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Descubra como a Universidade Federal 
de Juiz de Fora tem renovado o cenário 

do ensino de Química para surdos, 
utilizando a Libras e recursos didáticos.

A preocupação com 
o vírus da Zika levou 
ao desenvolvimento 
de um novo exame, 

por pesquisadores do 
Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP, 

com o objetivo 
de identificar o 

microorganismo 
em pacientes com 

sintomas da infecção.
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Conheça a recém-contratada Profª. 
Drª. Maria do Rosário F. Tripodi, do 
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SEÇÕES PERMANENTES

PROFESSOR EM FOCO: Objetiva divulgar al-
guns aspectos da vida acadêmica e opiniões 
dos docentes da UFPR.
ALUNO EM FOCO: Tem como objetivo mostrar 
algumas perspectivas e opiniões de alguns 
alunos do Curso de Química da UFPR em re-
lação às suas atividades de ensino e pesquisa.
EDUCAÇÃO EM QUÍMICA: Tem a proposta de 
apresentar discussões e aspectos relevantes 
sobre a Educação em Química que vem sendo 
debatidos no país.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA: Mostra as novidades 
da ciência no Brasil e no mundo.
AGENDA E INFORMES: Eventos de interesse 
para a comunidade acadêmica e informações 
pertinentes.
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NOTA DO EDITOR

Este informativo criado pelo grupo PET 
Química pretende se tornar um instrumen-
to de divulgação sobre temáticas relevan-
tes para a comunidade acadêmica do De-
partamento de Química da UFPR.

O Jornal do PET Química, com uma pe-
riodicidade semestral, é um espaço para 
que alunos e professores do Curso de Gra-
duação e Pós-Graduação em Química pos-
sam divulgar suas opiniões sobre pesqui-
sa, ensino e extensão e seus interesses e 
perspectivas acadêmicas.

Na seção Aluno em Foco entrevistamos 
a aluna de pós-graduação em Educação 
em Química, Gisa Aparecida Dacorégio, 
que participou do PET-Química durante a 
graduação.   

Na seção Ciência & Tecnologia divulga-
mos uma nova alternativa para a identifi-
cação do Zika vírus, desenvolvida por pes-
quisadores da USP.

 
Na seção Educação em Química divul-

gamos o projeto da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) que visa renovar o 
cenário do ensino da química para surdos, 
utilizando a Libras e recursos didáticos.

Na seção Professor em Foco apresenta-
mos a entrevista com a professora Maria 
do Rosário F. Tripodi, do Departamento de 
Planejamento e Políticas Educacionais da 
UFPR.

Na seção Assuntos Diversos, apresenta-
mos a ONG Sonhar Acordado, formada por 
grupos de jovens dispostos a praticar a ci-
dadania através de ações positivas a favor 
da infância.
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Gisa Aparecida Dacorégio é mestranda   
do Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção em Ciências e em Matemática da UFPR. 
Participou do PET-Química durante 4 anos 

e meio. 

1. Por que você optou pelo curso de Li-
cenciatura em Química?

A disciplina do colégio que mais me in-
teressava era Química, porque minha pro-
fessora era ótima. Escolhi licenciatura para 
poder me espelhar nessa figura tão impor-
tante que atuou na decisão da minha car-
reira profissional e ser uma professora me-
lhor ainda.

2. Já no curso, quais foram as suas 
maiores dificuldades?

A minha maior dificuldade foi a adapta-
ção. A Graduação exige muito mais do que 
eu imaginava: a relação professor-aluno 
muda, deve-se dedicar muitas horas ao es-
tudo por dia, a independência para o estu-
do é fundamental e ser de fora de Curitiba, 
não conhecendo ninguém na cidade, difi-
cultou um pouco o processo no início.

