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Festa de Confraternização
Evento reúne mais de 6 mil pessoas no clube da empresa com distribuição 
de 1.300 brinquedos, parque de diversões infantil, almoço e show 
da banda Pancanejo.

Empresa recebe
premiações

8ª Sipat Integrada 
é realizada

Jalles vende 60%
de termelétrica

PÁGINA 9 PÁGINA 14 PÁGINA 16

SEGURANÇA

PÁGINA 10

DESTAQUE PARCERIA



PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM QUEIMADURAS 

Não encoste em superfícies quentes

Cuidado com líquidos aquecidos/vapor 

Atenção com o estado de conservação
de abraçadeiras, mangueiras e tubulações 

Em atividades de risco de contato,
use os EPIs adequados

Não deixe que produtos químicos (ácido, cal, etc.)
entre em contato com sua pele

A Jalles Machado foi certificada na Plataforma Sedex/S-meta,
que garante que a empresa trabalha os três pilares da sustentabilidade: 

o econômico, o social e o ambiental, praticando a ética e o comércio justo. 

A certificação é um diferencial junto a clientes nacionais e de outros países.
 

Para aprovação, foram avaliadas informações de saúde e segurança, 
normas laborais, procedimentos ambientais e ética comercial.



3Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018

Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 Encerramos mais um ano com a sensação do 
dever cumprido, muitos desafios superados e muitas 
conquistas alcançadas. Em um cenário econômico 
difícil, inauguramos a Fábrica de Açúcar Segundo 
Braoios Martinez da Unidade Otávio Lage, que nos 
permitiu ter mais alternativas de produtos. 
 Exportamos açúcar para diversos países e 
ampliamos a nossa atuação no mercado interno. 
Conquistamos novas certificações que garantem a 
qualidade dos nossos produtos. 
 Investimos em tecnologia, principalmente em 
irrigação, para aumentar a produtividade agrícola. 
Realizamos, em parceria com o IAC, o lançamento de 

três variedades de 
cana adaptadas às 
condições de Cerrado. 
Conseguimos superar 
a nossa meta de 
moagem de 4.300.000 
toneladas de cana nas 
duas unidades. 
 Com uma gestão 
criativa e focada na 
redução de custos, 
conseguimos buscar 
novas oportunidades 
de negócio. Fechamos 

mais uma parceria com a Albioma, com a venda de 
60% da termelétrica da Unidade Jalles Machado para 
essa empresa francesa. O nosso foco continuará sendo 
a produção de açúcar e etanol. 
 Agradecemos a todos os nossos acionistas e 
investidores pela confiança; fornecedores, parceiros e 
principalmente aos nossos colaboradores pela dedica-
ção e comprometimento. Vocês são o maior diferencial 
da Jalles Machado. Que em 2018, possamos estar 
juntos novamente para superar novos desafios e 
alcançar grandes resultados para todos.

Agradecemos a todos os 
nossos acionistas e 
investidores pela 
confiança; 
fornecedores, parceiros 
e principalmente aos 
nossos colaboradores 
pela dedicação e 
comprometimento”

“

Jalles Machado
Rod GO-080, km 75,1 - Zona Rural, Caixa Postal 04 

CEP: 76388-899 - Goianésia –GO. 

Telefone: +55 (62) 3389-9000

Conselho de Administração
Otávio Lage de Siqueira Filho

Silvia Regina de Siqueira

João Pedro Braollos Neto

Clovis Ferreira de Morais

Gibrail Kanjo Esber Brahin

Diretoria
Otávio Lage de Siqueira Filho – Diretor-Presidente

Rodrigo Penna de Siqueira – Diretor Financeiro

Joel Soares Alves da Silva – Diretor de Operações

Henrique Penna de Siqueira – Diretor Comercial

A Folha da Cana é uma publicação da Jalles Machado, produzida 
pela Assessoria de Imprensa da empresa, com distribuição 
gratuita aos seus colaboradores, acionistas, clientes e parceiros.

