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EDITAL 002/2020 

PRÊMIO FRANCISCO ALBERTO SALES 

EDITAL DE PREMIAÇÃO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 

CULTURAIS E ARTÍSTICOS PARA A CIDADE DE PENEDO - 

ALAGOAS EM 2020, ATRAVÉS DA LEI ALDIR BLANC N° 

14.017/2020 QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS 

AO SETOR CULTURAL. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE – SEMCLEJ, instituição 

jurídica de direito público, sem fins lucrativos, conforme Lei nº. 1.649/2019, e das atribuições 

de sua Secretária Aliny Costa Bezerra, conforme Decreto Municipal nº. 690 de outubro de 2020, 

inscrita no CNPJ sob o nº.12.243.697/0001-00 com sede na Rua Dâmaso do Monte, n° 73, 

Centro Histórico de Penedo/AL, torna público para conhecimento dos interessados, o presente 

EDITAL DE PRÊMIOS FRANCISCO SALES DO MUNICÍPIO DE PENEDO, esta versão completa já 

incluindo todas as alterações com prorrogação de prazos, cronograma e retificações para a 

seleção de projetos culturais e artísticos para premiação conforme as regras estipuladas pelo 

presente edital.  Atendendo ao Inciso III do art. 2º da Lei nº. 14.017, de 29 de Junho de 2020 (LEI 

ALDIR BLANC), Decreto Federal nº. 10.464/2020, Decreto Municipal nº. 690 de outubro de 2020 

e no que couber a Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

1. MOTIVAÇÃO  

Uma política pública para a Cultura se estabelece a partir de algumas premissas, que incluem a 

democratização do acesso aos recursos públicos, a transparência na escolha dos projetos a 

serem contemplados e a participação da chamada Comunidade Cultural em sua efetivação. Um 

dos instrumentos para que se alcance estes objetivos é o da publicação de editais, que permitam 

igualdade de condições para que todos os interessados participem, e assim o Poder Público 

possa fomentar a atividade artística, transferindo recursos e garantindo aos chamados agentes 

sociais da Cultura condições de realizarem o seu fazer artístico, incrementando toda uma cadeia 

produtiva do segmento. Além destes aspectos, a gestão da SEMCLEJ presta uma homenagem ao 

Médico, visionário e alagoano, o Dr. FRANCISCO ALBERTO SALES, que foi idealizador, fundador 

e mantenedor da FUNDAÇÃO CASA DO PENEDO, museu localizado na histórica cidade ribeirinha 

de Penedo/AL. 

2. OBJETO  

Constitui objeto deste Edital a seleção de propostas a serem premiadas para a produção, 

difusão, circulação, manutenção e capacitação no campo das expressões artísticas e culturais 

reconhecidas e praticadas na Cidade de Penedo, a serem premiadas de acordo com os valores 

pré-definidos e distribuídos de acordo com os 20 (vinte) segmentos representados no Art. 4° da 

Lei N° 1.483/2013 que institui o Sistema Municipal de Cultura, agrupados da seguinte forma: 
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I- ARTE: 

a- Artes visuais; 

b- Música; 

c- Artesanato e artes aplicadas; 

d- Artes cênicas; 

e- Literatura; 

f- Culturas urbanas; 

g- Audiovisual; 

h- Artes digitais; 

i- Arte educação; 

j- Agente cultural; 

k- Produtor cultural; 

l- Cidadãos. 

II- PATRIMÔNIO CULTURAL: 

a- Comunidades tradicionais; 

b- Tradições populares; 

c- Cultura de raiz; 

d- Culturas afro-brasileiras em suas diversas manifestações; 

e- Culturas populares; 

f- Arquivos, museus, salas de memória, centros culturais e coleções particulares; 

g- Patrimônio material; 

h- Patrimônio imaterial. 

3. PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES  

3.1 Os formulários das inscrições deverão ser entregues, no período de 07/12 a 11/12 de 2020, 

de segunda a sexta-feira, durante o horário das 08h00 às 12h00 e de 14:00 ás 17:00, na sede da 

SEMCLEJ (casa de apontadoria), localizada na Rua Dâmaso do Monte, n° 142, Centro Histórico 

de Penedo/AL. 

