


 

Relatório Programa Moeda Verde 2022 

 

 

1. Introdução 

Passada as incertezas da crise sanitária mundial devido ao COVID- 19 e o avanço da vacinação, 

o Programa Moeda Verde retornou ao seu projeto original, com trocas a cada 15 dias.  

O retorno e a estruturação do calendário permitiram a expansão para mais cinco novas 

comunidades, sendo elas: Havana, Vila Sá, Homero Thon, Nova Centreville e Favelinha do Amor 

e a criação do Moeda Itinerante.  

A alteração da logística, reduzindo o tempo que permanecíamos nas comunidades de uma hora 

e meia para apenas uma hora. Assim permitiu que realizamos duas comunidades próximas no 

mesmo período.  

Também foi elaborado o estudo gravimétrico dos 22 pontos do Moeda Verde, com esses 

resultados em mãos, pode-se elaborar parcerias com entidades gestoras, como das embalagens, 

dos Resíduos eletroeletrônicos e de vidro, por exemplo,  

O Programa Moeda Verde, nesse ano comemorou cinco anos de existência, trazendo benefícios 

tanto para a População, quanto para economia dos cofres públicos com a revitalização dos 

pontos de acúmulos, assim os locais nos quais passaram por melhoria reduziu de R$ 

1.013.000,00 para aproximadamente R$ 120.500,00. Uma redução de aproximadamente de 

80%, demonstrando eficiência nas ações. Além de se tornar um Lei no munícipio. 

Em dezembro de 2022, foi realizado Projeto Piloto, unificando os dois Moedas: Verde e Pet, com 

o objetivo de levar a ração aos tutores das comunidades, expandindo assim o Programa Moeda 

Pet.  

Além da atividade conjunta com o Moeda Pet, outra parceria foi construída com a ONG Espaço 

Urbano, na qual embalagens longa vida, valem pontos para conseguir trocar por prêmios. A cada 

20 embalagens LV, equivale 1 selo.  

Os desafios estão colocados para a nova expansão do Moeda Verde, continuando a levar cada 

vez mais alimento a quem mais precisa.  

Esse ano, espera-se entrar em mais quatro lugares, e permitir que o Moeda Pet ocorra duas 

vezes por semana, beneficiando 8 comunidades por mês.  

 

 

 

 



 

2. Resultados Obtidos 

 

Os resultados obtidos ao longo do Programa, no Gráfico 1 e no Gráfico 2, observa-se total dos resíduos coletados e a quantidade de famílias 

beneficiadas, desde o início em 2017. 

 

 

 

 
 

 

Nos gráficos acima, podemos observar que passado o impacto da pandemia, o Programa teve que ficar teve um acréscimo de 105%.  
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Tabela 1. Evolução do Programa Moeda Verde  

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Como observa-se no ano de 2022, foi alcançado mais de 333 toneladas de resíduos, totalizando desde o início do Programa mais de 900 toneladas coletadas, 

distribuídos 180 toneladas de alimentos saudáveis, contribuindo para aumento da renda dos 120 cooperados.  

No Gráfico 3 e no Gráfico 4, observa-se o volume de resíduos coletado e o número de famílias beneficiadas por comunidade em 2022. 
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Na Tabela 2, observa-se o total de famílias beneficiadas diretamente com a implantação do Programa.  

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Como observa-se, no ano de 2022 foram 7.485 famílias atendidas diretamente, assim 25.449 pessoas beneficiadas. Ao longo do Programa, totaliza 21.641 

famílias atendidas, o que beneficia 73.580 pessoas diretamente. 
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3. Desafios para 2023 

 

Os desafios para o ano de 2023 são muitos, desde a mobilização e sensibilização das novas 

comunidades a serem beneficiadas, também as que possuem baixo engajamento por parte dos 

moradores, por exemplo, a Comunidade do Kibon, Havana, Maurício Medeiros e Chácara 

Baronesa, com a volta das atividades dos outros setores será necessária uma articulação a fim 

de aumentar o número de participantes.  

Além de repensar a modernização e abrangência de novo públicos, como Habitação de Interesse 

Social.  

