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OS ESPETÁCULOS

Os espetáculos sensoriais do Grupo Sensus trazem aos espectadores a 
consciência e a percepção de seus ritmos internos os colocando em 
contato com sensações que normalmente não lhes são muito acessíveis. 
Com o objetivo de que o público consiga captar sensações diferentes, 
nossos elencos interagem com textos, sons, objetos e ritmos. 

Assim, através da literatura e, muitas vezes privando o público de  
enxergar, as performances atuam em várias camadas do imaginário, 
despertando os quatro outros sentidos que não o da visão, funcionando 
como uma forma de entretenimento inovadora, ou ainda ampliando 
gradualmente a percepção do indivíduo. O interesse e apreensão pela 
obra de grandes escritores, ou pelos temas propostos é imediata e 
inesquecível.

O Grupo Sensus realiza trabalhos especialmente criados para cursos, 
palestras, convenções, escolas, feiras, inaugurações, treinamentos, 
eventos, datas comemorativas, lançamentos de produto e afins, além das 
já criadas em seu acervo, que expomos à seguir.

Somos a primeira companhia de teatro de imersão sensorial do Brasil, 

com 15 anos de carreira artística, focada em transformar a percepção e 

desenvolver a sensibilidade do nosso público.



Você verá em nosso cardápio formatos de experiências sensoriais onde 

o público pode ficar sentado, deitado, caminhando por um percurso, 

dentro da água ou até mesmo a 15 metros de altura. 

Dependerá do que você imaginar ou pedir, criaremos ações personalizadas 

para você. Especialmente quando tiver um briefing a seguir. 

Nossos autores, escrevem os textos conforme seu desejo e nosso 

departamento de criação, desenvolve ideias para que sua experiencia

fique surpreendente e única.

Por último no cardápio, e para além dos espetáculos, criamos intervenções

onde utilizamos objetos criados pelo  Sensus que são extremamente 

chamativos, porém silenciosos. Estes são muito utilizados em festas, feiras 

ou ainda para chamar o público para um evento ou show.

Seja bem vindo !



¨A imaginação

é a visão da alma¨

Jupert



A Sensorial é realizada para uma plateia que, sentada, é convidada e a se
vendar, e escutar dos atores textos do Realismo Fantástico. A Inspiração dos
textos deste espetáculo foram os ícones deste gênero - os escritores latino
americanos Eduardo Galeano, Jorge Luís Borges e Júlio Cortázar. Enquanto
interpretam os textos, os atores aguçam os sentidos dos participantes,
utilizando sons, objetos, ritmos e texturas. As personagens contam as suas
histórias nessa performance, que leva os espectadores a um universo fantástico
imaginário, lúdico e único.
https://youtu.be/MKUKkXePAqo

Horizontal tem como objetivo levar o espectador a um estado “sonâmbulo”, onde
delírios e atmosferas oníricas, o fazem entrar em contato com seu interior. Tendo
como base a obra de Freud, os textos desta performance nos falam dos sonhos como
manifestações do nosso íntimo e que,muitas vezes, nem sabemos que os possuímos
ou que estào bloqueados. Ao utilizar a linguagem, que é o principal meio de bloqueio
do homem, associada aos estímulos sensoriais provocados na performance, temos
como objetivo fazer os espectadores entrarem em contato com seus pensamentos
inconscientes.
https://www.youtube.com/watch?v=7nE0cxkdAa0

https://youtu.be/MKUKkXePAqo
https://www.youtube.com/watch?v=7nE0cxkdAa0


Sensorial



Horizontal



Kinesis, assim como seu significado, é uma performance que coloca o espectador em

movimento. Toda a modalidade de alteração ou mudança de qualidade, quantidade e todas
as mudanças e causadas por elas. É uma performance ambulante que se utiliza de
movimento para falar de movimento. Os espectadores, vendados, percorrem um trajeto,
guiado pelos oito atores que interpretam textos e estimulam sensações, e Através deste
percurso, contemplam também uma maneira mais profunda de movimento: o movimento
interior. Através de textos inspirados na obra de Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Dante,
Pedro Tamen e Pablo Neruda, a performance permanece acontecendo por várias horas, e
permite que o público entre a hora que desejar e que possa até mesmo repetir o trajeto.
https://www.youtube.com/watch?v=Ef7ATPzqlzM

Jardim Secreto– Jardim Secreto nos faz perceber  novas possibilidades e caminhos, 

criando dentro de si, um jardim a ser frequentado sempre. Esta performance dialoga 
com o tempo, discutindo a importância de sermos sempre mais vivos. É também 
contra o abandono, acreditando que cada ser tem ao menos uma singularidade que 
deve ser exposta, e jamais esquecida, ou desistida. Esta performance é muito realizada 
para a terceira idade.

