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MÃE LUIZA
É FEDERAL!
Jovens do bairro conquistam
vagas na UFRN e Instituto
Federal [página 4]

DE OLHO NA SAÚDE
Descubra qual a melhor forma
de se proteger do HPV e tire suas
dúvidas sobre a vacinação
[página 6]

GENTE DO MORRO
FOTO: Ricardo Moreira

Administradora da
Unidade Mista de
Saúde de Mãe Luiza, Maria Aparecida
fala sobre seus 30
anos de trabalho no
bairro [página 3]

Notas & Eventos Espaço Cultural
Atividades físicas e
educacionais gratuitas
são oferecidas pelo
NASC

Veja como foi a III Mostra
de Saúde e Cultura e a
inauguração do Arena do
Morro

“Talento é sorte. A
coisa mais importante
no mundo é ter
coragem.”
[Woody Allen]
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Editorial

Ion de Andrade

TOCANDO EM FRENTE
Vivemos neste mês de abril
um grande momento para o bairro:
a
inauguração
do
ginásio
poliesportivo Arena do Morro com
apoio decisivo da Fundação
Ameropa. A obra reúne beleza
arquitetônica e grande importância
social. Não é à toa que tivemos
presentes conosco tanto o prefeito
municipal de Natal, Carlos
Eduardo, a governadora Rosalba
Ciarline, a secretária de educação
Betânia
Ramalho,
diversos
secretários do estado e do
município, autoridades militares e
da sociedade civil, assim como os
que vieram da Suíça e da
Alemanha. Uma grande festa que
mais uma vez colocou Mãe Luiza
no mapa.
A inauguração do ginásio
também ilustra uma filosofia de
trabalho que já vem sendo a ação
do Centro Sócio Pastoral desde
sempre: mobilizar as pessoas de
Mãe Luiza para este mutirão de
superação
permanente
das
dificuldades. Este esforço gera
desenvolvimento local. O ginásio é,
ao mesmo tempo, resultado do
desenvolvimento local de Mãe
Luiza, é sempre bom lembrar que
sem o seminário sobre o desenvolvimento de 2006 não teríamos
chegado onde chegamos), mas é
também um ponto de partida para
mais desenvolvimento. O ginásio
pode também inspirar políticas
semelhantes em outros bairros. Isto
significa que o fenômeno de
desenvolvimento é contagiante, o
bem que fazemos em Mãe Luiza
pode tomar outros bairros.
Superado o desafio da
construção,
estamos
agora
confrontados ao desafio de fazer
funcionar o ginásio com tudo que

ele comporta. E temos boas
notícias: a Secretaria Municipal
de Esportes já decidiu que levará
para o ginásio um ponto do
Programa Vida Saudável para
idosos. A Estratégia Saúde da
Família, através do professor
Cabral estará levando o seu grupo
duas vezes por semana para
atividades no ginásio. O IFRN,
através do curso de gestão
desportiva, terá papel na organização da agenda e a comunidade já
vem
se
organizando
para
participar ativamente em diversas
áreas. A escola Dinarte Mariz, por
sua vez, organizará a sua agenda
de Educação Física e do Mais
Educação na Arena do Morro. E
estamos apenas começando.
No entorno do ginásio
algumas coisas também serão
resolvidas. O lixão na esquina da
rua que leva ao Espaço Solidário,
dará lugar a um Ecoponto da
Urbana e a ZPA 10, o terreno que
fica em frente ao ginásio e ao lado
do farol poderá ser o local de um
parque municipal. Falta a escola.
De fato, a Escola Profissionalizante prevista para o Dinarte
Mariz é a grande lacuna até aqui
neste
esforço.
Esperamos
realmente que a Secretaria
Estadual de Educação consiga
promover a reforma, ampliação
previstas e os vínculos da escola
ao Brasil Profissionalizado.
Vamos construindo um
futuro melhor, mais fraterno, mais
seguro e com mais oportunidades.
Como sempre, devemos continuar
tendo trabalho e foco, sem jamais
nos deixar esmorecer pelas
dificuldades. Vamos em frente.