3.2 Este Edital, o formulário de inscrição e seus anexos estarão à disposição no seguinte 

endereço eletrônico: http://www.penedo.al.gov.br, e em sua sede para consulta até o dia 11 de 

dezembro de 2020;  

3.3 Não serão aceitas inscrições enviadas por correios, fax, internet ou outra forma distinta das 

especificadas neste Edital. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 Poderão participar propostas advindas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.  

a) Pessoa Jurídica: com ou sem fins lucrativos, dotada de natureza cultural, produção 

musical e/ou produção de eventos, que exerçam atividades culturais no município e 

que esteja adimplente com as obrigações fiscais;   

b) Pessoa Física: maior de 18 (dezoito) anos que exerça atividades culturais, 

individualmente ou através de grupo informal, que deverá apresentar os documentos 

descritos no item 6.2.2 deste edital;   

http://www.penedo.al.gov.br/


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL - CNPJ: nº.12.243.697/0001-00 

Rua Dâmaso do Monte, n° 73, Centro Histórico – CEP: 57200-000 
TEL: (82) 3551-3907 / E-MAIL: secturpenedo@gmail.com 

 

4.2. O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na desclassificação do projeto 

em qualquer fase do processo seletivo.  

5. DA PREMIAÇÃO  

5.1 O Valor total deste edital será de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), 

proveniente dos valores estabelecidos pela União no anexo III do § 1º do art. 10 do Decreto nº 

10.464/2020 em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 

2020. 

5.2 As propostas deverão ser apresentadas levando-se em conta uma das faixas de valores que 

mais se enquadrem em seu orçamento, sendo os prêmios distribuídos da seguinte forma:  

CATEGORIA QUANTIDADE VALOR DO PRÊMIO TOTAL POR CATEGORIA 

Artesãos, músicos, 
dançarinos, atores, 
cultura popular e 
etc. 

27 
(vinte e sete) 

R$ 2.000,00 
(dois mil reais) 

R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais) 

Lives de pequeno 
porte, edição de 
livros, gravação de 
CDs, oficinas, 
workshops e etc. 

13 
(treze) 

R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) 

R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais) 

Lives de médio 
porte, montagens 
teatrais, 
performances, 
produções 
audiovisuais e etc. 

08 
(oito) 

R$ 7.000,00 
(sete mil reais) 

R$ 56.000,00 
(cinquenta e seis mil reais) 

Lives de grande 
porte, espetáculos, 
feiras e etc. 

06 
(seis) 

R$ 10.000,00 
(dez mil reais) 

R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) 

 
TOTAL 

R$ 235.000,00 
(duzentos e trinta e cinco mil 

reais) 

Parágrafo único – caso o projeto tenha orçamento acima do valor das faixas acima, o 

proponente deverá indicar o montante e a fonte dos recursos complementares.  

6. INSCRIÇÕES 

6.1 As propostas deverão, ser entregues em 2 (dois) envelopes, contendo em cada um o título 

Edital PRÊMIO FRANCISCO ALBERTO SALES, indicando o segmento a qual pertence, conforme 

item 2 (Objeto).  

6.2 ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO JURÍDICO‐FISCAL ‐ Documentação necessária para habilitação 

jurídica entregue em cópias xerografadas perfeitamente legíveis, em 01 (uma) via, obedecendo 

a seguinte ordem: 
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6.2.1 PESSOA JURÍDICA: Da organização/instituição proponente:   

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;   

d) Comprovante de situação cadastral junto à receita federal (CNPJ);   

e) Certidão negativa de débitos municipais;   

f) Certidão negativa de tributos estaduais;   

g) Certidão negativa de tributos federais;   

h) Prova De Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);   

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;   

j) Cópia de comprovante da Conta Corrente em nome do Proponente (Pessoa Jurídica);   

k) Cópia de documento oficial com foto do representante legal;   

l) Comprovante de endereço residencial atualizado (máximo de 90 dias);   

6.2.2 Em se tratando de PESSOA FÍSICA:   

a) Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência do proponente;   

b) Comprovante de conta corrente ou poupança bancária da pessoa física;   

c) Certidão negativa de débitos municipais;   

d) Certidão negativa de Tributos Estaduais;   

e) Certidão negativa de Tributos Federais;   

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.3 ENVELOPE 2 – SELEÇÃO CONCEITUAL E TÉCNICA - contendo o formulário de inscrição, 

fornecido pela SEMCLEJ e disponibilizado no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Penedo ( http://www.penedo.al.gov.br), o projeto técnico e os anexos deverão estar assinados 

pelo representante legal do proponente.   

