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V IDIGAL ,V IDIGAL ,

Comedia musical inspirada no romance de 
Manuel Antonio de Almeida



 A Cia. Limite 151 foi fundada em 1991 pelo diretor Marcelo de Barreto, pelo músico 

Wagner Campos e pelos atores Cris D’Amato, Gláucia Rodrigues e Edmundo Lippi. Desde 

então, seus integrantes buscaram construir um repertório o mais diversificado possível, 

sempre tendo como critério a escolha de textos que lhes possibilitassem, sobretudo, o prazer 

de estar em cena.

 “Procuramos nunca nos ligar de forma exclusiva a autores ou a movimentos estéticos. 

Trabalhamos pelo simples prazer de fazer teatro.” Seguindo esta linha de atuação, 

desenvolveram seu trabalho dando ênfase à escolha de textos teatrais relevantes, caminho 

esse que naturalmente os conduziu aos clássicos da dramaturgia de todos os tempos. Sob 

essa ótica construíram nestes 29 anos de existência um amplo e variado portfólio baseado   

nos mais diversos e distintos momentos da dramaturgia universal, priorizando sempre um 

trabalho de pesquisa voltado para aspectos de produção e interpretação que valorizam a 

abordagem tanto estilística quanto histórica da encenação, partindo sempre do trabalho do 

ator. Para tanto, em suas montagens o grupo esteve sempre aberto a participações externas, 

contando com a contribuição de diretores de diversas tendências e com a colaboração de 

grandes atores.

 Assim é que em seus vinte e nove anos de atividade ininterrupta o grupo encenou       

21 espetáculos: “Os Sete Gatinhos”, de Nelson Rodrigues; “A Comédia dos Erros” e               

“O Mercador de Veneza”, de William Shakespeare; “À Margem da Vida”, de Tennesse Willians; 

“Dom Quixote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes; “Frankenstein”, de Mary Shelley;        

“O Olho Azul da Falecida”, de Joe Orton; “Os Contos de Canterbury”, de Geoffrey Chaucer;     

“A Moratória”, de Jorge Andrade; “O Santo e a Porca”, “Auto da Compadecida” e “O Casamento 

Suspeitoso”, de Ariano Suassuna; “As Malandragens de Scapino”, “O Avarento”, “Tartufo – o 

Impostor”, “As Preciosas Ridículas”, “O Doente Imaginário” e “As Eruditas”, de Molière; 

“Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil”, de Wagner Campos; “Thérèse Raquin”, de Émile 

Zola; e “Vaidades&Tolices”, de Anton Tchekhov.

 Em 2021, ao contabilizar o trigésimo ano de fundação da Cia. Limite 151, seus 

integrantes, renovando os votos que motivaram a sua união, reafirmam a intenção de continuar 

trabalhando no intuito de promover a aproximação do grande público com a arte teatral, tendo 

como foco um trabalho de formação de plateias que possibilite aos expectadores desenvolver 

formas de sensibilidade objetiva e subjetiva com vistas a sua formação integral.  “Ao darmos 

continuidade à trajetória da Cia., reiteramos as intenções e objetivos fundamentais que 

levaram à nossa união”, afirmação essa que aponta essencialmente na direção de um fazer 

artístico em conjunto voltado para um trabalho de educação dos sentidos do público em geral.      

 Para comemorar os 30 anos da companhia, não poderíamos deixar de escolher um 

clássico da literatura brasileira mais adequado que a comédia musical “Vidigal, Memórias de 

um Sargento de Milícias”, inspirado na obra de Manoel de Almeida – e que por sinal, conta a 

primeira história tipicamente carioca da literatura brasileira.



 Por acaso, um documento – Considerado o primeiro grande romance urbano 

brasileiro, “Memórias de um Sargento de Milícias” é o retrato do cotidiano de uma cidade. 

Escrito em 1852/53, pleno II Império, refere-se no entanto ao tempo da Corte Portuguesa 

no Brasil. Ao contrário de seus contemporâneos e, portanto, sem compromisso com 

escolas ou correntes literárias, Manuel Antonio de Almeida usou de uma linguagem 

simples, cujos personagens são barbeiros, parteiras, sacristãos, mendigos, ciganos         

e meirinhos.