Maio 2014

Equipe
Fundador: Pe. Sabino
Gentili
Direção:
Pe. Robério Camilo
Ion de Andrade
Editor Chefe:
Júnior Marinho
Conselho Editorial:
Josélia Silva
Juciano de Sousa Lacerda
Júnior Marinho
Reportagem:
Jacinta Tindou
Ricardo Freitas
Ricardo Moreira
Revisão:
Iano Flávio Maia
Diagramação:
Aureliano Medeiros
Impressão:
Edugráfica
Tiragem:
1.000 exemplares
Organização:
Centro Sócio pastoral Nossa Senhora da Conceição
Rua João XXII s/n
Mãe Luiza - Natal/RN
(84) 3202-2992
Contato:
falamaeluiza@gmail.com

Maio 2014

Fala Mãe Luiza

3

GENTE DO MORRO
Maria Aparecida da Câmara Campos, administradora da Unidade Mista de Saúde de Mãe Luíza, trabalha
na comunidade há mais de trinta anos. Apesar de não ser moradora do bairro, tem um grande carinho pela
comunidade que a acolheu como igual. Nesta entrevista, Aparecida conta como é trabalhar em Mãe Luíza e
fala sobre a importância da vacinação contra o HPV (papilomavírus humano).

demanda pelos serviços da
Unidade de Saúde também é
alta. Com isso, a quantidade
de profissionais é insuficiente
para dar um suporte maior aos
moradores. Nós precisamos de
mais médicos e técnicos de
enfermagem. Além disso,
também faltam medicamentos
e material de expediente. Se
essas e outras necessidades
pudessem ser atendidas o
atendimento
poderia
ser
melhor.

Maria Aparecida: O bairro
evoluiu bastante. No que se
refere ao transporte público,
por exemplo, antigamente não
havia nem ônibus que viesse
até a Rua João XXIII. Para
chegar ao trabalho na Unidade
de Saúde, eu ficava na lá na
“Bacia” e vinha caminhando
até aqui.
JFML: Como está sendo
realizada
a
campanha
de
vacinação
JFML: O que você considera nacional
como mais positivo no bair- contra o vírus do HPV na
Unidade de Saúde?
ro?
Maria Aparecida: Há muita
coisa boa, principalmente as
pessoas que moram no bairro.
Quando
cheguei
para
trabalhar aqui, fui acolhida
pelos moradores. Então, Mãe
Luíza acaba sendo uma
extensão da minha família e
do meu bairro, Areia Preta.
Por isso, tenho uma paixão
muito grande pela comunidade.

Maria Aparecida: O vírus do
HPV é a principal causa de
câncer do colo do útero. A
unidade
recebeu
uma
quantidade de doses da vacina
suficiente para atender a
demanda das adolescentes
entre 11 e 13 anos do bairro.
Mas, não sei se por falta de
divulgação nas escolas, a
procura está muito abaixo do
esperado.

JFML: Quais dificuldades a JFML: Alguns pais acrediUnidade Mista de Saúde de tam que ao vacinarem suas
filhas estariam estimulandoMãe Luíza enfrenta?
as a iniciarem sua vida
Maria aparecida: A popula- sexual, este pode ser um dos
ção daqui é muito grande e a fatores da baixa procura

pela vacinação?
Maria Aparecida: É importante que haja um trabalho de
esclarecimento nas escolas, no
intuito de conscientizar os
responsáveis dos jovens sobre
a importância da imunização
contra o HPV. A vacinação
não vai incentivar o início da
vida sexual de maneira
alguma. Os pais devem
entender que vacinar representa um ato de cuidado com suas
filhas, para protegê-las contra
o câncer do colo do útero.
Além disso, na rede privada
esta vacina tem um alto custo,
R$ 500 em média. A comunidade deve aproveitar essa
oportunidade enquanto há
doses disponíveis na rede
pública.
FOTO: Ricardo Moreira

Jornal Fala Mãe Luíza:
Durante estes trinta anos de
trabalho em Mãe Luíza você
percebeu uma evolução no
bairro?

