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No show Bicho Burro, com repertório brasileiro contemporâ-

neo, o músico e arranjador Gabriel Gonzaga dá voz a canções 

sarcásticas e reflexivas sobre a vida na atualidade em uma 

eterna busca de maneiras de falar de si. O cantor será acom-

panhado pela banda formada por Pitter Rocha (guitarra), Leo-

nardo Fiúza (contrabaixo) e Gabriel Confessori (bateria), e terá 

em seu repertório música de autores como Edu Krieger, Pedro 

Mann, Gilberto Gil, Djavan, Carlos Lyra, Tom Veloso, José Ibarra, 

entre outros.

Série Vitrine Musical Unirio / concerto
Neste concerto, a Série Vitrine Musical Unirio terá a apresentação da 
violonista Maria Haro, uruguaia e brasileira naturalizada. Iniciou seus 
estudos de violão em 1973 com Antonio Manzione, aperfeiçoando-
-se com Henrique Pinto, Leo Soares, Abel Carlevaro, Miguel Girollet 
e Turibio Santos. A violinista é Mestre em Música pela UFRJ e Bacha-
rel pela UniRIO. Hoje é professora de violão da Unirio. Maria Haro já 
recebeu várias premiações em concursos nacionais, destacando-se 
em primeiro lugar no Concurso Nacional Villa-Lobos.

Série Violões da Av-Rio / concerto
Em maio, a série traz o concerto do Duo Siqueira-Lima, um dos 
mais reconhecidos duos de violão, com forte carreira internacio-
nal. Ganhador do prêmio Profissionais da Música 2015 no Brasil e 
do Brazilian International Press Awards 2014, nos Estados Unidos. No 
concerto, serão apresentadas obras de Villa-Lobos, Mendelssohn, 
Debussy, Gershwin, Dominguinhos, Jobim e H. Pascoal.

Duo Ferreira Ritchter / concerto
O Duo, composto pelo clarinetista Bezaleel Ferreira e pela pianista 
Raisa Richter dedica-se à divulgação da música camerística para a 
formação piano e clarineta, com ênfase na música latino-america-
na. Em 2015, no Festival Brasil-Alemanha, participou de masterclas-
ses com o clarinetista Sebastian Manz e do V Concurso de Música de 
Câmara do 54º Festival Villa-Lobos, conquistando o 3º lugar. O re-
pertório do concerto inclui compositores como o Argentino Carlos 
Guastavino, o Cubano Paquito D´Rivera, o Mexicano Arturo Már-
quez, os Brasileiros José Siqueira, Osvaldo Lacerda, Villani-Cortês, 
entre outros.

Dia 19 
Sábado
17h
R$ 10 e R$ 5 (meia)
75 min
Sala de Sessões

Dia 08 
Terça
20h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
70 min
Teatro

Dia 12 
Sábado
17h
R$ 10 e R$ 5 (meia)
50 min
Sala de Sessões
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Dia 22 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
50 minutos
Teatro

Série Violões da AV-Rio

Duo Ferreira Ritchter

Série Vitrine Musical Unirio
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Série Prelúdio 21 – Música do presente / concerto
O grupo de compositores Prelúdio 21 recebe, nesse mês de maio, 
o duo composto pelo trombonista João Luiz Areias e pelo pianis-
ta José Wellington. Os intérpretes, além de serem expoentes nos 
seus instrumentos, têm um notável trabalho dedicado à música 
contemporânea. O concerto será dedicado à memória do músico 
Sergio Roberto de Oliveira. O grupo é formado pelos compositores 
Alexandre Schubert, Caio Senna, J. Orlando Alves, Marcos Lucas e 
Neder Nassaro.

Série Desafios Musicais / concerto em vídeo
A série apresenta o seu "grande desafio" com o início das 32 So-
natas integrais de Ludwig van Beethoven, abrindo com a Sonata 
nº 14 em dó menor op.27 nº 2  Quase uma Fantasia - Ao Luar. A 
programação segue com a "trilogia das sonatas" suas últimas so-
natas editadas entre 1820 e 1822, com os opus 109, 110 e 111, res-
pectivamente as de nºs 30, 31 e 32. Para este concerto em vídeo, 
apresentaremos o pianista e maestro argentino Daniel Barenboim. 
A gravação foi realizada em 2005 na Staatsoper Unter den Linden, 
em Berlim. A produção é de Saulo Chermont, com apresentação e 
palestra do professor Rodolfo Valverde.

