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RESUMO 
Possibilidades de linhas de fuga se cruzam pela ocupação de um espaço público na luta por 
direitos sociais (Ato Contra a PEC 55 #OcupaBrasília de 29.11.2016) e uma residência 
artística de 6 dias (Participação, performance, política PPP 2016), tensionando conceitos 
como: estrangeiridade, hospitalidade, habitação e pertencimento num país colonizado em 
colapso, despedaçado em suas contradições políticas e sociais. Nas ruínas de uma terra 
roubada, que não cessa de nos renegar, brechas se abrem para os desvios do corpo e seus 
devires, desconfigurando e desabituando a cidade e a paisagem no Planalto Central. 
Ocupar e performar o espaço coloca na ordem das visibilidades a violência invisível dos 
processos diários, escancara violações e torna possível desfigurar os processos normativos 
que insistem em reduzir os afetos e modos de existência. 
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ABSTRACT 
Possibilities of lines of flight are interspersed by the occupation of a public space in the 
struggle for social rights (Act Against PEC 55 #OcupaBrasília of 29.11.2016) and a 6-day 
artistic residence (Participação, performance, política PPP 2016), stressing concepts: 
foreignness , hospitality, housing, into a colonized country collapsed, shattered in its political 
and social contradictions. In the ruins of a stolen land that never ceases to deny us, gaps 
open to the deviations of the body and its becomings, deconfigure and unconstrain the city 
and the landscape on the Planalto Central. To occupy and perform space places the invisible 
violence of daily processes in the order of visibilities, it evidence violations and makes 
possible an attempt to disfigure normative processes that insists on reducing the affections 
and modes of existence. 
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O que é sentir-se estrangeiro? Quando nos tornamos estrangeiros? Viver em um 

país que nos rouba os direitos, nos sufoca com suas medidas desumanas e seu 

cheiro de gás lacrimogênio, tem algo dessa estrangeiridade, essa estranheza. Como 

diremos pertencermos a um lugar que não cessa de nos renegar desde o princípio. 

Os que aqui estavam se tornaram estrangeiros de seu próprio território junto a 

outros que foram trazidos feito bicho para serem estrangeiros aprisionados. A terra 

se tornou terra de ninguém, cujo direito de pertencer e ser daqui atropela e se 

impõem constantemente conforme o poderio de quem tem. Os índios, os negros, os 

pobres, as mulheres, os sem terra, os marginais, tornados estrangeiros em suas 

próprias casas, expatriados de seus territórios. Línguas silenciadas para que a 

língua desse outro que nos invade, se imponha junto a sua moral e seus costumes. 

Não sei se posso dizer com propriedade da expatriação sentida por um negro, 

porque dela, por mais que me atravessem as descendências e afetividades de um 

devir cor, nunca senti como sentem aqueles que sustentam na pele e nos traços o 

ser negro e, ainda hoje, os olham os dentes. Tampouco presenciei o genocídio de 

familiares ou precisei correr enquanto queimavam aldeias inteiras numa disputa 

injusta por terras, empurrando a força e à bala aqueles que ali estavam. Suspeito 

que possam haver linhas que se tocam nesse emaranhado de opressões, exclusões 

e direitos roubados, mas há tensionamentos que se colocam quando evocamos um 

nós, que ora se aglomera, ora se desfaz. Evoco as mulheres sem querer fazer desse 

nós um confinamento, uma opressão, nem tampouco ignorar as multiplicidades, 

especificidades e os atravessamentos interseccionais que nos povoam. 

Sinto-me estrangeira porque a rua não é minha, nem quando gritamos ouvem 

nossas vozes. Nos fazem mudos num silenciamento ensurdecedor. Sou uma intrusa 

de um país que não me pertence, cujas regras não foram feitas para sustentar os 

direitos de muitos. Podemos nos manifestar contrariamente a uma desmedida de um 

governo elitista de um país colonizado? Diriam que sim, que temos garantido nosso 

direito de expressão num estado democrático, mas ao nos afirmarmos contrários aos 

poderes instituídos, parecemos não falar mais a mesma língua, nem tampouco, ser 

recebidos com a mesma hospitalidade.  
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Expulsos e violados, bem ali, na esplanada dos ministérios, terreno aplainado que 

abriga uma arquitetura imponente onde supostamente somos representados numa 

democracia. Seria o congresso “a casa” deles ou a de todos nós, que inscrevemos 

na naturalidade (natural de) um direito a habitar o espaço publico? 

