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1. Introdução
“O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua
permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras.” (IPHAN, 2020, n.p.).
O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é um dos principais instrumentos de
identificação da política federal de patrimônio imaterial, e tem como um de seus principais
objetivos a produção de conhecimento sobre bens culturais de natureza imaterial. A
documentação gerada a partir da aplicação do inventário, além de ser especialmente útil nas
estratégias de gestão das políticas culturais internas do Iphan, também se configura como
material de interesse para diversos públicos, tais como: professores universitários,
pesquisadores, estudantes, artistas, membros de comunidades e pessoas que têm interesse no
patrimônio histórico nacional.
Sendo o inventário nacional tão vasto, é fundamental que sejam utilizadas tecnologias digitais
para preservação do mesmo e, ainda, para permitir que se torne acessível para toda a
população. Embora o atual INRC possua um sistema que apresenta informações básicas sobre
os inventários, o sistema acabou por não contemplar nem as demandas internas do Iphan,
nem as demandas externas, do público geral, surgindo assim a necessidade de renovação.
Dessa forma, o design de uma interface para o no novo sistema de informação propõe formas
de acesso, recuperação, apresentação e inserção de dados para novos inventários e foi
desenvolvido levando em considerações as novas características pensadas para o novo modo
de aplicação do INRC, que está sendo desenvolvida pela equipe Iphan, sendo concebida o
para o ambiente virtual.
O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas no segundo semestre
de execução do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento para a Organização de Acervos

em Rede e Gestão da Informação do Inventário Nacional de Referências Culturais -

INRC realizado no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e

o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Neste período, foi
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desenvolvido o projeto com foco no design da informação, interação e de interfaces,
resultando em um protótipo funcional, concebido por um processo metodológico aderente ao
contexto, e

devidamente validado em reuniões com a equipe Iphan, sendo assim

encaminhado para a implementação. Dessa forma, relatório abrange os processos de trabalho
e as metodologias utilizadas no design da informação e de interfaces para o novo sistema do
INRC resultando assim na entrega do Modelo conceitual de arquitetura de sistema de

informação/solução tecnológica, levando em consideração as recomendações do Grupo
de Trabalho de avaliação do INRC (GT-INRC).

O design possibilita a solução de problemas de comunicação visual, de

funcionalidade e de interação por meio do planejamento, desenvolvimento e validação de

todas as etapas do processo. Por meio do design é possível, ainda, ter um portal funcional e
com arquitetura de acesso e navegação eficiente, transmitir conceitos almejados, e ainda,
efetivar atributos relacionados ao apelo estético de modo deliberado, por meio de
fundamentos de linguagem visual, com elementos dinâmicos e elegantes, favorecendo a
pregnância da forma, entre outras questões técnicas relacionadas.
O projeto de desenvolvimento de uma nova interface para o novo sistema de informação do
INRC do Iphan, implica em objetivos específicos, tais como: favorecer a participação direta
dos usuários e stakeholders durante o processo de identificação dos requisitos, dos pontos de
melhoria, das necessidades e expectativas; tratar o conteúdo sob a perspectiva metodológica
embasada no design da

informação; desenvolver

protótipo funcional interativo,

fundamentado em etapas de tratamento de conteúdo, arquitetura de acesso e navegação,
interface gráfica e experiência do usuário.
2. Situação problema
Há uma série de questões relativas à comunicação visual, transmissão de conceitos, acessos,
navegação e funcionalidades desejáveis para a interface de operações da equipe do Iphan,
colaboração de parceiros e apresentação ao público para o novo sistema do INRC que, por
sua vez, foram apontados pela equipe interna do Iphan e pelos estudos conduzidos em
parceria com a equipe do laboratório. Com base nessas informações, foi possível constituir
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um briefing na etapa inicial de delimitação do objeto que é o ponto de partida com as

demandas do projeto para um novo portal INRC do Iphan. Nesse projeto, o design teve como
objetivo solucionar os problemas formais, conceituais e funcionais, levando em consideração
quem são os usuários e o que eles esperam e necessitam, assim como, de que modo a
experiência do usuário poderia ser favorecida pelo design das informações nele contidas.
Dentre os pontos levantados no briefing, o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão

(SICG) (Figura 1), que é usado para a gestão e apresentação de informações dos inventários

já realizados, foi o que mais se destacou. Embora possua um bom sistema de geolocalização
preciso e livre, suas outras funcionalidades deixam a desejar no que diz respeito a experiência
do usuário e também porque não atendia amplamente as demandas do Iphan. Vale ressaltar
ausência ou poucas ferramentas de conversação em rede. Além disso, a navegação pelas
informações dos inventários como um todo é pouco intuitiva, não há uma clareza no caminho
a seguir para acessar as informações dos inventários e não oferece nenhuma forma de busca
ou filtragem avançada, sendo oferecida apenas uma pré filtragem por estados (figura 2).

Figura 1: Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG)
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Figura 2: Página de inventários apresentados por estados.

Para solucionar as demandas da equipe do Iphan foi concebida uma solução tecnológica que
tem como seu principal componente o Tainacan, um software livre para gestão de
repositórios digitais desenvolvido pela equipe do laboratório. O Tainacan é um plugin
baseado no sistema de gerenciamento de conteúdo WordPress que permite a gestão de
coleções de modo integrado e com flexibilidade para configurar informações, metadados,
criar e editar coleções, itens e taxonomias. A plataforma Tainacan permite, ainda, a
integração dos processos do INRC relativos à produção documental e colaboração de atores
diversos envolvidos na produção de inventários por meio de formulários, favorecendo
organização e recuperação das informações.

a

Além disso, apresenta possibilidades de

extroversão e socialização dos objetos digitais e das informações dos inventários por meio de
páginas web que podem ser estruturadas por meio dos blocos Gutenberg, funcionalidades
herdadas do Wordpress.
Para os outros problemas apresentados de arquitetura de informação, surge então a demanda
de uma nova forma de navegação e um novo portal de apresentação dos resultados do INRC
que dê devido valor e espaço aos inventários e suas relações. Elaborando uma navegação
mais fluida por meio um layout contemporâneo com espaços de respiro visual mais generosos
e formas mais dinâmicas, seria possível entregar um bom resultado.
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3. Desenvolvimento
Como fundamentação para o design de interface para o portal INRC do Iphan foi utilizada a
abordagem metodológica proposta por Passos (2014), exposta a seguir.
3.1 Delimitação do objeto
Como ferramenta para a primeira etapa da abordagem metodológica utilizada e delimitação
do objeto, foi utilizado um briefing para coletar e analisar dados acerca do artefato de design

a ser projetado. Sua construção partiu principalmente dos apontamentos feitos pela equipe

interna do Iphan e pelos estudos conduzidos em parceria com a equipe do laboratório. Os
objetivos principais desta etapa são entender o funcionamento do portal atual, os problemas a
serem resolvidos e os desejos e expectativas dos usuários e colaboradores.
Em suma, o resultado do briefing mostrou a necessidade de valorização do inventário

nacional e de dar a ele seu devido espaço com as melhores soluções tecnológicas de
webdesign centradas nas diretrizes do INRC. Uma peculiaridade desse projeto foi sua
liberdade de criação e elaboração de propostas pois grande parte das demandas sequer
existiam algo similar no site atual INRC do Iphan, sendo assim demandava um trabalho de
proposição de soluções novas, indo muito além de um redesign.
3.2 Conhecimento do objeto
No primeiro momento dessa etapa do método, foi realizado um estudo de interfaces similares
por meio de uma análise paramétrica. A sistematização dessa análise é estabelecida pela
delimitação de parâmetros, posteriormente subdivididos em variáveis e suas respectivas
definições.
Os parâmetros utilizados foram, basicamente, elementos que estruturam portais visualmente,
tais como: headers , banners , estruturas da informação, menus, botões e ícones, buscas,
usabilidade, tipografias, cores, ilustrações e grafismos, imagens e footers. Por se tratar de um
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acervo que abrange todo o território nacional, foram analisados um nacional e seis
internacionais, indicados em documentação apresentada pela equipe do Iphan. Alguns desses
acervos analisados não apresentaram bons resultados enquanto outros puderam ser
considerados boas referências visuais. Foram eles: Sistema de Informação Cultural, Matriz
PCI, Roots - Singapore, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Portal Funarte.
A análise realizada permitiu identificar padrões de características que favorecem o
desenvolvimento de soluções, bem como identificar características de devem ser melhoradas
ou mudados, seja por se tratarem de um aspecto considerado impróprio como solução, seja
pela intenção deliberada de destacar-se dos similares. Os resultados obtidos são apresentados
no apêndice A.
Foram, então, definidos requisitos gerais necessários ao desenvolvimento do artefato. Esses
requisitos são classificados em funcionais, formais e conceituais, de acordo com a estrutura
metodológica e conceitual abordada pelo projeto. Os requisitos apresentados a seguir,
portanto, foram estabelecidos em vista de orientar as decisões a serem tomadas durante o
desenvolvimento da interface do novo portal INRC do Iphan. É importante ressaltar, ainda,
que a delimitação dos mesmos foi fundamentada nos resultados e conclusões obtidas nas
etapas anteriores de delimitação e conhecimento do objeto em desenvolvimento.
● Requisitos funcionais
a. Acessibilidade
i.
Utilizar linguagem acessível e didática
ii.
Inserir área com explicação de termos técnicos do INRC
b. Usabilidade
i.
Empregar legibilidade e leiturabilidade altas
ii.
Elaborar uma navegação intuitiva e responsiva
c. Interatividade
i.
Disponibilizar conteúdo multimídia
ii.
Desenvolver uma experiência de usuário elevada
d. Inserir um sistema de busca e filtragem do acervo intuitivos e simplificados
e. Planejar uma interface dinâmica para atender a diversidade de públicos
f. Estrutura da informação
i. Organizar e classificar os conteúdos seguindo as diretrizes do INRC
ii. Possuir hierarquia clara
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iii.
iv.

