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Na última edição deste ano,
preparamos conteúdos inspiradores para dar as

boas-vindas ao ano que está chegando.

Que venha
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Campanha de doações para
vítimas da tragédia em

Minas Gerais chega ao fim
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ESTUDANTES DO GRUPO ANCHIETA ARRECADARAM ÁGUA, ALIMENTOS E ROUPAS. EM NOTA, PREFEITURA DE MARIANA AGRADECE PELA
AJUDA RECEBIDA E SOLICITA A SUSPENSÃO DAS ARRECADAÇÕES.

EM PARCERIA COM A DEFESA CIVIL DE JUNDIAÍ, O GRUPO
ANCHIETA REALIZOU UMA CAMPANHA PARA ARRECADAR ÁGUA,
ALIMENTOS E ROUPAS PARA AS VÍTIMAS DAS CIDADES
AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DA
MINERADORA SAMARCO, EM 5 DE NOVEMBRO ÚLTIMO, QUE
ARRASOU O SUBDISTRITO DE BENTO RODRIGUES, EM MARIANA.
O volume de água e detritos atingiu e contaminou o Rio Doce, afetando a
população de vários municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, até
chegar ao Oceano Atlântico.
O período de doações chegou ao fim no último dia 30, e os itens recebidos
foram enviados para cidades afetadas. Foram arrecadados mais de 500
litros de água, ração para animais, roupas, medicamentos, produtos de
higiene pessoal e alimentos não perecíveis.
A prefeitura de Mariana divulgou uma nota de agradecimento e
esclarecimento a respeito das doações, que reproduzimos na íntegra:

“A Prefeitura de Mariana agradece imensamente a todos que

contribuíram com doações para as famílias dos atingidos pelo

rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, e pede para que

sejam suspensas as doações quem vem recebendo há 20 dias, após a

tragédia.
Também o Servas, em Belo Horizonte, suspendeu as campanhas de

arrecadação. Mais uma vez, agradecemos muito a solidariedade de todo o

país.
Após o rompimento da barragem de Fundão, que atingiu o distrito de

Bento Rodrigues na tarde de quinta-feira (05), as pessoas se mobilizaram

de imediato para realizar doações. Porém, informamos que ficam

suspensas temporariamente o recebimento de donativos em Mariana. O

objetivo da suspensão é para fazer o levantamento da quantidade dos

itens doados até o momento, visando apurar se os mesmos atendem as

necessidades da população atingida pelo desastre em Bento Rodrigues. A

nossa principal preocupação é evitar o desperdício dos suprimentos já

doados.
Serão mantidas as doações em dinheiro em contas abertas para tal,

vinculadas à Prefeitura de Mariana. Para isso, criaremos um conselho

gestor com representantes de diversos setores da sociedade civil para dar

total transparência a ação.”
Seguem as contas:

Titular: , através do CNPJ: 18.295.303/0001-44.

- Agência: 2279-9, Conta Corrente: 10.000-5.

- Agência: 1701, operação: 013, Conta Poupança: 100-2.

- Agência: 2068-0, Conta corrente: 100000-4.

Prefeitura de Mariana

Banco do Brasil

Caixa Econômica

Bradesco

Mais de 500 litros de água foram doados.

Roupas e mantimentos foram arrecadados para Minas Gerais



FESTIVIDADES

Ano novo, vida nova, e as
velhas simpatias da virada...

REUNIMOS ALGUMAS SIMPATIAS COMUNS NA VIRADA DO ANO PARA ATRAIR BOAS REALIZAÇÕES E FELICIDADE. NÃO CUSTA TENTAR,
SEM ESQUECER DE QUE O MELHOR ALIADO É O EMPENHO PESSOAL.
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Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vivido
(mal vivido ou talvez sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser,
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?).
Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

Texto extraído do Jornal do Brasil, dez./1997.
Disponível em: <www.releituras.com>. Acesso em 20 dez. 2015.

