
 
 

Trajetória de Marco Silva 
 
 

 O tenista Marco Silva começou sua carreira 

tenística aos 12 anos, para muitos já considerado tarde, 

mas para ele que amava o esporte mas não tinha 

condições de pagar por aulas, foi em momento oportuno. 

Começou a prática como catador de bolinhas, ou boleiro, 

e assim de maneira autodidata foi aprendendo e 

aperfeiçoando a técnica de maneira irrepreensível, já 

que é um atleta bastante perfeccionista.  

 Começou a dar aulas e jogar alguns torneios aos 16 

anos, apresentando talento incontestável, mas não 

podendo seguir o calendário infanto-juvenil, pois tinha 



que ensinar tênis para seu sustento e não possuía 

patrocínio ou alguém que o incentivasse.  

 Começou então a jogar torneios paranaenses que 

podiam ser conciliados com suas aulas e foi por muitas 

vezes o tenista No. 1 do Paraná. Podemos citar os anos 

de 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 e 2005.  

Em 2001 o tenista esteve em Madrid jogando o 

Campeonato Espanhol por 02 meses e conquistou o título 

de vice-campeão de duplas de Madrid. 

 

 

 

O tenista Marco Silva 

  

   

 Jogou vários torneios abertos pelo sul do Brasil onde 

ganhou diversos títulos. 

 Em 2006 começou a jogar a principal categoria 

Sênior (35 a 40 anos), sendo campeão de várias etapas e 



conquistando o título de vice-campeão brasileiro de 2006 

disputado em Goiânia. 

 

 Em julho de 2007 sagrou-se campeão brasileiro em 

Guarapari – ES, partida que foi transmitida ao vivo pela 

Rede Record de Televisão para todo o estado, e teve uma 

enorme repercussão.  

 

Marco Silva no Campeonato Nacional 

 

 

Em agosto do mesmo ano foi bicampeão do torneio 

internacional de Florianópolis. Logo em seguida, em 



2008, veio então o bicampeonato conquistado em 

Brasília. 

 

 

Foi campeão do VETS Internacional de Curitiba, 

categoria 40 anos. 

Em 2009 chegou às oitavas de final do Campeonato 

Mundial de Mallorca na Espanha. 

Campeão do Torneio Internacional de Porto Alegre 

com participação de vários tenistas do mundo, com 

maior pontuação da ITF. 

 Em 2010 foi campeão brasileiro categoria 40 anos 

em Angra dos Reis e participou da equipe brasileira no 

sulamericano em Santiago do Chile.  

 Em 2011 alcançou o bicampeonato brasileiro 

categoria 40 anos em Uberlândia- MG, terminando este 

ano como tenista número 1 do Brasil. 



 Em 2012 foi vice-campeão do Master Tour Itaú de 

Tênis duplas, etapa Curitiba, que reúne ex-profissionais e 

grandes nomes do tênis brasileiro, final esta 

televisionada pela Bandsports. 

 Conquistou também o Torneio Internacional de Brasília 

e o Torneio Internacional do Rio de Janeiro o que lhe 

garantiu a terceira posição no ranking mundial de 45 

anos da ITF. 

  Já no mês de julho sagrou-se penta campeão 

brasileiro    ( bi 35 anos, bi 40 anos, e campeão 45).  

Em dezembro de 2014 Marco Silva venceu o torneio sul-

americano individual disputado em Brasília categoria 

45 anos. 

Nas duplas foi campeão em Mendoza Argentina 

categoria 45 anos em setembro 2016. 

Em 2017 Marco foi bi campeão sul-americano de 

simples e duplas em Brasília. 

 

Campeão sulamericano de Simples e Duplas  



 

 

No torneio internacional da ITF de São Paulo foi 

campeão da categoria simples 50 anos. 

 

Marco Silva é campeão do ITF Sêniors em São Paulo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSAT 

Desde março de 2003 o tenista possui a MSAT 

(Marco Silva Academia de Tênis), sua própria academia, 

em uma região muito privilegiada de Curitiba. Seu 

trabalho consiste em ensinar o tênis, e principalmente, 

passar aos seus alunos e ao corpo de professores a  

mesma garra, determinação, disciplina e amor ao 

esporte que sempre pontuaram sua carreira. 