 Em “Memórias de um Sargento de Milícias”, como bem definiu Antônio Olinto, foi    

a hora e a vez do nosso povo entrar para a ficção brasileira: “o povo tal como existia no Rio 

de Janeiro nos primeiros tempos da Independência, embora o inicio da história diga: Era  

no tempo do Rei.  Unindo a  crônica ao romance, as “Memórias” são um documento vivo  

da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro num dos seus períodos mais originais,         

o da vida carioca `época de D. João VI. Na opinião de muitos críticos, a obra de Manuel 

Antônio de Almeida veio complementar a do pintor francês Jean Baptiste Debret, 

integrante da célebre missão artística de 1816. Ao morrer, prematuramente, aos 31 anos 

de idade, Manuel Antônio de Almeida não tinha a menor ideia que as “Memórias de um 

Sargento de Milícias” seriam um clássico de nossas letras.

 A comédia musical Vidigal - Memórias de um Sargento de Milícias é a uma 

crônica do Rio de Janeiro de meados do século XIX. No entanto, não se trata de uma 

adaptação literal do romance de Manuel Antônio de Almeida, “Memórias de um Sargento 

de Milícias”, mas sim uma obra original, apenas inspirada no livro, onde os temas básicos 

da peça são a escravidão e a ditadura, vistas por uma ótica humorística e crítica.

O Romance

A Peca,



Manuel Antonio de Almeida
O autor

 Filho do tenente Antônio de Almeida e de Josefina Maria 

de Almeida. Seu pai morreu quando Manuel Antônio tinha onze 

anos de idade. Concluiu a Faculdade de Medicina em 1855, mas 

nunca exerceu a profissão. Dificuldades financeiras o levaram ao 

jornalismo e às letras.

 Foi redator do jornal Correio Mercantil, para o qual 

escrevia um suplemento, A Pacotilha. Publicou nas páginas 

desse folhetim sua única obra em prosa, de fôlego: a novela 

Memórias de um Sargento de Milícias, de 1852 a 1853, em 

capítulos. Foi também professor do Liceu de Artes e Ofícios do 

Rio de Janeiro e pertenceu à primeira sociedade carnavalesca  

do Rio de Janeiro, o Congresso das Sumidades Carnavalescas, 

fundado em 1855.

 Em 1858, foi nomeado diretor da Tipografia Nacional.    

Lá, conheceu o jovem aprendiz de tipógrafo Machado de Assis. 

Procurou iniciar a carreira na política. Quando ia fazer as 

primeiras consultas entre os eleitores, morreu no naufrágio do 

navio Hermes, em 1861, na costa fluminense



 Nos estudos sobre a obra, houve uma linha de interpretação que, seguindo as 

indicações de Mário de Andrade e tendo como base o enredo episódico do livro, classificou 

o romance como uma manifestação tardia do "romance picaresco", gênero popular 

espanhol medieval dos séculos XVII e XVIII.

 O gênero picaresco - do qual o mais ilustre representante é o romance Lazareto de 

Tormes - caracteriza-se por narrar, em primeira pessoa, os infortúnios de um pícaro, um 

garoto inocente e puro que se torna amargo à medida que entra em contato com a dureza 

das condições de sobrevivência. Por isso procura sempre agradar a seus superiores. O 

pícaro tem geralmente um destino negativo, acaba por aceitar a mediocridade e 

acomodar-se na lamentação desiludida, na miséria ou num casamento que não lhe dá 

prazer algum.

 Nenhuma dessas características está presente em "Memórias de um Sargento de 

Milícias". Leonardo não é inocente. Ao contrário, parece já ter nascido com "maus bofes", 

como afirma a vizinha agourenta. Também não é totalmente abandonado, tendo sempre 

alguém que toma seu partido e procura favorecê-lo.

 Ele ainda desafia seus superiores, como o mestre-de-cerimônias e o Vidigal. Por 

fim, Leonardo não encontra um destino negativo, pois se casa com o objeto de sua paixão 

(Luisinha, a sobrinha de dona Maria), acumulando cinco heranças e granjeando uma 

promoção com o major Vidigal.