Edição: Daniela Rodrigues JP/GO 2345

Reportagem: Daniela Rodrigues e Diego Vieira

Diagramação: Leonardo Ribeiro

Impressão: Gráfica Formato

Tiragem: 4.200 exemplares 

Contato: 62 3389-9038

www.jallesmachado.com

A revista Folha da Cana já está disponível 
on-line  para tablets e smartphones. 
Acesse a sua loja de aplicativos e baixe 
Folha da Cana.
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Empresa promove campanhas de 
prevenção contra câncer
Os colaboradores da Jalles Machado e Unidade Otávio Lage 
participaram de palestras e eventos de conscientização sobre a 
importância da prevenção ao câncer de mama, de colo de útero 
e de próstata. A programação fez parte das campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Saúde
Trabalho

Diretor se reúne com Ministro do TST
O diretor-presidente da Jalles Machado e presidente da Adial, 
Otávio Lage de Siqueira Filho, participou de uma reunião, em 
Brasília, com o ministro Ives Gandra Filho, presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho. Na ocasião, o diretor agradeceu o 
ministro pela firme atuação na defesa da reforma trabalhista e 
solicitou apoio no sentido de fazer valer as novas regras.

Práticas da Jalles são apresentadas 
em Encontro do MGC
A Jalles Machado foi destaque na 2ª Edição do Encontro de 
Práticas de Gestão Bem-Sucedidas, promovido pelo Movimento 
Goiás Competitivo (MGC), em parceria com o Sebrae/GO. Na 
ocasião, o diretor-presidente, Otávio Lage Filho, apresentou as 
práticas adotadas na empresa que permitem à Jalles ter alta 
performance, superar os desafios econômicos e se consolidar 
como referência no setor sucroenergético nacional.

Gestão

Missa marca encerramento da 
Safra 2017/18
Para marcar o encerramento da Safra 2017/18 na Jalles Macha-
do e na Unidade Otávio Lage, foi celebrada uma missa de ação 
de graças na Capela Nossa Senhora da Penha. A celebração foi 
presidida pelo padre Cleber Matos e teve a participação da 
diretoria, acionistas e colaboradores.

Celebração

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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Fábrica atinge meta de produção de 
açúcar orgânico
A Fábrica de Açúcar da Jalles Machado atingiu a meta de produ-
ção de açúcar orgânico nesta safra. A diretoria parabeniza todos 
os colaboradores pelo empenho e dedicação. 

Resultado

Almoço Natalino encerra festividades 
Os colaboradores da Jalles Machado e Unidade Otávio Lage 
participaram do tradicional almoço natalino. Com cardápio 
especial de natal, o almoço é uma forma de confraternização e 
encerrou as festividades de final de ano na empresa.

Confraternização

Comercial

Convenção de Vendas reúne 
representantes
A Jalles Machado promoveu a 3ª Convenção de Vendas de 
Saneantes Itajá. O evento aconteceu na sede da empresa e 
reuniu representantes de todo o Brasil, que participaram de 
palestras, discutiram os resultados e as metas para 2018, além 
de conhecerem os investimentos realizados pela empresa na 
ampliação da fábrica de saneantes.

Diretoria apresenta resultados a 
parceiros agrícolas
Os parceiros agrícolas da Jalles Machado e Unidade Otávio 
Lage participaram da reunião anual de apresentação de resul-
tados. Na ocasião, foram apresentados os números da safra 
2017/18, os investimentos realizados pela empresa e as expec-
tativas para o próximo ano. 

Parceria

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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SAUDADE

Sempre otimista, com um sorrido no rosto, Ricardo 
Fontoura deixa para nós um legado de superação, de 
nunca desistir diante das dificuldades e, acima de tudo, de 
amor à vida.

 Ricardo teve sua trajetória profissional marcada 
pela atuação nas empresas do Grupo Otávio Lage, onde 
era presidente. Formado em Engenharia Civil pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, foi diretor-presidente da 
Jalles Machado entre 2006 e 2008 e era presidente do 
Conselho de Administração da empresa desde 2006.

