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QUEM SOMOS
  Histórico e constituição jurídica 

Missão
oferecer espaço e atividades alternativas no contraturno escolar, que 

auxiliem no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

visão
fazer a diferença no desenvolvimento de crianças e adolescentes, suas 

famílias e na sociedade.

vALoREs
valorização da família como fundamento à formação e desenvolvimento da 

criança e do adolescente;

disciplina e limites claros nos relacionamentos e atitudes;

valorização do bom desempenHo escolar;

a bíblia como referencial à visão de Homem e mundo;

a prevenção como estratégia ao enfrentamento de vulnerabilidades às quais 

crianças e adolescentes estão sujeitos.

nossas diretrizes

a peal – associação dos programas educacionais e 

assistenciais é um trabalho de diaconia, que nasceu no 

âmbito missão evangélica união cristã, no dis-

trito de timbó em 2005. desde então ele expandiu-se 

para outras cidades de santa catarina, e atualmente 

conta com sete unidades.

a entidade tem sua origem, basicamente, em dois 

fatores: o primeiro é que, em muitas famílias, ambos 

os pais necessitam trabalhar fora de casa, mas não 

tem onde deixar os filhos no período em que estão fora 

da escola. o segundo é o problema que muitas cri-

anças ficam sozinhas, em casa ou na rua, e como con-

sequência ficam expostas a muitos riscos sociais.

a peal constitui numa entidade jurídica de direito 

privado, de natureza civil, filantrópica, de assistência 

social e educacional, sem fins econômicos, fundada na 

cidade de fraiburgo/sc, em 11 de maio de 2007, com 

filiais constituídas nas cidades de Timbó/SC, Benedito 

novo/sc, doutor pedrinho/sc, pomerode/sc, indaial/

sc e concórdia/sc . sua sede está situada à rua 

das Missões, nº 150, Bairro Santo Antônio, cidade de 

fraiburgo/sc, e inscrita no cnpj 08.889.308/0001-41.

peal de concórdia/sc atua em parceria com a missão evangélica 
união cristã em concórdia e não constituiu pessoa jurídica no momento.

de acordo com o art. 6 º do estatuto social, “a peal no desenvolvimento de suas atividades observará 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e 

não fará qualquer distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, condição social, 

posição política ou credo religioso.” também, como descrito no art. 7 º, “[…] observará, na sua forma 

de atuação, os princípios do evangelho de jesus cristo segundo as sagradas escrituras do antigo e 

novo testamentos, bem como do pietismo, sem, no entanto, discriminar em seu atendimento qualquer 

pessoa, na forma prevista no artigo 6º”. desta forma, possui como missão, visão e valores:

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, 
e ainda quando for velha, não se desviará dele.” 
Provérbios 22:6



ATENDiMENTo 
objetivo geral

Proteger as crianças dos perigos sociais das ruas, oportunizando um preparo mais sólido e adequado para a vida

objetivos específicos

Auxiliar e apoiar as crianças na realização das tarefas escolares;

oferecer um espaço seguro e sadio para praticar esportes e brincar, considerando que a criança precisa de 
tempo para brincar, a fim de ter um desenvolvimento saudável;

desenvolver as habilidades cognitivas das crianças;

Oportunizar conhecimentos básicos de línguas estrangeiras;

Oportunizar aprendizagem de algum instrumento musical, bem como de canto;

Oportunizar conhecimentos básicos de informática;

proteger as crianças dos perigos quando expostas na rua;

equipe

REgiStRO E PaRticiPaçãO EM cOnSElhOS
declaração de utilidade pública federal – fraiburgo/sc, timbó/sc, benedito novo/sc, doutor pedrinho/
sc, pomerode/sc, indaial/sc.

cmdca - conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente – benedito novo/sc, pomerode/sc.

cmas – conselho municipal de assistência social – pomerode/sc.

cmdca – conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente – fraiburgo/sc, benedito novo/sc, 
indaial/sc, pomerode/sc.

cmas – conselho municipal de assistência social – doutor pedrinho/sc.

comad – pomerode/sc .