 Existem, de fato, algumas semelhanças entre Leonardo e os personagens 

picarescos. Uma é a atitude inconsequênte do protagonista, que o leva, por exemplo, a 

esquecer-se rapidamente de Luisinha ao conhecer Vidinha. Depois, o amor antigo retorna, 

mas nada dá a entender que não possa acabar novamente. Essas semelhanças, porém, 

são superficiais, por isso é problemática a classificação de Memórias de um Sargento de 

Milícias como romance picaresco. O que se vê é que Manuel Antônio de Almeida foge 

completamente ao idealismo romântico de sua época. Se há traços românticos em sua 

obra, eles estão no tom irônico e satírico que assume o narrador.

 A conclusão possível é que estamos diante de um novo gênero nacional, que se   

constrói em torno da figura do malandro, personagem que tem influências popularescas, 

como Pedro Malasarte; mas é urbano e relaciona- se socialmente com as esferas da 

ordem e da desordem, já citadas. 

 É mais apropriado, por isso, classificar essa obra como um "romance malandro",  

de cunho satírico e com elementos de fábula. Esse gênero frutificará em vários    

romances posteriores, como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Serafim Ponte Grande, 

de Oswald de  Andrade.

Romance Malandro



Elenco e Personagens Principais

Os demais atores serão selecionados em testes de canto, interpretação e dança.

TUCA  ANDRADA é Major Vidigal 

Militar que persegue Leonardo, até conseguir integrá-lo às forças milicianas. Calcado em 
uma figura real. 

MARCELO ESCOREL é O Compadre

Barbeiro de profissão, cria Leonardo, protege-o e acaba deixando-lhe uma herança que 
surrupiou do comandante de um navio.

GLAUCIA RODRIGUES é A Comadre

Defende e acompanha Leonardo em qualquer circunstância. Adora o afilhado. 

RAFAEL CANEDO é Leonardo ou Leonardinho

O anti-herói ou herói picaresco do romance, vadio, malandro, que adora fazer estripulias 
e criar problemas. Mulherengo, quase perde seu amor, por ser inconsciente. É criado 
pelo padrinho, já que os pais se separam e não têm paciência para lhe suportar as 
traquinagens. Chega a ser preso, torna-se granadeiro e Sargento de Milícias. Casa-se e 
torna-se assentado. 

ISABELLA DIONISIO é Luisinha 

Moça com a qual Leonardo se casa. Em princípio é desengonçada e estranha, depois 
melhora. Casa-se com José Manuel, por influência da tia, arranjando um marido que só 
deseja seus bens. É órfã. Fica viúva e une-se a Leonardo. 

HESLAINE VIEIRA é Vidinha

Mulata jovem, bonita, animada, toca viola e canta modinhas. Cativa Leonardo, que vive 
em sua casa por algum tempo.

NEDIRA CAMPOS é D. Maria 

Doida por uma demanda judicial, ganha a guarda de Luisinha, quando ela perde os pais. 

CHRIS PENNA  é José Manuel 

Salafrário e calculista, casa-se com Luisinha por dinheiro e morre.

CLÁUDIO GALVAN é Leonardo Pataca

Pai de Leonardo, acaba casado com Chiquinha, depois que abandona o filho com   
 

  

     

o compadre. 

STELLA MARIA RODRIGUES é Maria da Hortaliça 

Mãe do personagem, portuguesa, trai o Pataca e foge com outro para Portugal. 

BÁRBA SUT é Chiquinha 

Casa-se com Leonardo Pataca. É filha da Comadre.



Millôr Fernandes

 Sérgio Módena

Wagner Campos

José Dias

Samuel Abrantes

Rogério Wiltgen

J&Pontes Comunicação

Guga Melgar

Eládio Perez-Gonzales

Marina Salomon

Sydney Michelette Jr

Valéria Meirelles

 Edmundo Lippi 
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 Millôr Fernandes foi um desenhista, humorista, tradutor, escritor e dramaturgo 

brasileiro. Era um artista com múltiplas funções e atividades. Escreveu nas revistas    

"O Cruzeiro e "O Pasquim".

 Millôr Fernandes  nasceu no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, no dia 16 de 

agosto de 1923. Filho de um engenheiro, deveria ter se chamado Milton, mas a 

caligrafia do tabelião o fez Millôr. Ficou órfão de pai quando tinha 2 anos de idade. 