Elaborar um arranjo visual de conteúdo leve, com espaço de respiro que
favoreça a leitura dos blocos de informação
Fornecer a possibilidade de cruzamento de dados e relacionar itens do acervo

● Requisitos formais
a. Utilizar um grid de colunas
b. Planejar responsividade
c. Fazer uso de grafismos e elementos com formas dinâmicas
d. Usar hover no menu, links e imagens
e. Ícones e botões:
i. Usar ícones com preenchimento sólido e com estilo flat
ii. Padronizar tamanhos de elementos (ícones, botões)
f. Tipografia:
i. Padronizar variação de tamanho de corpo das fontes
ii. Predominar o uso de caixa-baixa
iii. Usar tipografias com pesos diferentes
iv. Usar família não serifada para conteúdo
v.
Usar tipografia com hierarquias distintas para conteúdos/áreas
distintas
g. Paleta de cores:
i. Utilizar alto contraste
ii. Usar número de cores limitado para não sobrecarregar
h. Fazer uso de ilustrações e/ou grafismos geométricos
i. Trabalhar a fotografia em conjunto com texto para maior dinamicidade
● Requisitos conceituais
a. Interatividade
b. Dinamismo
c. Diversidade
d. Tradição/Cultura
3.3 Desenvolvimento do objeto
Nessa terceira e última etapa proposta pela abordagem metodológica utilizada, se dá a
tangibilização dos planos de desenvolvimento e requisitos delimitados para o artefato de
design, nesse caso o protótipo de interface do novo portal INRC do Iphan. As sub etapas
realizadas foram: estudo visual, composto pelas ferramentas brainstorming e painel
semântico; arquitetura de navegação; e wireframes.
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A partir da conceituação definida na lista de requisitos, foi utilizada a ferramenta
brainstorming para obtenção de substantivos tangíveis, passíveis de representação
gráfico-visual. Os resultados obtidos são apresentados no apêndice B. Além disso, os
conceitos levantados foram utilizados para elaboração do painel semântico deste estudo
(figura 3), que visou reunir representações visuais de elementos

Figura 3: Painel Semântico.

Como resultado, foi definida uma paleta de cores cuja saturação tende ao médio/alto, assim
como o brilho e o contraste. Foi elaborado ainda uma paleta de cores com baixa interferência,
principalmente cinza, para utilização auxiliar, ou seja, usos secundários ou textuais. Como se
trata de um projeto de interface, foram utilizados padrões de aplicação cromática RGB e
hexadecimal.
Em relação aos grafismos, que são formas e marcas visuais, foram identificados padrões
advindos do painel semântico que atendiam aos requisitos e não gerasse uma sobrecarga
cognitiva à interface, permitindo assim, uma leitura dinâmica dos elementos. Tais
recorrências são grafismos geométricos que se dão pela predominância das formas primárias
como círculos, quadrados, retângulos etc. E outra recorrência foi o uso do flat design, que é o
nome dado a um tipo de design que, de forma simples, consiste em um uso de cores ditas
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como “chapadas” e com baixa graduação de cores que colaboram para um visual mais limpo
e objetivo, ideal para o design de interfaces.
Quanto a tipografia, o painel semântico não trouxe resultados suficientes para tal mérito, no
entanto, com a análise de similares e seu estudo relativo a tipografia, foi possível dar início
aos testes. Foram escolhidas após testes de diferentes famílias tipográficas de uso livre
disponibilizados no Google Fonts. As fontes escolhidas foram testadas por meio da aplicação
em wireframes da interface, sendo definidas aquelas que melhor atendiam aos requisitos

técnicos estabelecidos (tais como: variações de peso, possuir modulação, possuir caracteres
especiais, serem otimizadas para telas, terem alta legibilidade e leiturabilidade, etc.). As duas

famílias tipográficas escolhidas foram a Rubik, utilizada para títulos e destaques, e a
Raleway, utilizada como auxiliar e para aplicações em textos longos. Tais fontes possuem
uma quantidade de variação que contempla os diversos usos necessários na interface
desenvolvida.
Para desenvolvimento da arquitetura de navegação da nova interface, em um primeiro
momento foi inventariado o conteúdo e o fluxo existente do INRC do Iphan. Como a maioria
das demandas não eram contempladas pelo sistema atual, foi necessário um estudo mais
aprofundado acerca do próprio método INRC, dos relatórios desenvolvidos pela a equipe do
laboratório também das recorrências quanto ao conteúdo encontradas no estudo de similares.
Ao fim de todo este processo foi desenvolvido um mapa de acesso e navegação com a nova
estrutura que apresenta tanto para o usuário final quanto do administrador.
Em seguida, deu-se início a etapa de geração de alternativas onde foram desenvolvidos os
primeiros protótipos, a fim de obter a melhor configuração da informação e elementos visuais

na interface. Esses protótipos favoreceram os testes de tipografias, de formatos, de cores,

disposição e agrupamento de conteúdos e áreas.
Ao longo da geração, foram selecionadas alternativas que respondiam aos requisitos
estabelecidos previamente. Na sequência, houve o desenvolvimento da alternativa, ou seja, as
propostas de interface foram aperfeiçoados com a inserção dos elementos visuais definidos
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no estudo visual, a fim de possibilitar uma visualização mais realista com a prototipação da
interface.
Aconteceram validações e adequações no projeto por meio de reuniões com as equipes
internas do laboratório durante todo o processo de desenvolvimento e execução, levando a
correções e ajustes conforme necessidades e expectativas dos stakeholders . O fechamento do
projeto se deu com a apresentação integral do produto de design, a interface do novo portal
INRC do Iphan, bem como sua implementação. Como materiais auxiliares foram elaborados
documentos para apoiar a implementação, tais como comportamento de adaptação de telas
em dispositivos distintos (responsividade), documento de interações contendo todas as
orientações de layout, protótipo interativo e um manual de uso contendo as funcionalidades,
orientações e regras para melhores práticas de uso, que visa a preservação e melhor uso do
trabalho desenvolvido.
4. Apresentação de resultados
O novo portal INRC do Iphan foi desenvolvido com o objetivo de dar ao inventário nacional
o seu devido espaço e valor. Trazendo consigo novas possibilidades de processos e
reconfiguração estética e funcional, aprimorando assim a experiência de uso do mesmo. A
experiência de explorar os acervos foi projetada para ser muito mais eficaz, eficiente e
prazerosa tanto para o público-geral quanto para a equipe interna do INRC Iphan. As
principais telas completas podem ser visualizadas no apêndice C.
Como ponto principal de acesso e navegação do conteúdo do portal INRC, o menu principal
(figura 4) foi construído possibilitando rápido acesso às áreas de interesse mais comuns,
incluindo também subpáginas caso necessário. Esse menu é posicionado na parte superior da
interface de todas as subpáginas do portal INRC do Iphan. Nele é possível retomar a página
inicial ao clicar na marca do Iphan, acessar a página institucional do INRC e suas sub
páginas. Há também acesso para os inventários e também com suas respectivas sub páginas,
incluindo formulários de submissão de novos inventários. E por fim se encontra a página com
as notícias
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Figura 4: Menu Principal.

A página principal (figura 5) dá início à navegação no portal. No primeiro momento o usuário
se depara com as notícias em destaque, em seguida um texto introdutório acerca do INRC
que convida o visitante a conhecer mais a fundo e visitar a página institucional. Por fim, se
encontra dois botões com um design atrativo que oferecem caminhos para navegar pelos
inventários, seja uma visualização completa ou a exploração do repositório por meio de
filtros pré-definidos.
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Figura 5: Página inicial principal.

A página institucional (figura 6) que fornece mais detalhes sobre o método e a sistematização
do INRC, faz uso dos principais blocos de conteúdo textual tem chamadas para o glossário,
que clarifica os termos técnicos relacionados e, há também, acesso aos documentos oficiais
que estão disponíveis para download.
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Figura 6: Página institucional do INRC.

A página principal de inventários (figura 7) apresenta um texto introdutório acerca do
inventário nacional e logo em seguida dá ao usuário três caminhos de navegação. O primeiro
é acessar o repositório completo, o segundo já diz respeito aos formulários de submissão de
novos inventários e por fim a listagem dos filtros pré definidos e também com a possibilidade
de busca por palavras do repositório.
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Figura 7: Página inicial de inventários e página principal do repositório.

A página principal do repositório apresenta blocos com coleções. As coleções são conjuntos
de itens, e podem ser configuradas por usuários administradores via WordPress. Ao clicar em
uma coleção/inventário, o usuário é direcionado à capa do inventário, (figura 8) a página mais
complexa do conjunto. Nessa página se encontra blocos de texto, blocos com mídias, um
fórum para interação com a comunidade e notícias, inventários ou eventos relacionados
aparecem no fim da página em um carrossel.

Figura 8: página de capa do inventário.

