome completo :
361 respostas

Márcio Roberto schwertz (7)

Andressa Mariele Ribeiro Pereira de Souza (5)
martin de souza (5)
Elisa Odete Papke (4)
Carine Valderiz Eger de Mello (4)
Maira lais dos santos (3)
Darci Antonio de Guimaraes (3)
Alisson Vinicius Martins Moura (3)
Pedro Luis Sales Pedroso (3)
Silvana Mara Borges de Souza (3)
João Kressin (3)
Vinicius Jeremias Cavalheiro dos Santos (2)
Simone Witte de Abreu (2)
Nesly da Silva (2)
Carine Azevedo Brenner (2)
Maria Rosangela Quadros da silva (2)
Camila Quadros da Silva (2)
Ana Sílvia Pereira Vidal (2)
Dirce Teresinha Martinelli (2)
Arlete Mendes (2)
Decio Martins dos Santos (2)
Elisabete fruett schwertz (2)
Eliseu Antonio Rohr (2)
Antonio Marcos de Souza Bühler (2)
João Pedro Ribeiro Pereira (2)
Maria Madalena Antunes Ribeiro (2)
Mariana Ribeiro Pereira (2)
Rosane Maria Bernardi (2)
Cassiano Leandro Bettio (2)
Janete de Almeida Bettio (2)
carla
Marne de Oliveira Paranhos
Ariane Schu dos Santos
Salete Schu
Eloisa

Juliane Machado
Cíntia Rocha da Silva
Jussara Maria Pauletti Biazus
cristieli izabel foguesatto
Lúcio Antônio Biazus
Fernando Antonio Biazus
Vilson Luiz Biazus
Cristine Meyrer
Susanita Velloso Gibbon
Ivone Riss
Cristina Carolina Fleck da Silva
Rejane Maria Luz Haeffner
Fernanda Taíse da Silva
Maria Cristina Weber Rossato
CIBELE ROSANE SIQUEIRA
Angelo Saul de Andrade
Rosali lucia cavallini
Cristiane Capitanio Teixeira
Cristiane Sueli de Oliveira Kraemer
Elisabete Moreira Adam
Simone Maria Roese
Cristina Vogt
Rosemari da Luz
Danelise oriano
Thaise Vargas Albuquerque
Liege
Raissa Michels dos Santos
Rosângela Maria Americano
Sandra Silvana ludwig viott
Leonidio viott
cristiano da silva
Márcia marli patz da silva
Ivanir roberto scheuer dos santos
Carmen Lúcia Baroni de Macêdo

Daiana Drey
Debora Cassol Richter da Silva
ana Carolina Rodigheri
Suelen Rosbach Sartori
Patrícia Sangiogo Haas Soares
Daniel Machado
Louise candida regina puerry
Tatiane Mumbach Fragozo
Cristian Rogério Foguesatto
Jocelaine Cristina Siqueira de Quadros
Elsa Maiorka Sudbrack
marta helenita madeira de oliveira
Nerdeli Bianquini Fahrion
Miriã alves barbosa
Ramiro da Silva Barbosa
Mauricio Rodrigo dos Santos
Lidiane beatriz kochhann
Silviane witte dos santos
Gustavo de Abreu
Gerson Dalir de Abreu
Elisiane Cristina Teran
Roberta de Paula Holthausen
suelen quadros prop.2
Franciele Gomes Guimarães
Anderson Alves dos santos
Maira lais dos santod
Andressa Marilise Lamm
Suelen Eduarda koop de Oliveira
Jéssica Pilger
Ana Paula Silveira de Quadros Sodre
André Luiz gauer
Outro (210)