 

 



 

O tenista Marco Silva ensinando os primeiros 

passos  do esporte em sua academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTAQUES NA MÍDIA 

 

A seguir algumas das inúmeras matérias do tenista 

em destaque nos jornais, revistas, internet e demais 

setores da mídia em geral. 

 

TENISTA MARCO SILVA É O CONVIDADO DO PROGRAMA 

BATUQUE DE BAMBA, NA RÁDIO BANDA B 

 

 

 



Blog do Serginho 
Prestes 
QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012 

Marco Silva vence etapa do 
Rio do Circuito Senior da ITF 
e é o 4º do mundo na 
categoria 45 anos 
 

 
Marco Silva, 4o. melhor tenista do mundo na cat. 45 anos 

Grande notícia para o esporte paranaense. Com a vitória na 
etapa do ITF Seniors do Rio de Janeiro, neste sábado (19), o tenista 
Marco Silva (da Academia Marco Silva de Tênis), aparece como 4o. 
colocado no ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis). Um 
tenista paranaense no Top Five do tênis mundial. Grande notícia. 
Sucesso, Marco. 
 
Além de Marco Silva, mais seis paranaenses decidiram o título, 
dentre os quais, outros três foram campeões. Mônica Gulin foi 
campeã nos 40 anos, Ílio Santos foi o vencedor nos 70 anos e Brigitte 
Braun nos 75 anos. Marcia Pelanda, nos 40 anos, Paulina Alves nos 
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70 anos e Regina Fontanelli nos 60 anos, foram vice-campeãs em 
suas respectivas categorias. 
 
 

 
 
O ITF Seniors do Rio de Janeiro é uma realização do Marina Barra 
Clube, tem a chancela da ITF (Federação Internacional de Tênis), 
COSAT (Confederação Sul-americana de Tênis), CBT (Confederação 
Brasileira de Tênis) e supervisão Federação de Tênis do Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
A próxima etapa do ITF Senior será realizada em Curitiba, no mês 
de julho, nas quadras do Santa Mônica Clube de Campo. 
Oportunidade de conferirmos de perto os destaques do nosso tênis, em 
especial o desempenho de Marco Silva, jogando em casa. 
Oportunidade rara. Fica o convite. 

 

 

 

 



 

 

 
  
  
Marco Silva é campeão e chega a número 4 de sua categoria no ranking mundial. 

  
 

 
O torneio ITF Seniors do Rio de Janeiro, terceira 
etapa do Circuito Nacional de Seniors da 
Confederação Brasileira de Tênis (CBT) definiu no 
último sábado (20) os campeões das categorias 35 
anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, 
65 anos, 70 anos e 75 anos, masculino e feminino. 
Sete paranaenses decidiram o título, dentre os 
quais, quatro foram campeões. Marco Silva 
conquistou o título da categoria 45 anos, Mônica 

Gulin foi campeã nos 40 anos, Ílio Santos foi o vencedor nos 70 anos e Brigitte Braun nos 75 
anos.  
 
 
O vice-campeonato foi conquistado por Marcia Pelanda, nos 40 anos, Paulina Alves nos 70 
anos e Regina Fontanelli nos 60 anos.  
,  
Marco Silva, que agora compete pela categoria 45 anos, com o resultado passa a ocupar a 
quarta colocação no ranking da Federação Internacional de Tênis, em sua categoria.  

 

 

 
Na foto, Marco Silva e Márcia Pelanda, 
campeão e vice-campeã. 



 



 



 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

10/07/2007 - Marco Silva e Ilio Santos vencem o 
Brasileirão Sênior de Tênis 
  
Dois atletas paranaenses do Seniors conquistaram o título de campeão 
do Brasileirão de Tênis no último final de semana. A disputa aconteceu 
em Guarapari, no Espírito Santo, com a participação dos principais 
atletas brasileiros da categoria senior´s. Na categoria principal, nos 35 
anos, o tenista paranaense Marco Silva(foto) venceu o carioca Clayvert 
Gusmão, em disputa acirrada, por 7/6(3) e 7/6(2). Ílio Santos ganhou o 
jogo na categoria 65 anos e ficou com o título. 
 