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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Uma pessoa simples, cativante e de uma força inabalável. Ricardo Fontoura 
deu continuidade aos sonhos de Otávio Lage, não só nos negócios da família, 
mas também no incentivo às pessoas. Um grande líder que gostava de 
compartilhar, ensinar e ficava feliz em ver o sucesso de todos!

Em breve, será lançada uma edição especial da Revista Folha da Cana em homena-
gem a Ricardo Fontoura, contando sua trajetória, fatos marcantes da sua vida e 
depoimentos daqueles que mais conviveram com ele.    

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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SAFRA

 A Safra 2017/18 foi encerrada na Unidade Jalles 
Machado e Unidade Otávio Lage com a moagem de 
4.328.600 toneladas de cana-de-açúcar, sendo 2.577.800 
toneladas na UJM e 1.750.800 na UOL. Esse volume de 
moagem é 14,8% superior ao da safra anterior. A produtivi-
dade média das duas unidades foi de 83,3 toneladas de cana 
por hectare.
 “Estamos satisfeitos com os resultados alcançados. 
Agradecemos a toda a equipe das duas unidades que tanto 
se empenhou para que pudéssemos atingir nossas metas. 
Na próxima safra, o desafio vai ser grande, pois teremos 
muita cana para moer, mas com uma boa manutenção de 
entressafra e a dedicação de todos, vamos conseguir”, 
ressalta o diretor de operações, Joel Soares.

Estimativa
de moagem é superada
No total, foram colhidas 4.328.600 toneladas de cana nas duas unidades

Energia Exportada (MWh)

Fábrica de Açúcar na Unidade
Otávio Lage

Cana (toneladas)

Etanol (litros)

Açúcar (sc 50kg)

Energia Exportada (MWh)

Levedura (toneladas)

Saneantes (caixas/mês)

2.577.779

87.687.000

3.959.207

69.738

3.245

120.000

1.750.831

112.779.000

1.104.504

4.328.610

200.466.000

5.063.711

69.738

3.245

120.000

Jalles Machado Otávio Lage Total

Números de produção da safra 2017/18

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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DESTAQUE

 A Jalles Machado recebeu vários prêmios nos últimos 
meses. “As premiações são o reconhecimento do nosso traba-
lho. Compartilhamos todos esses prêmios com cada colabora-
dor, que faz a diferença no dia a dia da empresa”, ressalta o 
diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
 A Jalles Machado foi eleita pelo Gyntec a Empresa 
Agro mais Inovadora de 2017 em Goiás. O diretor-presidente, 
Otávio Lage de Siqueira Filho, recebeu o prêmio na sede da 
instituição em Goiânia. O evento também teve a presença do 
embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham, eleito o país 
mais inovador.

Jalles Machado recebe premiações

 O diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, 
foi eleito pela Revista Full Energy uma das 100 personalidades 
mais influentes da Energia. A solenidade de premiação foi 
realizada na cidade de São Paulo e teve a participação de 
empresários e fornecedores do setor brasileiro da energia. 

 O Instituto Agronômico de Campinas, por meio do 
Programa Cana IAC, premiou a Jalles Machado pelo excelente 
uso de variedades de cana-de-açúcar, manejo diferenciado e 
inovação em suas práticas agrícolas na Unidade Otávio Lage. 

 A Jalles Machado está entre as 100 empresas mais 
inovadoras no uso de Tecnologia da Informação. A empresa 
recebeu o prêmio 100+ Inovadoras na categoria “Agronegócios 
e Serviços Relacionados”, por se destacar entre as companhias 
que mais inovaram em 2017 pelo uso da tecnologia aplicada 
aos negócios.

Empresa Agro mais Inovadora de 2017 em Goiás, Gyntec Awards

Prêmio Excelência no uso de Variedades IAC

Prêmio 100+ Inovadoras em TI

100 personalidades mais influentes da Energia, Revista Full Energy

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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COMEMORAÇÃO

 “Preparamos essa festa com muito carinho para 
todas as famílias que fazem parte da Jalles Machado. É um 
momento de confraternizarmos e agradecermos os nossos 
colaboradores por todo o trabalho desempenhado este 
ano e pelos resultados alcançados”, ressalta o diretor-pre-
sidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.