Título de Eleitor:
361 respostas

071430110434 (7)
084968750434 (6)
091093890493 (4)
059432790493 (4)
071435580418 (4)
071436710450 (4)
096163690400 (4)
032234850469 (3)
006279820418 (3)
071607640418 (3)
019499200450 (3)
071601380442 (3)
032311720493 (3)
092734780426 (2)
116604540493 (2)
091591140477 (2)
088312880477 (2)
086271660400 (2)
25964360442 (2)
025948170426 (2)
051280010493 (2)
015177750400 (2)
32249240418 (2)
32286060469 (2)
61055780469 (2)
099247810400 (2)
32201600450 (2)
32215810493 (2)
09179940477 (2)
032298240425 (2)

023967470493 (2)
071596870493 (2)
057057980426 (2)
045085840965
067928210485
088373210450
026419210418
087586340477
095992910400
057077040450
019734810469
108400190400
096595050418
068559740477
019734820442
026721530485
042022650477
015156260450
107967730418
025902090418
099250950400
032248090418
018826550450
32243840477
032253240493
068552800577
084977770493
25373153087
025960460469
071594350434
014300710400
05
15187560400
066162140493

099247610450
71459500426
015183910426
032254020442
071599960477
015173300450
032287890450
025923800434
081709710442
057565640434
100440250485
092282980493
086973040450
101055670469
093484010418
057067830400
103235400400
107966610418
032242230493
015180350426
15176340477
096719580434
102503690493
071430070450
068560120450
086275580450
116600220450
685606620418
0911400860426
057057520442
071447580400
2
98851438072
099248060493

099250790493
112880030477
Outro (203)

Data de Nascimento:
361 respostas, 190 não exibidas
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Conheça as Propostas
361 respostas

Manifestação de Interesse Público…
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Manifestação de Interesse Público…
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Manifestação de Interesse Público…

8,9%
1/3

Manifestação de Interesse Público 01 – Inclusão à Vida Comunitária da Pessoa
com De ciência mediante a Execução Indireta de Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
2 respostas

2
Muito interessante

Manifestação de Interesse Público 02 – Promoção e Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente mediante a Execução Indireta de Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
12 respostas

02 (3)
Ok (2)
Proposta 3 (2)
Ótima proposta
B
03
Ajuda para criança
2

Manifestação de Interesse Público 03 – Educação musical como atividade de
complementação escolar

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:

2 respostas

Sou a favor da proposta porque o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Orquestra Sinfônica de Carazinho é de excelente
qualidade, tanto da orquestra em si quanto da escola de formação de novos músicos e cantores.
.

Manifestação de Interesse Público 04 – Cooperação das associações
representativas de moradores no planejamento municipal

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 05 – Ações de prevenção, detecção,
tratamento e controle dos cânceres do colo uterino, de mama e de próstata

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
9 respostas

Trabalho necessários, visto o grande número de mulheres vítimas desta doença
Aprovo
Com certeza milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer.

5
Devido ao número, preocupante, de pessoas portadoras de câncer de mama no município , entre outros tipos da doença , as
campanhas de prevenção é importantíssima e se faz necessária , especialmente entre os usuários mais vulneráveis.
Precisamos de mais apoio ao tratamento de câncer
O câncer é uma das doença que mais mata, muitas vezes por falta de instrução das pessoas para procurarem os médicos
antecipadamente, e se houver prevenção e tratamento adequado a tempo, muitas vidas poderão serem salvas.
A prevenção é o melhor remédi, um bom trabalho de conscientização poupa muitas vidas.
Muito importante

Manifestação de Interesse Público 06 – Ações de Apoio ao Desporto de
Participação para Crianças e Adolescentes

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
1 resposta

A proposta 40 abrange os pontos acima citados: prática esportiva a crianças e adolescentes, corroborando com a formação
integral do cidadão, uma vez que trabalha liderança, trabalho em grupo e contato saudável com a natureza. O escotismo conta
com atividades locais, regionais, nacionais e internacionais, o que leva o jovem a conhecer realidades distintas das usuais, bem
como abre oportunidades futuras.

Manifestação de Interesse Público 07 – Desenvolvimento de ações educativas e
de assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
4 respostas

Excelente.
Isso é muito importante para as mães e seus bebes
Muito válido para o público geral e pessoas sem condições nanceiras.
Muito relevante para gestantes e mães, sentimos que falta investimento nessa área.