Série Bach – Brasil para Violino Solo / concerto
Dando continuidade à série de concertos Versão Integral das Sona-
tas e Partitas de Bach para Violino Solo, que foram apresentadas no 
CCJF em 2017, o  violinista Carlos Weidt (Bacharel em Violino pela 
UNIRIO, Mestre em violino pela UFRJ,  violinista da Orquestra Sin-
fônica Nacional-UFF e da Companhia Bachiana Brasileira) oferece, 
em uma série de três concertos,  uma nova perspectiva ao reper-
tório. Ele seleciona algumas obras do compositor alemão Johann 
Sebastian Bach ao lado de outras escritas por compositores brasi-
leiros. Neste primeiro concerto, será homenageado o compositor 
carioca Sérgio Roberto de Oliveira, falecido em 2017. Os próximos 
concertos acontecem nos dias 16/06 e 04/08. Na programação, as 
obras apresentadas serão Bach: Sonata I BWV 1001 em sol menor 
para violino solo; Cláudio Santoro: Sonata para violino solo (1940); 
Sergio Roberto de Oliveira: Enxergando Cores (2015), entre outros.

Série Rupturas / concerto
O ciclo Rupturas apresenta um panorama das inovações musicais 
trazidas pela música de câmara dos séculos XX e XXI. O repertó-
rio selecionado inclui obras relevantes de compositores que ex-
pandiram a arte musical e romperam com a tradição vigente. O 
segundo concerto da Série, Ruptura Rítmica, é dedicado à música 
de cunho “nacionalista do Leste Europeu” – que foi calcada nas 
lendas, canções e danças folclóricas desta região da Europa. Ao 
lado de composições de Béla Bartók e Stravinsky, serão apresen-
tadas peças de Katchaturian e Lutoslawsky, pouco divulgadas em 
cenário nacional.
Soprano: Anne Meyer. Pianista: Rafael Simonaci.

Dia 29 
Terça
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
60 minutos
Teatro

Dia 26 
Sábado
15h
Entrada Franca
60 minutos
Teatro

Dia 26 
Sábado
15h
R$ 40 e R$ 20 (meia)
180 minutos
Cinema

Dia 26 
Sábado
18h
R$ 20 e R$ 10 (meia)
45 minutos
Sala de Sessões

Série Prelúdio 21 – Música do presente

Série Bach – Brasil para violino solo

Série Rupturas
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Boulevard / show
A Banda Urca Bossa Jazz homenageia os 60 anos da Bossa Nova no 
show Boulevard, trazendo músicas inéditas e releituras de clássi-
cos como Só Danço Samba e Estamos aí, que consagraram o estilo 
e o tornaram referência mundial. Além disso, propõe um passeio 
por outros gêneros que compõem seu eclético repertório. O show 
também marca o lançamento do segundo CD do grupo, produzi-
do por Laudir de Oliveira, percussionista homenageado na música 
"Mestre Laudir". Formada por Matheus VK, Bia Falcão, Didier Fer-
nan, Tino Junior, Paulinho Criança, Daniel Zimmer e Wagner Cinelli, 
a banda consolida com este trabalho sua presença no cenário mu-
sical carioca.

Cururu, o Sapo Jururu / peça
O sapo Cururu conhece a lua, encanta-se com a sua beleza e se apai-
xona por ela. Após ter o seu amor recusado, descobre o mistério que 
a envolve e, então, passa a ter um objetivo: acabar com a infelicidade 
de sua amada. Cururu, o sapo jururu tematiza o amor romântico e a 
solidariedade. Outros temas, como a lenda do amor impossível en-
tre o sol e a lua, a ocorrência de um eclipse e a situação do indivíduo 
comum – que luta pela felicidade e supera a rejeição – também são 
trabalhados de forma delicada.  
Texto: Tatiana Alves. Direção: Júlio Luz, Lea Fabres e Janaina Gaia