 

 

4. Equipe  

 

Naraisa Moura Esteves Coluna – Coordenação do Programa 

Kamilla Rodrigues Ribas – Fiscal de Operação II 

Richard William da Silva – Motorista  

Joel César Scatambullo – Motorista 

 

5. Anexos 

 

Elaboração  

Engª Naraisa Moura Esteves Coluna 

 

Validação  

Edinilson Ferreira  
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LEI Nº 10.596, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Processo Administrativo nº 4.979/2017 - SEMASA - Projeto de Lei nº 43/2022.

INSTITUI o Programa Moeda Verde, no Município de Santo André, e dá outras providências.

PAULO SERRA, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas
atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído, no Município de Santo André, o Programa Moeda Verde com a finalidade de promover
a sustentabilidade ambiental através de trocas de resíduos recicláveis por alimentos.

Art. 2º O Programa Moeda Verde, vinculado diretamente ao Núcleo de Inovação Social, possui caráter
permanente e tem como objetivo estimular os munícipes, em situação de vulnerabilidade social, a
participar da coleta seletiva de resíduos e contribuir para segurança alimentar da população.

Parágrafo único. O Programa Moeda Verde receberá doações através do Banco Municipal de Alimentos.

Art. 3º O Programa Moeda Verde tem como princípios, através da ação conjunta entre o Poder Público e a
população:

I - melhorar a coleta seletiva de resíduos, em áreas de difícil acesso;

II - contribuir para a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social;

III - incentivar a geração de trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem do município;

IV - aumentar a vida útil do aterro sanitário do Município de Santo André.

Art. 4º O Programa Moeda Verde será executado pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André - SEMASA, sob a coordenação do Núcleo de Inovação Social.

Art. 5º O Município de Santo André, por meio de seus órgãos competentes, poderá estabelecer parcerias
com a iniciativa privada, cooperativa e organização da sociedade civil para a execução do Programa Moeda
Verde.

Parágrafo único. As parcerias de que trata o caput deste artigo deverão, preferencialmente, dar prioridade
aos produtores de hortifrúti que desenvolvam a agricultura urbana no Município de Santo André.

Art. 6º Para fins do disposto na presente lei entende-se por:

I - Alimentos: toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou elaborada, destinadas ao
consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou
tratamento, excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos;

II - Resíduos recicláveis: os resíduos sólidos como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, entre outros;

III - Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS e do
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Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA;

IV - Doador: qualquer pessoa, física ou jurídica, ou órgão público que transfira de modo legal e gratuito
bens ou vantagens;

V - Beneficiário: pessoa física a ser atendida pelo Programa Moeda Verde.

Art. 7º Os órgãos responsáveis pelo Programa Moeda Verde deverão fazer o cadastramento dos beneficiários
para fins de controle e monitoramento do Programa.

Art. 8º A periodicidade do Programa Moeda Verde será estabelecida em calendário, a ser publicado no site
da Prefeitura de Santo André e do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA,
condicionado a sua execução à disponibilidade dos alimentos recebidos pelo Banco Municipal de Alimentos.

Parágrafo único. O departamento competente deverá, mensalmente, disponibilizar, no site do SEMASA, o
balanço da quantidade de resíduos recicláveis coletados e dos alimentos doados através do Programa Moeda
Verde.

Art. 9º As doações recebidas pelo Programa Moeda Verde seguirão o modelo adotado pelo Programa Banco
Municipal de Alimentos e serão formalizadas através de Termo de Recebimento de Doação, conforme
decreto regulamentador.

Art. 10. O resíduo reciclável recolhido pelo Programa Moeda Verde deverá ser encaminhado, pelo
departamento competente, às cooperativas ou associações de trabalhadores cadastradas, conforme
dispuser o decreto regulamentador.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santo André, 25 de novembro de 2022.

PAULO SERRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAIO COSTA E PAULA
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Registrada e digitada na Enc. de Expediente e Atos Oficiais, na mesma data, e publicada.