“Vacinar representa um
ato de cuidar”
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PRINCIPAL
O sonho possível de um futuro melhor
jovem. Os pais sempre o incentivaram a estudar. Para sua mãe,
Patrícia Cardoso, o filho é um
orgulho e um exemplo para os
irmãos mais novos.
Recém ingressante no
curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), Rafael Bune teve
sua trajetória escolar toda em
escola pública. Segundo ele, a
mídia que deturpa a imagem do
jovem da comunidade serve aos
interesses de grupos elitistas que
buscam marginalizar a classe
trabalhadora e manipular a
opinião pública contra a periferia.
No caso de Mãe Luíza, isto pode
ter ligação com a especulação
imobiliária.
Rafael acredita que, nos
últimos dez anos, houve uma
verdadeira revolução educacional
em nosso país. “Cotas sociais
foram postam em práticas. O
número de vagas nas universidades saltou consideravelmente,
filhos de pobres e pretos entram
nas universidades federais e saem
com diplomas de ‘DOUTOR’”,
comenta o estudante. Ainda
segundo ele, o Enem dos moldes
atuais, mudou o processo de
seleção para o ingresso no ensino
superior, priorizando a vivência
do estudante em detrimento da
decoreba de formulas. Como
ocorria nos antigos vestibulares.
Trabalho de dia, estudo à noite
Lícia Maria do Nascimento, 20, vem traçando um projeto
de vida parecido. Ela ingressou
no curso de Ciências Biológicas

FOTO: Ana

Entrar em uma universidade pública ou em um instituto
federal de ensino nunca foi uma
tarefa fácil. Durante muito tempo
estes espaços ficaram restritos aos
brasileiros que dispunham de uma
condição financeira elevada para
pagar bons cursos preparatórios.
No entanto, esta realidade vem
sendo modificada. Segundo dados
do Ministério da Educação, o
número de jovens da chamada
classe C, com renda familiar per
capita entre R$ 323 e R$ 1.387,
que chegam a universidade não
para de crescer.
No bairro de Mãe Luíza
esta realidade não é diferente. É
perceptível o número de jovens da
comunidade que buscam na
educação uma opção para
melhorarem a condição financeira
de suas famílias. O estudante
Jonathan Cardoso,15, é um desses
casos. Para conquistar a vaga em
um dos cursos técnicos integrados
do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFRN),
além das aulas na escola formal 4º
Centenário, o jovem dedicava de
quatro à três horas de seu dia para
o estudo. Esforço que foi recompensado com o ingresso no
Instituto neste ano de 2014.
Jonathan cursa Informática, um dos cursos mais concorridos do IF. O escolheu visando o
mercado de trabalho, que segundo
ele é amplo nesta área. “Eu já
vinha pesquisando há dois anos
sobre o curso e o mercado. Sabia
que era concorrido. Por isso me
preparei. Sem estudo não há
futuro nem trabalho”, revelou o

Paula Silva

Jovens de Mãe Luiza conquistam vagas na UFRN e Instituto Federal
por Ricardo Moreira

Rafael Bune em Cooperativa Cultural

na UFRN em 2014, e em paralelo
cursa o técnico em Análises
Clínicas na mesma instituição.
“Minha base vem de escolas
públicas, portanto, frequentei
cursinhos à noite durante dois
anos após concluir o ensino
médio. O que valeu a pena”,
revelou a estudante.
Assim
como
muitos
jovens da nossa comunidade Lícia
ingressou cedo no mercado,
trabalhando de dia e estudando à
noite. Mas sempre procurou focar
algum tempo em seus estudos. “É
muito triste que a grande maioria
dos jovens ainda não tenha se
motivado pelos projetos que hoje
dão acesso aos níveis técnico e
superior”, lamentou a jovem. E
completa “Fico muito feliz
quando observo nos ônibus que a
quantidade de universitários
moradores de Mãe Luiza, é crescente”.
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COMUNIDADE
Jovens de Mãe Luiza participam de oficina com fotógrafo estrangeiro
por Júnior Marinho
O fotografo internacional
holandês Iwan Baan, especializado
em fotografar obras arquitetônicas,
esteve em Mãe Luiza durante cinco
dias para registrar com suas lentes o
Ginásio Poliesportivo Arena do
Morro. Neste período, Iwan
também
desenvolveu
uma
minioficina de fotografia junto a
dez adolescentes da comunidade.
Conhecido mundialmente
por ter uma linguagem visual que
parece dar vida às construções que
fotografa, Baan mostrou aos jovens
como desenvolver a criatividade
procurando fugir do obvio no ato de
fotografar. “Para muitos desses
jovens, foi a primeira vez que
tiveram contato com uma máquina
fotográfica semi-profissional. No
início ficaram um pouco tímidos,
tirando fotos bastante comuns, mas
a partir do segundo dia e das