O jogo de Marco Silva e o tenista carioca, foi transmitido ao vivo por 
uma emissora local. Para o tenista paranaense, o diferencial que pesou 
na decisão foi a criatividade e o bom saque empregados na partida. 
Vencer um torneio como este, é de grande importância para os atletas, 
pois este é o evento da categoria que distribui a maior quantidade de 
pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). 
 
Para Marco Silva, o torneio foi muito bem organizado e os jogos 
aconteceram nos horários previstos, o que facilitou o andamento das 
partidas. Disputado ponto a ponto, o jogo decisivo diante do tenista 
carioca foi um momento muito importante na carreira do atleta. “O 
meu grande diferencial foi o saque. A parte física também ajudou”, 
analisa Silva. “Foi uma emoção muito grande, especialmente por levar 
o tênis paranaense para o pódio”, finaliza. 
 
O próximo desafio para Marco Silva será o ITF Seniors de 
Florianópolis, que acontece a partir do dia 30 de julho. Nesta 
competição, o tenista busca o título de bicampeão. 
Ílio Santos trouxe o título para o Paraná na categoria 65 anos, ao 
derrotar o paulista Roberto Venditti, por Roberto Venditti (SP) 6/7(4) 
6/3 6/4. No feminino, a tenista Vera Gauber perdeu na final para a 
tenista mineira Christa Coelho, por parciais de 6/2 6/1. 

    
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

09/07/2007 Guarapari (ES) 

Brasileirão Seniors de Tênis chega 
ao fim em Guarapari  
 
Patrícia Medadrado ficou com o título dos 50 anos 

Boa estratégia e um bom saque foram as armas 
usadas pelo paranaense Marco Silva contra o 
carioca Clayvert Gusmão na final da categoria 35 
anos do Brasileirão Sênior de Tênis, evento que 
distribui a maior quantidade de pontos para o 
ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e 
que aconteceu nas quadras do Hotel Flamboyant, 
em Guarapari. 
 

O Brasileirão, que começou na segunda-feira e reuniu 228 tenistas de 11 estados brasileiros, 
teve sua última partida transmitida, ao vivo, às 10h deste domingo pela TV Vitória para todo 
o Estado. O bom público que acompanhou as partidas durante a semana também compareceu 
à bonita festa de encerramento e a final que foi extremamente equilibrada do início ao fim. 
No primeiro set, Clayvert Gusmão esteve sempre à frente, mas acabou perdendo o tie-brake 
por 7/6(3). No segundo, o mesmo equilíbrio e novamente deu Marco Silva em novo tie-brake 
por 7/6(2). “Foi a primeira vez que nos enfrentamos e eu sabia que seria equilibrado pelo 
estilo de jogo do Gusmão. Mas felizmente saquei muito bem e isso foi o diferencial da partida. 
Espero voltar no próximo ano e repetir o mesmo espetáculo neste bonito lugar”, disse o 
campeão ao final.  
 
Para Carlos Braga, presidente da FET, o sucesso do torneio pôde ser medido pela satisfação 
com que os competidores deixaram o Espírito Santo. “Recebemos muitos elogios de tenistas de 
vários estados. Isso quer dizer que estamos no caminho certo e aptos para trazer mais 
competições desse nível”, disse Braga. Até o presente momento nenhuma final de campeonato 
seniors havia sido transmitida. A TV Vitória não só transmitiu toda a final ao vivo como 
cobriu o evento integralmente com flashes e notícias diárias. “O torneio nos surpreendeu pelo 
nível técnico e a excelente organização. Estamos felizes por fazer parte dessa parceria com a 
FET e poder colaborar com o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo”, disse  Fernando 
Machado, diretor comercial da TV Vitória. 
 
O evento não seria o sucesso que foi se não fosse a aposta do Hotel Flamboyant em construir 
um dos maiores parques de tênis do Estado. “O Flamboyant está feliz por poder sediar o 
evento mais importante do tênis nacional na categoria seniors. Estamos prontos para receber 
novas competições desse tipo e outras  para públicos segmentados”, disse Diniz,  sócio-
proprietário do Hotel Flamboyant. 
 
