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APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca Professor Pedro Valério, componente fundamental do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), busca 

proporcionar à comunidade interna e externa o acesso a materiais e informações bibliográficas de 

forma eficiente, promovendo a disseminação e o uso da informação. 

Ao setor cabe a missão de reunir, organizar e difundir a informação documental necessária ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. O acervo é formado 

por diversas coleções, abrangendo as áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Linguísticas, 

Letras e Artes. Dentre os tipos de materiais há livros, folhetos, publicações avulsas (PA’s), obras de 

referência, periódicos, material audiovisual, trabalhos de conclusão de curso (TCC) cujo objetivo é 

disponibilizar na rede a produção acadêmica da Instituição. Todo o acervo é construído de modo a 

atender aos cursos de graduação e pós-graduação, cursos médio-técnico integrado e a comunidade 

local. 

A Biblioteca Professor Pedro Valério dando continuidade ao trabalho de divulgação do acervo 

apresenta à comunidade acadêmica do IFMG-SJE o relatório das bibliografias adquiridas no primeiro 

semestre de 2018 e que atenderão disciplinas do curso técnico em Nutrição e Dietética e ainda a 

disciplina de Educação Física. 

 



 BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2018   

EDUCAÇÃO FÍSICA, NUTRIÇÃO E AGRIMENSURA 

 
Fisiologia do Exercício - Teoria e 

Aplicação ao Condicionamento e ao 

Desempenho 

 

Autores: Scott K. Powers e Edward T. 

Howley 

 

Descrição: Em sua 9ª edição, esta obra 

estabeleceu-se como obra de referência por 

oferecer não só uma sólida base teórica, 

fundamentada nos mais recentes achados 

científicos, como também aplicações 

práticas de conceitos fundamentais em 

situações reais. Com uma linguagem 

didática e concisa, esta é uma obra 

indispensável a estudantes e profissionais 

de educação física, ciências do esporte e 

medicina esportiva. 

 

 
Fundamentos Básicos da Ginástica 

Acrobática Competitiva 

  

Autores: Jorge Sergio Perez Gallardo e 

Lúcio Henrique Rezende Azevedo 

 

Descrição: A ginástica acrobática, 

derivada de manifestações artísticas de 

culturas asiáticas, é uma das mais antigas 

práticas esportivas, que com o passar dos 

anos se foi transformando numa 

modalidade esportiva de grande impacto e 

aceitação no âmbito mundial. 

Na obra encontram-se todas as 

metodologias para a aquisição das formas 

básicas da ginástica acrobática, com 

fundamentos teóricos necessários para 

iniciar esta modalidade de forma 

competitiva ou como base para as 

modalidades artísticas que se utilizam de 

acrobacias, tais como o circo, a ginástica 

geral e a dança. 
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Estudos do Lazer - Uma Introdução  

 

Autor: Nelson Carvalho Marcellino 

 

Descrição: O livro procura oferecer 

elementos para o entendimento das 

questões relativas ao lazer, esfera da vida 

das pessoas que vem crescendo em 

importância, principalmente se 

considerarmos os centros urbanos. Através 

de um conjunto de trinta e nove pequenos 

textos, de linguagem simples e direta, são 

abordados diversos aspectos dos Estudos 

do Lazer, desde seu entendimento, 

passando pelos conteúdos culturais que o 

compõem, as dificuldades para a sua 

vivência, e suas relações com as demais 

áreas de atuação humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corrida - Teoria e Prática do 

 

Autor: Alexandre Machado 

 

Descrição: Este livro oferece ter acesso a 

modelos de testes físicos específicos, 

programação e planejamento de treinos, 

vantagens e desvantagens de quando, onde 

e como correr, também calcular e 

quantificar a intensidade do exercício 

direcionado para a corrida, tudo isso 

fundamentado em critérios científicos. 

Com muitos anos de prática, a corrida, 

agora, virou uma febre que tem 

aproximadamente 4 milhões de adeptos e 

os objetivos são variados como: lazer, 

prevenção de doenças, competição de alto 

rendimento e competições amadoras. 