3. O que te motivou a ingressar na Pós-
-Graduação? Como foi o processo seletivo?

Visualizei a Pós-Graduação como uma 
forma de complemento da Graduação e 
aperfeiçoamento de conhecimentos muito 
importantes para minha formação, tendo 
em vista minha vontade de ser uma boa 
professora. O processo seletivo acontece, 
basicamente, em três fases: o envio dos do-
cumentos, inclusive do Pré-Projeto de Pes-
quisa que o aluno possui interesse em rea-
lizar no programa; a prova escrita, em que 
se escreve um texto sobre a linha de pes-
quisa que o aluno abordou no Pré-Projeto 
de Pesquisa; e a entrevista, a qual ocorre 
entre o aluno e uma banca de professores 
do programa, inclusive o futuro orientador. 
A estrutura do Pré-Projeto de Pesquisa não 
era novidade para mim, sendo que havia 
realizado algo semelhante em duas disci-
plinas da Graduação. De certa forma, me 
sentia preparada para enfrentar o proces-
so seletivo com facilidade.

4. Em relação a sua pesquisa, quais são 
seus maiores interesses e objetivos?

A princípio ela abordará o assunto Expe-
rimentação Problematizadora com Enfoque 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA) no 9º ano do Ensino Fundamental 

e tem como objetivo analisar o processo 
de ensino-aprendizagem através dessa 
atividade diferenciada. O desafio está em 
compreender formas de se opor ao ensino 
tradicional e ministrar aulas mais criativas, 
visando uma melhor compreensão dos con-
ceitos fundamentais pelos estudantes e a 
motivação deles em aprender Química.

5. De que forma o PET contribuiu pra 
você durante e após a graduação?

O PET foi essencial nessas duas fases da 
vida, sinto um grande carinho por ele. Entrei 
caloura no programa, a tutora e os petia-
nos que me acolheram na época me situa-
ram na Universidade, ensinando-me como 
viver a Graduação. As atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão realizadas foram de 
grande valia para perceber que eu tinha 
escolhido o curso certo e a futura profissão 
certa. Hoje, sou bolsista CAPES do Mestra-
do, basicamente, por causa do elevado nú-
mero de publicações e participações em 
eventos que o PET me proporcionou. 

6. Quais são suas expectativas profis-
sionais após o Mestrado?

Pretendo seguir carreira acadêmica e 
ingressar em um Doutorado. Após isso, es-
pero ser professora da Escola Básica e/ou 
Ensino Superior.

7. Como futura pesquisadora na área 
de educação, quais são suas perspectivas 
para o Ensino de Ciências/Química no Bra-
sil?

Acredito que a área do Ensino de Ciên-
cias já está consolidada no Brasil, porém 
ainda há muito a ser explorado, temas de-
vem ser aprofundados e criados, portanto 
várias pesquisas surgirão. Em minha opi-
nião, a área pode ganhar mais espaço e 
adeptos com o passar do tempo.

 por Letícia Leonardi e Paulo Mileo
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 por Aline Borsato e Letícia Silva
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Libras no Ensino de 
Química

 
Por muito tempo a visão clínica sobre a 

surdez prevaleceu, considerando o surdo 
como deficiente auditivo inferior aos ou-
vintes, com determinadas profissões ex-
ploratórias estipuladas pelos ouvintes com 
o intuito de “inclusão”. Além do desprezo 
pela condição auditiva, construíam-se es-
colas com a “intenção de que crianças sur-
das sejam, em um hipotético futuro, adul-
tos ouvintes”.1 

Para contornar essa pseudoinclusão, co-
meçou-se a encarar a surdez de um modo 
antropológico, e não mais clínico, por meio 
da estipulação de várias leis e decretos em 
favor dos direitos dos surdos como a Lei 
10.436/2002 que prevê o reconhecimen-
to da Língua Brasileira de Sinais, Libras, 
como oficial dos surdos brasileiros, além 
da inclusão da disciplina de Libras na gra-
de curricular dos cursos de licenciatura.

Ainda assim, a dificuldade no ensino de 
química está principalmente na falta do 
conhecimento de vocabulário nessa área 
em Libras por parte do intérprete e do 
professor, e da falta de recursos visuais 
ou outros estimulantes para este meio. “A 
aprendizagem da criança surda é mais 
lenta, pois ela não recebe, comumente em 
sala de aula, a mesma quantidade de estí-
mulos que uma criança ouvinte”,² não sig-
nificando que a surdez seja uma deficiên-
cia, e tão pouco que esta condição afete o 
nível de conhecimento a ser adquirido.