Por todo o lado onde o “em-casa” é violado, por todo o lado em que 
uma violação é sentida como tal, pode-se prever uma reação 
privatizante, seja familista, seja ampliando-se o círculo, etnocêntrica 
e nacionalista, portanto virtualmente xenófoba: não dirigida ao 
estrangeiro enquanto tal, mas paradoxalmente, contra o poderio 
técnico anônimo (estrangeiro à língua ou a religião, tanto quanto à 
família ou a nação) que ameaça, junto com o “em-casa”, as 
condições tradicionais de hospitalidade. (DERRIDA, 2003, p.47) 

Sitiados na cidade, os olhos ardentes de fumaça e pimenta, uma névoa como a 

instaurar a cegueira branca que sustenta um castelo de canapés. Caminhar como o 

único meio possível de encontrar a si mesmo, ainda que seja em meio a uma 

multidão. Não corre, anda! Não corre, anda! Efeito manada: se corrermos, nos 

atropelamos uns aos outros, sem saída e sem escuta. Soltam os homens com 

cavalos. Os trotes de uns confundem os passos de outros, embaralhados e 

diminuídos corpo a corpo frente à imponência dos corpos homens-animais.  

Obrigam-nos a tampar a boca para não sufocar com o gás lacrimogênio. Seria este 

o método mais eficaz para nos calar?  

Os nascidos aqui, mas tornados estrangeiros por esse estado-nação, tombam 

carros, ateiam fogo, arrastam o que tiver pela frente formando uma sucessão quase 

interminável de barricadas destruindo o que era nosso por direito: “é a lei da cidade 

que, sem querer e sem saber, levou-o ao crime, ao incesto e ao parricídio: essa lei 

terá produzido um fora-da-lei.” (Derrida, 2003) 

O que escrevo são memorias latentes de 29.nov.2016, em Brasília – DF, no Ato 

Contra a Pec 55 #OcupaBrasília1. Ali circundavam estudantes, trabalhadores, 

artistas, sem teto, sem terra, de diversos lugares do país: corpos na rua movidos 

numa luta por direitos sociais. A emergência de ocupações de estudantes em várias 

escolas e universidades do país que lutavam contra a PEC 55, forma um corpo 

coletivo que desagua numa manifestação plural e engajada. A violência com que 

fomos recebidos pelo estado nos leva a questionar a existência de um estrangeiro 

em contraponto a aquele que habita e, portanto, tem assegurado seu direito de ir e 
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vir. Na logica da cidade, existir e ser daqui, pertencer, parece não ser argumento 

suficiente para não ser tratado como um estrangeiro pelo qual indagam, antes de 

tudo, seu nome e sua filiação.  

Afinal, de quem é mesmo esse território? A quem pertence? Os que aqui estavam 

antes da chegada de outros além mar, foram massacrados, dominados, atropelados. 

Numa inversão, o processo de colonização faz com que os estrangeiros tenham se 

tornado os donos desse lugar, pertencimento que se coloca à bala, fogo rasgando o 

horizonte de uma genealogia da terra, silenciando vivos ou mortos. Os que aqui 

estavam, aqueles de quem a terra fora roubada e todos os seus descendentes, se 

tornaram os estrangeiros de direito, e agora precisam provar, a todo tempo, sua 

legitimidade, seu direito à existência. Outros que vieram em navios para serem 

escravizados, desumanizados, tratados como coisas, objetos de uso e abuso que 

ergueram cada pedra e cada tijolo e cada concreto dessa terra e, ainda assim, 

permanecem tendo seu direito à dignidade negado a cada dia. 

De todo modo, pertencer a terra parece não ser uma questão de quem habita, mas 

de quem dispõe dos meios para dominar o outro, e sobre tal determinação, impõe 

suas regras a um falso universal, já que a universalidade de direito pode ser 

suspensa caso não se prove, com a língua do dominante, o direito a pertencer e a 

existir no território. Somos daqui desse lugar e ao mesmo tempo, somos os 

estrangeiros para os quais não há hospitalidade possível, pois não ouvem nossas 

vozes e nos negam o pertencimento e o direito à existência. 