A partir da capa do inventário é possível acessar também lista completa de itens a ele
pertencentes. Por meio do Tainacan é possível configurar taxonomias, metadados, filtros e
personalizar coleções. Cada item possui uma tela própria de apresentação, chamada home do
item (figura 9), em que é possível obter mais detalhes e informações sobre ele.
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iČőƜ͉ŽƀıőÿıŽãŇ͉ĆŚ͉
ãÿČƀƳŚ

*ƈƔıŇŚ
Śƀ̩͉ƔıŽŚĥƀãĤıã̩͉ƔãŏãőĬŚ̤

ŚƔŸČƈ͉Č͉ĳÿŚőČƈ

Ɯƈÿã

ŚƈıĂûŚ

IŚƀıǄŚőƔãŇ͉ŚƜ͉ƳČƀƔıÿãŇ̩͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ŚƜ͉ıőĤČƀıŚƀ̩͉
ÿČőƔƀãŇıǄãĆŚ͉ŚƜ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã͉ŚƜ͉ČƈſƜČƀĆã̤

IŚƳČƀ͉Č͉ĥƀãĤıƈŏŚƈ

$ČƈÿƀČƳČƀ̤

¯ãŏãőĬŚ

aıƈƔãƀ͉ƔıŽŚƈ͉Č͉ƳČƀıĤıÿãƀ͉ŽƀČĆŚŏıőëőÿıã̩͉ƔãŏãőĬŚƈ͉
ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉ŚƜ͉őûŚ͉ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ̤

aãƺŚƜƔ

tƜƔŇıőČ͉ŚƜ͉ŽƀČČőÿĬıĆŚ̩͉ÿŚƀ͉ŽƀČĆŚŏıőãőƔČ̩͉
ÿŚőƔƀãƈƔČ͉ÿŚŏ͉ĤƜőĆŚ̩͉ČƈƔıŇŚ̤

aãƺŚƜƔ

$ČƈÿƀČƳČƀ͉ÿŚƀ̟͉ƔıŽŚĥƀãĤıã̟͉ƔãŏãőĬŚ̟͉ĆıƈŽŚƈıĂûŚ͉
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Figura 10: resultado de busca no repositório.

A página principal de notícias (figura 11) possui dois blocos principais. O primeiro é o de
destaques onde as notícias mais recentes ou de maior relevância aparecem. O segundo bloco
contém as notícias recentes e funciona de forma semelhante ao bloco de notícias da página,
com a diferença da paginação para visualizar notícias mais antigas. A página da notícia
possui a estrutura de post, com blocos de elementos como título (com imagem horizontal,
vertical, quadrada e sem imagem), textos (em uma ou duas colunas), blocos laterais de
informações adicionais, e carrossel de itens do acervo relacionados com a notícia.
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Figura 11: página principal de notícias e uma página da notícia.

Para a página de contato (figura 12), há dois blocos principais. O primeiro é um bloco de
formulário que possibilita ao usuário entrar contato com a equipe do Iphan por meio de um
e-mail que permite um contato direto. O segundo bloco é um bloco lateral de informações
que tem como objetivo fornecer os dados de contato mais tradicionais como endereço ou
telefone da instituição.
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Figura 12: Página de contatos.

5. Considerações finais
O presente projeto, executado pela equipe do Laboratório de Inteligência de Redes em
parceria com o IBICT e a equipe interna do Iphan, objetivou desenvolver uma interface para
o novo sistema do INRC, com foco no portal a fim de proporcionar uma solução de design
atrativa, funcional e interativa aos usuários. A fundamentação utilizada para o processo é
composta pela revisão bibliográfica acerca de conceitos relativos ao design de interfaces e um
estudo do objeto, constituído de etapas como briefing, estudo do usuário, análise de similares,
estudo visual, arquitetura de navegação, wireframes , protótipo e apresentação.
Foram identificados, a partir das informações coletadas, problemas de comunicação visual,
acesso às informações e funcionalidades. Para solucioná-los, primeiramente, foi realizado um
tratamento de conteúdo que orientou sua configuração, a organização dos elementos visuais
na interface e foi definido o fluxo de acesso e navegação dos usuários.
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Foi realizado um projeto gráfico em acordo com a identidade visual já existente do Iphan
para a interface que é composto de padrões de elementos estéticos (layouts de textos,
imagens, mídias, formas e grafismos) e especificações de interações para favorecer a
experiência dos usuários. Esse projeto, cuja estética é baseada no conceito de dinamismo e
demais conceitos elencados, possui blocos de conteúdo predefinidos que podem ser utilizados
por usuários administradores para construir novas páginas via WordPress ou manutenção e
alimentação de conteúdos das páginas já existentes.
A utilização do Tainacan, uma plataforma para gestão de repositórios digitais, é promissora
por unir o acervo do Iphan com o portal institucional, por meio do WordPress. Além disso, é
uma ferramenta flexível e personalizável que permite a criação e configuração de coleções,
itens, metadados, filtros, taxonomia, cores, imagens, entre outros de modo ágil, eficaz e
eficiente.
A interface do portal INRC do Iphan soluciona os problemas constatados no estudo do objeto
e atende aos requisitos estabelecidos durante o projeto. O processo de desenvolvimento foi
acompanhado pela equipe Iphan por meio de reuniões, onde as necessidades e expectativas
foram alinhadas, e ao fim o projeto foi devidamente por eles validado. A solução proposta
promove melhorias e inovação ao antigo sistema e contribui para a ampliação do potencial de
difusão do patrimônio histórico nacional.
6. Referências
IPHAN. O Iphan. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>.
Acesso em 10 Set. 2020

PASSOS, R. Design da informação: um modelo para configuração de interface natural,

2014, 231p. Tese (Doutorado em Design) - Departamento de Comunicação e Arte,
Universidade de Aveiro, Aveiro - Portugal, 2014.
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APÊNDICE A - Análise paramétrica de similares
Tabela 1: Parâmetros, variáveis e descrição estabelecidos para análise dos similares
ãƀëŏČƔƀŚ

ÍãƀıäƳČŇ

ãƀãÿƔČƀĳƈƔıÿãƈ

ãőőČƀ

ŚőƔČƝĆŚ

aıƈƔãƀ͉̱ıŏãĥČŏ̟͉ƔČƹƔŚ͉ČƔÿ̲̤

NőƔČƀãĂûŚ

$ıőëŏıÿŚ͉ŚƜ͉ČƈƔäƔıÿŚ̩͉ƈČ͉ĤŚƀ͉ĆıőëŏıÿŚ͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉
ſƜãŇ͉Ś͉ƔıŽŚ̤

*ƈƔƀƜƔƜƀã͉Ćã͉ıőĤŚƀŏãĂûŚ IŚŏČ

iČőƜ͉ŽƀıőÿıŽãŇ͉ĆŚ͉
ãÿČƀƳŚ

ãƔČĥŚƀıãƈ͉Ćã͉ČƈƔƀƜƔƜƀã͉ĆŚ͉ÿŚőƔČƝĆŚ̤

kãƳþãƀ

ƜãőƔıĆãĆČ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉ĆŚ͉ŏČőƜ̤

BƀıĆ

ČƔãőĥƜŇãƀ̟͉ÿŚŇƜőãƈ̟͉ĬıČƀäƀſƜıÿŚ͉ŚƜ͉ŏŚĆƜŇãƀ̤

IıČƀãƀſƜıã

ŚƈƈƜı͉ŚƜ͉őûŚ͉ŽŚƈƈƜı̤

ŚőƔČƝĆŚ

ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ͉ŚƜ͉ÿŚőĤƜƈŚ͉Č͉ĆČƈŚƀĥãőıǄãĆŚ͉
̱ƀƜĳĆŚ̲̤

ƀƀãőŁŚ͉ĆŚ͉ÿŚőƔČƝĆŚ

aČƳČ͉ŚƜ͉ŽČƈãĆŚ̩͉ſƜãőƔıĆãĆČ͉ĆČ͉ČŇČŏČőƔŚƈ͉
ãĆČſƜãĆã͉ŚƜ͉ČƹÿČƈƈıƳã̩͉ČƈŽãĂŚ͉ĆČ͉ƀČƈŽıƀŚ͉
ãĆČſƜãĆŚ͉ŚƜ͉ŽŚƜÿŚ͉ČƈŽãĂŚ͉ĆČ͉ƀČƈŽıƀŚ̤

¯ıŽŚ

$ČƈÿƀČƳČƀ͉ƔıŽŚ̤

*ƈƔıŇŚ
Śƀ̩͉ƔıŽŚĥƀãĤıã̩͉ƔãŏãőĬŚ̤

ŚƔŸČƈ͉Č͉ĳÿŚőČƈ

Ɯƈÿã

¶ƈãþıŇıĆãĆČ

ŚƈıĂûŚ

IŚƀıǄŚőƔãŇ͉ŚƜ͉ƳČƀƔıÿãŇ̩͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ŚƜ͉ıőĤČƀıŚƀ̩͉
ÿČőƔƀãŇıǄãĆŚ͉ŚƜ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã͉ŚƜ͉ČƈſƜČƀĆã̤