orientações ficaram mais soltos
para criar”, comentou Iwan Baan.
Para a realização da oficina,
realizada em parceria com o Centro
Sócio-pastoral, o fotógrafo conseguiu o patrocínio da empresa
especializada em tecnologia de
imagem Canon, que disponibilizou
dez câmeras semi-profissionais e
demais
equipamentos
para
impressão das fotos.
Iwan nunca tinha trabalhado com jovens e ficou impressionado com o resultado da oficina. “Já
fotografei bastante em diversos
países com cultura parecida com a
brasileira, e há muito que melhorar
na vida de todos. Experiências
como esta trazem novas possibilidades, principalmente para os
jovens. Foi muito proveitoso trabalhar com eles”, relata o fotógrafo.
Riquelme Irlison Alves, 12

anos, foi um dos jovens que
participou pela primeira vez de uma
oficina de fotografia. Segundo ele,
o interessante foi aprender a
procurar um foco diferenciado que
torna a foto muito mais bonita de se
ver. “Nós ficamos livres com as
câmeras para tirar fotos na nossa
própria visão e criatividade. Senti
muita confiança”, conta Amanda
Estefany Faustino, 12 anos, que
também fez parte do grupo.
As fotos produzidas pelos
jovens foram feitas pelas ruas do
bairro, em casa e nas dependências
do novo ginásio da comunidade.
Demonstram um olhar não convencional e ângulos diversos dos que
estamos acostumados a ver em fotografias. O produto final da oficina
está exposto nas paredes do Ginásio
Poliesportivo Arena do Morro. Veja
fotos da oficina no Espaço Cultural.

Núcleo de Educação Ambiental reúne-se com Fórum de Entidades
por Jacinta Tindou
A III Reunião do Núcleo de
Educação
Ambiental
(NEA/
SEMURB) aconteceu no Centro
Sócio Pastoral Nossa Senhora da
Conceição no dia 16 de abril.
Estiveram presentes na ocasião
representantes das secretarias municipais ligadas ao NEA e o Fórum de
Entidades de Mãe Luíza. O objetivo
da reunião foi debater os problemas
ambientais da comunidade, em
especial o descarte e a coleta do
lixo, e elaborar ações educativas
para solucionar estes problemas.
De acordo com Solange
Regina de Azevedo, coordenadora
do NEA, a reunião ajudou a
diagnosticar os problemas ambientais de Mãe Luíza. As questões
abordadas no encontro servirão de
base para elaborar um plano de ação
que resultará no projeto “Meu

Bairro Melhor”. Trata-se de um
projeto piloto do NEA, realizado em
conjunto com as secretárias
municipais, que será implantado nas
comunidades da cidade.
Na reunião, os lixões foram
um dos pontos apontados como
causador de transtornos. Uma das
soluções possíveis, apontada pelo
prefeito Carlos Eduardo, é a criação
de um Ecoponto – local para
depositar entulhos – no bairro. Já
José
Humberto,
representante
comunitário,
propôs
que
a
população, também deve ser
orientada a colocar o lixo nos locais
e horários estabelecidos. Opinião
compartilhada por Jefferson Gley,
encarregado da Vital Engenharia
Ambiental – responsável pela
limpeza do bairro. Segundo Gley, a
coleta é realizada três vezes ao dia e