As finais das demais categorias aconteceram no sábado. Um dos destaques do Brasileirão, a 
baiana Patrícia Medrado, foi a campeã da categoria 50 anos feminina ao bater a paulista 
Rosângela Fratelli por 6/1 e 6/0. “Apesar do placar, foi uma boa partida. O fato de eu ter 
jogado vários anos no circuito profissional pesou ao meu favor”, disse Medrado. Líder do 
ranking nacional por 11 anos consecutivos – de 1974 a 1985 – e durante muito tempo uma das 
principais tenistas brasileiras no circuito mundial.  Entre os títulos mais importantes na 
atual carreira de tenista seniors, está o tricampeonato mundial de seniors.  
 
O Brasileirão de Seniors foi uma realização da Federação Espiritossantense de Tênis (FET), 
com o apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Secretaria de Esportes do Estado do 
Espírito Santo, Hotel Flamboyant, TV Vitória e bolas Dunlop. 

 
Patrícia Medrado vence nos 50 anos 

 



Confira os tenistas campeões: 
35 anos  
Marco Silva (PR)  d.  Clayvert Gusmão (RJ)  7/6(3) e 7/6(2) 
Luciene Muro (SP)  d.  Mônica Yanagi (SP)  6/3 e 7/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/08/2007 - Marco Silva, Celso Percegona, Ílio 
Santos, Paulina Silva e Elbe Pospissil conquistam 
o título do ITF 
  
Marco Silva, Celso Percegona, Ílio Santos, 
Paulina Silva e Elbe Pospissil conquistam o título 
do ITF Seniors. 
 
Os tenistas paranaenses Marco Silva, Celso 
Percegona, Ílio Santos, Paulina Silva e Elbe 
Pospissil conquistaram o título de campeões do 
ITF Seniors de Florianópolis, disputado no 
último final de semana, no Lagoa Iate Clube. 
Marco Silva conquistou o título de bi-campeão do 
torneio ao derrotar o paulista Roberto Caira em 
dois sets de 6/2 ; 6/4. Marco também foi campeão 
de duplas tendo como parceiro o adversário da 
final no simples, Roberto Caira. Os paranaenses 
Valmir Silva, Claci Bortollato e Darci Gulin 
foram vice-campeões nas categorias 45, 50 e 55 
anos, respectivamente. 
 
Recentemente, o tenista Marco Silva, que 
disputou a principal categoria do torneio, a dos 
35 anos, venceu o Brasileirão e provou que vive 
uma ótima fase em sua carreira. 

 



 

         

 

 

           

 

 

           

 



          

Foto de Marco Silva em revista espanhola acerca do torneio que 

disputou naquele país. 

 

 

 

Paranaense é campeão brasileiro de 
tênis na categoria sêniors 
Nelson Comel   

Divulgação 

 
Marco Silva com excelente 
desempenho nas quadras de 

Brasília. 

O tenista paranaense Marco Silva conquistou o título da categoria 35 anos 

pelo Campeonato Brasileiro de Sêniors. Com este resultado, Silva sagrou-se 

bicampeão brasileiro de sêniors simples e de duplas. O evento reuniu 



grandes nomes do tênis brasileiro, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, no 

Clube do Exército, em Brasília. 

 

Ele enfrentou grandes nomes do tênis brasileiro. Na final, reviveu a decisão 

de 2007, tendo como adversário o carioca Clayvert Gusmão, um dos grandes 

favoritos ao título. 

 

Marco Silva venceu, na final, por 6/3 e 6/2. Aos 41 anos, o paranaense tem 

um retrospecto bastante positivo. No próximo ano deverá jogar pela 

categoria 40 anos, já pensando em alcançar muitos títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/08/2008 Brasília (DF) 

Marco Silva é bicampeão do Brasileirão 
de Seniors em Brasília  
 
Tenista paranaense conquista o 
título da categoria 35 anos 
masculino. 