ANA CLAUDIA CEBRIAN LEITE
CHEFE DE GABINETE



NOTÍCIAS MOEDA VERDE  

2022 

 
18 de fevereiro 

 
https://abcreporter.com.br/2022/02/18/representantes-da-cidade-de-leme-conhecem-iniciativa-do-moeda-verde/ 

 

18 de fevereiro 

 
]https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/representantes-cidade-leme-conhecem-iniciativa-moeda-verde-147429 

https://abcreporter.com.br/2022/02/18/representantes-da-cidade-de-leme-conhecem-iniciativa-do-moeda-verde/
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/representantes-cidade-leme-conhecem-iniciativa-moeda-verde-147429


11 de março 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/deputado-federal-alexis-fonteyne-conhece-programa-moeda-verde-150196 

 

 

14 de março 

 

https://abcreporter.com.br/2022/03/14/deputado-federal-alexis-fonteyne-conhece-programa-moeda-verde/ 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/deputado-federal-alexis-fonteyne-conhece-programa-moeda-verde-150196
https://abcreporter.com.br/2022/03/14/deputado-federal-alexis-fonteyne-conhece-programa-moeda-verde/


30 de março 

 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3081853/moeda-verde-chega-a-nova-centreville-e-homero-thon-em-s-andre/ 

31 de março 

  
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3838137/santo-andre-expande-o-programa-moeda-verde-para-mais-dois-bairros 

 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3081853/moeda-verde-chega-a-nova-centreville-e-homero-thon-em-s-andre/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3838137/santo-andre-expande-o-programa-moeda-verde-para-mais-dois-bairros


20 de abril 

 
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3851406/santo-andre-leva-moeda-verde-para-nucleos-havana-e-vila-sa 

 

20 de abril 
 

 

https://abcdreal.com.br/santo-andre-comeca-trocas-do-moeda-verde-na-havana-e-vila-sa/ 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3851406/santo-andre-leva-moeda-verde-para-nucleos-havana-e-vila-sa
https://abcdreal.com.br/santo-andre-comeca-trocas-do-moeda-verde-na-havana-e-vila-sa/


16 de maio 

 

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2225/representantes-de-sao-carlos-visitam-santo-andre-para-conhecer-programa-moeda-

verde 

16 de maio 

 

https://www.tabloidenacional.com.br/post/representantes-de-s%C3%A3o-carlos-visitam-santo-andr%C3%A9-para-conhecer-

programa-moeda-verde 

 

 

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2225/representantes-de-sao-carlos-visitam-santo-andre-para-conhecer-programa-moeda-verde
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2225/representantes-de-sao-carlos-visitam-santo-andre-para-conhecer-programa-moeda-verde
https://www.tabloidenacional.com.br/post/representantes-de-s%C3%A3o-carlos-visitam-santo-andr%C3%A9-para-conhecer-programa-moeda-verde
https://www.tabloidenacional.com.br/post/representantes-de-s%C3%A3o-carlos-visitam-santo-andr%C3%A9-para-conhecer-programa-moeda-verde


22 de junho 

 

https://www.vivaabc.com.br/moradores-da-comunidade-favelinha-do-amor-comecam-a-participar-do-programa-moeda-verde-

em-santo-andre/ 

 

22 de junho 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3871609/moeda-verde-de-sto-andre-chega-ao-nucleo-do-amor 

https://www.vivaabc.com.br/moradores-da-comunidade-favelinha-do-amor-comecam-a-participar-do-programa-moeda-verde-em-santo-andre/
https://www.vivaabc.com.br/moradores-da-comunidade-favelinha-do-amor-comecam-a-participar-do-programa-moeda-verde-em-santo-andre/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3871609/moeda-verde-de-sto-andre-chega-ao-nucleo-do-amor


24 de setembro 

 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3159147/santo-andre-estreia-moeda-verde-itinerante-para-beneficiar-novas-

comunidades/ 

24 de setembro 

 
https://abcdreal.com.br/santo-andre-estreia-moeda-verde-itinerante-para-beneficiar-novas-comunidades/ 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3159147/santo-andre-estreia-moeda-verde-itinerante-para-beneficiar-novas-comunidades/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3159147/santo-andre-estreia-moeda-verde-itinerante-para-beneficiar-novas-comunidades/
https://abcdreal.com.br/santo-andre-estreia-moeda-verde-itinerante-para-beneficiar-novas-comunidades/