Nascituros / peça
O espetáculo Nascituros, de temática LGBT, aborda a questão da 
homofobia, a relação com familiares e, principalmente, o amor. É a 
história de um casal forçado a se separar após um incidente. Dez 
anos depois, um deles escreve uma peça teatral sobre o seu passa-
do a fim de expurgar suas aflições. Contudo, o outro reaparece em 
sua vida na tentativa de impedir a ocorrência do espetáculo, pois a 
relação entre eles contém segredos que podem acarretar ainda mais 
problemas. A trama propõe uma nova leitura a respeito de precon-
ceitos, direitos e escolhas.
Texto: John Marcatto. Direção: Victor Fontoura

Luiz Gama, uma voz pela liberdade / peça
Estrelada por Deo Garcez e Nivia Helen, a biografia dramatizada Luiz 
Gama – Uma voz pela liberdade traz a história do jornalista, poeta e 
advogado abolicionista que libertou mais de 500 escravos do cati-
veiro ilegal. Dirigido por Ricardo Torres, o espetáculo retrata a im-
portância da história de Luiz Gama para o nosso país, trazendo a 
tona assuntos que refletem na atualidade. O roteiro, idealizado por 
Deo Garcez, traz a força de um Brasil que luta contra a desigualdade. 
Nivia Helen passeia por diferentes personagens como apresentado-
ra, musa inspiradora e Luísa Mahin, mãe do abolicionista Luiz Gama.
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De 11/05 a 03/06 
Sexta a domingo
19h
R$30 e R$15 (meia)
120 min
Teatro

Dia 30 
Quarta
19h
R$ 20 e R$ 10 (meia)
70 minutos
Teatro

Até dia 20
Sábados e domingos 
16h 
R$ 30 e R$ 15 (meia)
55 min
Teatro

Até dia 06
Sexta a domingo
19h
R$ 30 e R$ 15 (meia)
70 min
Teatro

Cururu, o Sapo Jururu
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Escrevo para me Percorrer / artes plásticas
Coletiva de Camilla Braga, Caroline Manso, Elilson, Fernanda Andrade, 
Marcos Walickosky, Mateus Souza, Mônica Coster e o coletivo PAGI-
NÁRIO, de Rafael Amorim, Rodrigo Pinheiro e Yuri Dias, apresenta um 
inventário de escritas possíveis nos e sobre os espaços, estabelecen-
do assim relações poéticas entre elas. O fio condutor das obras são as 
formas como pensamento e escrita agem em cada trabalho exibido.
Curadoria e textos:  André Vechi e Rafael Amorim

Prisão Domiciliar / fotografia
Composta por autorretratos, busca mostrar o processo de criação 
de uma mulher e as crises para se chegar à concentração em meio 
ao caos doméstico diante da sequência de afazeres para manter a 
casa limpa e organizada. O objetivo da produção de Manuela Leite 
é criticar as condições em que as mulheres conseguem tornar re-
alidade suas produções artísticas e intelectuais, pois elas, mesmo 
tendo direito de fazer o que quiserem, ainda estão presas ao status 
quo de ter que se equilibrar entre duplas e triplas jornadas.
Curadoria: Roberta Barros. Produção: Makará Educativo 

Corpo Escultural / artes plásticas
A proposta da mostra é apresentar o corpo feminino como fetiche, 
através de séries fotográficas, vídeos e o campo ampliado da escul-
tura, realizados pelas artistas Alice Ferraro, Beatriz Pimenta, Carine 
Caz, Dinah Oliveira, Jessica Guia e Jessica Kloosterman. Seu título é 
uma equivocidade proposital que propõe um desconforto ao mo-
delo representativo da mulher na História da Arte e se alia ao poten-
cial da sociedade no exercício de sua capacidade de transgredir e 
pensar seus valores criticamente. 
Curadoria: Beatriz Pimenta e Dinah Oliveira
Conversa com as artistas mediada por Liliane Benetti, dia 27, às 17h

Refunção / artes plásticas
O objeto como mídia artística, em abordagens à apropriação de ele-
mentos do cotidiano, ressignificando suas funções em novos con-
textos poéticos propostos. Obras de Ana Alves, André Sheik, Ale-
xandre Dacosta, Carlos Cesari, Celia Pattacini, Clarisse Tarran, Claudio 
Pedro, Cris Cabus, Luana Fonseca Damásio, Luiz Guimarães, Helena 
Wassersten, Marcio Zardo, Miriam Pech, Pedro Paulo Domingues, 
Tchello d’Barros, Victor Lorenzetto Monteiro e Xico Chaves.
Curadoria: Eduardo Mariz 