IŚƳČƀ͉Č͉ĥƀãĤıƈŏŚƈ

$ČƈÿƀČƳČƀ̤

¯ãŏãőĬŚ

aıƈƔãƀ͉ƔıŽŚƈ͉Č͉ƳČƀıĤıÿãƀ͉ŽƀČĆŚŏıőëőÿıã̩͉ƔãŏãőĬŚƈ͉
ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉ŚƜ͉őûŚ͉ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ̤

aãƺŚƜƔ

tƜƔŇıőČ͉ŚƜ͉ŽƀČČőÿĬıĆŚ̩͉ÿŚƀ͉ŽƀČĆŚŏıőãőƔČ̩͉
ÿŚőƔƀãƈƔČ͉ÿŚŏ͉ĤƜőĆŚ̩͉ČƈƔıŇŚ̤

aãƺŚƜƔ

$ČƈÿƀČƳČƀ͉ÿŚƀ̟͉ƔıŽŚĥƀãĤıã̟͉ƔãŏãőĬŚ̟͉ĆıƈŽŚƈıĂûŚ͉
őã͉ƔČŇã̤

NőƔČƀãĂûŚ

$ČƈÿƀČƳČƀ͉ÿŚŏŚ͉ãþƀČ̤

AıŇƔƀãĥČŏ

ƜƈČőƔČ̟͉ƈıŏŽŇČƈ͉ŚƜ͉ãƳãőĂãĆã

äĥıőã͉ĆČ͉ƀČƈƜŇƔãĆŚ͉ĆČ͉þƜƈÿã

aıƈƔãƀ͉Č͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉Ś͉ſƜČ͉ŽŚƈƈƜı̩͉ŚƀĥãőıǄãĂûŚ͉Č͉
ĬıČƀãƀſƜıã͉ĆŚƈ͉ƀČƈƜŇƔãĆŚƈ͉þŚã͉ŚƜ͉ƀƜıŏ̤

aČĥıþıŇıĆãĆČ͉Č͉ŇČıƔƜƀãþıŇıĆãĆČ

ãıƹã̟͉ŏčĆıã͉ŚƜ͉ãŇƔã̤

NőƔČƀãĂûŚ

ƀČƈČőĂã͉ĆČ͉ĬŚƳČƀ͉Č͉ÿŚŏŚ͉č̩͉ŇıƈƔãƀ͉ŚƜƔƀŚƈ͉ƔıŽŚƈ̤

kãƳČĥãĂûŚ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ͉ŚƜ͉ĬŚƀıǄŚőƔãŇ͉̪͉ƈČŏ͉ŚƜ͉ÿŚŏ͉
ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ̤

ČƔŚŏãĆã

ƀČƈČőƔČ͉ŚƜ͉ãƜƈČőƔČ͉̱ƈČ͉ĬŚƜƳČƀ̟͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉ 22
ÿŚŏŚ͉č̲̤

ÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ

aıƈƔãƀ͉Ś͉ſƜČ͉ƔČŏ͉Č̪ŚƜ͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉̱Ňıþƀãƈ̟͉ãŇƔŚ͉
ÿŚőƔƀãƈƔČ̟͉ıĆıŚŏã̟͉ŇČıƔŚƀ͉ĆČ͉ƔČŇã̟͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆŚ͉

¶ƈãþıŇıĆãĆČ

¯ıŽŚĥƀãĤıã

Śƀ

AıŇƔƀãĥČŏ

ƜƈČőƔČ̟͉ƈıŏŽŇČƈ͉ŚƜ͉ãƳãőĂãĆã

äĥıőã͉ĆČ͉ƀČƈƜŇƔãĆŚ͉ĆČ͉þƜƈÿã

aıƈƔãƀ͉Č͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉Ś͉ſƜČ͉ŽŚƈƈƜı̩͉ŚƀĥãőıǄãĂûŚ͉Č͉
ĬıČƀãƀſƜıã͉ĆŚƈ͉ƀČƈƜŇƔãĆŚƈ͉þŚã͉ŚƜ͉ƀƜıŏ̤

aČĥıþıŇıĆãĆČ͉Č͉ŇČıƔƜƀãþıŇıĆãĆČ

ãıƹã̟͉ŏčĆıã͉ŚƜ͉ãŇƔã̤

NőƔČƀãĂûŚ

ƀČƈČőĂã͉ĆČ͉ĬŚƳČƀ͉Č͉ÿŚŏŚ͉č̩͉ŇıƈƔãƀ͉ŚƜƔƀŚƈ͉ƔıŽŚƈ̤

kãƳČĥãĂûŚ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ͉ŚƜ͉ĬŚƀıǄŚőƔãŇ͉̪͉ƈČŏ͉ŚƜ͉ÿŚŏ͉
ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ̤

ČƔŚŏãĆã

ƀČƈČőƔČ͉ŚƜ͉ãƜƈČőƔČ͉̱ƈČ͉ĬŚƜƳČƀ̟͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉
ÿŚŏŚ͉č̲̤

ÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ

aıƈƔãƀ͉Ś͉ſƜČ͉ƔČŏ͉Č̪ŚƜ͉ĆČƈÿƀČƳČƀ͉̱Ňıþƀãƈ̟͉ãŇƔŚ͉
ÿŚőƔƀãƈƔČ̟͉ıĆıŚŏã̟͉ŇČıƔŚƀ͉ĆČ͉ƔČŇã̟͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆŚ͉
ƔČƹƔŚ͉ČƔÿ̲̤

¯ãŏãőĬŚ

ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ̩͉ŽƀČĆŚŏıőëőÿıã͉
ĆČ͉ÿãıƹã̷ãŇƔã͉ŚƜ͉þãıƹã̤

*ƈƔıŇŚ

AãŏĳŇıã̩͉ŽČƈŚ̩͉ŽƀČƈČőĂã͉ĆČ͉ƈČƀıĤã̩͉ÿŚƀČƈ̤

ŚőƔƀãƈƔČ

ãıƹŚ̟͉ŏčĆıŚ͉ŚƜ͉ãŇƔŚ̤

ãŇČƔã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ

ƀČĆŚŏıőëőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ͉ŚƜ͉Ĥƀıãƈ̩͉
ſƜãőƔıĆãĆČ͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉Čŏ͉ČƹÿČƈƈŚ͉ŚƜ͉ãĆČſƜãĆã̤

¢ãƔƜƀãĂûŚ

ŇƔã̟͉ŏčĆıã͉Č͉þãıƹã̤

ŽŇıÿãĂûŚ͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ĤƜőĆŚ̪͉
ČŇČŏČőƔŚƈ

AƜőĆŚ͉ÿĬãŽãĆŚ͉ŚƜ͉þƀãőÿŚ̪͉ĥƀãĆıČőƔČ̪͉ıŏãĥČŏ͉
ĆČ͉ĤƜőĆŚ̤

NŇƜƈƔƀãĂŸČƈ͉Č͉BƀãĤıƈŏŚƈ AŚƀŏãƈ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ŚƀĥëőıÿŚƈ͉ŚƜ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ̩͉
ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ͉Śƀĥëőıÿãƈ͉ŚƜ͉ĥČŚŏčƔƀıÿãƈ̤

AŚƔŚƈ

$ıƈŽŚƈıĂûŚ̟͉ŚƀĥãőıǄãĂûŚ͉Č͉
ĬıČƀãƀſƜıã

ŇČãƔśƀıã̟͉ãŇĤãþđƔıÿã͉ŚƜ͉ƀČŇČƳãőÿıã

*ƈƔıŇŚ

*ƹıƈƔČŏ͉ŚƜ͉őûŚ͉ČĤČıƔŚƈ̩͉ƈČ͉ƈıŏ̟͉ſƜãıƈ̤

ČŇãĂûŚ͉ƔČƹƔŚ͉ƹ͉ıŏãĥČŏ

*ƹıƈƔČ͉ŚƜ͉őûŚ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉̱ƈČ͉ƈıŏ̟͉ÿŚŏŚ̲̩͉
ŽƀŚŽŚƀĂûŚ͉̱Ś͉ſƜČ͉ƈŚþƀČƈƈãı̲̤

$ıƈŽŚƈıĂûŚ̟͉ŚƀĥãőıǄãĂûŚ͉Č͉
ĬıČƀãƀſƜıã

ŇČãƔśƀıã̟͉ãŇĤãþđƔıÿã͉ŚƜ͉ƀČŇČƳãőÿıã

iČıŚ͉ĆČ͉ƀČŽƀŚĆƜĂûŚ

kŚ͉ŽŇãƺČƀ͉ĆŚ͉ƈıƔČ̟͉ŽŚŽ̷ƜŽ̟͉ƈıƔČ͉ãŇƔČƀőãƔıƳŚ

ÍĳĆČŚƈ
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Tabela 2: Análise paramétrica de similares
čŽČƀƔŚıƀČ͉ĆƜ͉ãƔƀıŏŚıőČ͉ƜŇƔƜƀČŇ͉ĆƜ͉
ƜčþČÿ͉̱̲ͩ

NőƳČőƔãıƀČ͉ĆČƈ͉ČƈƈŚƜƀÿČƈ͉*ƔĬőŚŇŚĥıſƜČƈ͉ĆƜ͉
ãƔƀıŏŚıőČ͉NŏŏãƔčƀıČŇ͉̱̲ͩ

NŏãĥČŏ͉͉ͩƔČƹƔŚ

NŏãĥČŏ

*ƈƔäƔıÿŚ

$ıőëŏıÿŚ̟͉ıŏãĥČőƈ͉ŏƜĆãŏ
˥͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ĬŚŏČ̟͉ãþŚƜƔ̟͉ČſƜıŽČƈ̟͉ãĂŸČƈ͉
ÿƜŇƔƜƀãıƈ̟͉ŽƜþŇıÿãĂŸČƈ̟͉ŽãƀÿČıƀŚƈ̲