(...) o poder é uma questão de compreender seus modos de 
construção de corpos políticos, seus circuitos de afetos com regimes 
extensivos de implicação, assim como compreender o modelo de 
individualização que tais corpos produzem, a forma como ele nos 
implica. Se quisermos muda-lo, será necessário começar por se 
perguntar como podemos ser afetados de outra forma, será necessário 
estar disposto a ser individualizado de outra maneira, a forçar a 
produção de outros circuitos. (SAFATLE, 2015, p.16) 

Ocupar o espaço público coloca na ordem das visibilidades a violência invisível dos 

processos diários, escancara violações e torna possível desfigurar os processos 

normativos que insistem em reduzir os afetos e modos de existência, tornando a rua 

o lugar de encontro e embate, onde o corpo se faz político e reivindica sua tomada 

de posição no tecido das relações sociais. 
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Hiato. Um ritornelo. 

Um mês antes, colocamos o corpo em deslocamento no Lago Oeste – DF, durante a 

Residência: Participação, performance, politica PPP (Outubro/2016)2, organizada 

pelo grupo de pesquisa Corpos Informáticos3. Ali, somos estrangeiros num modo de 

ocupar o espaço e se fazer presente, propondo e desconfigurando linhas do espaço 

publico e privado em um limiar entre o urbano e o rural. Habitamos e desabituamos 

a cidade e a paisagem do cerrado por seis dias seguidos, dormindo em barracas, 

entre arvores queimadas e retorcidas de uma chácara na R18 e seu entorno de vida 

social, vila, boteco, brechó, supermercado, escola e rodovia.  

Observo a paisagem com sua sensação melada e cheia de picadas, roçadas de 

mato, espinhadas no pé, o sol escaldante, troncos pretos contrastando com um azul 

do céu de doer os olhos. É imenso estar em bando, nus ou semi nus, lambuzados 

de jenipapo ou urucum, percorrendo ruas, a pé ou de carro, mergulhando em 

cachoeira, pulando corda, discutindo arte, preparando café. Limiares entre o espaço 

da casa (residência) e o espaço público se fazem ora presentes ora dissolvidos, nos 

confundindo e borrando a paisagem.  

Em uma manhã, decidimos estender o espaço da residência e suas 

experimentações, chegando até a Cachoeira Poço Azul, local de visitação e banho 

conhecido na região. Lá escolhemos ficar nus como fazíamos na residência, mesmo 

que os códigos de vigilância heteronormativos nos consumissem com seus olhares 

repressores e desejos impositivos, insistindo em trazer a norma para nossos corpos. 

As mulheres, como quase sempre na sociedade machista, são sexualizadas e 
erotizadas quando se aproximam dos ideais e padrões de beleza vigentes, ou 
condenadas e ridicularizadas quando não correspondem às expectativas sociais, 
sendo sempre interpeladas por uma perspectiva falocêntrica da construção social de 
gênero. Os homens que não afirmam masculinidades instituídas e binarismos são 
também condenados pelos vigilantes da sexualidade alheia. As construções sociais 
de gênero que nos atravessam não impedem que nos lancemos na tentativa de 
construir micropolíticas que proponham outras subjetividades e modos de ver o 
corpo. 

Ao afirmar que a representação social de gênero afeta sua 
construção subjetiva e que, vice-versa, a representação subjetiva do 
gênero - ou sua auto representação – afeta sua construção social, 
abre-se uma possibilidade de agenciamento e auto determinação ao 
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nível subjetivo e até individual das práticas micropolíticas cotidianas. 
(LAURENTIS, 1994, p. 216) 

Nadamos nus deixando a água gelada adentrar nossas entranhas misturando fluxos. 

Cobrimos o corpo de argila branca evocando povos inexistentes de etnias extintas, 

inventadas, com rituais próprios. O tom pálido névoa branca transforma corpos 

individuais em um corpo único, coletivo, compartilhado, na busca de encontrar-se na 

diferença.   

 

Figura 1: “Pintura corporal com argila branca”, Naldo Martins, Natasha de Albuquerque, Cássia 
Nunes, Ana Reis, Mariana Zimmermman, Amanda Ehrhardt 
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Figura 2: “Pintura corporal com argila branca”, Naldo Martins, Natasha de Albuquerque, Cássia 
Nunes, Ana Reis, Mariana Zimmermman, Amanda Ehrhardt 

 

E cavamos brechas, fendas no horizonte que coubessem nossos desvios e 

inconformações. Fazer-se terra e buraco e abertura para um devir em meio a 

espaços que permanecem permeados por códigos e condutas sociais, embora 

abertos ao horizonte e inundados de imensidão. Somos estrangeiros, estranhos por 

nosso modo de desconfigurar e propor linhas de fuga na paisagem. 