Até dia 06
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Até dia 06
Terça a domingo
12h às 19h
Gabinete de fotografia

Até dia 27
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 2º andar

Até dia 13
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar
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Convergências / artes plásticas
Retrospectiva itinerante dos principais poemas visuais de Tchello 
d’Barros, onde o escritor e artista apresenta, em imagens de lingua-
gem gráfica, sua visão de mundo em temas que vão do cotidiano 
às relações humanas, da micropolítica à sociedade global. A mos-
tra que já passou por dez estados exibe também séries comple-
mentares como os Poemínimos, Ideogramas Ocidentais, Alfabetos 
Criptográficos e Escritas Assêmicas, que terão projeção contínua no 
espaço expositivo.
Curadoria: Sady Bianchin

Amores Instantâneos  / artes plásticas
Luiz Sisinno apresenta um projeto que combina fotos antigas com 
textos retirados do aplicativo Grindr. Sobrepondo passado e presen-
te, a mostra busca uma inusitada intervenção temporal que interpe-
la o nosso olhar na junção entre imagem e texto.
Curadoria: João Luiz Vieira

Tudo que toca vira arte / artes plásticas
O Coletivo PapaImagem trabalha quatro correntes conceituais: o ví-
deo como escrita, o vídeo como performance (corpo), o vídeo plás-
tico (pintura, poesia) e a espacialização da imagem em movimento. 
Os vídeos apresentados nesta mostra representam esses quatro 
conceitos básicos de pesquisa e experimentação do Coletivo, per-
meados pela crítica social e ecológica. 
Curadoria: Lucia Avancini

A Mulher Invisível - Um olhar sobre o trabalho doméstico / bate-papo
Qual mulher nunca se viu diante do dilema entre elaborar algo 
ou limpar a casa? Segundo uma pesquisa do IPEA com a ONU, 
mulheres trabalham em média 7,5 horas por semana a mais que 
os homens. E grande parte desta carga horária se deve aos afa-
zeres domésticos. Carga mental, limites entre público e privado 
e invisibilidade do trabalho doméstico serão os assuntos abor-
dados nesta mesa com a presença de Manuela Leite, artista da 
exposição Prisão Domiciliar, em cartaz no CCJF. O bate papo ainda 
contará com a participação da jornalista Camilla Pontes, da ci-
neasta Karina de Abreu, já a mediação fica por conta de Bárbara 
Garcia Mendes.

De 09/05 a 08/07
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

De 24/05 a 15/07
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

De 26/05 a 08/07
Terça a domingo
12h às 19h
Galerias do 1º andar

Dia 03
Quinta
19h
Entrada franca
Vagas limitadas
Sala de Leitura do 2º andar
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O Amor e suas faces /  clube do livro
Desde a cortesia dos amargurados apaixonados do século XVIII 
às relações “líquidas” da contemporaneidade, o amor é um tema 
central na história da humanidade. Uma das problemáticas que 
tal assunto traz à tona é a sensível dificuldade de responder 
uma pergunta que parece tão simples: “o que é o amor?”. O 
clube de leitura se propõe justamente a pensar o afeto em di-
ferentes configurações a partir da discussão de textos literários. 
Serão realizados quatro encontros, nos quais serão abordadas 
questões pertinentes à temática amorosa. O objetivo do clube 
é promover a reflexão por meio do diálogo entre os textos e as 
experiências afetivas dos participantes, tecendo novas ideias e 
reflexões sobre o amor e seus possíveis desdobramentos. 
Informações e Inscrições: doity.com.br/oamoresuasfaces

Crime e Cinema / cine debate
Evento mensal com exibição de filme seguido de debate, iniciando 
com o documentário A 13ª Emenda (Ava DuVernay, 2016, EUA). A pro-
posta é aprofundar a discussão sobre a importância da proteção dos 
direitos fundamentais no processo penal, um dos principais objetivos 
do sistema de justiça concebido pela Constituição Federal de 1988 
– apesar de ainda assistirmos a sua flexibilização, mesmo depois de 
trinta anos. A curadoria é da Desembargadora Federal e Professora 
de Direito Processual Penal da Unirio, Simone Schreiber. Crime e Cine-
ma é um desdobramento do seu curso de extensão A Justiça Criminal 
no Cinema.