Em O Ritual dos Sete, é criada uma instalação performativa, inspirada nos
sete pecados capitais, tema que foi abordado em literatura por inúmeros
escritores como vícios de conduta, das quais nenhum homem está livre, uma vez
que está condenado a viver prisioneiro das suas próprias inclinações. Em forma
de um ritual, o público passa pelos sete atores, sendo cada um a representação
alegórica de um pecado, e é convidado a contemplar as suas próprias
disposições morais, através de textos inspirados nos autores: Clarice Lispector,
Eduardo Galeano, Álvaro de Campos e Cintia Barreto.

https://www.youtube.com/watch?v=Ef7ATPzqlzM


Kinesis



Fog – Já se disse que a poesia é a música dos ingleses. Grandes e harmoniosos 
poetas possui a Inglaterra. Até seu clima parece levá-los à introspecção, a uma 
vida interior. A falta de sol, de cálidas paisagens, não podendo abrir janelas para 
fora e cantar, fecham-se em si mesmos, e versejam. “FOG” nos apresenta a obra 
de T. S. Eliot com toda sua sonoridade e profundas e emotivas sondagens da alma 
humana. 

O Corpo – Nas obras dos poetas portugueses conjugam-se ideias, conceitos e 
crenças que terminam por situar o corpo em condenações, culpas e prazeres que
estão na  origem da proposta de sua liberação no mundo moderno e contemporâneo. 
Textos de Sophia de Mello Brayner, Florbela Espanca, Mário de Sá Carneiro entre 
outros poetas da literatura portuguesa compõem o repertório desta performance.

Rasgar-se e Remendar-se – Nesta performance discutimos poeticamente
a vida e suas antíteses, tais como ausência e presença, para falar da saudade. 
Encaramos as emoções através de vários pontos de vista,  sem se importar se 
isso pode criar “nós indissolúveis”. Nesta poesia, um reflexo de todo esse processo. 
Sem perder a linguagem “simples” e encantadoramente elaborada, criamos
um caminho para seguir em meio à desorientação provocada pelo emaranhado de
sentimentos ao nosso redor.



Oficina Sensorial – Contar uma história não é apenas abrir um livro... 
Contar uma história é despertar no outro a sensibilidade esquecida, é  tecer 
os novelos da criatividade, é cuidar... é despertar sensações...
É o dialogo de imaginações entre o contador e o espectador. Esta oficina demonstra 
as técnicas desenvolvidas pelo Grupo Sensus nos seus muitos anos de pesquisas.

Rubro – Inspirada na alegria do povo espanhol, na sua sensibilidade às artes e na 
referência à angústia dos povos errantes que desembarcavam na Espanha. A  dança 
flamenca, a melodia, e as poesias de Antônio Gala, Rafael Alberti e Federico Garcia 
Lorca, compõem o repertório deste espetáculo. 

Jardim Interior – Poucas pessoas souberam administrar seu “jardim interior” 

como Mario Quintana. Em seus poemas, sua alma de criança, usando o belo e o 
mágico, faz sua obra sair leve, suave, nuvem, vento, passarinho. Simplicidade 
carregada de existencialismo. Sua poesia é de ninar gente grande. Entrando na 
“estufa poética” que é esta performance, cada poesia  faz germinar, brotar, 
despertar e enfim, florescer a sua imaginação e suas sensações.



Jardim Interior



Admira – Textos de Lia Luft, Lygia Fagundes Teles, Marly de Oliveira entre outros,  
discorrem sobre o mágico e misterioso universo feminino. Sua beleza, suas 
inquietudes, suas ambições e sensibilidades, são magistralmente retratadas por 
estas grandes poetisas.  Esta performance onde o público pode estar sentado, 
Deitado ou ate mesmo andando por um “corredor” de atores,  é muito propícia 
para o Dia Internacional da Mulher ou ainda para o Dia das Mães.