ˢ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ĬŚŏČ̟͉ŽČƈſƜıƈã͉ãƳãőĂãĆã̟͉
A̟͉ƈŚþƀČ̲
ˢ͉̱IŚŏČ̟͉iãŽã͉ĆŚ͉ƈıƔČ̟͉ŚőƔãƔČ̷őŚƈ̟͉
ƜČþČÿ̤ÿã̲

ˣ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ŽãŇãƳƀãƈ̷ÿĬãƳČƈ̟͉ŏãŽã̟͉ƔıŽŚ͉ĆČ͉
ŽãƔƀıŏŝőıŚ̟͉ƔıŽŚ͉ĆČ͉ŽƀäƔıÿã̤͉ŏČıŚƈ͉ĆČ͉
ÿŚŏƜőıÿãĂûŚ̲

ŚŇƜőãƈ

ŚŇƜőãƈ

ŚƈƈƜı

ŚƈƈƜı

ŚőĤƜƈŚ͉Č͉ĆČƈŚƀĥãőıǄãĆŚ

ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ

ČƈãĆŚ

aČƳČ

kãƳþãƀ

kãƳþãƀ

ǄƜŇ͉ČƈÿƜƀŚ͉Žãƀã͉ÿãƔČĥŚƀıã͉ãƔıƳã͉Č͉ÿŇãƀŚ͉Žãƀã͉ ƀãőÿŚ͉ƀıãŇ͉Č͉˟ˠŽƔ
ıőãƔıƳãƈ̟͉ĤŚőƔČ͉tŽČő͉¢ãőƈ͉ÿŚőĆČőƈČĆ͉þŚŇĆ͉
˟ˤŽƹ
IŚƀıǄŚőƔãŇ͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã

kûŚ͉ŽŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉őČŏ͉ĥƀãĤıƈŏŚƈ

IŚƳČƀ͉ãǄƜŇ͉ÿŇãƀŚ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ĆČ͉ÿãőƔŚƈ͉
ãƀƀČĆŚőĆãŚƈ

ıőƔČƀČƈƔ̟͉a͉Č͉ƈıŏþŚŇŚ͉Ćã͉ŏãƀÿã͉̱ĤŇŚƀ͉ĆČ͉
Ňıƈ̲͉ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉Čŏ͉ƔãŏãőĬŚ

OÿŚőČƈ͉Žãƀã͉ĤŚƔŚƈ̟͉ãƜĆıŚ͉Č͉ƳĳĆČŚƈ̟͉
ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉Čŏ͉ƔãŏãőĬŚƈ͉ƀČĆƜǄıĆŚƈ

ƀČČőÿĬıĆŚ̟͉ÿŚŏ͉ÿŚƀČƈ͉Śƀıĥıőãıƈ͉Čŏ͉
ÿŚőƔƀãƈƔČ͉ÿŚŏ͉ĤƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ̤

tƜƔŇıőČ͉Čŏ͉ÿıőǄã͉ČƈÿƜƀŚ

NŏŽƜƔ͉þŚƹ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ̟͉ĤŚőƔČ͉ƀıãŇ͉˟ˠŽƔ̟͉
NŏŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ÿŚŏ͉ŚƜƔŇıőČ͉ÿıőǄã͉ƀıãŇ͉
őûŚ͉ŽŚƈƈƜı͉ĳÿŚőČ͉ŚƜ͉þŚƔûŚ͉ŇıŏŽãƀ̤͉ãŇıőĬãĆã͉ã͉ ˟ˠŽƔ
ĆıƀČıƔã͉őŚ͉þãőőČƀ͉ãÿıŏã͉Ćã͉kãƳþãƀ
Ś͉ÿŇıÿãƀ͉Žãƀã͉þƜƈÿãƀ̟͉ã͉ıőŽƜƔ͉þŚƹ͉ƔČŏ͉Ɯŏ͉
ĬıĥĬŇıĥĬƔ͉ŽƀČƔŚ͉Č͉þƀãőÿŚ͉ãŚ͉ƀČĆŚƀ̟͉ãƈƈıŏ͉
ÿŚŏŚ͉ã͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ĤıŇƔƀãĥČŏ

kûŚ͉Ĭä͉ıőƔČƀãĂûŚ

AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉
ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉ŽƀČ̷ĆČĤıőıĆãƈ

ƜƈČőƔČ

¯ıŽŚ̟͉őŚŏČ̟͉ƀČĥıûŚ̟͉ŏƜőıÿĳŽıŚ̟͉ƈıŏþŚŇŚ͉ĆČ͉
ƀČĥıƈƔƀŚ͉Č͉ŏƜŇƔıŏıĆıã

¯ĳƔƜŇŚ̟͉ŏıőıƔƜƀã͉ĆČ͉ıŏãĥČŏ̟͉ƔČƹƔŚ͉ĆČ͉
ãŽƀČƈČőƔãĂûŚ͉Č͉ĳÿŚőČƈ͉Ćãƈ͉ŏĳĆıãƈ͉ıőƔČƀőãƈ͉
̱ãƜĆıŚ̟͉ƳĳĆČŚ̲

ičĆıã

ŇƔã

ŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ſƜČ͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ŏČőƜ̟͉Č͉
ŽŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ƈƜþŇıőĬãĆŚ͉Čŏ͉Ňıőńƈ

ŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ſƜČ͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ŏČőƜ̟͉Č͉
ŽŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ƈƜþŇıőĬãĆŚ͉Čŏ͉Ňıőńƈ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉
äƀČãƈ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ

ƜƈČőƔČ

ƜƈČőƔČ

¯ãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ƔČƹƔŚ

kûŚ͉Ĭä͉ŚŽĂŸČƈ͉ĆČ͉ãÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ
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ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉
ŏŚĆČƀãĆã̟͉ÿãıƹã̷ãŇƔã͉Č͉þãıƹã

ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉
ŏŚĆČƀãĆã̟͉ÿãıƹã̷ãŇƔã͉ŽƀČĆŚŏıőãƔČ

AãŏĳŇıã̞͉tŽČő¢ãőƈ͉ÿŚŏ͉ŽČƈŚƈ͉ƳãƀıãĆŚƈ͉Č͉
ÿŚŏ͉ÿŚƀČƈ͉þƀãőÿŚ̟͉ŽƀČƔŚ̟͉ãǄƜŇ͉Č͉þČĥČ

AãŏĳŇıã̞͉ƀıãŇ͉̱ƔĳƔƜŇŚƈ̲͉AãŏıŇıã̞͉BČŚƀĥıã͉̱ƔČƹƔŚ̲͉
ãŽãƀČÿČŏ͉Čŏ͉ŽƀČƔŚ̟͉ãǄƜŇ͉Č͉þƀãőÿŚ

ičĆıŚ

ičĆıŚ

ƀČĆŚŏıőãőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ̟͉Čŏ͉
ſƜãőƔıĆãĆČ͉ƀČĆƜǄıĆã

ƀČĆŚŏıőãőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉Ĥƀıãƈ͉Čŏ͉ſƜãőƔıĆãĆČ͉
ƀČǄƜǄıĆã

ičĆıã

ŇƔã

AƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ

AƜőĆŚ͉ÿĬãŽãĆŚ͉ãǄƜŇ͉ÿŇãƀŚ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉
ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉
ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

ČŇČƳëőÿıã

ŇČãƔśƀıã

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

t͉ƔČƹƔŚ͉ƈŚþƀČŽŸČ͉ã͉ıŏãĥČŏ͉őã͉ŏıőıãƔƜƀã

kûŚ͉ČƹıƈƔČ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ

kûŚ͉ĤŚƀãŏ͉ČőÿŚőƔƀãĆŚƈ͉ƳĳĆČŚƈ

ÍĳĆČŚƈ͉ƀČÿČþČŏ͉ĆČƈƔãſƜČ͉őã͉Žäĥıőã͉ıőıÿıãŇ͉Č͉
őãƈ͉Žäĥıőãƈ͉ıőĆıƳıĆƜãıƈ͉ĆŚƈ͉ãÿČƀƳŚƈ

kûŚ͉Ĭä͉ƳĳĆČŚƈ

ŇãƺČƀ͉ĆŚ͉ƈıƔČ

25

NőƳČőƔäƀıŚ͉ĆŚ͉ãƔƀıŏŝőıŚ͉NŏãƔČƀıãŇ͉ĆŚ͉IãıƔı
͉̱̲ͩ

iãƔƀıǄ͉N͉̱̲ͩ

NŏãĥČŏ

NŏãĥČŏ

$ıőëŏıÿŚ̟͉ıŏãĥČőƈ͉ŏƜĆãŏ

$ıőëŏıÿŚ̟͉ÿãƀƀŚƈƈČŇ͉ĆČ͉ıŏãĥČőƈ

ˤ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ĬŚŏČ̟͉ƈŚþƀČ̟͉ČſƜıŽČƈ̟͉ãĂŸČƈ͉
ÿƜŇƔƜƀãıƈ̟͉ŽƜþŇıÿãĂŸČƈ̲

ˢ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ŽƀČƈČőƔãĂûãŚ̟͉NőƳČőƔäƀıŚ͉őãÿıŚőãŇ̟͉
ČÿƜƀƈŚƈ̤͉ƀČã͉ŁŚƳČőƈ̲

ˣ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ŽãŇãƳƀãƈ̷ÿĬãƳČƈ̟͉ŏãŽã̟͉ƔıŽŚ͉ĆČ͉
ŽãƔƀıŏŝőıŚ̟͉ƔıŽŚ͉ĆČ͉ŽƀäƔıÿã̤͉ŏČıŚƈ͉ĆČ͉
ÿŚŏƜőıÿãĂûŚ̲