ainda assim não está sendo suficiente para manter o bairro limpo.
A atuação da Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte (CAERN) também foi tema
da reunião. Marcolino Barbosa,
morador da comunidade, conta que,
durante as últimas chuvas, sua casa
ficou alagada. Ele aponta a
necessidade de fazer a manutenção
das “bocas de lobo” para que a água
das chuvas possa escoar. Ainda
foram discutidas questões referentes
ao abastecimento de água e
saneamento básico.
A expectativa agora, é que o
projeto “Meu Bairro Melhor”
torne-se realidade. E que de fato, o
que foi discutido com toda a
comunidade seja levado em consideração, resolvendo antigos problemas
ambientais que há muito esperam
por soluções concretas.
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De Olho na Saúde
Agora você pode prevenir o HPV: Vacine-se!
por Ricardo Freitas
explicado, podemos adquirir o HPV
pelo contato direto, sem que necessariamente haja uma relação sexual.
Com relação ao motivo de a
vacina não ser ofertada para todas as
mulheres, isso se deve ao fato de
que na faixa etária dos 9 aos 13 anos
a maioria das mulheres ainda não
teve o seu primeiro contato sexual,
e, por isso, é mínima a probabilidade de estarem contaminadas pelo
HPV. Desse modo, com a vacina,
elas estarão protegidas do vírus o
mais cedo possível. A vacina
também está indicada mesmo que a
adolescente dessa faixa etária já
tenha tido algum tipo de contato
sexual ou já tenha diagnóstico de
HPV, pois previne contra 4 tipos de
HPV e, portanto, a protegerá dos
tipos que ela não possuir.
Portanto, se você possui os
critérios de vacinação, agende esse
compromisso com a sua saúde e previna-se do HPV e, consequentemente, do câncer de colo do útero, sem
esquecer, é claro, de seguir fazendo
o exame preventivo e usar preservativo quando iniciar a vida sexual.

Tomando a vacina estarei
totalmente livre do câncer
causado pelo HPV?
A resposta é não. Você ficará
livre dos mais comuns (cerca de
70%) causados pelos tipos de HPV
que a vacina previne.
Existe algum efeito colateral
grave com a vacina?
Até o
momento não há relato de
nenhum efeito adverso grave com
a vacinação do HPV.
Grávidas podem ser vacinadas?
Como não há estudos
conclusivos em mulheres grávidas até o
presente momento, não. Porém, a
vacina pode ser administrada
durante a amamentação.
A vacinação substitui o exame
preventivo (Papanicolau)?
Não. Lembrando que o exame é
recomendado a partir dos 25 anos.
SERVIÇO:
O quê: Vacinação contra o HPV
Onde: Unidade Mista de Mãe Luíza
Quem: Meninas de 11 a 13 anos
Quando: Segunda, quarta e sextafeiras das 08h às 16H

FOTO: Ricardo Freitas

O HPV (Papilomavírus
Humano) é um vírus altamente
contagioso transmitido através do
contato direto com a região infectada, sendo a via sexual a principal
forma de contágio (95%). O vírus
pode ficar dentro do organismo
durante anos sem que você perceba.
Além disso, pode evoluir para
câncer como o de colo do útero e de
órgãos genitais externos, tanto
masculinos
como
femininos.
Atualmente, é a 4ª causa de morte
devido ao câncer em mulheres.
As melhores maneiras de
prevenir a infecção pelo HPV são a
vacinação preventiva contra o vírus
e o uso de camisinha nas relações
sexuais. Desse modo, o Ministério
da Saúde lançou a vacina contra os 4
principais tipos desse vírus que
estão relacionados ao câncer e à
verrugas em órgãos genitais, com o
objetivo de prevenir principalmente
o câncer de colo do útero nas
mulheres em decorrência da
infecção pelo HPV.
A vacina é gratuita e está
disponível
nas
unidades
de
saúde, bem como nas escolas em
períodos pré-estabelecidos. Em
2014, estão sendo vacinadas
adolescentes de 11 a 13 anos, e em
2015, serão inclusas para vacinação
as adolescentes na faixa etária de 9 a
11 anos. O esquema de vacinação é
composto de três doses.
Diversas dúvidas têm surgido com início da campanha de vacinação. Tem-se questionado muito a
respeito de a vacina estimular a vida
sexual antecipadamente nas adolescentes. Isso é um mito. A vacina é
mais eficaz nas meninas que ainda
não tenham vida sexual ativa. Assim, a campanha de vacinação não
tem papel algum no estímulo ao
início da vida sexual dessas adolescentes, além do que, como já foi

Vacinação contra o HPV no Centro de Saúde Aparecida
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Espaço Cultural
Minicurso de fotografia

Ivan Baan e jovens em oficina

FOTOS: Júnior Marinho e Ricardo Moreira

Rikelme Irlinson apresentando fotos em exposição

III Mostra de Saúde e Cultura

Jovens multiplicadores em cena

Inauguração do Ginásio

Equipe realizando ação de prevenção junto a moradores

Vigília Pascal

Endereço: Av. Coronel Estevam, 1258
Alecrim - Natal/RN - 59030-000
Telefone: (84) 3213-4614
Horário de Funcionamento:
Seg. à Sáb.7 às 20h / Dom. 7 às 12h