Passou a infância ao lado da mãe e de 3 irmãos. Aos 12 anos perdeu a mãe e foi morar 

na casa do tio.

 O grande incentivador da carreira de Millôr foi o seu tio, Antônio Viola, que o  

levou a publicar desenhos no periódico "O Jornal". Com 15 anos já se empregara   

como repaginador e contínuo na revista "O Cruzeiro". A primeira oportunidade de   

exibir seu talento foi com a convocação para preencher o espaço vago de publicidade 

em quatro páginas da revista coirmã "A Cigarra". Ele deu o nome de “Poste-Escrito”    

ao conjunto do trabalho.

 Millôr assinava como "Vão Gôgo", alcunha que usaria inclusive em seu período 

áureo na revista O Cruzeiro, entre 1945 e início dos anos 60. Sua coluna "O Pif-Paf" 

(que depois viraria revista à parte, de vida breve) foi um dos carros-chefe da maior 

publicação nacional do período. Já confiante, assumiu seu nome de certidão.

 Como desenhista, dividiu o primeiro lugar com o americano Saul Steinberg,     

em um concurso realizado na Exposição Internacional do Museu da Caricatura de 

Buenos Aires, em 1956. No outro ano, ganhou exposição individual em obras 

apresentadas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

 Millôr teve uma prolífica atuação como colunista da revista Veja, de 1968 a 1982, 

e em uma segunda fase, de 2004 a 2009. Ajudou a criar O Pasquim, o tabloide 

incendiário que fustigava a ditadura militar. No governo de Leonel Brizola fez 

propaganda política na sua seção da revista Veja.

 Millôr Fernandes também atuou como dramaturgo e tradutor, nesta última 

atividade, traduziu obras de Shakespeare, Molieré, Brecht e Tennessee Williams.

 Millôr Fernandes faleceu no Rio de Janeiro, vítima de parada cardiorrespiratória, 

no dia 27 de março de 2012.



Sergio Modena
Diretor

- -

 Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp é também formado pela École 

Philipe Gaulier em Londres, onde realizou especializações em Shakespeare, 

Tchecov e Melodrama. 

 Seus trabalhos mais recentes como diretor são: “As Cangaceiras – 

Guerreiras do Sertão”, musical de Mewton Moreno; “Diários do Abismo”, baseado 

na obra de Maura Lopes Cançado; “O Choro de Pixinguinha” de Ana Veloso, “Kid 

Morengueira – Olha o Breque, de Ana Veloso; “O Musical da Bossa Nova, com 

roteiro de Rodrigo Faour e Sérgio Módena; “Estes Fantasmas!”, de Eduardo De 

Filippo; “Janis”, de Diogo Liberano; “Os Vilões de Shakespeare”, de Steven Berkoff;  

“Esse vazio”, de Juan Pablo Gomez; “Como me Tornei Estúpido”, adaptação da 

obra de Martin Page feita por Pedro Kosovski; “O último Lutador”, de Marcos Nauer 

e Tereza Frota; “Ricardo III”, de William Shakespeare; “A arte da Comédia”, de 

Eduardo De Filippo; “Politicamente Incorretos”, “Forró Miudinho”, “Bossa Novinha – 

A Festa do Pijama” e “Sambinha”, musicais de Ana Velloso; “A Revista do Ano – O 

Olimpo Carioca”, de Tânia Brandão; “As mimosas da Praça Tiradentes”, de 

Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche; e o show “Paletó de Lamê – Os Grandes 

Sucessos (dos outros)”.

 Escreveu "O Soldadinho e a Bailarina" (adaptação do conto de H. C. 

Andersen) em parceria com Gustavo Wabner e dirigido por Gabriel Villela.