Certamente, os leitores após terminarem de 

ler esta obra irão querer sair correndo, mas 

agora com qualidade e fundamentação 

específica. 
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Jogos Cooperativos: - O Jogo e o 

Esporte Como Um Exercício de 

Convivência 

 

Autor: Fábio Otuzi Brotto 

 

Descrição: É uma obra de referência para 

todos aqueles que têm como objetivo 

refletir a respeito de 

temas atuais como Jogo, Esporte, 

Educação e Pedagogia. Reflexão oportuna, 

pois o Brasil é, hoje, uma referência no 

estudo dos Jogos Cooperativos. Nas 

palavras do próprio autor: “... o desafio 

radical assumido aqui é incentivar a 

construção consciente de uma pedagogia, 

intencionalmente dirigida ao exercício da 

convivência e da prática da cooperação 

para a realização, não de um mundo 

melhor, mas do melhor mundo que 

pudermos realizar juntos!” 

 
Futebol: Paixão e Política  

 

Autor: Paulo Cesar R. Carrano 

 

Descrição: Perceber a onipresença do 

futebol não passa de uma obviedade. Mas 

qual a importância do esporte nacional 

para a educação: como aproveitar o tema 

futebol na Escola? Este livro, que reúne 

diferentes pensadores e profissionais como 

Eduardo Galeano e Salman Rushdie, assim 

como uma entrevista com Juca Kfouri, 

tenta captar o momento atual do esporte 

brasileiro e mundial em época de 

globalização. Quais e como se dão as 

relações do futebol com o mercado, com o 

dinheiro, com o poder e os donos do 

poder? Como a escola pode absorvê-lo em 

um sentido didático e amplamente 

educativo? Estas são as motivações que 

geraram este livro. 
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Avaliação Física e Prescrição de 

Exercício - Técnicas Avançadas 

 

Autora: Vivian H. Heyward 

 

Descrição: Única em sua abrangência, 

profundidade dos conteúdos, organização e 

abordagem dos assuntos, esta nova edição 

de Avaliação física e prescrição de 

exercício auxiliarão estudantes e 

profissionais da área da Ciência do 

Exercício a preencherem a lacuna entre 

pesquisa e prática. Desenvolvida em torno 

dos componentes da aptidão física, a obra 

expõe aos leitores, primeiro, avaliar esses 

componentes e, depois, como prescrever 

programas de exercício individualizados 

com base nessa avaliação.  

 

 

 

 

 
Modalidades Esportivas Coletivas 

  

Autor: Dante De Rose Jr. 

 

Descrição: A partir de uma visão histórica, 

dos conceitos e das classificações das 

modalidades esportivas coletivas, o livro 

aborda temas como análise de jogo, 

treinamento, planejamento, avaliação e 

questões cognitivas, esclarecendo de 

maneira simples mas consistente as 

principais modalidades esportivas coletivas 

praticadas no Brasil – basquetebol, futebol, 

futsal, handebol e voleibol. 
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Para Ensinar Educação Física  

 

Autores: Suraya Cristina Darido e Osmar 

Moreira de Souza Jr 

 

Descrição: Em boa parte das escolas, a 

educação física ainda se restringe a jogos 

de futebol, vôlei e basquete. Há 

professores que nem mesmo ensinam os 

fundamentos desses esportes, apenas 

oferecendo a bola aos alunos. Por conta 

disso, muitos estudantes não conseguem se 

identificar com as práticas esportivas, 

sentem-se excluídos por seus colegas e 

perdem o interesse pelas aulas dessa 

disciplina. A obra traz leituras, 

curiosidades, propostas de vivências e de 

questões para discussão não somente 

relativas às modalidades mais tradicionais, 

como também a danças, ginásticas, lutas, 

jogos e brincadeiras, além de cuidados com 

a saúde, numa perspectiva que extrapola o 

“fazer por fazer”, contextualizando a 

prática esportiva. 