Neste cenário, o projeto de extensão 
“Ensinando Química para Alunos surdos: 
Abrindo Novas Possibilidades” do Cen-
tro de Ciências da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) com uma parceria 
entre os cursos de Química, Pedagogia 
e Letras foi criado em 2012 com o intuito 
de desenvolver recursos didáticos visuais 
e elaborar experimentos com o contexto 
abordado em sala de aula. Desse modo, os 
alunos surdos que já dominam Libras terão 
contato com a relação teórica e prática 
da Química, exaltando suas competências 
dentro de seus limites.

As atividades não se restringem ape-
nas a meios visuais, dado que no ensino 
de Química podem ser explorados outros 
meios em conjunto com a visão, tais como 

tato e olfato, por exemplo. O projeto acon-
tece duas vezes por semana, com uma tur-
ma pequena (aproximadamente cinco alu-
nos), sendo voltado para alunos do ensino 
médio, acompanhados por três bolsistas: 
um aluno de Química, outro de pedagogia 
e um intérprete fluente em Libras.

Tabela periódica utilizada como recurso visual no 
projeto.

Além de trazer benefícios aos alunos, 
este projeto visa o desenvolvimento do, 
até então, futuro professor. Visto que uma 
vez que o professor identifica um aluno 
surdo ele terá que mudar sua estratégia 
de ensino, a fim de estimular este aluno a 
participar das atividades propostas, tendo 
como única barreira a falta de conheci-
mento em Libras. Infelizmente, na realida-
de escolar existem poucos professores que 
conhecem ou dominam Libras.

Para os professores não fluentes em Lín-
gua de Sinais, neste projeto, é recomenda-
do que se explique o conteúdo de frente 
para os alunos, falando devagar, e corre-
tamente, sem exagerar nos movimentos 
labiais. E para os fluentes, recomenda-se o 
uso desta Língua antes ou depois da expli-
cação em português. O importante é que o 
aluno perceba que o professor, fluente ou 
não, tem interesse em ensinar e aprender.

Maiores informações sobre o projeto 
podem ser obtidas na página do facebook 
“Centro de Ciências – UFJF”, onde ocorre 
o projeto e no blog “Libras no Ensino de 
Química”.

1. SKLIAR, C. A Surdez - Um Olhar Sobre as Diferenças. 3.ed., 

p.21, Porto Alegre: Mediação, 2005. 
2. L. L. S. PEREIRA, C. R. M. BENITE e A. M. C. BENITE. Aula de 

Química e Surdez: sobre Interações Pedagógicas Mediadas 

pela Visão. Química Nova na Escola, v.33, N°1, p.49, 2011.
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Novo exame para 
identificação do Zika vírus
Pesquisadores do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da USP desenvolveram 
um novo exame que identifica uma infec-
ção pelo vírus da Zika a partir da detecção 
de anticorpos. 

Antes do teste desenvolvido pela USP, o 
único método utilizado para detectar o ví-
rus da zika era o PCR (Proteína C Reativa), 
que pesquisa diretamente no sangue do 
paciente a presença do material genético 
do vírus. Entretanto, além do alto custo do 
PCR, não são todos os laboratórios que o 
tem disponível. Outro fato é que o PCR só 
consegue detectar a infecção nos primei-
ros cinco dias após o aparecimento dos 
sintomas, sendo assim, é possível que o pa-
ciente ainda esteja apresentando sintomas 
de infecção após esse período e o vírus 
não seja mais detectado1. O teste, chama-
do imunoenzimatico do tipo Elisa, é usado 
desde a década de 1980 para detecção do 
vírus da aids. Essa é uma das vantagens 
desse novo método em detrimento ao PCR: 
a rede de saúde já tem os equipamentos e 
conhece a técnica de utilização2. Além dis-
so, o método é capaz de identificar o vírus 
mesmo após o organismo já ter eliminado 
o microorganismo.