Receita de Ano Novo

O ANO DE 2016 ESTÁ BATENDO ÀS PORTAS, E VÃO SENDO LEMBRADAS VELHAS PRÁTICAS REALIZADAS NA PASSAGEM DE ANO, A FIM DE
ATRAIR BOA SORTE E REALIZAÇÕES. Todo final de ano é a mesma coisa: uma extensa lista do que se quer conquistar e realizar nos próximos 365 dias
e, muitas vezes, as promessas de mudança.
Considerada a melhor época para a revisão do ano que passou (alegrias, tristezas, conquistas e frustações), a virada do ano sempre chega com ares de
renovação, acompanhada das velhas simpatias para atrair felicidades. É claro que não se dispensa o esforço próprio, mas pode valer a pena contar com
uma ajudinha extra.
Seguem-se algumas simpatias comumente realizadas na passagem de ano, com o objetivo de iniciar bem o ano novo e fazer dele um período de boas
conquistas e realizações, mas é preciso ter fé e fazer as simpatias corretamente. Confira:

Carlos Drummond de Andrade

Se o ambiente da virada é a praia, não se deve deixar de

pular as sete ondinhas, mentalizando um desejo para cada

uma. Ao final, deve-se andar de costas, sempre encarando

o mar, até sair dele. Acredita-se que, assim, toda a

energia negativa do ano que passou ficará para trás.

Aos que pretendem ganhar bastante dinheiro, basta segurar uma moeda

enquanto se cumprimenta cada um dos presentes com um aperto de mão. Este

ritual era praticado pelos romanos e deve ser feito após a meia-noite. Deve-se

mentalizar sorte e prosperidade a cada aperto de mão, para si e para o outro,

atraindo riquezas para ambos no ano que se inicia.

Antecipando a sensação de

culpa e o peso adicional,

decorrentes dos excessos

alimentares nas Festas,

separam-se uma batata e

alguns feijões crus. No primeiro

dia do ano, deve-se fazer na

batata um furo para cada quilo

que se pretende eliminar,

colocando um grão de feijão cru

em cada furo. A batata deve

ser enterrada no quintal.

Acredita-se que o consumo de alguns alimentos pode trazer

sorte no ano seguinte, assim como se acredita que deve ser

evitado o consumo de carnes de animais que ciscam para

trás, como frango e peru. Recomenda-se o consumo de carne

de porco e peixes.

A dica mais importante é a autoconfiança. Seguir os caminhos do coração, com muita

fé e força de vontade em todo o ano novo. Lutar pelos sonhos e investir na própria

vida é a melhor maneira de ter um ano especial.
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Simbolismo e
Jogos Olímpicos

“QUE A TOCHA OLÍMPICA SIGA SEU CURSO ATRAVÉS DOS TEMPOS PARA O BEM DA HUMANIDADE CADA VEZ MAIS ARDENTE, CORAJOSA E PURA.”
(Barão Pierre de Coubertin, 1863-1937, idealizador dos Jogos Olímpicos da era moderna)

OS JOGOS OLÍMPICOS DO BRASIL SERÃO UM GRANDE SUCESSO.
APESAR DA PREOCUPAÇÃO DAS AUTORIDADES COM ATAQUES
TERRORISTAS, LEGADO E SISTEMA DE TRANSPORTES, O QUE VAI
FICAR NA HISTÓRIA SÃO AS IMAGENS DE SUPERAÇÃO, DEDICAÇÃO
E INSPIRAÇÃO TÍPICAS DO ESPORTE.
Vamos abordar aqui um item que é pouco observado pelo público em geral;
estamos falando dos simbolismos incrustados
nas cerimônias e dos símbolos olímpicos que
aparecem durante a maior festa do esporte.
Por exemplo, a tocha olímpica tem uma
relação direta com o fogo roubado por
Prometheus, da mitologia Grega. Em Londres,
2012, o formato triangular da tocha fez uma
referência às três edições dos jogos realizadas
na cidade (1908, 1948 e 2012). No Brasil,
teremos uma tocha inovadora, com
segmentos que abrem (quando a tocha está
acesa), revelando traços de brasilidade –
diversidade, harmonia, energia, natureza e as
cores da bandeira do Brasil. A Tocha Olímpica
viajará o país inteiro; serão cerca de 90 dias
de revezamento, cruzando mais de 300
cidades, levando a ideia de paz, união e
inspiração. O ápice será o acendimento da Pira
Olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos,
marcada para o dia 5 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, o
Fogo Olímpico queima na pira até ser apagado na cerimônia de
encerramento.
O acendimento inicial do fogo é feito meses antes da abertura dos jogos, em
Olímpia, na Grécia. Onze mulheres, representando o papel de sacerdotisas,
realizam uma cerimônia na qual a Tocha Olímpica é acesa pela luz do sol com
seus raios concentrados por um espelho parabólico.
Existem inúmeros outros simbolismos nos jogos, por exemplo, na Cerimônia