ÓRgãOS adMiniStRativOS 
A entidade possui três órgãos que decidem, regulam e fiscalizam as ações da entidade. A Assembleia Geral, 
que constitui o órgão máximo de decisão. O Conselho de Administração, que regula, dirige e faz cumprir o 
Estatuto Social. E o Conselho Fiscal, que fiscaliza as ações, os documentos e as finanças da entidade. Cada 
filial é representada junto ao conselho de administração pelo seu conselho curador. nestes, o presidente rege 
por procuração e é responsável pela gestão da filial junto com os demais membros (tesoureiros, secretários 
e conselheiros).

qualificação do conselho de administração e conselho fiscal com mandato de 2013 a 2016:

nÚmero de crianças atendidas

para a implementação das atividades de apoio e recreativas a equipe das unidades do peal são 
compostas por profissionais com perfis que possam atender as demandas diárias, tanto em sua 
singularidade quanto no trabalho coletivo. A equipe profissional foi composta por:

Fraiburgo – 2 Professoras, 7 voluntários, 1 zelador

timbó – 2 educadoras, 14 voluntários, 1 psicóloga

benedito novo – 4 educadores(as), 1 administradora, 1 voluntario(a), 1 psicólogo

doutor pedrinho – 1 coordenadora, 1 educadora

pomerode – 2 professoras, 4 voluntários(as)

indaial – 1 coordenadora, 1 educadora, 1 voluntário

concórdia – 2 professoras, 3 voluntários(as)

secretaria geral – 1 secretária

cada uma das unidades do peal,  
no que tange ao desenvolvimento 
das atividades, possuem suas 
particularidades, mas que 
compreendem três áreas de 
trabalho fundamentais:

- Realização das tarefas escolares 
- atividades de apoio/desenvolvimento, e 
- atividades recreativas e esportivas.



filiaiS fraiburgo/sc

principais atividades

a peal de fraiburgo possui contrato de locação 
com a missão evangélica união cristã, distrito de 
fraiburgo. as instalações possibilitam aulas de 
informática, práticas de esportes (ginásio coberto), 
refeitório, amplo espaço para desenvolver as 
atividades com as crianças. 

semana da cr iança

Houve diversas brincadeiras para comemorar o 
dia de nossos pequenos: gincana, piquenique, 
brincadeiras no parque, dentre outros. foram 
presenteados doces doados por amigos. 

Série Bíblica

Realizou-se durante 3 meses a série bíblica. 
neste tempo aprendemos sobre a bíblia de 
Gênesis a Apocalipse, fizemos atividades 
t ransformando-as em pergaminhos. ao 
finalizar a série, houve uma gincana com 
perguntas e respostas, além disso, torta na 
cara. os momentos foram muito significativos, 
proporcionando muito aprendizado.

Aulas de Alemão
no ano de 2015, a peal fraiburgo ofereceu aulas de alemão às crianças. a professora gaby as 
lecionava uma vez na semana objetivando o aprendizado em nível básico da língua. Com recursos 
lúdicos obtivemos sucesso nas aulas, sendo que as crianças, ao findar o ano, apresentaram uma 
música em alemão à comunidade.

Páscoa
em abril trabalhamos os temas referentes a páscoa, em forma de teatro representamos a importância 
deste evento, onde confrontou-se o coelhinho da páscoa e jesus.

Zeladora e Educadoras - PEal fraiburgo

Parquinho Passeio com as crianças

Oficina de Pintura em cerâmica

as crianças tiveram a oportunidade, no mês 
de novembro, de confeccionar uma peça 
em cerâmica, pintando-a como desejavam. 
experiência proporcionada pela tia liana 
Jung, que disponibilizou o material e seu 
tempo.

Eventos de captação de recursos

foi promovido em março, setembro e novembro 
o dia do x-salada. em junho e agosto, 
realizados bazares de roupas usadas. Além 
captar recursos, os eventos também propiciam 
um contato maior com a comunidade local, bem 
como sua divulgação.



filiaiS timbó/sc

Educadoras

leitura devocional lanche

Bordado fazendo brigadeiros

a peal timbó desenvolve suas atividades nas de-
pendências da missão evangélica união cristã, dis-
trito de timbó através de contrato de comodato. as 
instalações possibilitam amplo espaço coberto, par-
quinho e espaço externo para prática de esportes.

Principais atividades

Dentre as diversas atividades realizadas, destaca-se a 
leitura do devocional para crianças surpresas para Hoje, 
lanche, estudo bíblico, banho de piscina, passeio e brin-
cadeiras. 