 
Pedagogia Do Esporte - Iniciação E 

Treinamento Em Basquetebol  

 

Autores: Roberto Rodrigues Paes, Paulo 

Cesar Montagner e Henrique Barcelos 

Ferreira 

 

Descrição: O principal objetivo de 

Pedagogia do Esporte é contribuir para o 

processo de formação continuada daqueles 

que desejam entender um pouco mais 

sobre o basquetebol e atuar 

profissionalmente em qualquer nível de 

aprendizagem ou aperfeiçoamento. O livro 

dá ao basquetebol um tratamento 

pedagógico, respeitando a diversidade de 

cenários, personagens e significados de sua 

prática. 
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Repertório de Atividades de Recreação e 

Lazer - Col. Fazer Lazer  

 

Organizador: Nelson Carvalho Marcellino 

 

Descrição: Resultado de longa pesquisa e 

da prática profissional dos autores, esta 

obra reúne atividades variadas, com 

conteúdos diversificados, que podem ser 

desenvolvidos em diferentes espaços e 

situações - como clubes, acampamentos, 

hotéis ou em reuniões sociais de grupos 

ligados por algum interesse comum, além 

de atividades para crianças, grupos da 

terceira idade, etc. 

 
Fisiologia do Exercício - Nutrição, 

Energia e Desempenho Humano 

  

Autores: William D. Macardle e Cols. 

 

Descrição: Assim como na publicação da 

primeira edição de “Fisiologia do 

Exercício | Nutrição, Energia e 

Desempenho Humano”, em 1981, esta 

oitava edição reflete a continuação do 

compromisso dos autores de integrar os 

conceitos e a ciência das diferentes 

disciplinas que contribuem para uma 

compreensão mais abrangente e a 

valorização da fisiologia do exercício na 

atualidade. Estruturada em duas partes, 

oito seções e 33 capítulos, esta obra foi 

revisada e atualizada para oferecer, de 

modo didático e objetivo, o melhor 

conteúdo sobre nutrição, transferência de 

energia e treinamento -físico, e sua relação 

com o desempenho humano. 
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Fundamentos de Educação Física no 

Ensino Superior - Atletismo - Teoria e 

Prática  

 

Autora: Sara Quenzer Matthiesen 

 

Descrição: Este livro representa uma 

excelente ferramenta para o ensino do 

atletismo, reunindo informações 

importantes acerca de movimentos específi 

cos, regras básicas, dados históricos, 

estilos técnicos, resultados relevantes e 

sugestões de atividades e exercícios 

básicos para cada uma das provas dessa 

importante modalidade esportiva.  Esta 

segunda edição foi totalmente revisada e 

atualizada de acordo com as alterações que 

ocorreram no universo do atletismo desde 

a publicação da primeira edição, como os 

novos recordes, que foram incrivelmente 

superados. Além disso, ganhou novo 

formato e projeto gráfico mais arrojado, 

com o objetivo de tornar o manuseio mais 

prático e o acesso às informações mais 

dinâmico. 

 

 

 

 

 
Educação Física - Currículo e Cultura  

 

Autor: Marcos Garcia Neira 

 

Descrição: Neste livro após discorrer 

acerca da função social da escola, políticas 

de escolarização, democratização do 

acesso e tendências de ensino, os autores 

analisam a herança dos pressupostos 

teórico-práticos que moldaram o fazer 

pedagógico no campo da Educação Física. 

Diante das interpretações realizadas e da 

importância da centralidade da cultura 

neste momento histórico, assumem uma 

posição (pós)crítica e convidam os 

professores e professoras para investigar o 

atual contexto e as concepções 

pedagógicas que o influenciam, a fim de 

arriscar-se a “artistar” uma escrita 

curricular capaz de empoderar sua ação 

docente frente às exigências da 

contemporaneidade. 

 

  



 BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO – AQUISIÇÕES 2018   

EDUCAÇÃO FÍSICA, NUTRIÇÃO E AGRIMENSURA 

 
Educação Física na Escola - Implicações 

para Prática Pedagógica 

  

Coordenadora: Suraya Cristina Darido e 

Cols.  

 

Descrição: Este livro é um produto 

absolutamente coletivo, resultado do 

encontro de 11 professoras e professores 

de Educação Física que vêm se reunindo 

há muitos anos, abrigados pelo Laboratório 

de Estudos e Trabalhos Pedagógicos em 

Educação Física (LETPEF). As autoras e 

os colaboradores apontam suas crenças 

quanto ao papel da Educação Física para a 

formação do cidadão que conhece parte da 

cultura corporal de movimento, que usufrui 

efetivamente dela para se beneficiar das 

inúmeras possibilidades advindas da 

prática, como melhorar a saúde, lazer, 

comunicar-se, enfim, tornar-se autônomo. 