Manifestação de Interesse Público 08 – Comunidade Terapêutica

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 09 - Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos(PAEFI) em situação de codependência
química

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 10 – Promover a Segurança Alimentar e
Nutricional de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social através de
Cozinhas Comunitárias

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
2 respostas

População bem nutrida ca mais capacitada para exigir melhor qualidade de vida em todos os sentidos.
ok

Manifestação de Interesse Público 11 – Ações de prevenção e redução de
danos ao uso de álcool e outras drogas

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
25 respostas

Ótima (2)
Álcool e drogas destrói as família, muitas vezes sem condições de arcar com tratamento e sem apoio!
A prevenção eh a melhor ferramenta que temos... visto a importância de ações educativas voltadas à prevenção de substâncias
Psicoativas para as crianças e adolescentes de nosso município!
Transformar vidas é de suma importância para a formação de uma sociedade mais humana

Proposta 37
A melhor maneira de lidarmos com o problema de álcool e drogas na noss sociedade é a prevenção. Se fortalecemos ações de
prevenção contra esse tipo de problemas, consequentemente conseguiremos reduzir outros tipos de problemas como violência
e criminalidade, entre outros.
É necessário salvar vidas
Vidas precisam ser resgatadas
11
As atividades de Prevenção ao uso de drogas são de fundamental importância unindo ações que facilitem a vida de nossas
crianças e adolescentes.
Projeto de novas conquistas
Está proposta previne muito mais, pois ajudando essas crianças não se envolver com drogas agora, poderá diminuir o tráfego e
dependência no futuro. Uma boa educação é um bom caminho a seguir desde criança, é a melhor solução para que se torne
uma pessoa determinada a fazer o bem. Sou a Favor a essa proposta, imagino um futuro mais seguro para todos.
Precisamos salvar vidas... ninguém está livre de passar com alguém na família. .. Por isso prevenção é a melhor ação. ..
Ajudar na prevencao de drogas
Ajuda a prevencao do uso de drogas
Boa
Gostei bastante
Temos que prevenir
precisamos fortalecer as açoes existentes que arede de proteçao possui.
Importantíssima!
Prevenção é a melhor opção!
É muito importante estes movimentos para que haja uma redução nestas áreas tão básicas e necessárias.
Manifestação público 11
Excelente

Manifestação de Interesse Público 12 – Inserção de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa na prestação de serviços à comunidade

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 13 – Serviço de Acolhimento para Adultos e
Famílias em Casa de Passagem

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 14 – Abrigamento de Animais domésticos
em situação de risco e maus tratos

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 15 – Educação ambiental e a
conscientização de crianças e adolescentes para a preservação do meio
ambiente

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
77 respostas

Proposta 40 (3)
40 - Cônego Sorg - Mais Escoteiros Melhores Cidadãos (2)
Sou favorável à Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg em virtude de se
tratar de trabalho com crianças realizado de forma didática, com conteúdos de nidos, com o objetivo de formar melhores
cidadãos e pessoas com consciência voltada para o bem coletivo, preservando a natureza e ensinando a valorizar as coisas
simples da vida. (2)
Sabe se o quanto é importante a preservação do meio ambiente no mundo em que estamos vivendo. O Grupo Escoteiro Conego
Sorg se preocupa desde o inicio de suas atividades com sua realidade, onde organiza mutirões comunitários em bairros da
cidade para ajudar no cuidado com a natureza. E assim dessa forma através das crianças a partir de 8 anos idade até os
adolescentes de 15 estarão formando MAIS ESCOTEIROS MELHORES CIDADÃOS.
Proposta 40 Grupo Escoteiro Cônego Sorg - Complementando a Educação para formar cidadãos comprometidos com a
sociedade.
Atividade educacional com nalidade de proporcionar as crianças conhecimentos práticos de convivio com o ambiente e suas
repercussões.
Mais escoteiros melhores cidadãos ótimo envolvimento com crianças jovens adultos e sociedade
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos
Excelente proposta!
40 - MAIS ESCOTEIROS MELHORES CIDADAOS
40 - mais escoteiros melhores cidadãos
40- mais escoteiros melhores cidadaos
40-Grupo Escoteiro Cônego Sorg - Mais Escoteiros Melhores Cidadãos
40-Mais Escoteiros Melhores Cidadãos - Escoteiros Cônego Sorg
40-Cônego Sorg - Mais Escoteiros Melhores Cidadãos
O trabalho realizado por este grupo é excelente!
Excelente meio de incentivar o jovem a preservar o meio ambiente é a participação no grupo escoteiro.
O grupo escoteiro trabalha junto à conunidade para o bem comum. Devemos apoiar estes jovens.
Proposta 40, para incentivar os jovens a ter valores perante à sociedade.