São oferecidas também diversas oficinas, muitas delas 
ministradas por voluntários. em 2015 as crianças tiveram 
oportunidade de aprender bordado, pirografia, teatro, 
música, culinária (pão de queijo e brigadeiro), fantoche, 
confecção de papiro e pergaminho.

confecção de papiro

Passeio Musicalizando com sucata

fantoches

Foi realizada a venda de pizzas para a 

comunidade em geral. estas ações têm 

papel fundamental na manutenção dos 

trabalhos da peal.

voluntários e membros do conselho curador 

auxiliaram na promoção.



filiaiS benedito novo/sc

leitura devocional

Banho de piscina

tarefas escolares

horta

Brincadeiras

dia do Meio ambiente

PEal Benedito novo, antes Projeto Espaço 
alternativo, completa 9 anos

apresentação do grupo EMME

a peal benedito novo funciona junto ao 
distrito de benedito novo, através de contra-
to de locação celebrado com a missão evan-
gélica união cristã. as dependências do lo-
cal permitem a prática de esportes, piscina, 
parquinho, tirolesa e amplo espaço para 
atividades em geral. em 2015 houve tam-
bém o atendimento ao público adolescente 
(12 a 14 anos) duas vezes por semana.

Principais Atividades

Além das atividades cotidianas como a realização das tarefas escolares, lanche, devocional e 
brincadeiras, foram realizadas gincanas, plantio de hortaliças, lanches especiais, Dia do Meio 
ambiente, apresentação do grupo emme, entre várias outras. 

lanche com frutas e chocolate

Eventos de captação de recursos
possui subvenção municipal a qual é feita prestação de contas mensalmente. Há também 
várias empresas locais que reconhecem a importância do trabalho realizado e apoiam a 
peal benedito novo com doações mensais.



filiaiS doutor pedrinHo/sc

Em virtude da proximidade geográfica entre as filiais de Benedito Novo e Doutor Pedrinho, o 
conselho curador é o mesmo.

Educadora e coordenadora  

capacitação das equipes

Parquinho

tarefas Escolares

Brincadeiras

colagem com sementes lanche decorado (obentô)

Principais Atividades

as diversas atividades que compõem o dia a dia da peal de doutor pedrinho são atividades 
voltadas para despertar a criatividade (desenhos com sementes, lanche obentô), brincadeiras, 
realização das tarefas escolares, leitura devocional, entre outras.

a peal doutor pedrinho está atuando nas 
instalações de uma escola desativada, espaço 
cedido pela prefeitura do município através 
de contrato de comodato. a estrutura do lo-
cal permite a realização das várias atividades 
previstas com as crianças como acontece nas 
demais filiais.

anterior à reestruturação da peal, doutor pe-
drinho era filial de Benedito Novo. Desta forma, 
a partir da nova estruturação, a troca de ex-
periências e de aprendizados permanece con-
tínua. exemplo disto é a capacitação da equipe 
de ambas as filiais, realizada periodicamente 
com o psicólogo osvaldo christen filho.

Eventos de captação de recursos

possui subvenção municipal e parcerias com empresas para a continuidade dos trabalhos. 



filiaiS pomerode/sc

Professoras e voluntária alemã Parquinho

futebol

festas de aniversário

leitura devocional

aniversário PEal Brincadeiras

Principais Atividades

Na PEAL de Pomerode as crianças tiveram aulas de culinária, passeios, realização das tarefas, 
cantinho da leitura, momento de devocional, hora do soninho, muitas brincadeiras, histórias, 
musicalização, aulas de nutrição, xadrez, atividades manuais, show de talentos e várias out-
ras atividades.

o unidade pomerode está situada na rua xv de novembro, 10298 no bairro texto central, 
num espaço seguro que possibilidade o desenvolvimento de todas as atividades.

Eventos de captação de recursos

A filial pode ser contemplada com recursos do FIA de Pomerode, com o qual foi possível 
adquirir materiais esportivos, móveis, equipamentos eletrônicos e demais itens importantes 
para uso no dia a dia da peal.



filiaiS indaial/sc

Brincadeiras

lanche

natal Shopping apresentação natal 

artes

Música

Passeio na mata 

tarefas

em indaial, a peal está instalada junto ao 
distrito da missão evangélica união cristã 
de indaial. a proximidade permite que vários 
eventos sejam organizados não somente 
para as crianças que participam da peal, 
mas também seus familiares. o ambiente 
possibilita várias atividades ao ar livre, área 
coberta, prática de esportes e contato com a 
natureza.