I – Projeto detalhado, e contendo todas as informações necessárias para avaliação da 

Comissão de Seleção;  

II – Orçamento e cronograma detalhado do projeto, contendo valores e prazos de 

execução; 

III – Currículo do proponente ou histórico/portfólio da empresa produtora (em caso de 

Pessoa Jurídica).  

6.3.1 Todas as certidões apresentadas devem ser emitidas no domicílio ou sede do proponente, 

ou outra equivalente, na forma da lei, bem como devem estar válidas na data de realização da 

inscrição da proposta.   

6.3.2 A não apresentação de qualquer um dos formulários ou de qualquer um dos documentos 

listados acima, em desacordo com o estabelecido no presente Edital, implicará na inabilitação 

do proponente.   

6.3.3 Será vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax, via correio eletrônico ou via 

postagem por empresas de carga e logística.   

Parágrafo Primeiro – os projetos premiados deverão integrar um calendário de ações culturais, 

a serem programadas e deverá ser lançado em agenda a ser definida em conjunto com a 

http://www.penedo.al.gov.br/
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SEMCLEJ, no período de até 12 meses, contados a partir do repasse dos recursos previstos neste 

edital, levando-se em consideração a descentralização destas ações, buscando alcançar todas as 

regiões administrativas de Penedo. 

Parágrafo Segundo - Serão desclassificadas todas as propostas que não forem apresentadas no 

formulário e anexos fornecidos pela SEMCLEJ e que não estiverem devidamente assinadas pelo 

proponente ou pelo representante legal (Pessoa Jurídica), e cujas propostas que não atenderem 

as exigências deste edital. 

Parágrafo Terceiro – É de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente o uso/cessão de 

direitos autorais, morais, patrimoniais, imagens ou musicais conexos às propostas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, assim como taxas bancárias e quaisquer outras 

necessárias a emissão de documentos, inclusive junto a órgãos como Sociedade Brasileira de 

Autores Teatrais (SBAT), Ordem dos Músicos do Brasil e Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD), entre outros vinculados a cada segmento, em decorrência da execução do 

projeto, isentando a SEMCLEJ de qualquer responsabilidade.  

Parágrafo Quarto – Os contemplados autorizam, desde já, a SEMCLEJ e a Prefeitura de Penedo, 

a mencionar seu apoio e utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem 

qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os 

relatórios de atividades dos projetos selecionados por este edital.  

Parágrafo Quinto - todas as propostas premiadas deverão em sua execução conter a seguinte 

informação: Produzido com Recursos da LEI ALDIR BLANC para o setor Cultural de Penedo–

SEMCLEJ e a logo da PREFEITURA DE PENEDO, de acordo com o produto a ser gerado por cada 

prêmio.  

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA COMISSÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  

7.1 A habilitação consistirá na análise e conferência dos documentos exigidos entregues pelo 

proponente, sendo realizada pela Comissão de Avaliação Técnica, composta por 05 (cinco) 

membros nomeados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude, através 

do Decreto Municipal nº 709/2020 e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Penedo.  

7.2 A avaliação e a seleção das propostas deverão estar de acordo com o cronograma descrito 

no item 9;  

7.3 O parecer da comissão de seleção das propostas apresentadas será lavrados em ATA. As 

propostas serão julgadas a partir dos seguintes fundamentos gerais: 

CRITÉRIOS 

I. Mérito da concepção do projeto (argumento e sua justificativa); 

II. Criatividade e relevância Cultural;  

III. Portfólio da empresa produtora e/ou currículo do proponente; 

IV. Viabilidade da execução do projeto (orçamento, fontes de apoio de financeiro, 

receitas previstas, cronograma);  

V.  Atenção a acessibilidade (por exemplo: linguagem de libra, áudio descrição). 
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7.3.1 Cada critério terá nota avaliada de 0 a 10 pontos, totalizando 50 pontos. 

7.3.2 Serão sumariamente desclassificados os proponentes que obtiverem pontuação inferior a 

50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima. 