ˢ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱ČƈſƜıƈã͉ŚƀıČőƔãĆã̟͉ŽČƈſƜıƈã͉
ãƳãőĂãĆã̟͉ƀŚŽŚƀ͉ıőƳČőƔäƀıŚ̟͉ƀŚÿČĆıŏČőƔŚ͉ĆČ͉
ıőƳČőƔäƀıŚ͉ĆČ͉N̲

ŚŇƜőãƈ

ŚŇƜőãƈ

ŚƈƈƜı

ŚƈƈƜı

ŚőĤƜƈŚ͉Č͉ĆČƈŚƀĥãőıǄãĆŚ

ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ

ČƈãĆŚ

aČƳČ

kãƳþãƀ

kãƳþãƀ͉ÿŚŏ͉ĆƀŚŽĆŚƴő

ƀãőÿŚ͉ƀıãŇ͉Č͉˟ˠŽƔ

ıőǄã͉ŏčĆıŚ͉Č͉þƀãőÿŚ͉ŚþŚƔŚ͉˟ˠŽƔ

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã

IŚƳČƀ͉ãŏãƀČŇŚ͉ŇıƈƔƀãĆŚ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ĆČ͉ÿãőƔŚƈ͉
ãƀƀČĆŚőĆãĆŚƈ

IŚƳČƀ͉ƳČƀŏČŇĬŚ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ̟͉őŚ͉ĆƀŚŽĆŚƴő͉ĬŚƳČƀ͉
ÿıőǄã͉ŏčĆıŚ͉Č͉ƔıŽŚĥƀãĤıã͉þƀãőÿã

OÿŚőČƈ͉Žãƀã͉ĤŚƔŚƈ̟͉ãƜĆıŚ͉Č͉ƳĳĆČŚƈ̟͉ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉ OÿŚőČƈ͉Žãƀã͉ÿãĆã͉ĤıŇƔƀŚ̟͉ŽãĆƀŚőıǄãĆŚƈ͉Čŏ͉ÿŚƀ͉Č͉
Č͉ĳÿŚőČƈ͉ĆČ͉ƀČĆČƈ͉ƈŚÿıãıƈ
ƔãŏãőĬŚ
tƜƔŇıőČ͉Čŏ͉ÿıőǄã͉ČƈÿƜƀŚ͉Č͉ƀČĆČƈ͉ƈŚÿıãıƈ͉ÿŚŏ͉
ĳÿŚőČƈ͉Śƀıĥıőãıƈ

ƀČČőÿĬıĆŚ͉ÿŚŏ͉ÿŚƀČƈ͉Ćã͉ıĆČőƔıĆãĆČ͉ĆŚ͉ƈıƔČ

NŏŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ÿŚŏ͉ŚƜƔŇıőČ͉ÿıőǄã͉ƀıãŇ͉
˟ˠŽƔ

NŏŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ÿŚŏ͉ŚƜƔŇıőČ͉ÿıőǄã͉¢ŚƜƀÿČ͉
¢ãőƈ͉ƀŚ͉˟ˤŽƔ

kûŚ͉Ĭä͉ıőƔČƀãĂûŚ

kûŚ͉Ĭä͉ıőƔČƀãĂûŚ

ƜƈČőƔČ

AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉
ŽƀČ̷ĆČĤıőıĆãƈ͉Č͉ƈƜþ̷ÿãƔČĥŚƀıãƈ

¯ĳƔƜŇŚ̟͉ŏıőıƔƜƀã͉ĆČ͉ıŏãĥČŏ̟͉ƔČƹƔŚ͉ĆČ͉
ãŽƀČƈČőƔãĂûŚ͉Č͉ĳÿŚőČƈ͉Ćãƈ͉ŏĳĆıãƈ͉ıőƔČƀőãƈ͉
̱ãƜĆıŚ̟͉ƳĳĆČŚ̲

¯ĳƔƜŇŚ̟͉ŏıőıãƔƜƀã̟͉ŇŚÿãŇ̟͉ÿśĆıĥŚ͉ĆŚ͉ĆŚÿƜŏČőƔŚ͉Č͉
ƳČƀ͉ŏãıƈ

ŇƔã

ŇƔã

ŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ſƜČ͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ŏČőƜ̟͉Č͉
ŽŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ƈƜþŇıőĬãĆŚ͉Čŏ͉Ňıőńƈ

ŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ſƜČ͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ŏČőƜ̟͉Č͉ŽŚƈƈƜı͉
ĬŚƳČƀ͉ƈƜþŇıőĬãĆŚ͉Čŏ͉Ňıőńƈ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ

ƜƈČőƔČ

iıĥãŇĬã͉ĆČ͉ŽûŚ

kûŚ͉Ĭä͉ŚŽĂŸČƈ͉ĆČ͉ãÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ

iƜĆãőĂã͉ĆČ͉ŇıőĥƜã
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ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉
ŏŚĆČƀãĆã̟͉ÿãıƹã̷ãŇƔã͉ŽƀČĆŚŏıőãƔČ

ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉ŏŚĆČƀãĆã̟͉
ÿãıƹã̷ãŇƔã͉ŽƀČĆŚŏıőãƔČ

AãŏĳŇıã̞͉ƀıãŇ͉̱ƔĳƔƜŇŚƈ̲͉AãŏıŇıã̞͉BČŚƀĥıã͉̱ƔČƹƔŚ̲͉
ãŽãƀČÿČŏ͉Čŏ͉ŽƀČƔŚ̟͉ãǄƜŇ͉Č͉þƀãőÿŚ

AãŏĳŇıã̞͉ƀıãŇ͉̱ƔĳƔƜŇŚƈ̲͉AãŏĳŇıã̞͉¢ŚƜƀÿČ͉¢ãőƈ͉ƀŚ͉
̱ƔČƹƔŚ̲͉ãŽãƀČÿČŏ͉Čŏ͉ƳČƀŏČŇĬŚ̟͉ÿıőǄã̟þƀãőÿŚ͉Č͉
ŽƀČƔŚ

ičĆıŚ

ŇƔŚ

ƀČĆŚŏıőãőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉Ĥƀıãƈ͉Čŏ͉ſƜãőƔıĆãĆČ͉
ƀČǄƜǄıĆã

ƀČĆŚŏıőãőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ̟͉Čŏ͉ſƜãőƔıĆãĆČ͉
ƀČĆƜǄıĆã

ŇƔã

ŇƔã

AƜőĆŚ͉ÿĬãŽãĆŚ͉ãǄƜŇ͉ÿŇãƀŚ

AƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉
ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

ŇČãƔśƀıã

ŇČãƔśƀıã

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

kûŚ͉ČƹıƈƔČ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ

kûŚ͉ČƹıƈƔČ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ

ÍĳĆČŚƈ͉ƀČÿČþČŏ͉ĆČƈƔãſƜČ͉őã͉Žäĥıőã͉ıőıÿıãŇ͉Č͉
őãƈ͉Žäĥıőãƈ͉ıőĆıƳıĆƜãıƈ͉ĆŚƈ͉ãÿČƀƳŚƈ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ

ŇãƺČƀ͉ĆŚ͉ƈıƔČ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ
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¢ıƈƔČŏã͉ĆČ͉NőĤŚƀŏãĂûŚ͉ƜŇƔƜƀãŇ͉̱̲ͩ

$ČÿŇãƀãƔŚƀıãƈ͉ĆČ͉*ƹŽƀČƈıŚőČƈ͉ĆČŇ͉ãƔƀıŏŚőıŚ͉ƜŇƔƜƀãŇ͉
NőŏãƔČƀıãŇ͉ÿŚŏŚ͉ãƔƀıŏŚőıŚ͉ƜŇƔƜƀãŇ͉ĆČ͉Ňã͉kãÿıśő͉̱̲ͩ

¯ČƹƔŚ

NŏãĥČŏͩƔČƹƔŚ

*ƈƔäƔıÿŚ

$ıőëŏıÿŚ̟͉ıŏãĥČŏ͉Č͉ƔČƹƔŚ͉ŏƜĆãŏ

ˡ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱aŚÿãŇıǄãĂûŚ̟͉þƜƈÿã͉ãƳãőĂãĆã̟͉$ãĆŚƈ͉¢N̟͉iČőƜ
ˣ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱NőĳÿıŚ̟͉ŚþŁČƔıƳŚƈ̟͉ŽƀŚÿČĆıŏČőƔŚ̟͉ÿŚőƈƜŇƔãƀ͉
ĆČÿŇãƀãƔśƀıãƈ̟͉ŏãŽãƈ̲

ˢ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱aŚÿãŇıǄãĂûŚ̟͉þƜƈÿã͉ãƳãőĂãĆã̟͉$ãĆŚƈ͉¢N̟͉iČőƜ
ˤ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱NőĳÿıŚ̟͉ŚþŁČƔıƳŚƈ̟͉ŽƀŚÿČĆıŏČőƔŚ̟͉ÿŚőƈƜŇƔãƀ͉
ĆČÿŇãƀãƔśƀıãƈ̟͉ŏãŽãƈ̲
ŚŇƜőãƈ