Principais Atividades
dentre as várias atividades, houve brincadeiras, visitação à pessoa doente, oportunidades 
de levar mensagens cantadas tanto na páscoa quanto no natal, passeio ao shopping norte 
onde as crianças são beneficiadas com presentes doados de clientes através de cartas es-
critas pelas crianças, realização das tarefas escolares, histórias, oficinas, teatro, música, e 
várias outras.

voluntários

Eventos de captação de recursos

a peal indaial recebe alimentos do mesa brasil. onde foi possível inscrever o programa 
para periodicamente receber produtos aproveitados nas refeições e datas especiais. 
Também foi promovido bazar de coisas usadas e frequentemente são confeccionados e ven-
didos utensílios feitos de tecido como pegadores de panela e panos de louça.



filiaiS concórdia/sc

Professoras
apresentação na comunidade

Oficinas

leitura devocional Oração

Principais Atividades

Oficinas com materiais recicláveis, devocional, leitura, realização das tarefas escolares, brin-
cadeiras e várias outras atividades fazem parte do dia a dia da PEAL Concórdia. 

peal concórdia desenvolve suas atividades 
junto à missão evangélica união cristã, dis-
trito de concórdia. o distrito assumiu este 
trabalho devido a não constituição de pes-
soa jurídica. porém, esta ação vem sendo 
estudada pelos idealizadores.

A filial de Concórdia possui uma comissão 
que toma as decisões referentes a este tra-
balho.



“É com muito carinho e ternura que falo do PEAL que acolhe as crianças com muito amor. Sem medo 
deposito toda a minha confiança e segurança de que meu pequeno é tratado com carinho, dedicação 
e respeito. Essa fase não voltará nunca mais, por isso fico muito feliz por ter começado sua jornada 
num lugar tão especial. Serei eternamente grata a toda equipe, pela competência e dedicação. Só 
tenho elogios quanto ao desenvolvimento do meu filho, que vem se destacando e crescendo como um 
todo. Agradecer é pouco a todos que fazem parte deste projeto colorido de amor acolhedor.” - Mãe de 
criança atendida na PEAL Fraiburgo

“Eu gosto de vim no PEAL porque eu tenho varios amigos, gosto de todo mundo, também do 
lanche, gosto das Professoras que cuidam da gente aqui do PEAL e dos brinquedos que tem 
aqui.” Nataliê – 10 anos – PEAL Concórdia

“Gosto de vir ao PEAL porque oramos” Micheli – 6 anos – PEAL Concórdia

“Gosto de vir por causa que aprendo de Deus.” Letícia – 7 anos – PEAL Concórdia

“Porque a comida é boa. Dá pra brincar de massinha.” Sérgio – 5 anos – PEAL Concórdia

“Aqui no PEAL aprendemos sobre Jesus que morreu por cada um de nós. Eu acho que o PEAL 
é ideal para crianças que ainda não sabem sobre o Senhor! O PEAL é:
    Programa
    Educacional para 
criAnças 
 feLizes sem droga.”  Djenifer N. Christen -11 anos – PEAL Pomerode

“PEAL
PEAL legal, programa educacional
Para crianças é ideal!
Jesus é um cara legal, é especial!
Jesus é maravilhoso é um cara generoso;
Com os braços abertos na cruz ficou,
E seu povo salvou.
Isso é uma notícia sensacional aprendi no PEAL!” Augusto Greul – 11 anos – PEAL Pomerode

“O PEAL ensina a seguir o caminho do bem, e não do mal. O caminho do mal nos leva as 
bebidas alcoólicas, desgraças, brigas e principalmente à morte. Já o caminho do bem leva a 
felicidade, alegria e vida eterna.” Guilherme A. Sifuentes -11 anos – PEAL Pomerode

“Protetor das crianças
Espaço para brincar e aprender
Amor de Deus e das professoras
Lindo e maravilhoso.
Isso tudo é o PEAL.” Nicoly Rausch -11 Anos – PEAL 
Pomerode