7.4 Serão classificados quantos projetos forem necessários para que se complete o valor 

destinado neste edital, de acordo com os agrupamentos definidos pelo Sistema Municipal de 

Cultura (item 2 deste edital);  

7.5 Eventuais recursos às decisões da Comissão Especial de Avaliação Técnica deverão ser 

interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da publicação do resultado no diário oficial 

do município, sendo inválidas as impugnações que extrapolarem tal prazo;  

7.6 As propostas selecionadas serão divulgadas em lista a ser disponibilizada no endereço 

eletrônico:  http://www.penedo.al.gov.br e no Diário Oficial do Município.  

7.7 Eventuais recursos, em caso de aceitação por parte da SEMCLEJ, também serão publicados 

no Diário Oficial do Município e no endereço: http://www.penedo.al.gov.br, com respectivo 

parecer a ser emitido pela Secretária Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude. 

8. DA INABILITAÇÃO   

8.1. Serão inabilitadas as propostas:   

m) que a documentação não esteja completa ou com prazo de validade vencido na data 

da inscrição;   

n) Que o proponente (pessoa jurídica/física), esteja em situação de pendência, 

inadimplência, falta de prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados 

com a esfera Municipal;  

o) Que forem inscritos de forma inadequada ou incompleta, ou que apresentem 

quaisquer outras incorreções que não atendam às exigências do presente Edital, da Lei 

nº. 14.017, de 29 de junho de 2020 (LEI ALDIR BLANC), Decreto Federal nº. 

10.464/2020, Decreto Municipal nº. 690 de outubro de 2020; 

9. CRONOGRAMA DO EDITAL DESCRIÇÃO/ DATAS  

• Período de Inscrições 10 a 14/12/2020  

• Análise de 15 e 16/12/2020  

• Publicação dos Projetos Habilitados 17/12/2020  

• Prazo para recursos 18 e 19/12/2020 

• Publicação do Resultado Final e Homologação 21/12/2020  
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

10.1 O resultado final da seleção será divulgado no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Penedo (http://www.penedo.al.gov.br), publicado no Diário Oficial do Estado ou dos municípios 

alagoanos, assim como afixado na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e 

Juventude, em data posterior a fase de recursos.   

10.2. Não serão fornecidas qualquer informação por telefone sobre os resultados.   

10.3. As propostas não selecionadas e sua respectiva documentação não serão devolvidas.   

http://www.penedo.al.gov.br/
http://www.penedo.al.gov.br/
http://www.penedo.al.gov.br/
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11. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  

ÓRGÃO: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
ESPORTE, LAZAR E JUVENTUDE – SEMCLEJ. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
ESPORTE, LAZAR E JUVENTUDE – SEMCLEJ. 

FUNÇÃO: 13 CULTURA 

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL 

PROGRAMA: 1.4.1 CELJ – CULTURA, ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE. 

AÇÃO: 4.213 AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI ALDIR BLANC 
– APOIO AO SETOR CULTURAL NA 
PANDEMIA. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, 
Desportivas e outras R$ 235.000,00 

FONTE: 0904 Outras Vinculações de Transferência 

TOTAL DA AÇÃO: R$ 235.000,00 

 

11.2. Ficam destinados ao PRÊMIO FRANCISCO ALBERTO SALES o montante de R$ 235.000,00 

(DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS) distribuídos para até 74 apresentações artísticas.   

11.3. A contratação dos proponentes selecionados está condicionada à disponibilidade 

orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude. 

12. DO PAGAMENTO   

12.1. Os recursos para os projetos selecionados serão liberados em parcela única, após a 

publicação da respectiva súmula do contrato de prestação de serviços e demais trâmites 

administrativos a serem cumpridos pela SEMCLEJ. O Contrato deverá ser assinado dentro do 

prazo de 10 (dez) dias a contar da data da publicação da homologação e adjudicação do 

resultado no Diário Oficial do Município e na página da campanha no endereço eletrônico 

http://www.penedo.al.gov.br 

12.2. O selecionado fica obrigado a comparecer à SEMCLEJ para assinatura do Contrato e 

apresentação da nota fiscal do serviço e fotos da apresentação. Caso o proponente não 

compareça no prazo supramencionado, perderá o direito ao apoio financeiro, podendo a 

CULTURA realizar o apoio a projeto classificável respeitando a ordem de classificação.   