 

Reagentes do teste estão em produção e serão dis-
tribuídos para centros de pesquisa e laboratórios 
do País.2

Durante o desenvolvimento do teste o 
professor Luís Carlos de Souza Ferreira en-
controu, juntamente com a equipe do La-
boratório Desenvolvimento de Vacinas do 
ICB, entre as proteínas produzidas pelo ví-
rus zika, uma que é diferente de todas as 
outras produzidas pelo vírus da dengue. 
Segundo o professor, a dificuldade foi en-
contrar um fragmento de uma das proteí-

nas do vírus zika que não compartilhasse 
semelhança antigênica com o da dengue.3 
“Com este método podemos demonstrar a 
especificidade da detecção do Zika, supe-
rando uma deficiência séria dos sistemas 
sorológicos até agora disponíveis”, explica 
o professor. 

Após validado, o método foi utilizado em 
amostras de sangue de algumas mulheres 
que residem no município de Itabaiana-SE, 
cidade que corresponde a um dos maiores 
índices de casos de microcefalia registra-
dos. O método desenvolvido permitiu con-
firmar que a maioria das oito mães de be-
bês com microcefalia é soropositiva para a 
infecção pelo zika vírus, do mesmo modo 
que seus filhos; dados estes que não haviam 
sido confirmados por métodos de diagnós-
tico disponíveis. Então o fato do método 
conseguir identificar o vírus, mesmo este 
não estando mais na corrente sanguínea 
do paciente, é importante pois consegue 
confirmar se mães de bebês com microce-
falia estiveram infectadas pela zika, além 
de permitir a obtenção de dados cada vez 
mais precisos sobre a doença. 

Para o desenvolvimento de todo o pro-
cedimento do método, foi necessária a 
parceria entre os Laboratórios de Desen-
volvimento de Vacinas, Virologia Clínica 
e Evolução Molecular e Bioinformática do 
Departamento de Microbiologia do ICB, to-
dos integrantes da Rede Zika, força-tarefa 
de pesquisadores paulistas, além do apoio 
financeiro da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
Quanto aos reagentes necessários para a 
realização do teste, estes estão em produ-
ção emergencial para serem distribuídos 
gratuitamente para centros de pesquisa da 
Rede Zika e para alguns laboratórios cien-
tíficos do Brasil. 

O grupo busca parceria com o Instituto 
Butantan para que um novo kit diagnóstico 
seja produzido e então distribuído a hospi-
tais e bancos de sangue.

1. http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/03/usp-desenvol-

ve-novo-metodo-para-diagnostico-do-virus-da-Zika.html
2. http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/03/

pesquisadores-da-usp-desenvolvem-teste-que-detecta-Zika-

-mesmo-apos-eliminacao-pelo-organismo
3. http://www.usp.br/imprensa/?p=56041
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Maria do Rosário Figueiredo Tripodi, 
Zara, é formada em Letras e Pedagogia, 
com mestrado, também em Letras, e dou-

torado em Políticas Educacionais. 

1- Qual a sua linha de pesquisa?
Trabalho, desde o início do doutorado, 

com a discussão da governança em rede 
que, basicamente, consiste em compreen-
der os processos de regulação das políti-
cas educacionais que acontecem fora do 
aparelho do Estado, por outros atores so-
ciais. Quando a gente fala em governança, 
já implica em uma mudança na forma de 
regulação, que, em um primeiro momento, 
era feito pelo Estado e depois passa a ser 
dispersa (via organizações sociais, entida-
des filantrópicas etc). Nesta temática, te-
nho mapeado esses novos modos de ofer-
ta da educação básica pública e possíveis 
efeitos sobre a questão da justiça social, 
desigualdade, etc. Em linhas muito gerais, 
é pensar “quem governa o quê, atualmen-
te, na educação e como se governa, no sen-
tido de regular a educação”. Além disso, as 
políticas de avaliação são, também, objeto 
de interesse, enquanto pesquisadora.

2- Em linhas gerais, quais aspectos po-
dem ser destacados no atual Ensino Supe-
rior brasileiro?