“No PEAL aprendemos sobre Deus, lemos a Bíblia e o 
Surpresas que é muito legal. Tem muitas brincadeiras 
legais como: jogar bola e brincar no parque.” Pabllo V. 
da Rosa Leite – 8 anos – PEAL Pomerode

“Eu gosto do PEAL porque aqui a gente faz brincadeiras 
legais e divertidas. Nós lemos o Surpresas para Hoje 
a Bíblia, oramos uns pelos outros. Jogamos futebol e 
lemos várias histórias.”  Igor R. R. da Veiga Alves - 8 
anos – PEAL Pomerode

“PEAL um lugar de fantasia e imaginação. Nós cri-
anças do PEAL queremos agradecer as pessoas que 
montaram o PEAL para nós. E as professoras que nos 
ajudam nas tarefas e em nossos problemas. PEAL para 
mim é importante.”
Autora: Nicole Manske Hass – 8 anos – PEAL Pomerode

“No PEAL eu brinco de boneca com as meninas e apren-
do muito com as histórias do livro Surpresas para Hoje. 
No PEAL eu sou feliz.” Maiara L. Timm – 8 anos – PEAL 
Pomerode

“No PEAL eu gosto de jogar bola. Aqui aprendi a fazer o 
gol da vitória: Aceitei Jesus no meu coração.” Ariel B. da 
Fontoura Júnior – PEAL Pomerode

“Eu amo o PEAL porque aqui tudo é divertido. Aqui 
aprendemos muito com as histórias da Bíblia e do Sur-
presas para Hoje. Aqui temos muitos amigos para brin-
car.” Kauane da Cruz Riegel – 7 anos – PEAL Pomerode

Todos os recursos financeiros provêm de doações. Desta forma as crianças podem participar de todas 
as atividades GRATUITAMENTE . Os recursos provém de pessoas físicas, pessoas jurídicas, orgãos 
públicos, cooperativas e promoções.

ALUNOS

“Fiquei sabendo do trabalho realizado pela MEUC através de amigos e do pessoal do CMEI Criança Feliz. 
É o primeiro ano que a Alessandra está nesse local, mas posso dizer que é um ótimo loca, pois percebi 
que ela aprendeu brincadeiras, atividades e também conheceu colegas diferentes dos da Escola. Fala 
muito bem das professoras e gosta muito das histórias e atividades que fazem, pois as vezes quando vou 
pegá-la, não quer ir para casa. No final de semana fica perguntando quando irá para a MEUC novamente. 
Já conhece alguns colegas pelo nome.”- Diana Kugelmeier – Mãe de Alessandra da PEAL Concórdia

“Meu filho Gustavo Dimitry está com 10 anos de idade, e desde os 5 frequenta o peal. Não se trata ape-
nas de uma questão de necessidade, de eu precisar deixar meu filho aos cuidados de terceiros por estar 
trabalhando, mas, vai muito além, desde o lúdico e o aprendizado que ele pode usufruir. Seus irmãos, 
que hoje estão com seus 15 anos de idade, também frequentaram o peal por anos, e posso dizer que é 
gratificante ver meu filho feliz, brincando, aprendendo, interagindo com outras crianças e estar sob bons 
cuidados. Além de ele se sentir bem frequentando este espaço, eu me sinto tranquila por saber que ele 
está sendo bem cuidado e está em constante aprendizado. Só tenho a agradecer.” Christiane K. Stein – 
Mãe de Gustavo do PEAL Timbó

“Nossa filha continua vindo no PEAL 
devido ao excelente trabalho realizado 
pelas pessoas que estão à frente deste 
trabalho. Pela educação que ela rece-
be, valores e princípios, são fundamen-
tais e neste espaço percebemos que a 
relação de cuidade e respeito é muito 
grande, o que nos deixa muito feliz. E 
o que percebemos de diferente nela 
é que ela está muito mais dedicada a 
oração, aos cantos, conta muita coisa 
que aprende diariamente e tem D. Elisa 
como referência. Só temos a agradecer, 
muito obrigada, de coração.” Rogério e 
Magali Rodrigues – Pais de Joana da 
PEAL Concórdia