ŚŇƜőãƈ

ŚƈƈƜı

ŚƈƈƜı

ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ

ŚőĤƜƈŚ͉Č͉ĆČƈŚƀĥãőıǄãĆŚ

aČƳČ

ČƈãĆŚ

kãƳþãƀ͉ÿŚŏ͉ŏČőƜ͉ŚÿƜŇƔŚ͉ÿŚŏ͉ĆƀŚŽĆŚƴő

kãƳþãƀ

ƀãőÿŚ̟͉$ıĆãÿƔıÿ͉BŚƔĬıÿ͉˟ˣŽƔ

ƀãőÿŚ̟͉ãŇıþƀı͉˟˦ŽƔ

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ČƈſƜČƀĆã

IıĥĬŇıĥĬƔ͉ãŏãƀČŇŚ͉ČƳČőƔƜãŇŏČőƔČ͉ƈƜþŇıőĬãĆŚ

IŚƳČƀ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉Čŏ͉ŏãƀƀŚŏ͉ČƈÿƜƀŚ

OÿŚőČƈ͉Žãƀã͉ƀČĆČƈ͉ƈŚÿıãıƈ

OÿŚőČƈ͉ĆČ͉ĤŚƔŚĥƀãĤıã̟͉ČƹÿČŇ̟͉Č͉ĤČƀƀãŏČőƔãƈ

ƀČőÿĬıĆŚ͉ÿŚŏ͉þƀãőÿŚ͉őŚ͉ĤŚŚƔČƀ

iƜıƔŚ͉ƳãƀıãőƔČƈ̟͉ŽƀČČőÿĬıĆŚƈ̟͉ŚƜƔŇıőČ͉Č͉ƈĳŏþŚŇŚ͉ÿŚŏ͉
ÿŚƀČƈ͉Śƀıĥıőãıƈ

NőŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ĆČ͉ÿãőƔŚƈ͉ãƀƀČĆŚőĆãĆŚƈ̟͉
$ıĆãÿƔıÿ͉BŚƔĬıÿ͉˟ˢŽƔ

NőŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ĆČ͉ÿãőƔŚƈ͉ãƀƀČĆŚőĆãĆŚƈ̟͉ƀıãŇ͉˟ˡŽƔ

kûŚ͉Ĭä͉ıőƔČƀãĂûŚ

Ś͉ÿŇıÿãƀ͉Žãƀã͉þƜƈÿãƀ̟͉ã͉ıőŽƜƔ͉þŚƹ͉ƔČŏ͉Ɯŏ͉ĬıĥĬŇıĥĬƔ͉ŽƀČƔŚ͉
Č͉þƀãőÿŚ͉ãŚ͉ƀČĆŚƀ̟͉ãƈƈıŏ͉ÿŚŏŚ͉ã͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ĤıŇƔƀãĥČŏ

AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉
ŽƀČ̷ĆČĤıőıĆãƈ͉Č͉Ɯŏ͉ŏãŽã͉ıőƔČƀãƔıƳŚ͉ĆŚ͉ŏčƹıÿŚ͉
ŚƀĥãőıǄãőĆŚ͉Śƈ͉ŽãƔƀıŏŚőıŚƈ͉ŽŚƀ͉ČƈƔãĆŚ

AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉ŽƀČ̷
ĆČĤıőıĆãƈ͉Č͉ƈƜþ̷ÿãƔČĥŚƀıãƈ

¯ĳƔƜŇŚ̟͉ŏıőıãƔƜƀã͉Č͉ŇŚÿãŇ

őŚ̟͉kƝŏČƀŚ͉ĆŚ͉ĆŚÿƜŏČőƔŚ̟͉ŇãƈƈıĤıÿãĂûŚ̟͉kŚŏČ̟͉
*ƈƔãĆŚ̟͉ƀŚƳıőÿıã̟͉$ıƈƔƀıƔŚ

ŇƔã

ŇƔã

¢ıƔČ͉þãƈƔãőƔČ͉ıőƔČƀãƔıƳŚ͉Č͉ÿŚŏ͉ĆıƳČƀƈãƈ͉ŚŽĂŸČƈ͉

ŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉ſƜČ͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ÿŚƀ͉őŚ͉ŏČőƜ̟͉Č͉ŽŚƈƈƜı͉ĬŚƳČƀ͉
ƈƜþŇıőĬãĆŚ͉Čŏ͉Ňıőńƈ͉Č͉ãƀſƜıƳŚƈ͉Žãƀã͉þãıƹãƀ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ

ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ

iıĥãŇĬã͉ĆČ͉ŽûŚ

ƜƈČőƔČ

kûŚ͉Ĭä͉ŚŽĂŸČƈ͉ĆČ͉ãÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ

kûŚ͉Ĭä͉ŚŽĂŸČƈ͉ĆČ͉ãÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ
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ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉ŏŚĆČƀãĆã̟͉ ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉ŏŚĆČƀãĆã̟͉ÿãıƹã̷
ÿãıƹã̷ãŇƔã͉Č͉þãıƹã
ãŇƔã͉ŽƀČĆŚŏıőãƔČ
AãŏĳŇıã̞͉$ıƔãĆÿƔıÿ͉BŚƔĬıÿ͉őãƈ͉ÿŚƀČƈ̟͉ƀŚƹŚ̟͉þƀãőÿŚ̟͉
ãŏãƀČŇŚ͉Č͉ŽƀČƔŚ

AãŏĳŇıã̞͉ãŇıþƀı͉őãƈ͉ÿŚƀČƈ̟͉þƀãőÿŚ̟͉ŏãƀƀŚŏ͉Č͉ŽƀČƔŚ

ŇƔŚ

ičĆıŚ

ƀČĆŚŏıőëőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ

ƀČĆŚŏıőëőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ

ŇƔã

ŇƔã

AƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ

AƜőĆŚ͉ƔČƹƔƜƀıǄãĆŚ͉ãŇãƀãőŁãĆŚ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ŚƀĥëőıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ

ŇČãƔśƀıã͉Č͉ĆıƈŽŚƈƔãƈ͉ÿŚŏŚ͉Ɯŏ͉þãőőČƀ͉ĆŚ͉ıƔČŏ

uƀĆČŏ͉ãŇĤãþčƔıÿã͉Č͉ƈûŚ͉ČƹıþıĆãƈ͉Čŏ͉Ɯŏã͉ŁãőČŇã͉ŽŚŽ̷ƜŽ͉
ſƜãőĆŚ͉ÿŇıÿã͉őŚ͉ĳÿŚőČ͉ĆČ͉ĤŚƔŚ͉ĆŚ͉ãÿČƀƳŚ

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

kûŚ͉Ĭä͉ČĤČıƔŚƈ

kûŚ͉ČƹıƈƔČ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ

kûŚ͉ČƹıƈƔČ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ

kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ
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ŚŚƔƈ̷͉͉¢ıőĥãŽŚƀČ͉̱̲ͩ
NŏãĥČŏͩƔČƹƔŚ
*ƈƔäƔıÿŚ
ˡ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱kãƳČĥƜČ̟͉ƳıƈıƔČ̟͉ãŽƀČőĆã̲

ˤ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉̱NI̲

ŚŇƜőãƈ
ŚƈƈƜı
ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ
aČƳČ

kãƳþãƀ
ƀãőÿŚ̟͉aãƔŚ͉˟˧ŽƔ

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ĆıƀČıƔã
¯ıŽŚĥƀãĤıã͉ŏƜĆã͉ĆČ͉þƀãőÿŚ͉Žãƀã͉ŽƀČƔŚ͉Č͉ŏČőƜ͉ƈƜƀĥČ
OÿŚőČƈ͉ĆČ͉ƀČĆČƈ͉ƈŚÿıãıƈ
ƀČőÿĬıĆŚ͉ÿŚŏ͉þƀãőÿŚ͉őŚ͉ĬČãĆČƀ͉Č͉őŚ͉ĤŚŚƔČƀ
kûŚ͉Ĭä͉þƜƈÿã͉ČƈÿƀıƔã̟͉ƈŚŏČőƔČ͉ŽŚƀ͉ĤıŇƔƀŚƈ

Ś͉ÿŇıÿãƀ͉őŚ͉ĳÿŚőČ͉ĆČ͉ŇƜŽã̟͉ƈƜƀĥČ͉Ɯŏã͉ıőŽƜƔ͉þŚƹ͉þƀãőÿã

AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉ŽƀČ̷ĆČĤıőıĆãƈ͉
Č͉ƈƜþ̷ÿãƔČĥŚƀıãƈ
NŏãĥČŏ̟͉ƔĳƔƜŇŚ͉Č͉þƀČƳČ͉ƔČƹƔŚ͉ĆČƈÿƀıƔıƳŚ