O Direito realiza a Justiça? /cine debate
O Direito, em todos os lugares e em todos os tempos, procura re-
alizar uma abstração chamada justiça. Consegue ou não? Este é o 
tema de uma série de debates precedidos pela exibição de filmes, 
conduzida pelo professor Gabriel Lacerda, autor do livro O direito re-
aliza justiça?. Nesta edição, Invasões Bárbaras (Denys Arcand, 2004, 
FRA/CAN) conta a história de Remy Gerard, que é um professor uni-
versitário em Montreal, Canadá, e está internado com câncer em um 
hospital público. A situação traz de volta velhas personagens de sua 
vida e novos e antigos conflitos, individuais e sociais. 

Organização e Preservação de Documentos / curso
O workshop é direcionado a todos que precisam organizar livros e 
documentos ou lidam com o arquivamento deles. Apresenta méto-
dos e práticas para proporcionar ao aluno esclarecimentos e aumen-
to do seu rendimento e da sua produtividade. Os alunos entenderão 
a importância de preservar os documentos e contar histórias, sejam 
pessoais ou institucionais, contribuindo para o conhecimento e para 
a sustentabilidade. Este tipo de organização aumenta em mais de 
60% a produtividade, proporcionando mais tempo e menos estresse.
Professora: Adriane Rocha. Informações e inscrições: organizaretudo@gmail.com

Dia 03
Quinta
18h
100 min
Entrada franca
Distribuição de senhas uma 
hora antes

15/5 e 29/5, 12/6 e 26/6
Terça
19h
Entrada franca
Vagas limitadas
Sala de Leitura do 2º andar

Dia 10
Quinta
18h
99 min
Entrada franca
Distribuição de senhas uma 
hora antes
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Dias 08 e 10 
Terça e quinta
18h30
R$120 (Desconto de 15% 
para funcionários de biblio-
tecas, livrarias, escritórios e 
estudantes).
Sala de Leitura do 2º andar
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Siga-nos 
        
                 @ccjfrj                        /ccjfrj               ccjfrj

Dançar a Vida - Biodanza e Sensibilização Corporal / oficina
A oficina trará a prática da biodança como meio para criar um espa-
ço de cultivo de afetos através da música, dos encontros e da dança. 
O objetivo é promover a expressão, sensibilização da pele, amplia-
ção da percepção, da capacidade de ser afetado e de se (re) inven-
tar. Através da relação entre a dança e a vida, as oficinas nascem da 
interface entre a arte e a clínica. O primeiro módulo do curso traba-
lha a conexão consigo, ampliando a consciência corporal através da 
integração sensório, afetivo e sensitivo-motora.
Professora: Nathalia Massi. Informações e inscrições: biodancaravida@gmail.com

Direitos Autorais e Música  / curso
A ideia do curso é trabalhar o conhecimento para que o aluno de-
senvolva aptidões que aumentem sua influência sobre o tráfego de 
conteúdos de forma a deter o controle sobre a fruição e o consumo 
da música autoral. Por consequência, pretende-se promover o de-
senvolvimento e profissionalização dos artistas inseridos no merca-
do de artes, cultura e entretenimento. Nos encontros desta turma, 
serão estudados temas referentes à estrutura do mercado autoral, 
música e patrimônio, aspectos contratuais, gestão de conteúdo, le-
gislação, estratégia, negociação e procedimentos legais. 
Professor: Fábio Neves. Informações e inscrições: cursos.pinhobrasil@gmail.com

Da Justiça à Arte / visita orientada 
A visita conta a história do prédio e de sua construção até os dias 
atuais. Projetado pelo arquiteto Adolfo Morales de Los Rios para ser 
originalmente o Palácio Arquiepiscopal, o edifício – exemplar da ar-
quitetura eclética – abrigou o Supremo Tribunal Federal de 1909 a 
1960. Atualmente, é um dos poucos remanescentes da reformula-
ção da cidade do Rio de Janeiro ocorrida no início do século XX. 
Agendamento pelos telefones 3261-2552