de Abertura, a Grécia sempre tem a primazia de ser o primeiro país a entrar
no estádio; esta honraria se deve ao fato de a Grécia ser o berço dos Jogos
Olímpicos. Já os juramentos representam o respeito, a ética e o fair play.
A bandeira olímpica é representada por aros interligados, significando o
encontro dos atletas de todo o mundo durante a celebração dos jogos. Os

aros repousam em fundo branco e são nas cores azul (Europa), amarelo
(Ásia), preto (África), verde
(Oceania) e vermelho (América),
que estão presentes (pelo menos
uma delas) em todas as bandeiras
dos 210 países associados ao COI
– Comitê Olímpico Internacional.
Existe ainda o lema, em latim,
Citius, Altius, Fortius, que se
traduz por “mais rápido, mais alto,
mais forte”. Sua essência está na
superação dos limites, ou seja,
mais importante do que terminar
em primeiro lugar é explorar o
próprio potencial, dar o melhor de
si e considerar isso uma grande
vitória.
Finalizando, temos o ritual de
passagem da Bandeira Olímpica
(conhecido por passagem de

Antuérpia, cidade onde teve origem esse ato simbólico). Na cerimônia de
encerramento dos jogos de 2016, o prefeito do Rio de Janeiro entregará uma
bandeira olímpica para o prefeito de Tóquio, simbolizando a
responsabilidade de organizar a próxima edição dos jogos, em 2020. Vamos
fazer parte desta festa?
Davi Rodrigues Poit, coordenador do Curso de Educação Física do
UniAnchieta e autor do livro Organização de Eventos Esportivos, é um dos
escolhidos para a condução da Tocha Olímpica Rio-2016.

Davi em Glasgow, apresentando trabalho no Congresso Olímpico.
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Investimento na formação:
caminho para um
futuro bem-sucedido

TERMINADA A GRADUAÇÃO,

É O MOMENTO DE

ESCOLHER ENTRE

UMA ESPECIALIZAÇÃO

E UM MBA.

COM A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO, O INDIVÍDUO TEM UM

DIPLOMA NAS MÃOS, UM CURRÍCULO A SER EXPANDIDO E O

MERCADO DE TRABALHO A SER EXPLORADO. É o momento de decidir o

passo seguinte da formação. Os cursos de especialização podem alavancar a

carreira do profissional, pois a titulação é um dos diferenciais que deixa os

candidatos à frente de seus concorrentes diretos na busca por oportunidades

de trabalho em grandes empresas privadas e também no setor público.
É senso comum que o sucesso na carreira profissional pressupõe atualização.

Além da participação em eventos da área, como simpósios e congressos, a

obtenção de um certificado de especialista ou MBA Executivo é hoje uma das

principais opções de qualificação para quem almeja o sucesso profissional.