9 de novembro 

 
https://ograndeabc.com.br/2022/11/09/comitiva-de-recife-vem-a-santo-andre-para-conhecer-gestao-de-residuos-solidos/ 

 

9 de novembro 

 
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3894884/comitiva-de-recife-vem-a-santo-andre-para-conhecer-gestao-de-residuos-solidos 

 

 

 

https://ograndeabc.com.br/2022/11/09/comitiva-de-recife-vem-a-santo-andre-para-conhecer-gestao-de-residuos-solidos/
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3894884/comitiva-de-recife-vem-a-santo-andre-para-conhecer-gestao-de-residuos-solidos


23 de novembro 

 
https://www.abcagora.com.br/prestes-a-virar-lei-programa-moeda-verde-comemora-5-anos/ 

 

23 de novembro 
 

 
https://abcreporter.com.br/2022/11/25/prestes-a-virar-lei-programa-moeda-verde-comemora-5-anos/ 

 

https://www.abcagora.com.br/prestes-a-virar-lei-programa-moeda-verde-comemora-5-anos/
https://abcreporter.com.br/2022/11/25/prestes-a-virar-lei-programa-moeda-verde-comemora-5-anos/


27 de novembro 
 

 
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/politi/item/24673-programas-moeda-verde-e-moeda-pet-se-tornam-lei-em-

santo-andre 

 

27 de novembro 

 
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3187473/programas-moeda-verde-e-moeda-pet-se-tornam-lei-em-santo-andre/ 

http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/politi/item/24673-programas-moeda-verde-e-moeda-pet-se-tornam-lei-em-santo-andre
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/politi/item/24673-programas-moeda-verde-e-moeda-pet-se-tornam-lei-em-santo-andre
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3187473/programas-moeda-verde-e-moeda-pet-se-tornam-lei-em-santo-andre/


15 de dezembro 

 
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3900199/familias-da-comunidade-cruzado-recebem-acao-conjunta-do-moeda-verde-e-

moeda-pet 

 

14 de dezembro 
 

 
https://www.abcagora.com.br/familias-da-comunidade-cruzado-recebem-acao-conjunta-do-moeda-verde-e-moeda-pet/ 

 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3900199/familias-da-comunidade-cruzado-recebem-acao-conjunta-do-moeda-verde-e-moeda-pet
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3900199/familias-da-comunidade-cruzado-recebem-acao-conjunta-do-moeda-verde-e-moeda-pet
https://www.abcagora.com.br/familias-da-comunidade-cruzado-recebem-acao-conjunta-do-moeda-verde-e-moeda-pet/


NOTÍCIAS MOEDA PET  

2022 
26 de janeiro 
 

 
 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-realiza-primeiro-moeda-pet-ano-neste-sabado-parque-central-

145574 

 

 

30 de janeiro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/primeira-edicao-deste-ano-moeda-pet-arrecada-185-quilos-garrafas-

plasticas-145898 

 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-realiza-primeiro-moeda-pet-ano-neste-sabado-parque-central-145574
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-realiza-primeiro-moeda-pet-ano-neste-sabado-parque-central-145574
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/primeira-edicao-deste-ano-moeda-pet-arrecada-185-quilos-garrafas-plasticas-145898
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/primeira-edicao-deste-ano-moeda-pet-arrecada-185-quilos-garrafas-plasticas-145898


 

 

16 de fevereiro 

 
 

27 de março 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-383-quilos-garrafas-plasticas-parque-central-151869 

 

 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-383-quilos-garrafas-plasticas-parque-central-151869


 

5  de abril 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-sera-realizado-neste-sabado-parque-regional-crianca-152840 

 

 

 