Acqua – Esta performance é realizada dentro de uma piscina aquecida onde 
atores e espectadores adentram. É uma forma de trazer à superfície, as 
maravilhosas qualidades do nosso ser. Porque não juntar literatura, música e 
água? Relaxar, meditar, voltar ao útero materno, fazer uma viagem ao seu 
próprio ser interior através de um suave e harmonioso embalar “aquático- literário”.

Multiversos é um termo usado para descrever um hipotético grupo de todos 
os universos possíveis. É também uma possível extrapolação de algumas teorias 
relacionadas ao pensamento quântico, para descrever um grupo de universos 
que estão relacionados. A ideia de que o universo que se pode observar é só 
uma parte da realidade física, deu luz à definição do conceito "multiverso”. Os 
espectadores vendados, percorrem um trajeto, guiados pelos atores que os 
estimulam sensorialmente. Os poetas Murilo Mendes, Fernando Pessoa, e Cesar 
Leal foram alguns que inspiraram a criação desta performance e que nos leva a 
várias possibilidades de universos, através da imaginação.



Multiversos



Salamandra - Esta performance é um encontro com as energias vibrantes de 
um dos elementos mais poderosos e fortes da natureza. No Sol, nas estrelas, 
nas fogueiras ou nas brasas, no nosso coração, sentimos a luz do fogo que é o 
elemento das transformações. Esta performance é realizada ao ar livre a volta 
de uma fogueira.

Aril - Esta performance fala sobre o elemento ar que está associado a nosso 
corpo espiritual. Respirar conscientemente, aumenta nossa força e poder, 
ancorando nosso espírito em nosso corpo físico, trazendo um consequente 
aumento do nosso fluxo energético com a  expansão de consciência, aumento 
da responsabilidade pessoal por si próprio e do nosso equilíbrio como um todo. 

Telus - Nesta performance o público é convidado à descalçar seus sapatos e 
colocar seus pés em bacias com argila terapêutica. Este contato com a terra, tão 
raro nos dias de hoje para as pessoas “da cidade”, estabelece uma relação 
Primordial com este elemento que representa o instinto de “certeza”, o chão 
em que se pisa. 



Os Elementais – Reúne as performances Acqua, Telus, Aril e Salamandra num só 
espetáculo. O espectador passa pelos quatro estágios para vivenciar no próprio 
corpo a força dos elementos primordiais à existência. 

Black is the Color – Nesta performance abordamos o pensamento da Diáspora 
Africana, o pensamento da descolonização, do pensamento psicológico, da teoria das 
ciências, da filosofia e da literatura. A performance busca aguçar o senso crítico sobre o 
racismo e seus impactos, baseado no pensamento do psicólogo moçambicano Frantz 
Fanon. 

Mythos – Nesta performance descrevemos as estórias dos doze principais deuses, 
conhecidos como Olímpicos: Zeus, Hera, Hefesto, Atena, Apolo, Ártemis, Ares, Afrodite, 
Héstia, Hermes, Deméter e Posêidon,  e é composta por um conjunto de histórias e 
lendas sobre os mesmos. 

BLACK IS THE

COLOR



Ânima Sensus - O objetivo desta performance é estimular o recurso mental 
da imaginação, o sensibilizando através da poesia, para melhoria de suas perspectivas 
psicológicas, ajudando o espectador a harmonizar seus conflitos internos e fortalecer 
o seu senso de auto-estima. Ânima é uma performance também utilizada em hospitais.

Paixão – Você já pensou em vendar a pessoa amada e provocar sensações ao pé de 
seu ouvido, falando textos sobre o amor? Não? O Grupo Sensus já ! É isto que você 
vai “sentir” com esta performance onde receberá carinho e cuidado  através de poetas 
como Ricardo Reis, Florbela Espanca, Hilda Hilst e muitos outros. Esta performance é 
muito realizada para o dia dos namorados ou qualquer evento que valorize a paixão 
e o amor.