 A Jalles Machado realizou a festa de confraterni-
zação 2017, na Associação Esportiva Jalles Machado. O 
evento teve a participação de mais de 6 mil pessoas, entre 
colaboradores e familiares. A festa reuniu atrações para 
toda a família: distribuição de brinquedos, picolé, pipoca e 
algodão doce, parque infantil, almoço, chegada do papai 
noel, concurso de forró com o DJ Macalé e um grande 
show com a banda Pancanejo.

Festa de Confraternização reúne 6 mil pessoas

A banda Pancanejo foi uma das atrações da festa Foram distribuídos mais de 1.300 brinquedos

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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Festa de Confraternização reúne 6 mil pessoas
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VALORIZAÇÃO

 A Jalles Machado valoriza e oferece oportunida-
des de crescimento para os colaboradores, por meio de 
processo seletivo interno.
 “Quando surge vaga, priorizamos o recrutamento 
interno, pois é uma forma de valorizar e oferecer oportuni-
dade de crescimento profissional ao colaborador, que já 
conhece a rotina e os valores da empresa”, explica a coor-
denadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional, 
Karlla Camargo.
 Colaborador da Jalles Machado desde 2008, 
Alisson Barbeiro, 28 anos, começou sua carreira como 
safrista no cargo de auxiliar de almoxarifado. Foi efetivado, 
participou de cursos e treinamentos oferecidos pela 
empresa e foi promovido a Assistente de Almoxarifado, 
Líder de Almoxarifado e, desde janeiro de 2017, é o Coorde-
nador do Centro de Distribuição e Armazenamento de 
Açúcar da Unidade Otávio Lage. 
 “A política de crescimento interno é muito impor-
tante para nós, colaboradores, pois nos sentimos valoriza-
dos. A empresa me deu várias oportunidades, treinamen-
tos e bolsa de estudo. Consegui crescer e vejo que ainda 
posso ir ainda mais longe”, ressalta.

Empresa oferece
oportunidades de crescimento 

 Colaborador da empresa há apenas 7 meses, 
Weliton Botelho de Souza, entrou como eletricista e foi 
promovido a instrumentista. “Eu não esperava ter uma 
oportunidade de crescimento tão cedo. Fui informado 
sobre a vaga, candidatei-me e tive a felicidade de ser 
selecionado”, afirma.
 As vagas internas são divulgadas nos murais e 
e-mails corporativos. Para participar do processo seletivo 
interno, o colaborador deve atender os critérios de seleção 
e enviar currículo para o e-mail indicado na divulgação da 
vaga. 

Atender aos requisitos de escolaridade e demais 
conhecimentos especificados na descrição do cargo 
pleiteado;

Obedecer ao tempo mínimo de permanência na 
empresa:

Colaboradores efetivos de cargos técnicos, adminis-
trativos e liderança, bem como jovem aprendiz e 
estagiário, devem estar no cargo atual há no mínimo 
um ano.
Colaboradores efetivos de cargos operacionais 
devem ter sido contratados há no mínimo seis meses 
e/ou ter no mínimo um ano desde sua última movi-
mentação.
Para colaboradores safristas este prazo não se 
aplica.

Requisitos para se candidatar a vagas internas

Weliton Botelho de Souza - Instrumentista

Alisson Barbeiro - Coordenador do CDA

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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TECNOLOGIA

Departamento de TI 
promove treinamentos internos
 O Departamento de Tecnologia de Informação 
promoveu treinamentos com os usuários da empresa para 
apresentar recursos de ferramentas e sistemas e aumen-
tar a produtividade. 

 Treinamento Office 365 Experience
 Ministrado pelo especialista Microsoft, Gustavo 
Takahashi, possibilitou aos usuários da Jalles Machado e 
Unidade Otávio Lage aprenderem um pouco mais sobre os 
recursos da Plataforma Microsoft Office 365 e melhorar 
ainda mais a produtividade do trabalho com suas ferra-
mentas.