Interessa-me portanto pensar a produção do corpo de uma 
perspectiva psíquica, social, sexual, discursiva, bem como do ponto 
de vista da representação, considerando os modos pelos quais os 
corpos, por sua vez, se reinscrevem e se projetam no ambiente 
sociocultural para que este produza e reflita a forma e os interesses 
do corpo. (GROZS, 2011, p.90)  
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Figura 3: “Vala”, Naldo Martins, Natasha de Albuquerque, Cássia Nunes, Ana Reis, Mariana 
Zimermman, Zé Mario, Ayla Gresta 

Derivamos por lugares na busca de disparadores para nossas inquitações artísticas 

e políticas, espaços possíveis de serem profanados, reconfigurados, reinscritos por 

e com nossos corpos. Em uma deriva de carro, encontramos uma casa abandonada 

e sem teto na R1 e nos lançamos em suas ruínas.  
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Figura 4: "Entre ruínas". Ana Reis e Nastasha de Albuquerque / Fotografia de Cássia Nunes 

 

Figura 5: "Entre ruínas", Ana Reis e Nastasha de Albuquerque / Fotografia de Cássia Nunes. 
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Corpo nu em ambiente inóspito, cortante, enferrujado. Lugar que evidencia o 

desuso, o abandono, o desejo consumista de possuir uma casa sem que dela se 

faça morada, existência, ocupação. A casa nos dizia com seu ar desbotado: as 

coisas caem e desabam e degeneram, mas permanecem com seus donos ausentes, 

instaurando lógicas de acumulação e privilégios. Ocupamos uma casa de paredes 

erguidas e acinzentadas, sem teto e sem gente, com sua existência esvaziada, 

fazendo dela refúgio de experimentações e desvios, profanação e subversão. O 

corpo nu parece ainda mais frágil em meio aos destroços, memórias sobrepostas, 

tempo acumulado sobre a matéria, pele contra parede, carne contra concreto, 

cabelos contra destroços. Arruíne-se você também.  

Esgotar o colapso colonial é uma questão de sobrevivência. Conduzi-
lo a um limite, acelerar suas convulsões, forçá-lo à ruína e desertá-la. 
Enquanto as cidades camuflam a miséria que produzem, higienizando 
paisagens, e os corpos só podem ser experimentados em 
confinamento, percorro trajetórias avessas, confundo a geografia com 
meus passos trocados, escorrendo, rastejando, vazando pelas 
brechas. (MOMBAÇA, 2014, s/p) 

Experimentações artísticas pipocavam ao longo dos dias, Maria Eugênia Matricardi 

abraça um cachorro morto e cultua ossos encontrados enquanto caminha até uma 

rodovia e seus pés descalços enfrentam os limites do calor (“Caminho dos ossos”), 

Mariana Zimerman enrosca-se nua entre galhos secos do cerrado e correntes 

(“Troncos e correntes”), Mariana Brites, Mariana Zimermman, Maria Eugênia 

Matricardi, Rômulo Barros, Carol Barreiro e Malu Angel orquestram um ritual 

feminista de mulheres enterradas até o pescoço masturbando-se enquanto entoam 

um mantra libertador (“Manifesto do Grelo Duro”), Cássia Nunes aparece em 

rodovias com o corpo nu amarelado de açafrão e uma máscara de unicórnio, um 

estranho animal mitológico que trafega na pista (“Aparição”).  

Corpo coletivo é amálgama de desvios elevados à potência, mas desejo também 

estar só, na escuta de um ambiente que se coloque como existência partilhada.  