Além de agregar um conhecimento específico de área, a titulação confere ao

profissional um diferencial competitivo na procura de emprego ou ao pleitear

uma promoção.
O UniAnchieta oferece diversos cursos de pós-graduação, entre

MBAs e especializações A grande novidade para o ano de 2016 são as

unidades que entrarão em funcionamento em São Paulo e

Indaiatuba, além dos cursos de seis e doze meses. A instituição ainda

oferece a modalidade in company, desenvolvida de acordo com as

necessidades de cada empresa. Mais informações sobre os cursos

p o d e m s e r e n c o n t r a d a s n o s i t e d a i n s t i t u i ç ã o

(www.anchieta.br/pos-graduacao).
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações
Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e boa
sorte!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7561 ESTAGIÁRIO PARA ASSESSORIA JURÍDICA 7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

6185 ESTAGIÁRIO E/OU ASSISTENTE JURÍDICO 7564 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7620 AUXILIAR FINANCEIRO

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7565 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7622 NUBE - TECNOLOGIA - OE 133806

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7566 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7624 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7180 ENFERMEIROS 7567 TÉCNICO DE CAMPO 7625
ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E

LICITAÇÕES

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7568 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7626
SOLUTION ENGINEER/PROFESSIONAL

SERVICES/TECHNICAL SUPPORT

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS -

FULL TIME - JUNDIAÍ
7627 MARKETING E COMUNICAÇÃO

7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 7628 MARKETING E COMUNICAÇÃO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7571 ASSISTENTE DE DIRETORIA 7629 ESTAGIÁRIO EM VENDAS INTERNAS E MARKETING

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7572 ESTÁGIO COMERCIAL 7630 METROLOGISTA

7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7573 ESTÁGIO EM T.I 7631 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7574 LÍDER DE PRODUÇÃO 7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO

7460 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7575 ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE MERCADO 7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7578 COLORISTA TEXTIL 7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA

7467 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7579 ANALISTA DESENVOLVER JR. 7636 ESTÁGIO

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7580 AUXILIAR DE INFORMÁTICA 7637 NUBE - ENGENHARIA MECÂNICA - OE 133877

7480 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER 7582 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS

7481 COMPRADOR 7583 VENDEDOR DE VEÍCULOS 7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA

7489 CONSULTOR DE VENDAS 7584 ANALISTA CUSTOS 7640 ESTAGIÁRIO

7492 INSTRUTOR DE PILATES 7585 VENDAS 7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO DE

ESPECIALIDADES DA FMJ

7493 INSTRUTOR DE PILATES 7586 TÉCNICO ELETRÔNICA 7642 SUPORTE

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7588 FORNEIRO 7643 ESTAGIÁRIO

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7589 CORTADOR 7644 ESTAGIÁRIO

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7529 AUXILIAR DE FARMÁCIA - NOTURNO 7591 SERIGRAFISTA 7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7534 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÂNICA 7592 ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO 7647 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7538 NUTRICIONISTA 7593 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7648 ESTAGIÁRIO

7539 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 7594 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO COMERCIAL 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7595
ESTAGIÁRIA CLÍNICA PSICOLOGIA - PERÍODO

MATUTINO
7650 ESTAGIÁRIO

7543 AUXILIAR DE PCP 7597 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO/CONTÁBEIS 7651 ESTAGIÁRIO

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7598 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTOS 7652 ASSISTENTE JURÍDICO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7599 DESENHISTA PROJETISTA 7653 OPERADOR DE PRODUÇÃO

7547 ESTÁGIO COMERCIAL 7600 ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA 7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO

7548 ESTÁGIO ATENDIMENTO 7602 PROJETOS 7655 CONTADOR

7549 ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL 7604 OPERADOR DE ETE 7656 PROGRAMADOR DE CNC

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7606 ESTAGIÁRIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7552 ANALISTA CONTÁBIL 7607 PROGRAMADOR DE SERVIÇOS - TEMPORÁRIO 7658 ESTAGIÁRIO

7553 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7608 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO

7557 ASSISTENTE DE PROJETOS 7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 7660 RECEPCIONISTA

7558 ENGENHEIRO ELÉTRICO 7612 ASSISTENTE MÍDIA SOCIAL 7661 ANALISTA DE R.H

7559 ESTAGIÁRIO 7613 ESTÁGIO T.I 7662 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MARKETING

7560 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR/ADM/MARKETING 7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7663
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ATENDIMENTO À

SOLICITAÇÕES

7618 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7615 ESTAGIÁRIO COMUNICAÇÃO 7617 ESTAGIÁRIO DE ANALISE SENSORIAL

7616 ANALISTA FISCAL



O mundo dos orgânicos
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SAIBA UM POUCO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE PRODUTOS LIVRES DE AGROTÓXICOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS.