Exposição  poético- performática Ritual – Sete poesias, inspiraram o Grupo 
Sensus a trabalhar um espetáculo que unisse suas obras, interpretadas pelos 
atores do grupo e as instalações criadas  especialmente para este 
“espetáculo/exposição”. São instalações de grande impacto emocional e onde o 
expectador poderá chegar muito perto da “obra” ( modelos vivos ), para admirá-las 
como em uma galeria de arte. Esta performance pode ser utilizada em cursos e 
ateliês que necessitem de modelos vivos ou galeria de artes



Br 116 – Nesta performance o público é convidado à refletir sobre a
prostituição infantil no Brasil. Inicialmente relatando a situação através de textos 

contundentes e em seguida motivando o expectador a tomar atitudes modificadoras 
na região onde é exibida.

Diâmetro – Com textos de Yehuda Achmicai, esta performance revela a forma
Inovadora que o autor utiliza a língua hebraica, influenciando a linguagem moderna
em Israel. A Sua obra foi traduzida para mais de trinta línguas e nos traz a 
simplicidade e magnitude de uma vida transformada pela guerra.

O Tempo - Esta performance prioriza  sensibilizar os espectadores 
através de textos poéticos que discutem  a passagem do tempo e de como 
podemos e devemos aproveita-lo hoje e especialmente como devemos 
nos colocar no lugar do outro para compreendê-lo e ajudá-lo. 



Sensus Hot- Autores discretos, libertinos, clássicos, contemporâneos… 
Literatura erótica de bom gosto, muito insinuante e atemporal é o material de 
pesquisa para esta performance. Mesclando autores e títulos consagrados a 
obras contemporâneas. Pesquisando as  sensações que estas obras sugerem, 
concluímos que não precisamos abdicar do imaginário para colocar em seu 
lugar o “explícito”. 

Desiderata - Dois atores levam o espectador a uma experiência sensorial a 
15m de altura numa plataforma elevatória. No trajeto a cena é triangulada 
com o público. Esta performance propõe a reflexão sobre como “olhar de 
cima” o que nos rodeia e saber o que nos move e emociona. Assim, se pode 
escolher os caminhos e opções para nossas vidas.
https://www.youtube.com/watch?v=6SralbCLJbw

Amazônia a roda dos sonhos – Nesta performance, o público recebe 

informações sensoriais e sonoras de uma grande festa ritualística, com textos de 
Márcia Theóphilo (candidata ao prêmio Nobel de literatura). Instrumentos de 
percussão indígenas são tocados ao vivo pelos atores, além de músicas 
de compositores como Naná Vasconcelos e Marlui Miranda fazem parte da trilha 
deste espetáculo.  

https://www.youtube.com/watch?v=tjDONJqwJak

https://www.youtube.com/watch?v=6SralbCLJbw
https://www.youtube.com/watch?v=tjDONJqwJak


Desiderata



Esta performance onde o público pode estar sentado, deitado ou ate 
mesmo andando por um “corredor” de atores,  foi criada para o Dia dos 
Pais. Um pai é mais do que um amigo, um herói, ele é nosso mentor, 
aquele que nos coloca no caminho e nos vê seguir adiante, passo a 
passo, mas sempre com sua mão protetora. Poemas de Mário Quintana 
e Luís Alves, são alguns usados nesta performance emocionante. 

Motivados pelas sensações causadas através dos textos poéticos  que 
utilizamos, criamos uma performance sensorial ousada. Desta vez 
propomos que o espectador seja lançado ao céu a aproximadamente 20 
metros de altura por cordas elásticas. O texto, fala de Liberdade. Antes 
de liberar o público para seu “voo”, os atores interpretam seus textos e 
também estimulam cada espectador sensorialmente para que o mesmo, 
que tem seus olhos vendados na entrada, possa desfrutar dessa 
experiência única e marcante. 

Oito mulheres e seus “casulos”. Neste espetáculo, o Grupo Sensus explora 

poeticamente: medos, crenças, dores, amarras, enjoos sob o ponto de vista 

das mulheres. Mulheres que poderiam ser qualquer um de nós, sem 

distinção de gênero. Temas como diversidade, cidadania, violação do espaço 

do corpo alheio, amor, permeiam a curadoria desta performance. O 

espectador vendado, entra no espaço cênico limitado apenas por um largo 

elástico e dentro desta “arena”, escolhe seu próprio caminho tateando os 

atores, guiado pelo seu instinto. 

https://www.youtube.com/watch?v=8MzTB_Avj_w

https://www.youtube.com/watch?v=8MzTB_Avj_w


Casulos 



War 1:1 –O público é estimulado se questionar e buscar respostas 
dentro desse universo que será artisticamente estimulado: “A nossa 
inabilidade em enfrentar nossas guerras internas, e a nossa maior 
disponibilidade para nos alistar em guerras externas”. Como podemos 
voltar a nos comunicar com a conhecida “empatia” com o “amor” 
já que o Sensus preza pela abordagem humanitária e positiva.