Sugerem que em todas as práticas seja 

possibilitado ao aluno refletir sobre o que 

ele está fazendo, as finalidades, os valores 

e as atitudes envolvidos. 

 

 

 

 
Educação Física - Col. Como Bem 

Ensinar  

 

Organizadora: Simone Selback 

 

Descrição: A 'Coleção Como Bem 

Ensinar' aborda temas específicos de cada 

disciplina, integrando propostas de uso de 

seus conteúdos conceituais em sala de aula. 

Cada volume foi preparado por 

profissionais experientes e precedido de 

rigoroso planejamento, assegurando 

estreita interdisciplinaridade. 

Nesta coleção, as linhas de abordagem das 

diferentes disciplinas se identificam e se 

integram, afastando-se de uma visão 

curricular independente. O componente 

curricular de cada um dos livros de integra 

em uma rede de relações com semelhante 

identidade de objetivos. Assim, muitas 

ideias se reforçam, alguns capítulos têm 

estrutura idêntica em suas intenções, mas 

preservam as características metodológicas 

específicas de cada disciplina. 
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Exercícios Práticos de Dinâmica de 

Grupo – Vol. 1 

 

Autor: Silvino José Fritzen 

 

Descrição: Em dois volumes, esta obra 

conjuga técnicas e exercícios práticos de 

dinâmicas de grupo. Sendo o homem 

essencialmente um ser para os outros, estes 

exercícios têm o objetivo de: proporcionar 

um maior conhecimento de si e dos outros; 

melhor inter-relacionamento pessoal e 

maior integração grupal; despertar o 

sentido da solidariedade, da confiança 

mútua, do descobrimento do outro; criar 

um ambiente de sinceridade e de amizade, 

etc. 

 
Exercícios Práticos de Dinâmica de 

Grupo – Vol. 2 

 

Autor: Silvino José Fritzen 

 

Descrição: Técnicas e práticas de 

dinâmica de grupo que visam proporcionar 

um maior autoconhecimento, melhor inter-

relacionamento pessoal e grupal, despertar 

a confiança mútua e criar um ambiente de 

amizade e sinceridade. 
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Didática da Educação Física – Vol.  

 

Organizadora: Elenor Kunz  

 

Descrição: Nesta obra o profissional da 

Educação Física encontra uma sequência 

de exemplos para o planejamento e 

organização de seu ensino escolar, além de 

temáticas inovadoras para estimular a 

introdução de novas formas de educação 

para a crítica e a emancipação do(a) 

aluno(a). 

 
O Voleibol de Alto Nível - da Iniciação À 

Competição 

 

Autor: Caca Bizzocchi 

 

Descrição: Obra completa, na qual o autor 

discorre sobre todos os temas relacionados 

ao voleibol, desde sua origem, passando 

por um histórico do esporte no Brasil, até a 

análise das diversas escolas do voleibol 

mundial. Cobre, ainda, todos os 

fundamentos técnicos do esporte, 

analisando suas variações e aplicações. O 

livro é voltado para um enorme e variado 

público: de treinadores de equipes de base 

a treinadores de equipes profissionais; de 

professores a alunos; de árbitros a 

dirigentes; e, principalmente, atletas que 

querem aprofundar seus conhecimentos 

sobre tudo o que envolve o voleibol. 

https://www.travessa.com.br/Elenor_Kunz/autor/d00e2c73-ac46-4005-bd10-8747c9c7758d
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Corrida - Ciência Treinamento e 

Desempenho  

 

Autor: Eric Newsholme 

 

Descrição: Esse livro foi escrito para 

atletas em qualquer estágio de sua carreira, 

técnicos, médicos e todo aquele que deseja 

entender mais sobre as bases científicas da 

corrida. Ele também foi estruturado para 

auxiliar estudantes de Ciências do Esporte, 

especialmente aqueles com forte 

conhecimento em ciências. Na maior parte 

do texto, enfatizou-se ideias e não detalhes 

e, onde possível, apresentou-se os 

conceitos bioquimicamente, mas sem 

equações, e fisiologicamente, mas sem 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 
Manual de Handebol - Treinamento de 

Base para Crianças e Adolescentes  

 

Autores: Arno Ehret, Dietrich Späte, 

Renate Schubert e Klaus Roth 

 

Descrição: Este livro introduz uma nova 

abordagem para o treinamento baseada na 

adequação de todas as categorias e 

respeitando as particularidades de cada 

nível de desempenho. 