 Treinamento em Gerenciamento de Serviços de TI
 A equipe de TI participou do treinamento prático 
de Gerenciamento de Serviços de TI, com o objetivo de 
enfatizar o alinhamento dos processos de TI aos negócios 
da Empresa. O treinamento foi baseado em uma metodolo-
gia de mercado, denominada ITIL.

 Treinamento Design Thinking
 Uma metodologia criativa e prática que foca na 
solução de problemas e concepção de projetos através de 
um processo colaborativo e centrado no cliente. Várias 
empresas têm usado esta metodologia nos seus esforços 
na busca por inovação em negócios, processos, produtos e 
serviços.

Evento Mundial de Segurança da Informação 

O gerente de TI, Eder Fantini, representou a Jalles 
Machado no MPower Cybersecurity Summit 2017. 
Realizado nos Estados Unidos, o evento de cibersegu-
rança discutiu tendências em relação à segurança da 
informação, crimes digitais, compliance e governança. 
O evento abordou estratégias para combater cibercri-
mes, e contou com renomados especialistas em TI e 
segurança da informação, e de prevenção de grandes 
ataques cibernéticos. 

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018



O contato com produtos químicos, em especial com derivados de petróleo, 
pode acarretar doenças e até mesmo intoxicação. Para se proteger, é 

essencial o uso de cremes dermoprotetores de forma adequada. 

Cremes de Proteção
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SEGURANÇA

 O Departamento de Medicina e Segurança do 
Trabalho promoveu, de 11 a 15 de dezembro, a 8ª Sipat 
Integrada na Jalles Machado e Unidade Otávio Lage. 
 Durante uma semana, os colaboradores partici-
param de palestras sobre diversos temas: uso de equi-
pamentos de proteção individual, gerenciamento do 
estresse, prevenção de acidentes com máquinas e equi-
pamentos, queimaduras e acidentes com as mãos. 
 Além disso, a programação contou com espaço 
zen, com massagens e jogos de mesa, como xadrez, 
truco, dama, ping pong, sinuca e pebolim. 

Empresa promove 8ª Sipat Integrada

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018



Fique atento às orientações de segurança e proteja-se!

AS MÃOS SÃO A SUA
FERRAMENTA DE TRABALHO

MAIS IMPORTANTE!
   Mas a maioria das pessoas não se atenta 

para a sua segurança, fato que torna a mão a região
do corpo mais lesionada por acidentes.
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Empresa promove 8ª Sipat Integrada
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PARCERIA

Jalles Machado
vende 60% de termelétrica 
 A Jalles Machado assinou a documentação 
definitiva que concretiza a venda de 60% das ações da 
unidade de cogeração de energia elétrica, localizada na 
Unidade Jalles Machado. 
 A parceria foi fechada com a Albioma Participa-
ções do Brasil, sócia da Jalles Machado desde 2015 na 
termelétrica Albioma Codora, localizada na Unidade 
Otávio Lage. A Albioma é uma empresa francesa que tem 
como especialidade a alta performance na cogeração de 
energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar.
 Com a concretização da negociação, será realiza-
do um investimento de R$ 62 milhões, sendo R$ 44 
milhões na termelétrica e R$ 18 milhões no parque indus-
trial da Unidade Jalles Machado. Isso possibilitará o 
aumento da capacidade de geração de energia de 40 MW 
para 65 MW e da capacidade de exportação de energia de 
70,0 GWh para 145,0 GWh por ano a partir da safra 
2019/20. 
 O foco da Jalles Machado continuará sendo a 
produção de açúcar e etanol.

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018



EDUCAÇÃO

Escola Luiz César
promove espetáculo de dança

17

 A Companhia de Dança da Escola Luiz César de 
Siqueira Melo promoveu o espetáculo Fábrica de Brin-
quedos, dançar e brincar é só começar. O evento aconte-
ceu no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues e reuniu 
alunos, pais e familiares.

As turmas de 1º ano e 9º ano realizaram uma animada 
festa de formatura, com a participação de pais e familiares. 

Formatura 

A Escola Luiz César
está com matrículas abertas para 
alunos do Jardim ao 9º ano. 