Proposta 40- Escotismo importante ferramenta no complemento educacional.
40
Mais Escoteiros melhor cidadão
Mais Escoteiros MElhor Cidadão proposta n 40
Mais escoteiros melhores cidadaos

Grupo Escoteiro Conego Sorg
Proposta 40 - Conheço as atividades que o Grupo de Escoteiros realiza para a sua comunidade e para aqueles que a circundam.
Melhorando crianças e jovens pelo escotismo, com comprovações de resultados e ajudas também a outras ONGs.
Escoteiros do Grupo Conego Sorg sempre em prol do cuidado com a natureza. Excelente projeto.
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg = Meu lho vai e volta
maravilhado com as atividades que o grupo desenvolve. Grupo ativo e que faz a diferença na comunidade.
Mais Escoteiros Melhores Cidadãos
mais escoteiros melhores cidadãos
Proposta nº 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, pois os escoteiros desenvolvem um trabalho importantíssimo dentro da
comunidade. Sendo exemplo para outros jovens e adolescentes.
Proposta 40 - Os escoteiros Cônego Sorg desenvolvem um trabalho sobre sustentabilidade muito importante para a
comunidade de Carazinho e necessitam de verbas para ampliação e despesas do Grupo.
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, porque o lema já diz tudo e é isso que a nossa comunidade necessita.
Grupo Escoteiro Conego Sorg formando melhores cidadãos para a vida.
Escoteiro Conego Sorg mais escoteiros melhores cidadãos.
voluntários que dedicam seu tempo livre em prol, de forma crianças em melhores cidadão. trabalhando valores como respeito,
dignidade , humildade e amor ao próximo.
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg - No meu entender, a sociedade
e a Municipalidade devem apoiar todas as propostas e ações que vem Escotismo, porque é uma educação pára escolar que
muito contribui para a formação pessoal e do caráter do Jovem. O Escotismo é um dos últimos bastiões da educação que
ainda incutem no Jovem o ideal de Patriotismo, bem ainda, da necessidade de conservação dos recursos naturais.
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg - a prática do Escotismo
fomenta a inserção de melhores cidadãos na sociedade, seja pela prática do escotismo em si, seja pelos demais ensinamentos
tais como: cultura, civismo, ecologia, caráter ....
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg - Considero importante a
aprovação desta proposta em razão da importância que tem o Escotismo para a sociedade carazinhense, não só em razão da
edução ambiental que esses jovens recebem no movimento escoteiro, mas pela escola de vida que eles vivenciam no dia a dia
do escotismo.
Proposta n° 40: sabendo-se da importância do movimento escoteiro na formação de consciência sócio-ambiental, voto nessa
proposta para garantir o bom funcionamento do grupo escoteiro e o amplo acesso da juventude a tal atividade educativa.
Escoteiros Conego Sorg preservando a natureza
Grupo escoteiro cônego sorg preocupado com a preservação ambiental
Escoteiros Cônego Sorg sempre realizando atividades para a preservação ambiental
Escoteiros Conego Sorg almejando a preservação do meio ambiente.
Conego Sorg preservando a natureza.