Visto como um todo, o esporte é 

influenciado há muito tempo pelas 

mudanças gerais na sociedade, sejam estas 

de valores, de crescimento do tempo livre 

das pessoas ou de desenvolvimento 

econômico. Por isso, o livro propõe um 

trabalho apropriado, lúdico e 

interdisciplinar. 

Esses novos e aperfeiçoados 

conhecimentos são de suma importância 

para os profissionais que buscam novos 

direcionamentos metodológicos para 

ampliar e enriquecer o treinamento de base 

para crianças e adolescentes, tornando-os 

jogadores bem-preparados física e 

psicologicamente; afinal, as crianças e 

adolescentes representam o nosso potencial 

para o futuro. 
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Prescrição de Exercícios para a Saúde e 

Qualidade de Vida  

 

Autor: Marcos Polito 

 

Descrição: Este livro apresenta conceitos e 

situações práticas inerentes à gestão 

ambiental e à responsabilidade social no 

contexto das organizações, com uma 

abordagem focada na realidade brasileira. 

Tais teorias, na forma como são mostradas 

nesta obra, ganham importância em face do 

rápido crescimento do número de 

organizações que tratam a gestão ambiental 

e a responsabilidade social corporativa como 

uma questão econômica, passível de 

alavancar suas estratégias de negócios. Os 

20 capítulos desenvolvidos no livro estão 

divididos em quatro partes: gestão ambiental 

e responsabilidade social nas organizações; 

Modelo de gestão ambiental e 

responsabilidade social; Estratégias de 

gestão ambiental e responsabilidade social; 

Outros fatores de influência do modelo de 

gestão ambiental e de responsabilidade 

social. 
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Projeto Geométrico de Rodovias  

 

Autores: Carlos R. T. Pimenta e Cols. 

 

Descrição: O livro tem como objetivo 

apresentar todos os conceitos necessários 

ao projeto geométrico de rodovias, 

abordando temas relacionados aos 

elementos básicos para o projeto, o seu 

traçado, as definições das curvas 

horizontais e verticais, o estudo das seções 

transversais e do perfil longitudinal, do 

projeto de terraplenagem até a 

automatização de sua implantação e 

construção. Todos os temas abordados 

consideram os métodos de cálculo e as 

tecnologias modernas disponíveis para a 

automatização do projeto e da construção 

da via. 
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Microbiologia da Segurança Dos 

Alimentos 

 

Autor: Stephen J. Forsythe 

 

Descrição: A produção de alimentos é 

uma área cada vez mais complexa e global, 

e a conscientização pública sobre possíveis 

doenças transmitidas por alimentos 

aumenta a cada dia. Assim, é fundamental 

que as empresas produtoras de alimentos 

mantenham padrões rígidos de higiene, 

assegurando a segurança de seus produtos. 

Esta 2ª edição, atualizada e ampliada, de 

Microbiologia da segurança dos alimentos 

aborda as mais importantes informações 

sobre questões emergentes na área, 

constituindo-se em obra essencial para 

todos aqueles que estudam ciência, 

tecnologia e microbiologia de alimentos, 

bem como para profissionais que 

trabalham com controle de qualidade de 

indústrias de alimentos, inspetores de 

órgãos de saúde, agentes de órgãos 

ambientais e de saúde, cientistas de 

alimentos, tecnólogos e microbiologistas. 