Bolha poética – Instalação que permanece durante os
dias contratados no local, aberta ao público. Dentro da instalação, 
o público pode se deitar em almofadas e ouvir poesias gravadas 
com trilha sonora e estímulos olfativos. 



Cafés & Letras Performance Cafés & Letras - Dentro do segmento de performances 
degustativas, a performance Cafés & Letras reúne degustação de vários tipos 
de café e literatura, fazendo com que o evento que a abriga se torne um polo 
diferenciado de cultura.

Performance Vinhos & Letras - São performances que unem degustação 
de vinhos e literatura. As poesias escolhidas sempre “sensibilizam” o 
espectador para o vinho que virá a seguir em sua degustação. São 
performances propícias a enotecas ou adegas, que exigem exclusividade e 
refinamento em suas atividades.

Performances Degustativas – São performances que unem gastronomia e 
literatura, fazendo que o restaurante ou evento que a abriga, se transforme num 
polo diferenciado de cultura. As poesias e poemas escolhidos “sensibilizam” o 
espectador para o cardápio que degustará a seguir. São performances propícias 
aos  restaurantes, enotecas, ateliês culinários, ou eventos gastronômicos, que 
exigem exclusividade e refinamento em suas atividades.   

PERFORMANCES GOURMETS



O Pequeno Príncipe

Sensorial

Pequeno Príncipe Sensorial - O público é convidado a percorrer um trajeto 
conduzido pelos atores que, além de guiá-los, interpretam textos da obra 
de Antoine de Saint-Exupèry, os estimulando sensorialmente. As crianças, 
percorrem a instalação e ao final, ao serem desvendadas encontram o 
personagem do “príncipe” que lhes fala ao vivo.

https://www.youtube.com/watch?v=OQUX7YchDMg

PERFORMANCES INFANTIS / ADULTAS

Amazônia Infantil- Esta performance dá continuidade a trajetória de 
“Amazônia, a roda dos sonhos” , que estreou em 2008 em versão adulta.
Adaptada para uma linguagem infantil, esta versão tem como objetivo
despertar o interesse das crianças para a mitologia indígena e a preservação
da Floresta amazônica.

Pequeno Príncipe

Sensorial

Pi Sensorial é uma performance onde o público é convidado a percorrer um 
trajeto em uma embarcação. Inspirada na obra de Yann Martel ( Life of Pi ), a 
performance tem perfil para atrair crianças e adultos que podem inclusive 
entrar juntos na apresentação. Discutir temas como fé e religiosidade, 
sobrevivência, força de vontade, esperança, sentido da vida, natureza 
humana, entre muitos outros, nos moveu a montar este espetáculo.

https://www.youtube.com/watch?v=OQUX7YchDMg


PETER 
PAN
sensorial

Quem nunca quis ser um pouquinho Peter Pan? nunca crescer, sem 
ordem de adultos, num mundo encantado e poder fazer o que quiser, 
até voar!! É  disso que esta performance inédita realizada em um 
jump bung, fala. Os atores relatam trechos da estória às crianças que 
entram vendadas e as fazem voar para à “Terra do Nunca“. 

“Sereias Sensoriais” coloca o público como ser integrante da estória 
e não como um espectador apenas. Sua imaginação fluirá como em 
um livro, mas o fazendo experimentar a mágica integralmente, 
ouvindo o canto das sereias, tocando nos personagens, sentindo 
suas emoções e o colocando tão próximo que acreditará que está 
realmente no fundo do mar. 

Lembra-se da Alice no País das Maravilhas? Do Coelho Branco, do 

Chapeleiro Maluco e da Rainha de Copas? E se lhe disséssemos que 

existe um lado escondido no conto de Lewis Carroll? 

Esse é o mote para este espetáculo teatral. Um grupo de sete atores, 

leva o espectador em uma verdadeira viagem. A história de Alice é 

contada tendo como fio condutor a imaginação e coloca o público no 

centro da ação, recorrendo às técnicas de teatro imersivo e sensorial.. 