O tenista paranaense Marco Silva 
conquistou título na categoria 35 
anos masculino, no último sábado 

 
Marco Silva 

 



(2), pelo Campeonato Brasileiro de Seniors. Com este resultado, 
Marco Silva sagrou-se bicampeão brasileiro de seniors simples e de 
duplas. O evento reuniu grandes nomes do tênis brasileiro, entre 
os dias 28 de julho e 02 de agosto, no Clube do Exército, em 
Brasília. 

Para Marco Silva o título de bicampeão brasileiro foi bastante 
comemorado. "Comecei a jogar o campeonato com distensão nas 
duas coxas, sentindo muita dor, mas com o passar dos dias fui 
tratando e nos últimos jogos já estava praticamente recuperado". 

O tenista enfrentou grandes nomes do tênis brasileiro. Na final, 
ele reviveu a decisão de 2007, tendo como adversário o carioca 
Clayvert Gusmão, um dos grandes favoritos ao título, ele que é o 
número 01 do ranking nacional. Marco Silva, que teve confrontos 
difíceis no início da disputa, enfrentando o gaúcho Flúvio 
Fagundes, pelas quartas-de-final e o goiano Josemario Sousa, 
chegou bem preparado para o momento decisivo e conseguiu 
vencer com mais facilidade o carioca Clayvert Gusmão, pelo 
placar de 6/3 6/2. "Tive muitos jogos difíceis no início e não era 
visto como favorito pelos adversários, mas a medida que fui 
vencendo, a minha confiança foi aumentando e cheguei na final 
decidido a conquistar esse título", diz Silva. 

Márcia Pelanda, responsável pela preparação física do tenista 
aponta como ponto fundamental para a conquista do título, a 
força no saque e o bom preparo do atleta. "O saque forte e com 
bastante efeito foi o fator determinante para a conquista deste 
título", fala. 

Aos 41 anos, Marco Silva tem um retrospecto positivo sobre suas 
atuações no Brasileirão de Seniors. Nas três edições que competiu, 
jogando pela categoria 35 anos, o tenista foi vice-campeão em 
2006 e campeão em simples e duplas em 2007 e 2008. "Este foi o 
último ano que disputei a categoria 35 anos pelo Brasileirão. Em 
2009, passarei a jogar pela categoria 40 anos em busca do título 
mundial", comenta o tenista. 



 

A carreira começou mais tarde 

Marco Silva teve o primeiro contato com o tênis aos 14 anos, 
trabalhando como boleiro "catando bolinha". Logo, apaixonou-se 
pelo tênis e passou a treinar, mas a sua participação em torneios 
demorou a iniciar, devido à falta de recursos e sem patrocínio. Os 



primeiros títulos vieram pela categoria de classes, já que não teve 
a oportunidade de jogar o profissional. Neste este momento 
importante de sua carreira, o tenista aguarda a convocação para 
representar o Brasil no Sul-americano, que será disputado em 
setembro, na Bolívia. 

   

 

 

Torneio Estadual de Classes MSAT terá tenistas experientes 
 
Marco Silva e Paulo Cunha entram na briga pelo título da 
primeira classe  

Nesta sexta-feira, dia 02 de 
maio, começa a disputa do 
Torneio Estadual de Classes 
Msat, em Curitiba. Ao todo, 
125 tenistas entram em 
quadra para disputar esse 
torneio que é válido pelo 
grupo 01 de pontuação da 
Federação Paranaense de 
Tênis e pela categoria A. O 

evento esportivo encerra no domingo, dia 04.  
 
Entre os favoritos na principal categoria em disputa, a 1ª classe 
masculina, estão os tenistas Marco Silva e Paulo Cunha, que 
prometem realizar bons jogos nessa disputa. "Fiquei um tempo 
parado por conta do nascimento do meu filho, que está com 1 mês 
e meio, e estou voltando a jogar simples a partir deste torneio. 
Estou bastante confiante e espero realizar bons jogos", diz Paulo 
Cunha.  
 
Um dos grandes nomes do tênis brasileiro, o tenista Marco Silva, 
que atualmente ocupa a 3ª posição no ranking nacional dos 35 
anos, é um dos jogadores de maior experiência que entrará em 
quadra.  