 

 

 

 
Dietética - Princípios Para o 

Planejamento de Uma Alimentação 

Saudável  

 

Organizadoras: Sonia Tucunduva Philippi 

e Rita de Cássia de Aquino 

 

Descrição: Com o passar dos anos, muita 

coisa mudou no cenário da nutrição: estilos 

de vida, aparecimento e recrudescimento 

de doenças, novas tecnologias para a 

produção de alimentos, fácil acesso aos 

alimentos, mídias na comunicação dando 

maior velocidade na chegada da 

informação. Por isso, fizeram-se 

necessários estudos na área que 

contribuíssem para a sistematização e a 

transmissão dos conhecimentos científicos 

necessários, mas sob a ótica da história da 

alimentação, da antropologia, do 

comportamento alimentar, das culturas e 

saberes populares, e reunindo todas as 

informações que permitissem o “pensar” 

na alimentação e no comer, de forma 

individual e coletiva, de forma científica, 

porém humanizada. Nesse contexto surgiu 

Dietética: princípios para o planejamento 

de uma alimentação saudável. 
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Epidemiologia e Saúde - Fundamentos, 

Métodos e Aplicações  

 

Autores: Mauricio Lima Barreto e Naomar 

De Almeida Filho 

 

Descrição: Esta obra foi elaborada com o 

objetivo de explorar a Epidemiologia 

mediante a articulação dos seus aspectos 

teórico-metodológicos – etapas de produção 

do conhecimento sistemático e validado – e 

tecnológicos – aplicação do conhecimento –, 

distribuídos em quatro planos: níveis de 

determinação: molecular, genético, clínico, 

ambiental, social e cultural; etapas do ciclo 

vital: infância, adolescência, fase adulta, 

velhice; grupos de problemas de saúde: 

doenças infecciosas, cardiovasculares, 

neoplásicas, respiratórias e mentais, dentre 

outras; violência; uso abusivo de substâncias 

psicoativas; saúde reprodutiva; nutrição; 

saúde do trabalhador e saúde bucal e 

aplicações a sistemas de saúde: 

planejamento, gestão, avaliação, vigilância, 

economia, tecnologia e regulação. 

 

 

 

 

 

 
Os Serviços de Alimentação – 

planejamento e administração 

 

Autora: Iracema de Barros Mezomo 

  

Descrição: É possível constituir dietas 

completas e equilibradas com o 

conhecimento da natureza e da quantidade 

aproximada de todos os nutrientes 

necessários ao organismo, cabendo ao 

nutricionista o cálculo, o equilíbrio e a 

adequação das dietas. 

Os serviços de alimentação: planejamento e 

administração - 6ª edição revisada e 

atualizada traz uma visão ampla, resumida e 

didática de questões ligadas à nutrição, 

abordando o histórico da alimentação, a 

importância dessa ciência, o planejamento e 

a administração nos diferentes tipos de 

serviços de alimentação.  

A obra trata dos aspectos fisiológicos e 

dietéticos, além de enfocar diferenças entre 

tipos de alimentação alternativa. 
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Planejamento Físico-Funcional de 

Unidades de Alimentação e Nutrição 

 

Autora: Helena Maria Pinheiro Sant’Ana 

  

Descrição: O planejamento físico-funcional 

de UAN, se elaborado de forma adequada, é 

uma ferramenta indispensável para garantir 

a conformidade à legislação vigente, além 

de garantir a segurança, o conforto e a 

redução de agravos à saúde desses clientes. 

Com o propósito de contribuir para a 

capacitação técnica e crítica dos 

profissionais em todo o processo de 

planejamento e adequação de edificação, 

instalações e montagem de UAN, os 11 

capítulos deste livro foram elaborados com 

o objetivo de preencher essa grande lacuna 

sobre o tema, percebida atualmente por 

estudantes e profissionais da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía Alimentaria Para La Población 

Brasileña (versão em espanhol)  

2016 

 

Preparação: Ministério da Saúde do 

Brasil 

  

Descrição: A publicação apresenta um 

conjunto de informações, análises, 

recomendações e orientações sobre escolha, 

combinação, preparo e consumo de 

alimentos que objetivam promover a saúde 

de pessoas, famílias e comunidades e da 

sociedade brasileira como um todo. Além de 

fornecer recomendações sobre escolha, 

preparo e consumo de alimentos, o Guia 

considera os fatores do ambiente que 

favorecem ou dificultam a colocação em 

prática dessas recomendações, indicando 

formas e caminhos para aproveitar 

vantagens e vencer obstáculos. 
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