A melhoria no acesso. Acho que a ex-
pansão do ensino superior e a sua relação 
com as políticas afirmativas é algo mui-
to importante, pois além de trazer para a 
universidade uma parcela da sociedade 
que esteve sempre à margem dessa etapa 
educacional, ela põe em tela questões de 
fundo essenciais como a redistribuição de 
posições sociais, de poder, de acesso a sa-
beres até então reservados a um determi-
nado público. Esse movimento de expan-
são traz novas questões que precisam ser 
pensadas, como a própria capacidade de 
regulação do MEC no âmbito das Institui-
ções privadas de Ensino Superior que têm 
atendido parte dessa população que che-
ga à Universidade, pois a expansão tem se 
dado, significativamente, via iniciativa pri-
vada. Nessa perspectiva, se você não tem 
o poder regulatório do MEC para controlar 
a qualidade, você, tendencialmente, pode 
criar níveis de qualidade diferentes dentro 

de um sistema e, no limite, você tem um 
Estado acatando diferentes possibilidades 
de oferta de ensino para públicos diferen-
tes, o que vai contra princípios constitucio-
nais, por exemplo. Mas, ainda assim, não 
dá para fazer um discurso radical contrá-
rio a este tipo de oferta, pelo menos nesse 
primeiro momento de expansão; afinal, eu 
sempre penso que é melhor alguma edu-
cação do que nenhuma educação. Agora, é 
impreterível que se deve cuidar da expan-
são dessa oferta via rede pública.

Como ponto negativo, eu destacaria a 
manutenção de certas práticas avaliativas 
dentro da universidade. Se você pensa que 
a universidade, hoje, tem uma perspectiva 
de expandir e democratizar o ensino, você 
precisa também criar estruturas de man-
ter esse aluno dentro da universidade. O 
acesso se perde se você não der o segun-
do passo que é o aluno continuar dentro 
da faculdade e isso se consegue, em larga 
medida, revendo a lógica de ensino e de 
avaliação desse aluno. 

3- Como tem sido ensinar Política e Pla-
nejamento educacional para cursos de di-
ferentes áreas?

Eu diria que tem sido uma feliz surpre-
sa. Não sabia exatamente o quanto que 
a UFPR tinha avançado em políticas de 
acesso à universidade, que tipo de aluno 
encontraria, e imaginava que seria difícil 
discutir políticas educacionais para alunos 
que vêm de outro campo do saber, que não 
as humanidades. Essa feliz surpresa tem 
se dado, exatamente, por ver esses alunos, 
na sua maioria, debatendo textos e políti-
cas implementadas com vigor intelectual, 
se permitindo reavaliar certas convicções, 
mas, principalmente, se posicionando. Tem 
sido uma experiência, de fato, enriquece-
dora.

 por Ana C. Domingues e Viktor Kalbermatter

Entrevista realizada em: 

04/04/2016
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disponível no site do PET-Química
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ABRIL
9º Simpósio Nacional de Biocombustíveis 
– BIOCOM
Local: Teresina – PI
Data: 27 a 29 de abril de 2016
Informações: www.abq.org.br/biocom

MAIO
XIX SulPET – Evento regional dos Grupos 
PET do Sul do Brasil
Local: Porto Alegre – RS
Data: 26 a 29 de maio de 2016
Informações: www.sulpet2016.com.br

39ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
de Química – Criar e Empreender
Local: Goiânia – GO
Data: 30 de maio a 2 de junho de 2016
Informações: www.sbq.org.br/39ra

JUNHO
2º Simpósio Nordestino de Química – 
SINEQUI
Local: Teresina – PI
Data: 8 a 10 de junho de 2016
Informações: www.abq.org.br/sinequi

JULHO
XVIII Encontro Nacional de Ensino de Quí-
mica – ENEQ
Local: Florianópolis – SC
Data: 25 a 28 de julho de 2016
Informações: www.eneq2016.ufsc.br

AGOSTO
XXI ENAPET - Encontro Nacional dos Gru-
pos PET
Local: Rio Branco - AC
Data: 01 a 05 de agosto de 2016
Informações: enapetufac.wix.com/enape-
tufac

14º Simpósio Brasileiro de Educação em 
Química – SIMPEQUI
Local: Manaus – AM
Data: 10 a 12 de agosto de 2016
Informações: www.abq.org.br/simpequi

SETEMBRO
5º Encontro Nacional de Química Forense 
– ENQFOR
Local: Ribeirão Preto – SP
Data: 2 a 6 de setembro de 2016
Informações: www.enqfor.com.br

18º Encontro Nacional de Química Analíti-
ca – ENQA
Local: Florianópolis – SC
Data: 18 a 21 de setembro de 2016
Informações: www.enqa.paginas.ufsc.br