12.3. Os selecionados receberão os recursos referentes à prestação de serviços, através de 

CONTA CORRENTE OU POUPANÇA informada na fase de habilitação jurídico-fiscal, no prazo de 

até 30 (trinta) dias após o RESULTADO FINAL, sendo o OUTORGADO responsável pela 

regularidade deste cadastro.   

12.4 O pagamento dos recursos destinados por este Edital fica condicionado à atualização, se 

necessária, da documentação de comprovação de regularidade fiscal. A atualização deverá 

ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado 

final no Diário Oficial do Município e na página oficial da Prefeitura endereço eletrônico 

http://www.penedo.al.gov.br  sob pena de desclassificação. 

http://www.penedo.al.gov.br/
http://www.penedo.al.gov.br/
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13. DAS PENALIDADES   

13.1. A inexecução total ou parcial dos critérios e exigências estabelecidas neste edital, contrato 

e anexos decorrentes deste, estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 e 88 da Lei 

8.666/93, no que couber, e em penalidades administrativas estabelecidas por esta Secretaria.   

14. DAS OBRIGAÇÕES   

14.1 Os grupos musicais e artistas solos selecionados, irão realizar apresentações artística, 

conforme cronograma da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE. 

14.2. A contratada ficará obrigada a todas as demais cláusulas estabelecidas no instrumento 

contratual instituído para este edital, anexo V.   

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

15.1. A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, esporte e Juventude não se responsabiliza pelo 

uso de qualquer imagem ou qualquer obra de propriedade intelectual por parte dos 

selecionados. Toda a responsabilidade é exclusivamente dos respectivos proponentes de 

projetos aprovados neste Edital.   

15.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à realização 

das apresentações, implicará a eliminação sumária do respectivo projeto, sendo declarados 

nulos de pleno direito a inscrição de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais 

sanções de caráter judicial.   

15.3. Os selecionados se comprometem a cumprir fielmente o projeto aprovado, de acordo com 

as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação vigente do ESTADO DE ALAGOAS, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO, SEMCLEJ e LEI ALDIR BLANC. 

15.4. O inadimplemento das obrigações previstas neste Termo sujeitará o OUTORGADO à multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 

unilateral pela administração e da imposição de outras sanções previstas na legislação aplicável. 

15.5. A inobservância ou o descumprimento das normas estabelecidas no presente edital 

poderá implicar no impedimento de participar de editais da Secretaria Municipal de Cultura, 

Lazer, Esporte e Juventude pelo período de 02 (dois) anos.   

15.6. Os selecionados poderão ser convidados pela SEMCLEJ para a divulgação de sua 

apresentação, na mídia em geral, sendo-lhes vedada a exigência de cachês ou qualquer outra 

modalidade de pagamento. Os selecionados assumem o compromisso de buscar os próprios 

espaços de divulgação, nas mídias tradicionais, online e alternativas, como forma de dar a 

máxima visibilidade possível à realização de sua apresentação artística. 

15.7. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Avaliação Técnica, e, em 

última instância, pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, esporte e Juventude;  
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15.8. Fica reservada a SEMCLEJ a faculdade de revogar, no todo ou em parte, desde que para 

atender a interesse público, ou de anular o presente edital, em razão de vício, sem assistir às 

entidades direito à reclamação, indenização, reembolso ou compensação.  

15.9. É proibida a utilização dos recursos de forma não prevista na Lei Federal nº. 14.017, de 29 

de Junho de 2020, no Decreto Federal nº. 10.464, de 17 de Agosto de 2020, Decreto Municipal 

nº 690 de outubro de 2020 e neste edital, sob pena de aplicação de penalidades previstas em 

Lei e da devolução integral dos recursos utilizados em discordância, com juros e correção 

monetária.  

15.10. A infringência de qualquer dos itens deste edital ou a utilização de qualquer meio ilícito 

ou imoral para cadastramento bem como qualquer declaração falsa poderá incorrer nas 

penalidades previstas no Decreto-Lei nº. 2.848, de 07 de Dezembro de 1940 (Código Penal) e 

nas demais legislações municipais e federais.  

 

15.11. Qualquer dúvida e/ou esclarecimento deverá ser direcionado à SEMCLEJ, através do e-

mail: secturpenedo@gmail.com  

 

15.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Penedo para dirimir quaisquer questões decorrentes do 

presente instrumento.                                                           

Penedo/AL, ____ de ______________de 2020. 

Aliny Costa Bezerra 

Secretária Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude 
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