O Pequeno Príncipe



Alice no Escuro 



Caixas Poéticas – Nesta intervenção, o ator carrega uma caixa repleta de pequenas 
gavetas. Quando o ator se aproxima do público com esta caixa, o estimula a "escolher 
uma gaveta“. Dentro de cada uma delas, o espectador pode encontrar o nome de um 
poeta, o título de uma poesia ou música, ou ainda um pequeno objeto que o ator 
utilizará para interpretar um texto literário, ou ainda ofertar como presente ao 
espectador. Sempre uma surpresa. 
https://www.youtube.com/watch?v=XKqCdoJM7tQ

INTERVENÇÕES POÉTICAS e SENSORIAIS

Polvos Poéticos- Como em um telefone sem fio, os atores levam poesias através
de um capacete com conduítes, para até seis pessoas em simultâneo. De forma
chamativa porém silenciosa e com o objetivo de fomentar o hábito de leitura, os
polvos poéticos atingem o público de todas as idades, além de proporcionar uma
experiência única e marcante.
https://www.youtube.com/watch?v=_VjWc0h9IVI

Estações Sensoriais - Os atores montam um ombrelone iluminado, criando 
um ambiente que denominamos de “estação sensorial“ e onde o público é 
convidado a entrar. Lá dentro, o ator transporta o público para um universo 
imaginário, não só com sua interpretação teatral com belos e contundentes 
textos como também com estímulos sensoriais auditivos, olfativos, táteis e 
gustativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKqCdoJM7tQ
https://www.youtube.com/watch?v=_VjWc0h9IVI


Polvos
Poéticos



Guarda Chuva Poético- Munidos de um guarda- chuva os atores do 
Grupo Sensus distribuem poesia de uma forma divertida, lúdica e 
encantadora. Nossos objetos de cena encantam não só por sua beleza 
mas por serem “silenciosos”, preservando uma das principais metas do 
grupo:  Menos barulho, mais poesia! 
https://www.youtube.com/watch?v=P0-Ozk7t-Q4

Anjos Poéticos - Nesta intervenção, vários atores adentram o espaço, 
a noite, com asas brancas e uma instalação de led na cabeça. Através de um
Instrumento que faz a releitura de um clarim, o ator interpreta textos poéticos 
no ouvido do espectador. A ideia é surpreender o público com a bela imagem
de um conjunto de “anjos iluminados” andando em conjunto pelo espaço 
público ou privado, levando afeto e harmonia. 

anjos poéticos

Boias Poéticas - São uma forma divertida e lúdica de colocar uma atração literária 

dentro de uma piscina. Os atores, colocam o público dentro de suas boias e declamam  poesias 
no ouvido de cada espectador. Esta intervenção especialmente criada para o  verão, é uma 
ferramenta inovadora de levar poesia  no meio das férias, para o público de todas as idades. 

GUARDA CHUVA

POÉTICO

https://www.youtube.com/watch?v=P0-Ozk7t-Q4


Guarda-chuva Poético



Quick Sensus Feche os olhos e se deixe levar ... Se entregue em nossas 
mãos Um massoterapeuta e um ator te levarão para um mundo imaginário, 
onde além de relaxar, você vivenciará estórias lindas interpretadas só para 
você. Esta dupla em harmonia perfeita criará este ambiente ao seu redor o 
estimulando sensorialmente através do olfato, tato, paladar, música e os 
demais sentidos metafísicos . 



CLIENTES ATENDIDOS

Fundação Tide

Setúbal





ACESSE NOSSO SITE ATRAVÉS DO LINK :

www.gruposensus.com.br

https://www.facebook.com/gruposensuscombr/

@grupo.sensus

@GRUPOSENSUS

GRUPO SENSUS

http://www.gruposensus.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UClwr8ORTYEVmnFsUmlJeyUA/featured?view_as=subscriber


contato@gruposensus.com.br

GERAL : +55-11- 4551 4458

thereza@gruposensus.com.br

CRIAÇÃO : +55-11- 9 8141-9828

augusto@gruposensus.com.br

ADMINISTRAÇÃO : +55-11- 9 6703-6219

CONTATOS E INFORMAÇÕES
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