Mais informações pelo telefone
(62) 3353-2005. 
Invista na educação do seu filho!

Folha da Cana ∙ nº 60 ∙ Janeiro de 2018
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Quando entrou para a Jalles?
 

Eu entrei para a empresa em 1984. 
Naquela época, o corte era manual e eu 
carregava galões de água para os 
trabalhadores do campo. Dois anos 
depois passei para ajudante de tratoris-
ta e depois para tratorista. Saí em 1989 
e retornei em 1993 também como 
operador de trator. 

Como chegou a operador de 
colhedora?
 

Em 1999, tive a oportunidade na 
empresa de fazer o curso de operador 
de colhedora de cana. Foi em uma das 
primeiras colhedoras da Jalles. O Dr. 
Otávio ia muito para o campo e até 
brincou comigo dizendo que eu pilotava 
uma máquina muito mais cara do que o 
carro que ele tinha na época. E estou 
até hoje como operador de colhedora. É 
o que eu gosto de fazer. 

COLABORADOR

Satisfação. Essa é a 
palavra que define o 
sentimento do colaborador 
Sandair de Jesus com o 
trabalho que realiza na 
Jalles Machado. 
Ele é operador de 
colhedora de cana e 
trabalha na empresa desde 
1984, ausentando-se 
apenas por 3 anos. 
Sandair é entusiasmado 
com a tecnologia das 
máquinas agrícolas e é 
grato à empresa por poder 
ajudá-lo a construir a sua 
história.

Sandair de Jesus
Operador de colhedora de cana

Como foi a transformação do 
corte manual para a 
mecanização?
 

Muita gente que cortava cana achava 
que ia perder o emprego, mas na 
verdade a empresa deu oportunidade 
de qualificação e crescimento. Muitas 
pessoas que eram cortadores fizeram o 
curso e hoje são operadores de máqui-
nas. Eu não era cortador, mas também 
tive a oportunidade. As colhedoras 
estão cada vez mais modernas. A 
empresa sempre oferece para nós 
cursos de aperfeiçoamento. Eu sou 
muito feliz trabalhando aqui. 

Uma mensagem:   
 

Agradeço a todos da empresa pela 
oportunidade que ofereceram. 
Conquistei muitas coisas graças ao meu 
trabalho e à empresa. Presenciei 
muitas crises, mas a Jalles tem uma 
boa administração e consegue superar. 
Se a empresa vai bem é bom para 
todos. Tenho dois filhos que também 
trabalham na Jalles. Então eu só tenho 
a agradecer e dizer que sou muito 
satisfeito com o meu trabalho.
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Perfil
Nome: Sandair de Jesus

Idade: 50 anos

Profissão: Op. de colhedora de cana

Estado Civil: Casado, 2 filhos

Nas horas de folga, gosta de ficar
em casa com a família



Ingredientes
• 1 Lata de leite condensado
• 200 ml de leite bem fervido
• 5 ovos inteiros (coados)
• 1 caixinha de creme de leite
• 120 g de uvas passas 
• 150 g de frutas cristalizadas  
• 250 ml de leite de coco

Caramelo
• 500 g de AÇÚCAR ITAJÁ
• 500 ml de água

Modo de Fazer
Bata o leite condensado, o leite, os ovos, o creme de 
leite e o leite de coco no liquidificador. Passe as frutas 
cristalizadas e as uvas passas em um pouquinho de 
amido de milho. Faça o caramelo e coloque na forma. 
Em seguida coloque as passas, a mistura batida no 
liquidificador e as frutas cristalizadas. Asse em 
banho-maria, forno a 200° C por cerca de 50 a 60 
minutos. Sirva gelado. 

Lúcia Morais
Chef do restaurante
da Jalles Machado
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Maria Vitória
Aluna da Escola Luiz César,
mantida pela Fundação Jalles Machado

Hoje, colhemos resultados do que foi 
plantado ao longo da nossa história.

Compartilhamos as nossas conquistas com você, que 
foi fundamental em cada uma delas. Que em 2018 
possamos continuar plantando coisas boas para 
tornar o mundo um lugar melhor!

Feliz 2018