COM TANTA INFORMAÇÃO CIRCULANDO HOJE EM DIA, ÀS VEZES FICA

DIFÍCIL DISCERNIR AS INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS E SEPARAR O QUE É

MODISMO DAQUILO QUE É VERDADEIRAMENTE UM AVANÇO. Uma rápida

conversa com a professora Taciana Davanço, coordenadora do curso de Nutrição do

UniAnchieta, foi muito esclarecedora a respeito do que são e de quais são os

benefícios do consumo de produtos orgânicos, uma tendência mundial da

alimentação.
Os produtos orgânicos levam esse nome porque os processos de produção são

ecologicamente corretos, sem a aplicação de agrotóxicos, que são os defensivos

agrícolas usados para matar pragas e pestes durantes o cultivo, que poluem o meio

ambiente e fazem mal à saúde. Além disso, o cultivo dos produtos é isento de

insumos artificiais, como adubos químicos, hormônicos, organismos geneticamente

modificados, entre outros. Dessa forma, falar em alimentos orgânicos é falar sobre

responsabilidade social e cuidados com o meio ambiente.

Os produtos orgânicos recebem na embalagem um selo do Ministério da Agricultura,

garantindo que os processos produtivos e os produtos são fiscalizados por empresas

certificadoras.
Segundo a professora Taciana, “os alimentos orgânicos devem ser ingeridos com

maior frequência pela população, pois eles são extremamente importantes, por

possuírem uma concentração maior de nutrientes do que os alimentos produzidos

com agrotóxicos. A produção agrícola realizada com agrotóxicos pode oferecer

alimentos de 30% a 50% mais pobres em vitaminas, minerais e substâncias

fitoquímicas, que são antioxidantes muito importantes para o nosso sistema

imunológico. Assim, aconselhamos que, na medida do possível, a população faça a

substituição consciente de alimentos convencionais (com agrotóxicos) por

alimentos orgânicos.”

Conheça alguns motivos para consumir produtos orgânicos:

Esses produtos são mais nutritivos.

Os orgânicos possuem sabor mais intenso, devido à ausência de agrotóxicos ou
outros produtos químicos.

Evitam-se problemas de saúde causados pela ingestão de substâncias químicas
tóxicas.

É uma atitude ambientalmente responsável, pois o cultivo de orgânicos
economiza energia e restaura a biodiversidade, protegendo a vida animal e
vegetal.

Beneficia os pequenos agricultores, que, em sua maioria, têm a terra como
única fonte de sustento.

Promove o crescimento saudável (estudos mostram que crianças que
consomem alimentos orgânicos acumulam menos toxinas).

Desintoxica o organismo que acumulou toxinas ao longo do tempo.
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VESTIBULAR 2016VESTIBULAR 2016
Aqui só falta você!Aqui só falta você!

www.anchieta.brwww.anchieta.br

A Festa de Natal promovida
pelo Grupo Anchieta para todos os
seus colaboradoresfoi mais uma vez

um sucesso,já que todos os
participantes saborearam um

delicioso churrasco e se divertiram
durante toda a tarde, com muito
bate-papo, música e descontração.

Durante o dia, os participantes
concorreram a vários prêmios, que
foram sorteados pela instituição.

Integração entre os setores E Dalhe Dalhe Porco As meninas capricharam para a foto

A pequena Isa também esteve presente

Fernando e Alexandre.
Dessa vez na frente das câmeras.

Sorriso para a foto Turminha animada

Primeira sortuda do dia. Parabéns.

A equipe do Serviço Social marcou presença