9º Encontro Nacional de Tecnologia Quí-
mica
Local: Goiânia – GO
Data: 19 a 21 de setembro de 2016
Informações: www.abq.org.br/entequi

 por Carolina Minosso
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ONG Sonhar Acordado
Fundada em 1998 em Monterrey, no Mé-

xico, a ONG Sonhar Acordado é uma or-
ganização internacional que tem como 
objetivo formar cidadãos por meio da 
transmissão de valores humanos e de ati-
vidades culturais, esportivas e recreativas. 
A organização atua junto a instituições, or-
fanatos, casas de apoio e hospitais, bus-
cando a transformação da vida de crian-
ças carentes por meio de uma relação de 
amizade entre jovem voluntário com as 
crianças. 

 No Brasil, a ONG chegou em 2000 e, 
desde então, é formada por grupos de jo-
vens que desejam fazer algo pelo próximo 
envolvendo a juventude. A Sonhar Acorda-
do está presente em Brasília, Campinas, 
Curitiba, Estância Velha, Jundiaí, Recife, 
Rio de Janeiro e São Paulo, tendo como 
objetivo agregar pessoas dispostas a fazer 
o bem. Participa-se dos projetos por seis 
meses, em um sábado por mês, pratican-
do a cidadania através de ações positivas 
a favor da infância. A Organização preza 
pelo cultivo de valores humanos conside-
rados fundamentais, como: amizade, res-
peito, sinceridade, solidariedade, entre ou-
tros. Em Curitiba, são desenvolvidas três 
atividades contínuas (Amigos para Sem-
pre, Sonhando Juntos e Preparando para 
o Futuro) e três sazonais (Dia do Sonho, 
Festa de natal e Super Ação). Algumas de-
las serão descritas a seguir.

Projeto Amigos para Sempre 
Este projeto é formado por jovens que 

desenvolvem atividades com crianças que 
promovem a estimulação da aprendiza-
gem de valores importantes (solidarieda-
de, honestidade, perseverança, superação 
de limites, respeito, conscientização am-
biental, trabalho em equipe, humildade) 
a partir de laços de amizade. As equipes 
realizam atividades culturais (visitas a mu-
seus, cinemas, teatros), recreativas (zoo-
lógico, circo), esportivas (jogo de futebol, 
basquete, vôlei, gincanas etc), e quaisquer 
outras que bons amigos possam fazer jun-
tos. Estas atividades estão, portanto, sem-
pre aliadas a dinâmicas de transmissão 
de valores e acontecem uma vez ao mês. 

Cada voluntário cuida de uma criança ca-
rente e institucionalizada, o que favorece 
uma relação de amizade e crescimento 
mútuo. 

Projeto Sonhando Juntos 
O projeto possui a difícil tarefa de levar 

alegria e esperança a crianças de baixa 
renda com doenças crônico-degenerativas 
ou em fase terminal. Através da interven-
ção de jovens voluntários devidamente ca-
pacitados, atividades mensais educativas 
e recreativas são desenvolvidas, sempre 
em contato com a equipe médica respon-
sável. Quando um sonho de uma criança é 
descoberto, todos se mobilizam para rea-
lizá-lo da maneira mais especial possível. 
A ONG acredita que fazendo dos sonhos 
uma realidade, pode-se propiciar um mo-
mento único de alegria e acender em seus 
corações e de suas famílias a esperança e 
a alegria, muitas vezes abalada pelos mo-
mentos difíceis. Este projeto acontece um 
domingo por mês.

Dia de Sonho
Este projeto sazonal surgiu como forma 

de dar uma dimensão mágica ao primeiro 
contato entre a criança e o voluntário. Nes-
te dia, que se transforma em uma grande 
festa, grupos de voluntários interagem 
com as crianças através de brincadeiras, 
por meio das quais são transmitidos sen-
timentos e valores necessários à formação 
das crianças. 

Caso você esteja interessado e queira 
participar, poderá obter maiores informa-
ções sobre os projetos desta organização 
acessando o site (www.sonharacordado.
org.br/curitiba/index.php) ou seguindo a 
página do Facebook: “Sonhar Acordado 
Curitiba”. 

 por Bianca Hazt e Priscila Fiori
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