 Seus espetáculos receberam inúmeros prêmios e indicações: “Ricardo III” 

nos prêmios Cesgranrio, Shell, APTR, FITA (vencedor categoria melhor ator)          

e APCA-SP (vencedor categoria melhor ator); “A Arte da Comédia” nos prêmios 

Cesgranrio, Shell, FITA (vencedor categoria melhor ator) e APCA-SP; e os  

musicais “Sambinha” (vencedor nas categorias melhor texto, direção musical e 

coreografia nos prêmios Zilka Salaberry e CBTIJ) e “Bossa Novinha” (vencedor de 

melhor programação visual no prêmio CEBTIJ). Em 2016 ganhou o prêmio CBTIJ 

de melhor direção por “Forró Miudinho” (vencedor também em mais cinco 

categorias, incluindo melhor espetáculo, texto, coreografia, programação visual e 

coletivo de atores.



A LEI E A ORDEM

Rio, início do século XIX, Praça central onde se encontram as lojas comerciais e casas dos 
principais personagens. O povo, reunido na praça principal da cidade, canta sobre a 
repressão dos ditadores locais e de além mar.

É PROIBIDO PROIBIR

Vidigal, a autoridade militar e repressiva, canta uma lista de proibições por ele instituída.

COMO,COMO,COMO!

O comendador Geringonça vai à barbearia do padrinho. Leonardo toma o lugar do barbeiro 
e tosa a cabeleira do comendador, que ao ver-se no espelho corre atrás de Leonardo para 
vingar-se

PRETO NO BRANCO

Leonardo encontra menino, filho de escravos fugidos e perseguidos pelo Vidigal.

PROFISSÕES PROFÍCUAS

Padrinho, D. Maria, Comadre e Vizinha discutem sobre o futuro e possíveis carreiras 
profissionais de Leonardo.

AUTO DE FÉ

Ao verem Leonardo e Luizinha namorando em lugar público, os beatos da cidade se 
reúnem e imprecam sobre o jovem casal.

CARIOCA DE ALGEMA

D. Maria e sua sobrinha Luizinha, recebe a visita do janota José Manuel. Luizinha, moça do 
interior, canta seu encantamento com a cidade do Rio de janeiro.

SAI PORTUGAL!

Em virtude de suas estrepolias, Leonardo vai ser mandado pelo padrinho a estudar em 
Portugal. Triste com seu destino, canta seu fado.

 

Inspirado no romance de Manuel Antônio de Almeida 
Memórias de um Sargento de Milícias

Uma comédia musical com texto e letras de Millôr Fernandes

Resumo

Vidigal

ATO I



O MASCATE

O segundo ato inicia com a presença de um mascate, na praça principal, que apregoa suas 
mercadorias até a intervenção de Vidigal que debela o vendedor e fregueses.

...ZINHO NO MUNDO

Para não ter que ir estudar em Portugal, Leonardo refugia-se num acampamento de 
ciganos próximo. Ali, conhece a cigana Vidinha que por ser mulher, é sempre socorrida e 
nunca fica sozinha, enquanto ele, por ser homem, lhe passa exatamente o contrário.

QUAL, QUAL, QUAL

Vidinha, junto com outras ciganas, lê a mão de Leonardo e vaticina futuro pouco promissor.

POTES AOS POTES

Segunda visita do baiano janota e mentiroso, José Manuel, a D. Maria do Beiral. Ele relata 
sua aventura a D. Maria e a Comadre que pouco crédito dão a sua história.

UM CIGANO

Leonardo assume a identidade de um cigano e canta sobre sua nova condição.

Obs: Ciganos, primos de Vidinha (um ciumento e outro débil mental), faze, comentários 
durante a canção.

LUTADORES

Vidigal invade o acampamento de ciganos e Leonardo foge e se refugia numa academia de 
lutadores. Ali, enquanto os outros “malham”, ele se envolve com a mulher de “Toma 
Larguras”, professor da academia.

MILÍCIAS E MALÍCIAS

Leonardo é finalmente capturado por Vidigal, que o faz servir, como soldado, no quartel de 
milícias. Luizinha vai ao quartel e tenta seduzir Vidigal para que promova Leonardo à 
patentes mais altas.

INGRATIDÃO

Vidinha, a cigana abandonada por Leonardo, reflete sobre a ingratidão.

Obs: voz de cantor de rádio, seguida de cantor de tango argentino, expressam os 
sentimentos de Vidinha.