Estar para além do movimento e experimentação do espaço normatizado pelo 

hábito: o que mais o meu corpo pode ser no meio do cerrado?  
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Figura 6 - "Coletor de microambientes" Ana Reis / Fotografia de Jackson Marinho 

 

Figura 7 - "Coletor de microambientes" Ana Reis / Fotografia de Jackson Marinho 

Penduro uns sacos de feira coloridos nos ombros, dentro: um facão, uma tesoura de 

poda, dois pães, água, inhames, mexericas, óleo de canela de ema e um novelo de 
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linha. Amarro nos braços duas folhas compridas e espinhosas de uma planta 

suculenta, embaixo dos sacos e badulaques, o corpo nu. Lanço o novelo de linha no 

espaço e sigo seu traçado no meio do mato, coletando folhas, sementes e galhos a 

cada pausa, antes de lançar a linha no espaço outra vez e novamente seguir o 

caminho errante. As sacolas de feira, galhos, folhas e a linha que me des-guia se 

enroscam a todo tempo naquela paisagem espinhosa e seca.  Paro no ponto em que 

a linha acaba, acomodando-me logo adiante num conjunto de árvores com sombra, 

junto às pessoas e o cachorro que me acompanham nesse trajeto.  

Como mexericas e ofereço aos presentes, alguns comem comigo fazendo dali um 

outro lugar possível de partilha, morada provisória a nos oferecer sua hospitalidade. 

Bebo água abundantemente e em seguida faço xixi no chão, líquido que me 

atravessa adentrando quente a terra seca do Planalto Central, demarcando o 

espaço escolhido a esmo no acaso da linha errante. Espalho em meu corpo o óleo 

de canela de ema que havia preparado dias antes, numa tentativa de me misturar 

ainda mais ao ambiente, preparando o corpo para a experiência de despir-se desse 

corpo configurado, desabituar-me de mim e dos meus possíveis já territorializados. 

Uma voz de preto-velho em terreiro de umbanda, um dia me disse pra encostar a 

cabeça numa árvore quando as coisas não estivessem bem e permanecer ali. 

Guardei comigo esse conselho e sempre estive a escutar as coisas inumanas, por 

vezes cheguei a ouvir a seiva correndo por dentro de uma árvore feito o sangue em 

minhas veias. Elevei esse conselho a sua máxima potência: encostei a cabeça numa 

árvore e permaneci sem movimento, ainda em pé, pelo tempo que suportei.  

Desejo mudar o tempo dos meus movimentos, estar naquele microambiente, coletar 

instantes sob outra perspectiva de existência. Ínfimo movimento dos ventos batendo 

nas folhas, o detalhe do ponto de encontro entre a testa e o tronco rugoso. 

Abandonar o tempo de Chronos e abarcar o tempo de Kairós, tempo do corpo. 

Explorar os limites, ali na margem, na beira, onde é possivel encontrar uma fenda, 

uma fissura no humano, e habitar, mesmo que por instantes, um devir árvore, devir 

casca, terra, formiga ou serpente ou nada.  
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Figura 8 - "Coletor de microambientes" Ana Reis / Fotografia de Jackson Marinho 

 

Figura 9: "Coletor de microambientes" Ana Reis / Fotografia de Jackson Marinho 
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Subo um pouco mais roçando por entre tronco e galhos, e me acomodo numa 

bifurcação. O peso do corpo a aumentar o tecido do encontro, superfícies em 

fricção. Escorro até o chão num silêncio mais demorado. “A lentidão é bater 

perfeitamente com o tempo, tanto que os segundos se escoam, pingam por um 

conta-gotas como um chuvisco sobre a pedra. Este estiramento do tempo aprofunda 

o espaço.” (Frederic Gros, 2010) 

Arrasto-me subindo pela árvore sinuosa até me acomodar em seus galhos. O sol é 

tão forte que a pele quer se tornar casca, secar e enrijecer, reter dentro todo o 

líquido possível e criar um fora impermeável. As pessoas retornam e ouvi-las é um 

alivio e uma decepção. Tiram-me de meu estado de devir, estrangeira à minha 

própria espécie, e me lembram de minha condição humana, mulher branca de corpo 

nu a ser sexualizado, normatizado, conformado. Cobrem meu corpo com folhas, 

fotografam, jogam agua em minhas costas, esfregam inhame, cuidam, comentam, 

conversam, riem, embora permeados por afetos e sensibilidades, agem daquela 

forma quase sempre ruidosa e invasora que nós humanos adotamos como 

existência. Das invasões mais sutis à paisagem aos genocídios de povos inteiros, 

será que nós existimos como forma de ocupação não destrutiva?  

Desaprendemos a falar com pedras. O capitalismo nos tira grande parte das 

possibilidades de existência para além dos gestos e hábitos já condicionados pela 

sociedade produtivista. 