Conego sorg na luta pela preservação do meio ambiente.
Forma crianças e jovens para um futuro melhor para a cidade estado e país.
um futuro com melhores cidadãos precisa de apoio municipal
escolho grupo escoteiro cônego sorg pois tamos sempre ajudando a nossa comunidade e com esse auxilio podemos ajudar
mais.
Por achar q o escotismo contribui p/a formação de jovens conscientes; com princípios éticos e morais bem fundamentados.
Voto na proposta número 40 por achar q o escotismo contribui p/a boa formação dos jovens.
É um grupo que forma bons cidadãos, formando cada vez um mundo melhor. Além de ensinar muitas coisas diversas,
principalmente cuidado com a nossa natureza.
Proposta 40 Escotismo ajudando no desenvolvimento do cidadão
Proposta 40 Escotismo ajudando no desenvolvimento dos cidadãos
Proposta 40, Escotismo promovendo a Educação
Voto na proposta número 40 por acreditar q o escotismo contribui na formação de adolescentes princípios éticos e morais bem
Fundamentados.
escolho o grupo escoteiro cônego sorg pois atuamos na formação de melhores cidadões. proposta 40
Proposta 40 - Escotismo complementando a educação.
proposta 40 se formamos melhores cidadão teremos um mundo melhor
proposta 40 - Mais escoteiros Melhores cidadãos
defendo a proposta 40
defendo proposta 40 so assim teremos um futuro melhor.
com esse auxilio poderemos oferecer melhores condições a mais jovens
Proposta 40 - Mais Escoteiros para melhorar o mundo.
Proposta 40 - Mais Escoteiros Melhores cidadãos - Excelente
Voto na proposta 40 por achar que o escotismo é importante para a formação dos adolescentes de forma consciente
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg. No escotismo as
crianças/jovens são ensinados a interagir com diversos meios da sociedade atuando em diferentes frentes, sendo uma das
mais importantes a preservação do meio ambiente. Os outros meios são inclusive aqueles listados nas outras propostas da
presente consulta pública. São essas atividades interdisciplinares que elevam a importância do trabalho realizado pelo
escotismo por levar as crianças e jovens a conhecer diferentes realidades da nossa sociedade, aprendendo a respeitar e ocupar
as lacunas existentes construindo uma formação humana e social extremamente importante e necessária nesta época de
distorções tão gritantes de valores e conceitos de vida social.
40. O escotismo precisa de uma atenção da municipalidade porque todos que trabalham no movimento escoteiro são
voluntários.
Proposta 40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg. O esforço do escotismo em
inserir a criança/jovem nos diferentes meios da sociedade através de ações sociais e trabalho voluntário demonstra a
importância e o propósito de formar cidadãos capazes de conhecer e interagir com os diferentes meios e que adotem uma
postura proativa diante das di culdades e problemas pessoais e sociais.
40 - Mais Escoteiros, Melhores Cidadãos, subscrito Grupo de Escoteiros Cônego Sorg;
Proposta 40. Tirando os jovens das ruas e integrando em um lugar com valores.
Proposta 40, mais ecoteiros melhor cidadão.

Proposta 40 para que os jovens aprendam novos valores.

Manifestação de Interesse Público 16 – Formação de instrutores para o ensino
de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
0 resposta

Ainda não há respostas para esta pergunta.

Manifestação de Interesse Público 17 – Desenvolvimento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
1 resposta

Proposta 41

Manifestação de Interesse Público 18 – Fomento a Cultura Tradicionalista

Gaúcha

Normas especí cas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da Manifestação (Art. 2-A,
Lei Federal nº 13.019/14)

Comente sobre esta proposta:
2 respostas

Cada vez mais incentivando as pessoas a se manterem dentro do tradicionalismo, mas cada vez com mais cultura
Muito bem elaborada e necessária para o desenvolvimento de novos talentos e cidadãos.

Votação

Escolha até 03 (três) propostas de seu interesse
361 respostas
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