DITADURA TEM HORA

Ao descobrir algumas falcatruas e fraquezas de Vidigal, Leonardo o chantageia e 
consegue ser promovido a Sargento de Milícias. Vidigal canta sua honrosa derrota

ATO II



Objetivos

1

2

3

4

5

6

O principal objetivo é a montagem da peça

Vidigal, Memórias de um Sargento de Milícias, 

um musical de Millôr Fernandes na cidade do Rio de Janeiro em 2021.

Estrear o espetáculo em 2021 comemorando os 191 anos do nascimento 
do autor Manuel Antônio de Almeida;

Realizar primeira temporada de oito semanas na cidade do Rio de Janeiro;

Realizar atividades paralelaspara debater sobre a obra 
de Manuel Antônio de Almeida;

Alcançar um público de mais de dez mil espectadores;

Incentivar debates, pesquisas e a leitura de sua obra, principalmente entre os 
jovens, e distribuir 1.000 ingressos para estudantes da Rede Pública de Ensino;

Realizar um espetáculo reverenciado pelo público, pela mídia, pelos parceiros 
do projeto e formadores de opinião.

Objetivos Especi f icos



Cotas & Contrapartidas Disponiveis

COTA APRESENTA: R$ 1.938.082,00

Chancela: Apresenta

- Uma cota de convites para a estreia do espetáculo;

- Cota de convites durante a temporada;

- Mídia impressa (Jornais e Guias de Cultura);

- Mídia radiofônica;

- Mídia Metrô Rio;

- Aplicação da logomarca do “Apresentador” em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da logomarca do “Apresentador” no programa de mão do espetáculo mais uma 

  página institucional fornecida pelo Apresentador;

- Aplicação da logomarca em banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro 

  (externa caso o Teatro possua área específica para isso);

- Veiculação de vídeo institucional da empresa antes do início de todas as sessões 

  (duração 1 min. Vídeo fornecido pelo Apresentador);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo 

  (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo de abertura);

- Menção da marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré Estreia;

- Desconto de 50% para funcionários do patrocinador.

COTA PATROCÍNIO: R$ 991.541,00

Chancela: Patrocínio

- Cota de convites para a estreia do espetáculo;

- Cota de convites durante a temporada;

- Mídia impressa (Jornais e Guias de Cultura);

- Mídia radiofônica;

- Mídia Metrô Rio;

- Aplicação da logomarca dos “Patrocinadores” em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da logomarca dos “Patrocinadores” no programa de mão do espetáculo mais uma 

  página institucional fornecida pelo Patrocinador;

- Aplicação da logomarca em banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro 

  (externa caso o Teatro possua área específica para isso);

- Veiculação de vídeo institucional da empresa antes do início de todas as sessões 

  (duração 1 min. Vídeo fornecido pelo Patrocinador);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo 

  (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo de abertura);

- Menção da marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré Estreia;

- Desconto de 50% para funcionários e clientes dos patrocinadores.



Assessoria de imprensa:

Divulgação nos principais veículos de comunicação formadores de 

opinião do País, com foco nas editorias regionais e de cultura das cidades 

do Estado do Rio de Janeiro.

Divulgação impressa:

. Filipetas

. Cartazes

. Programas

. Banners

. Anúncios em jornal

Mídia exterior:

. Busdoor

. Paineis Metrô Rio

. Paineis em Bancas

  de Jornal

Mídia eletrônica:

. Spots de rádio

. Blogs e sites especializados

. Site do espetáculo

. Convite eletrônico

. Campanha digital em redes sociais

Leis de Incentivo

Projeto aprovado pela Lei Roaunet, Art. 18 PRONAC nº 18.0290

O projeto atende aos critérios da Lei do ICMS RJ, passível de aprovação diante da 

apresentação de carta de intenção de patrocínio.

A produção está à disposição para apresentação e negociação de cotas de 

patrocínio/apoio cultural e contrapartidas.

Plano de divulgacao

Leis de Incentivo



L. W. Produções Artísticas Ltda.

Rua República do Líbano, 61 - sala 1012

Centro - Rio de Janeiro / CEP - 20061-030

CNPJ N° 08.575.048/0001-30

I.M. 400461-2

Contato: Edmundo Lippi (21) 98306-5366

e-mail: cialimite@gmail.com

Contatos