Endereço: Rua Trairí, 574,
Petrópolis - Natal/RN
Telefone: (84) 3221-5675
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Notas
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Uma parceria entre a Fundação para o Desenvolvimento Sustentável da Terra Potiguar – FUNDEP, a
empresa Wilivro e o Centro Sócio-Pastoral Nossa
Senhora da Conceição irá implantar um conjunto de
ações com o intuito de contribuir para a melhoria
nas condições de vida da população de Mãe Luíza
através dos programas:
Ensino de Programação usando Scratch – voltado
para adolescentes de 10 a 14 anos, visa estimular e
desenvolver competências na área de programação.
Renda Mais – Voltado para jovens na faixa etária
entre 18 e 29 anos, visa qualificar os jovens para
inserções no mercado de trabalho.
Alfabetização com uso da tecnologia – voltados
para adultos com pouca ou nenhuma instrução, o
projeto visa promover a alfabetização através do uso
do computador.
Inscrições gratuitas
Documentação: RG, CPF e comprovante de
residência.
Mais informações: Centro Sócio-Pastoral Fone:
3202-2992

AGENDA
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Eventos

O NASC - Núcleo de Ação Social e Cidadania oferece atividades educacionais e esportivas gratuitas:
Reforço escolar (Ensino Fundamental) - segunda,
quarta e sexta-feira 14 às 16 horas.
Cursinho Pré-Enem – segunda à quarta-feira das
19 às 22 horas. Com aulas de matemática,
português, história, geografia, biologia e química.
Jiu-jítsu – segunda, quarta e sexta-feira 16 às 18
horas.
Capoeira – terça e quinta 16 às 18:30 horas.
Mais informações: 8706-9267 / 8854-4232 – o
NASC fica situado na Rua Camarajibe, 670B.
Cursinho Pré-ENEM DO NASC (Núcleo de Ação
Social e Cidadania) - Fundado com o propósito de
ampliar e articular a participação popular, na
construção de novos parâmetros de organização da
sociedade civil, o NASC desenvolve várias ações na
comunidade entre elas o cursinho gratuito
pré-ENEM. As aulas são de segunda à quarta-feira
das 19 às 22 horas. Com aulas de matemática,
português, história, geografia, biologia e química.
Mais informações: 8706-9267 e 8854-4232

Quinta

Cursinho do Diretório dos Estudantes da UFRN
(DCE) - é um projeto de extensão popular, auto
Sexta
financiado. Oferece Acompanhamento Pedagógico e
15h - Terço da Misericórdia
Domingo
Acesso à Informação Sobre Cursos da UFRN e
na Capela da Conceição
14h - Encontro quinzenal de 15h30 - Missa no Espaço Mercado de Trabalho. A matrícula custa R$ 130,
Coroinhas
que já inclui o material didático de todo o ano
Solidário
letivo. As demais contribuições mensais são no
17h - Missa em Aparecida
19h30 - Missa da 1ª Sextavalor de R$ 53. Mais informações: (84) 3215-3325,
feira do mês.
Segunda
pedagogico@cursinhododce.com.br
19h30 - Adoração

Capelas Nossa Senhora da
Conceição e Aparecida

19h30 - Legião de Maria

Sábado

Terça

5h30 - Ofício de N. Senhora
na Capela da Conceição

19h30 - Ensaio do Ministério
de Música
Quarta
19h30 - Legião de Maria
19h30 - Reunião do Batismo
para pais e padrinhos, exceto
na primeira quarta do mês.
19h30 - Encontro de jovens
com o Shalom

Cursinho gratuito da UFRN pelo Programa
Complementar de Estudos do Ensino Médio
8h - Pré-catequese
(PROCEEM) - O cursinho, promovido pela
15h - Encontro do Grupo de Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da
Jovens Atletas de Cristo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
15h - Catequese
(UFRN) tem como objetivo ampliar as condições de
15h30 - Ensaio do Ministério acesso à UFRN, potencializando a aprendizagem
de Música
do candidato à seleção do ENEM/Vestibular. Mais
18h - Ofício de N. Senhora, informações, entrar em contato pelo telefone:
em Aparecida
(84) 3215-3222 ou pelo e-mail: atendimento@prograd.ufrn.br.
19:30 - Santa Missa