 

 

15/03/2008 Curitiba (PR) 

 

    



Vets Internacional de Curitiba de Tênis no Graciosa Country Club  
 
A disputa do torneio começa na próxima segunda-feira com a 
participação de 336 tenistas 

Os melhores tenistas brasileiros do seniors e vários atletas 
estrangeiros participam da 15º edição do Vets Internacional de 
Curitiba de Tênis, válido pelo grupo 02 da ITF (Federação 
Internacional de Tênis). O evento que será disputado na sede 
tradicional, o Graciosa Country Club, em Curitiba, reunirá 336 
tenistas, entre os dias 17 e 22 de março. Este torneio também conta 
pontos para o ranking da CBT (Confederação Nacional de Tênis) e 
para o da FPT (Federação Paranaense de Tênis) pelo grupo 01.  
 
Três representantes fortes entrarão em ação nesta disputa, o 
tenista paranaense, campeão brasileiro do seniors em 2007 e 4º 
colocado no ranking nacional nesta temporada pela categoria 35 
anos, Marco Silva, o carioca Clayvert Gusmão, número 01 do 
ranking nacional e o paulista Roberto Caira, número 03 do 
ranking brasileiro. Além do argentino Nicollas Becerra, 
candidato forte ao título.  
 
Marco Silva busca um título inédito em sua carreira. Ele disputa 
pela terceira vez esta competição e diz que entra em quadra bem 
preparado na parte física, mental e espiritual. "A expectativa 
para este torneio é excelente e vou entrar em quadra decidido a 
conquistar esse titulo que ainda não alcancei na minha carreira", 
disse.  
 
O Vets de Curitiba é realizado desde 1993, sendo que as duas 
primeiras edições (93 e 94) aconteceram no Clube Curitibano, 
reunindo somente tenistas brasileiros. No ano seguinte, o torneio 
não foi disputado por falta de patrocínio. O Graciosa Country Club 
tornou-se o organizador oficial deste torneio desde 1996.  
 
Com 15 quadras, 11 abertas e 4 cobertas, o Graciosa Country Club 
conta com uma infra-estrutura de grande porte para o tênis. As 
quadras são todas iluminadas e possuem arquibancadas para que 
o público possa acompanhar os jogos. A entrada para o público é 
de graça.  
 
Este evento é supervisionado pela Federação Paranaense de Tênis, 
ITF (Federação Internacional de Tênis), Vets Tennis, CBT 



(Confederação Brasileira de Tênis) e Confederación Sudamericana 
de Tenis. O torneio também conta com o patrocínio do HSBC e 
apoio da Lacta e Dunlop.  

 

 

 

Os melhores tenistas brasileiros do seniors e 
vários atletas estrangeiros participam da 
15.º edição do Vets Internacional de 
Curitiba de Tênis, válido pelo grupo 2 da 
ITF (Federação Internacional de Tênis). O 
evento que está sendo disputado até dia 22 
na sede tradicional, o Graciosa Country 
Club, em Curitiba, reune 336 tenistas. Este 

torneio também conta pontos para o ranking da CBT 
(Confederação Nacional de Tênis) e para o da FPT (Federação 
Paranaense de Tênis) pelo grupo 1.  

Três representantes fortes entrarão em ação nesta disputa: o 
tenista paranaense, campeão brasileiro do seniors em 2007 e 4.º 
colocado no ranking nacional nesta temporada pela categoria 35 
anos, Marco Silva; o carioca Clayvert Gusmão, número 1 do 
ranking nacional, e o paulista Roberto Caira, número 3 do 
ranking brasileiro. Além do argentino Nicollas Becerra, 
candidato forte ao título.  

O Vets de Curitiba é realizado desde 1993, sendo que as duas 
primeiras edições (93 e 94) aconteceram no Clube Curitibano, 
reunindo somente tenistas brasileiros. No ano seguinte, o torneio 
não foi disputado por falta de patrocínio. O Graciosa Country Club 
tornou-se o organizador oficial deste torneio desde 1996.  

Com quinze quadras, onze abertas e quatro cobertas, o Graciosa 
Country Club conta com uma infra-estrutura de grande porte 
para o tênis. As quadras são todas iluminadas e possuem 
arquibancadas para que o público possa acompanhar os jogos. A 
entrada para o público é de graça. 

 
 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