(...) a mobilização veloz e incessante do trabalho cego hoje não 
permite ao homem dizer qual o seu destino e muito menos o que 
acontece. Ele não dispõe de tempo para pensar e muito menos 
consciência de que seus gestos produzem muito mais do que os 
objetos que fabrica. Há um excedente invisível, entendendo-se por 
excedente tudo o que não é mensurável, que produz catástrofes 
através do trabalho "normal e produtivo". Isso se manifesta na 
poluição da natureza, nos desastres ecológicos resultantes do 
descontrole de sistemas de produção, no esquecimento e na 
desconstrução de si.(...) Já o preguiçoso, põe-se na escuta de si e do 
mundo que o cerca. (NOVAES, 2012, p. 17) 

Num momento em que estamos prestes a ter que trabalhar até a velhice4 nos faz 

pensar nos desdobramentos dessa ditadura do trabalho e da produtividade que quer 

nos tomar a vida.  
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Escolho a imobilidade, o mínimo movimento como forma de desabituar meu corpo, a 

paisagem e potencializar o instante. Nada a fazer, quase não se mover e, quem 

sabe, ouvir o que nos cerca e por vezes nos é invisível para um corpo domado pela 

produtividade e pelo consumo, pela heteronormatividade e pelo racismo 

entranhados em nossos corpos colonizados, que tentam resistir por meio de 

micropolíticas cotidianas.  

Para que o termo “resistência” recupere seu valor, é preciso que 
ampliemos seu sentido, tradicionalmente associado à noção de 
esquerda e, portanto, restringe-se ao âmbito macropolítico onde esta 
atua. Há que ativar seu sentido micropolítico, o que torna seu objeto 
muito mais amplo, mais sutil e mais complexo do que o das lutas no 
âmbito do Estado – principalmente quando seu foco tende a reduzir-
se à conquista e à conservação do poder macropolítico. No lugar 
disso, o que temos que conseguir é a dissolução do poder da 
micropolítica reativa do capitalismo globalitário, que abarca todas as 
esferas da vida humana. E aqui já não se trata de um combate pela 
tomada deste poder, nem tampouco se faz por oposição ao mesmo 
ou por sua negação, mas sim de um combate que se trava por meio 
da afirmação de uma micropolítica ativa, a ser investida em cada 
uma de nossas ações cotidianas, inclusive aquelas que implicam 
nossa relação com o Estado, quer estejamos dentro ou fora 
dele. (ROLNIK, 2015, s/p) 

Criar linhas de fuga, possibilidades micropolíticas num país colonizado em colapso, 

despedaçado em suas contradições políticas e sociais, impondo aos corpos a 

hegemonia do capital produtivista e a ética de um trabalho e de uma dominação que 

se sobrepõe a uma ética da existência. 

 
 
Notas 
 
1
 A PEC 55 é a proposta de emenda à constituição n

0
 55, a PEC do Teto dos Gastos Públicos, que propõe o 

congelamento dos gastos públicos por 20 anos, prejudicando em especial a educação e saúde. Foi aprovada em 
13/12/2016, no governo ilegítimo de Michel Temer, apesar de todas as manifestações contrárias da população. 
2
 Evento dedicado à arte da performance no Brasil e realizado anualmente na cidade de Brasília. Fotos, vídeos e 

textos dessa edição e das edições anteriores do PPP podem ser vistos no site: 
<http://performancecorpopolitica.net/>. 
3
 Corpos Informáticos é um grupo de pesquisa e experimentação artística, fundado em 1992 pela artista, 

pesquisadora, pós-doutora e professora Maria Beatriz de Medeiros e que se propõe a coletivizar a arte e a 
cidade através de conceitos como: Fuleragem, Composição urbana CU, Mar(ia-sem-ver)gonha, Cá-Já, mixuruca, 
iteração, komboio. <http://www.corpos.org/> <http://corpos.blogspot.com.br/> 
4
 Iniciou-se no congresso brasileiro a discussão da Reforma da Previdência, que propõe a retirada de mais um 

direito dos trabalhadores e coloca uma perspectiva de trabalho abusiva e extenuante até a conquista da 
aposentadoria. 
 
 
 

 

http://performancecorpopolitica.net/
http://www.corpos.org/
http://corpos.blogspot.com.br/
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