ŇƔã
¢ıƔČ͉ãŇƔãŏČőƔČ͉ıőƔČƀãƔıƳŚ͉ÿŚŏ͉ĆıƳČƀƈãƈ͉ĤŚƀŏãƈ͉ĆČ͉ĬŚƳČƀ
ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ
iıĥãŇĬã͉ĆČ͉ŽûŚ
kûŚ͉Ĭä͉ŚŽĂŸČƈ͉ĆČ͉ãÿČƈƈıþıŇıĆãĆČ
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ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉ŏŚĆČƀãĆã̟͉ÿãıƹã̷ãŇƔã͉
ŽƀČĆŚŏıőãƔČ
AãŏĳŇıã̞͉aãƔŚ͉őãƈ͉ÿŚƀČƈ̟͉þƀãőÿŚ͉Č͉ŽƀČƔŚ͉AãŏĳŇıã̞͉ŚþŚƔŚ̟͉őãƈ͉
ÿŚƀČƈ͉ŽƀČƔŚ͉Č͉þƀãőÿŚ
ŇƔŚ
ƀČĆŚŏıőëőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ
ŇƔã
AƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ
BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ̟͉Č͉ÿŚŏ͉þãƈƔãőƔČ͉ƜƈŚ͉ĆČ͉ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ
ŇČãƔśƀıã
Iä͉þãƈƔãőƔČƈ͉ČĤČıƔŚƈ͉őãƈ͉ĤŚƔŚĥƀãĤıãƈ̟͉ıőĆŚ͉ĆČƈĆČ͉ŏãƈÿãƀãƈ͉
ãƀƔıƈƔıÿãƈ͉ã͉ĤıŇƔƀŚƈ͉ĆČ͉ÿŚƀ
¯ČƹƔŚ͉ƈŚþƀČŽŚČ͉ıŏãĥČőƈ͉ČƈŽČÿıãŇŏČőƔČ͉Čŏ͉ƔĳƔƜŇŚƈ͉ĆČ͉
þãőőČƀƈ
ÍıĆČŚƈ͉ČƈƔûŚ͉ĆıƈŽŚƈƔŚƈ͉Čŏ͉äƀČã͉ĆıƈƔıőƔã͉ĆŚ͉ãÿČƀƳŚ
ČĆıƀČÿıŚőãŏČőƔŚ͉Žãƀã͉Ś͉ÔŚƜƔƜþČ
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_ČőőıƈÿČőƔƀƜŏ͉NŏŏãƔČƀıČČŇ͉*ƀĤĥŚČĆ͉kČĆČƀŇãőĆ͉̱̲ͩ
ÍĳĆČŚͩƔČƹƔŚ
$ıőëŏıÿŚ
ˤ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉
̱¯NiwkNt͉Nk¯kBOÍ*a̟͉*k¯t͉$*͉
tkI*Ni*k¯t̟͉¶N$$t͉¯NitkNa̟͉
$*¢*kÍtaÍNi*k¯t͉$t͉tkI*Ni*k¯t̟͉
¶k*¢t̟͉kt¯ON̲

ŚŇƜőãƈ
ŚƈƈƜı
ŇãƀŚ͉Č͉ŚþŁČƔıƳŚ
aČƳČ

kãƳþãƀ

IŚƀıǄŚőƔãŇ̟͉ƈƜŽČƀıŚƀ͉ãŇıőĬãĆŚ͉ã͉ČƈſƜČƀĆã
¯ıŽŚĥƀãĤıã͉ŏƜĆã͉ĆČ͉ŽƀČƔŚ͉Žãƀã͉ƳČƀŏČŇĬŚ
OÿŚőČƈ͉ĆČ͉ƀČĆČƈ͉ƈŚÿıãıƈ
ƀČőÿĬıĆŚ͉ÿŚŏ͉þƀãőÿŚ͉őŚ͉ĤŚŚƔČƀ
NŏŽƜƔ͉þŚƹ͉ƀČƔãőĥƜŇãƀ͉ÿŚŏ͉ŚƜƔŇıőČ͉ŽƀČƔŚ͉ƀıãŇ͉˟ˤŽƔ

Ś͉ÿŇıÿãƀ͉Žãƀã͉þƜƈÿãƀ̟͉ã͉ıőŽƜƔ͉þŚƹ͉ƔČŏ͉Ɯŏ͉ĬıĥĬŇıĥĬƔ͉
ãǄƜŇ
AıŇƔƀãĥČŏ͉ŽƀČƈČőƔČ͉ÿŚŏ͉ƈČŇČĂûŚ͉ĆČ͉ÿãƔČĥŚƀıãƈ͉ŽƀČ̷
ĆČĤıőıĆãƈ
ãƔČĥŚƀıã̟͉ıŏãĥČŏ͉Č͉ƔĳƔƜŇŚ

ŇƔã
¢ıƔČ͉ãŇƔãŏČőƔČ͉ıőƔČƀãƔıƳŚ͉ÿŚŏ͉ĆıƳČƀƈãƈ͉ĤŚƀŏãƈ͉ĆČ͉
ĬŚƳČƀ
ŚŇãĥČŏ͉ƳČƀƔıÿãŇ̟͉ƈČŏ͉ƈŚþƀČŽŚƈıĂûŚ͉ĆČ͉äƀČãƈ
ƜƈČőƔČ
iƜĆãőĂã͉ĆČ͉ŇıőĥƜã
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ÍãƀıãĂûŚ͉ĆČ͉ƔãŏãőĬŚ͉ĆČ͉ÿŚƀŽŚ͉Č͉ĤŚőƔČ͉ŏŚĆČƀãĆã̟͉
ÿãıƹã̷ãŇƔã͉ŽƀČĆŚŏıőãƔČ
AãŏĳŇıã̞͉BŚƔĬãŏ͉̱ƔĳƔƜŇŚƈ̲͉AãŏĳŇıã̞͉iČƀƀıƴČãƔĬČƀ͉̱ƔČƹƔŚ̲͉
ãŽãƀČÿČŏ͉Čŏ͉ƳČƀŏČŇĬŚ̟͉ÿıőǄã̟þƀãőÿŚ͉Č͉ŽƀČƔŚ
ŇƔŚ
ƀČĆŚŏıőëőÿıã͉ĆČ͉ÿŚƀČƈ͉ſƜČőƔČƈ
ŇƔã
AƜőĆŚ͉þƀãőÿŚ
BƀãĤıƈŏŚƈ͉ĥČŚŏčƔƀıÿŚƈ͉Č͉ãƜƈđőÿıã͉ĆČ͉ıŇƜƈƔƀãĂŸČƈ
ŇČãƔśƀıã
kûŚ͉Ĭä͉ŏƜıƔŚƈ͉ČĤČıƔŚƈ̟͉ãŽČőãƈ͉Śƈ͉ÿƀčĆıƔŚƈ͉Ćãƈ͉
ıŏãĥČőƈ͉ſƜČ͉ƈûŚ͉ƀČĆıĥıĆŚƈ͉Žƀã͉ŽƀśŽƀıã͉ıŏãĥČŏ
¯ČƹƔŚ͉ƈŚþƀČŽŸČ͉ıŏãĥČőƈ
kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ
kûŚ͉ĤŚı͉ČőÿŚőƔƀãĆŚ͉ƳĳĆČŚƈ
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NOTÍCIAS
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INVENTÁRIO

NACIONAL

BEM VINDO AO INVENTÁRIO NACIONAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

DESTAQUES

INVENTÁRIO

NOTÍCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipi

NOTÍCIA

Lorem ipsum dolor sit
amet, consp

EVENTOS

NOTÍCIA

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet

INVENTÁRIO

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipi

35

CONHEÇA O INRC
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat vo

lutpat.

O INVENTÁRIO
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna duis dolore.
LER MAIS

EXPLORE O REPOSITÓRIO

OU

ACESSE O REPOSITÓRIO COMPLETO

INRC
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Fale Conosco
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Página institucional
INRC

INVENTÁRIOS

NOTÍCIAS

CONTATOS

Institucional
Glossário INRC

INVENTÁRIO

Documentos Oﬁciais

NACIONAL
Home / Institucional

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.

O QUE É INRC?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

ex ea commodo consequat.

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

duis dolore te feugait nulla facilisi. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation.

Legenda fotograﬁa

TÍTULO SECUNDÁRIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

TÍTULO TERCEÁRIO

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Vel

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

odio dignissim qui

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Legenda fotograﬁa
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Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobo.

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
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Inventários
INRC

NOTÍCIAS

INVENTÁRIOS

CONTATOS

Inventários
Inventário Completo
Explore o Inventário

INVENTÁRIO

Submeta um Novo Inventário

NACIONAL
Home / Inventários

CONHEÇA OS INVENTÁRIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.

REPOSITÓRIO DE INVENTÁRIOS

SUBMETA UM NOVO INVENTÁRIO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl

ut aliquip ex ea commodo consequat.

ut aliquip ex ea commodo consequat.
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO

ACESSE O REPOSITÓRIO COMPLETO

EXPLORE O REPOSITÓRIO

Busque por inventários ou itens

POR LOCALIDADE
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POR CATEGORIA DE INVENTARIO

INRC

Inventários

Notícias

Contato

Institucional

Inventários

Ultimas Notícias

Fale Conosco
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Capa do Inventário
INRC

INVENTÁRIOS

NOTÍCIAS

CONTATOS

INVENTÁRIO
NACIONAL

Home / Inventários / Inventário Nacional: Goiás / Inventário do Município de Lorem

Localização

INVENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE LOREM
Goiás - Pirenópolis

Descrição
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Delenit augue duis dolore te

Imagens

feugait nulla facilisi. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Título

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad
minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur?

Vídeos

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui oﬃcia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis
dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut oﬃciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et
voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut

Áudio

aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Título

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque
corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa
qui oﬃcia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita
distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod

Documentos
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem
quibusdam et aut oﬃciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et
molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus
maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

Técnicos Responsáveis
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui oﬃcia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio
cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis
dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut oﬃciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et
voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut

Instituições Responsáveis

aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
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Instituições Responsáveis
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Colabore com o Inventário
ACESSE O INVENTÁRIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
FORMULÁRIO DE COLABORAÇÃO

COMENTÁRIOS
Nome
Digite aqui...
Mensagem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc...

ENVIAR

Usuário 5 horas atrás

26/06/2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie.
12

2

Usuário 5 horas atrás

26/06/2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
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