26 de abril 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-realiza-mais-edicao-moeda-pet-neste-sabado-155183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-sera-realizado-neste-sabado-parque-regional-crianca-152840
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-realiza-mais-edicao-moeda-pet-neste-sabado-155183


 

 

29 de maio 
 

 
 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-mais-9-mil-garrafas-plasticas-parque-central-158851 

 

21 de junho 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/parque-central-recebe-acoes-causa-animal-neste-fim-semana-161627 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-mais-9-mil-garrafas-plasticas-parque-central-158851
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/parque-central-recebe-acoes-causa-animal-neste-fim-semana-161627


 

 

 

 

27 de julho 
 

 
 

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2493/santo-andre-realiza-mais-uma-edicao-do-moeda-pet-neste-sabado-no-parque-

central#:~:text=Realizado%20em%20sistema%20drive%2Dthru,ra%C3%A7%C3%A3o%20para%20c%C3%A3es%20e%20gatos&text

=Santo%20Andr%C3%A9%2C%2026%20de%20julho,Moeda%20Pet%20neste%20s%C3%A1bado%20(30) 

 

 

11 de agosto 

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2493/santo-andre-realiza-mais-uma-edicao-do-moeda-pet-neste-sabado-no-parque-central#:~:text=Realizado%20em%20sistema%20drive%2Dthru,ra%C3%A7%C3%A3o%20para%20c%C3%A3es%20e%20gatos&text=Santo%20Andr%C3%A9%2C%2026%20de%20julho,Moeda%20Pet%20neste%20s%C3%A1bado%20(30)
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2493/santo-andre-realiza-mais-uma-edicao-do-moeda-pet-neste-sabado-no-parque-central#:~:text=Realizado%20em%20sistema%20drive%2Dthru,ra%C3%A7%C3%A3o%20para%20c%C3%A3es%20e%20gatos&text=Santo%20Andr%C3%A9%2C%2026%20de%20julho,Moeda%20Pet%20neste%20s%C3%A1bado%20(30)
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/2493/santo-andre-realiza-mais-uma-edicao-do-moeda-pet-neste-sabado-no-parque-central#:~:text=Realizado%20em%20sistema%20drive%2Dthru,ra%C3%A7%C3%A3o%20para%20c%C3%A3es%20e%20gatos&text=Santo%20Andr%C3%A9%2C%2026%20de%20julho,Moeda%20Pet%20neste%20s%C3%A1bado%20(30)


 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-tem-melhor-desempenho-ano-julho-167553 

 

 

 

22 de setembro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-acontece-neste-sabado-parque-central-172088 

 

 

24 de setembro 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-tem-melhor-desempenho-ano-julho-167553
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-acontece-neste-sabado-parque-central-172088


 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-8-mil-garrafas-pet-edicao-setembro-172261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de outubro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-sera-antecipado-este-sabado-parque-central-174560 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-arrecada-8-mil-garrafas-pet-edicao-setembro-172261
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-sera-antecipado-este-sabado-parque-central-174560


 

23 de outubro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-distribui-250-kg-racao-arrecada-5-mil-garrafas-santo-andre-

175051 

 

 

 

 

 

22 de novembro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-tera-penultima-edicao-ano-sabado-178008 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-distribui-250-kg-racao-arrecada-5-mil-garrafas-santo-andre-175051
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-distribui-250-kg-racao-arrecada-5-mil-garrafas-santo-andre-175051
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-tera-penultima-edicao-ano-sabado-178008


 

6 de dezembro 

 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/parque-central-recebe-sabado-ultima-edicao-moeda-pet-deste-ano-179528 

 

 

 

 

 

 

 

11 de dezembro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-fecha-ano-mais-10-toneladas-racao-distribuidas-

180061 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/parque-central-recebe-sabado-ultima-edicao-moeda-pet-deste-ano-179528
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-fecha-ano-mais-10-toneladas-racao-distribuidas-180061
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/moeda-pet-fecha-ano-mais-10-toneladas-racao-distribuidas-180061


 

14 de dezembro 

 
https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-recebe-doacao-300-kg-alimentos-pets-180428 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-recebe-doacao-300-kg-alimentos-pets-180428