Machado de Assis  / leitura dramatizada 
A vida e a obra do maior escritor brasileiro por meio de leitura dra-
matizada de trechos de contos, crônicas, romances, cartas e memó-
rias de seus contemporâneos. Ao final, uma dramatização de um 
dos seus contos cômicos no formato de novela radiofônica.
Agendamento pelos telefones 3261-2552

De 03 a 24
Quintas
18h30
R$180 (mês)
R$ 360 (módulo)
Sala de Cursos

Dias 15, 22, 23 e 29
18h
R$ 360
Sala de Cursos

Terça a sexta
13h às 17h
Entrada franca

Terça a sexta
13h às 17h
Entrada franca
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Localizada no segundo andar, mantém acervo 
especializado em arte e cultura e dispõe de 
Salas de Leitura no térreo e no 2o andar, com 
computadores para acesso à Internet.
Terça a sexta (Biblioteca) e terça a do- 
mingo (Salas de Leitura), das 12h às 19h 
(55 21) 3261-2582 
biblioteca.ccjf@trf2.jus.br
The Library is on the 2nd floor. It is open  
from Tuesday to Friday, from 12 p.m. to 7 p.m.

Localizada no primeiro andar, a antiga Sala de 
Sessões do Supremo Tribunal Federal man-
tém o mobiliário confeccionado em 1920, além 
de elementos arquitetônicos originais, como 
vitrais e pinturas murais.The Historic Courtroom 
of Supremo Tribunal Federal is on the 1st floor. It keeps 
the original furniture – made in 1920 – and decorative 
elements, such as stained glass windows  
and paintings.

/sala.de.sessões

/bibliotec a 

Centro Cultural Justiça Federal 
Av. Rio Branco, 241   Centro 
CEP 20040-009   Rio de Janeiro   RJ
De terça a domingo,  
das 12h às 19h
(55 21) 3261-2550 
(55 21) 3261-2565  (bilheteria)

www.ccjf.trf2.jus.br
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/educ ativo 
Visitas orientadas ao prédio histórico,  
que abrigou o Supremo Tribunal Federal, 
enfocando sua restauração e o Rio Antigo.
Agendamento de terça a sexta,  
das 13h às 17h  
(55 21) 3261-2552 / 3261-2567 
atividadeseducativas.ccjf@trf2.jus.br
Guided tours in Portuguese can be booked from Tuesday 
to Friday,  from 1 p.m. to 5 p.m.

/exposições.longa.duraç ão
Térreo
O CCJF no Centro do Rio O vídeo traça um 
paralelo entre a história do prédio e os fatos que 
marcaram a cidade no início do século XX. 
1º andar
Linha do Tempo do Judiciário do Brasil
Audiovisual que apresenta a história do Judiciário 
no Brasil, do século XVI aos dias atuais.
Galeria das Togas  Breve histórico da origem e 
evolução da Toga, indumentária dos magistrados, 
além da exposição de seis togas originais. 

/c afeteria /revista
O Galeria Café, localizada na entrada do CCJF,  
tem cardápio variado e selecionado.
Terça a domingo, das 12h às 19h

The Galeria Café, located at the entrance of CCJF, has 
a varied and selected menu. Tuesday to Sunday, from 
12 p.m. to 7 p.m.

Conheça a revista eletrônica do CCJF, LexCult, 
publicação de periodicidade quadrimestral, 
interdisciplinar, com foco em assuntos relacionados  
às áreas cultural, educacional e jurídica.  
http://lexcultccjf.trf2.jus.br
Get to know the interdisciplinary electronic journal  
of CCJF, LexCult, published three times a year, focusing  
on subjects related to cultural, educational and legal 
areas. http://lexcultccjf.trf2.jus.br 

O Centro Cultural Justiça Federal é par te integrante do Corredor Cultural da 
Cinelândia e tem como viz inhos o Theatro Municipal ,  a Biblioteca Nacional e o  
Museu Nacional de Belas Ar tes . De metrô, o v isitante pode uti l izar a saída Pedro 
Lessa  da estação Cinelândia .  Diversas l inhas de ônibus e o VLT ser vem ao CC JF, 
que possui rampa de acesso para pessoas com def iciência .

/ co m o. c h e g a r