“Caros colaboradores! Gostaríamos hoje de relatar nossa satisfação pelo excelente trabalho desenvolvi-
do pealo PEAL através da MEUC – Concórdia. Coordenado pela Dona Elisa Frank, que com dedicação 
juntamente com os demais colaboradores fazem das tardes do PEAL a extensão de nossos lares, propor-
cionando aos nossos filhos amor, carinho, atenção com responsabilidade, rotina e regras, bem como, os 
oportunizando o contato diário com os ensinamentos bíblicos. Enquanto família, não temos pavras para 
descrever o quanto é importante o PEAL para nós, todos as tardes que saímos para trabalhar e não tínha-
mos com quem deixar nossos filhos Vyctor Emmanuel e agora o Julio César, foi a´que surgiu em nossas 
vidas a oportunidade de conhecer o PEAL e a partir daí só temos a agradecer à Deus por termos em 
nossa comunidade pessoas solidárias e iluminadas que se dedicam para que nossos filhos estejam em 
segurança num lugar que hoje é a extensão de nosso lar. Saímos todos os dias tranquilos, sabendo que 
nossos tesouros estão em segurança e apredendo valores que com certeza os tornarão cidadãos prepa-
rados para distinguir o certo e o errado.” Pais de Vyctor Emmanuel e Júlio César da PEAL Concórdia

“No PEAL aprendemos a cuidar da natureza que é um presente de Deus.”  Arthur S. Haffen-
stein – 7 anos – PEAL Pomerode

“Eu gosto de brincar no parquinho e gosto que as professoras leiam a Bíblia e o Surpresas.” 
Gabriel Sifuentes – 6 anos – PEAL Pomerode

“No PEAL eu gosto de brincar no parque e no cantinho das meninas. Todas as crianças gostam 
das histórias da Bíblia.” Natalia Koch – 6 anos – PEAL Pomerode
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como da existência de processo administrativo em trâmite, no endereço eletrônico
http://www.mj.gov.br/CNEsPublico.

 
Brasília DF, 6 de Julho de 2015.
 

Código de controle da certidão  264C78.445071.722B34.476141.3D72

Certidão expedida gratuitamente, em conformidade com as Portarias SNJ nº 29 de 20 de
junho 2005 e nº 24 de 11 outubro de 2007, no endereço eletrônico:
http://www.mj.gov.br/cnes.
 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



QUantidadE dE cRiançaS atEndidaS EM 2015:

311
em todas unidades PEAL

PEAL - FRAIBURGO/SC
CNPJ: 08.889.308/0001-41

Rua das Missões, 150 – Bairro Santo Antônio - Fraiburgo (SC) 89.580-000
Telefone: (49) 8436-8473

E-mail: fraiburgo@peal.org.br

PEAL - TIMBÓ/SC
CNPJ: 08.889.308/0002-22

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 181 - Centro - Timbó (SC) 89.120-000
Telefone: (47) 9969-4448
E-mail: timbo@peal.org.br

PEAL - BENEDITO NOVO/SC
CNPJ: 08.889.308/0003-03

Rua das Missões, 53 - Alto Benedito - Benedito Novo (SC) 89.124-000
Telefone: (47) 3385-0297

E-mail: bnovo@peal.org.br

PEAL - DOUTOR PEDRINHO/SC
CNPJ: 08.889.308/0004-94

Rua Navegantes, 93 - Nova Rodeio  - Doutor Pedrinho (SC) 89.126-000
Telefone: (47) 3388-0651

E-mail: drpedrinho@peal.org.br

PEAL - POMERODE/SC
CNPJ: 08.889.308/0005-75

Rua XV de Novembro, 10.298 - Texto Central - Pomerode (SC) 89.107-000
Telefone: (47) 3387-0044

E-mail: pomerode@peal.org.br

PEAL - INDAIAL/SC
CNPJ: 08.889.309/0006-56

Rua Campinas, 384 - Benedito - Indaial (SC) 89.130-000
Telefone: (47) 3394-1521

E-mail: indaial@peal.org.br

PEAL - CONCÓRDIA/SC
Rua João Suzin Marini, 1028 - Nossa Senhora da Salete - Concórdia (SC) 89.700-000

Telefone: (49) 3444-9942
E-mail: concordia@peal.org.br

PEAL – SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CNPJ: 08.889.308/0001-41

Rua das Missões, 53 - Alto Benedito - Benedito Novo (SC) 89.124-000
Telefone: (47) 3385-1843
E-mail: peal@peal.org.br


