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Esta edição do Portonave Express, entre outras interessantes 
matérias, traz a cobertura de mais uma etapa dos nossos 
Jogos Internos. É inspirador observar esse evento em que todos 
os participantes, tanto na organização quanto nas disputas, se 
empenharam no sentido de fazer o melhor, motivar seu time e 
alinhar os objetivos.

Essa dinâmica contribuiu para um resultado extremamente 
significativo, pois permitiu, por meio do esporte e da 
competição, motivar, integrar e proporcionar momentos de 
descontração.  O compromisso com a qualidade, a cooperação 
e a energia foram capazes de estruturar equipes seguras e 
cheias de confiança.

Trata-se de mais um exemplo prático para nos mostrar que 
protagonismo, aprimoramento constante, ajuda mútua e foco 
nos objetivos estão conectados com bons resultados. Assim 
como no esporte, o ambiente corporativo precisa de um time 
coeso, confiante e de visão ampla. Pois a lógica de mercado é 
evoluir, melhorar de forma contínua o contexto dos negócios, 
surpreender e criar oportunidades.

Conectividade e colaboração são palavras-chave nos 
discursos sobre as mais atuais práticas desse mercado. Diante 
desse cenário, é estratégico ter ações estruturadas para 
acompanhar as transformações, crescer e ganhar espaço. É 
preponderante, ainda, refletir 
sobre as tendências, estimular 
as interações entre todos e 
desenvolver novas habilidades.

Boa leitura.

portonave.com.br portonaveportonave
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M E R C A D O

S É R I E  –  R I Q U E Z A S  D E  S A N T A  C A T A R I N A
Em mais um capítulo da série 
que conta um pouco sobre as 
riquezas que Santa Catarina produz, 
vamos apresentar uma atividade 
econômica consolidada que trouxe 
muito desenvolvimento para o Estado: 
o setor de Máquinas e Equipamentos. 
No Brasil, a receita líquida do setor 
somou R$ 67,14 bilhões em 2017, 
segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq), e as 
vendas renderam R$ 37,72 bilhões.

Só a Portonave, que desde o início 
das suas operações costuma 
movimentar este grupo de produtos, 
em 2017 exportou 8.450 contêineres 

e, em 2018, aproximadamente 1.500 
contêineres já foram embarcados no 
primeiro trimestre.

As empresas produtoras de máquinas 
e equipamentos estão espalhadas por 
várias partes do Estado, mas existe 
uma concentração de indústrias na 
região Norte do Estado e no Vale do 
Itajaí, em cidades como Joinville, 
Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque 
e Timbó. 

Os principais destinos dos 
maquinários e equipamentos 
são a Costa Leste dos Estados 
Unidos, Golfo Americano e Norte 
da Europa.

O Diretor-superintendente Administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas, foi um 
dos palestrantes da aula inaugural do MBA 
em Gestão Internacional e Projetos Globais, 
do MBA em Importação e Exportação, e MBA 
para Global Traders da Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali), no último dia 27 de abril. 
O evento apresentou dois cases relacionados 
à competitividade portuária no cenário 

internacional, o da Portonave e do porto de 
Valência, na Espanha, e reuniu acadêmicos, 
docentes, egressos e público geral. A partir 
dos casos apresentados, os alunos puderam 
conhecer a realidade praticada no cotidiano 
da atividade e conhecer pessoas que atuam 
estrategicamente no desenvolvimento 
da competitividade das organizações no 
cenário internacional. 

Aula Inaugural do curso de 
Relações Institucionais

Restow e Shifting: Os 
dois termos significam 
reestivagem e ocorrem 
quando, por alguma 
necessidade operacional, um 
contêiner precisa ser trocado 
de posição no navio para 
que sejam alocados outros 
contêineres. 

Shifting é utilizado para 
indicar a movimentação do 
contêiner no momento da 
operação do navio, via bordo 
x bordo, ou seja, não chega 
a ser descarregado no cais/
pátio. 

Já o Restow é utilizado para 
indicar a movimentação 
do contêiner no momento 
da operação do navio, via 
cais, ou seja, o contêiner é 
descarregado do navio e 
transportado para uma pilha 
de contêineres no pátio e 
posteriormente retorna a 
bordo do navio.

Glossário 
portuário 
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Alunos da turma do curso de Administração 
da UNESC de Criciúma estiveram 
na Portonave no dia 27 de abril para 
conhecer a estrutura portuária. Eles foram 
recepcionados pelo gerente operacional, 
Emanuel Jorge, pelo supervisor de 
Equipamentos, David da Silva, e Marcos de 
Souza, supervisor de Planejamento.

No dia 11 de maio, 23 estudantes do Curso 
Técnico em Logística do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul (IFRS), de Vacaria, 
tiveram a oportunidade de conhecer a 
estrutura e as operações da Portonave. 
Eles foram recepcionados pela analista de 
Marketing, Ellen Garcia.

O Departamento Jurídico da Portonave 
realizou mais um encontro entre a equipe 
jurídica do Terminal e representantes do 
judiciário da região no dia 18 de maio. O 
evento recebeu 35 convidados e teve como 
objetivo proporcionar aos profissionais 
que atuam na área, uma aproximação 
com a realidade do cotidiano portuário, 
além de apresentar o Terminal e suas 
especificidades. Também visitaram o pátio 
e conheceram alguns equipamentos. “Por 
meio do encontro, proporcionamos ao 
judiciário local – quem julga e acompanha 
nossos processos – um conhecimento mais 
prático dos casos apresentados”, explica o 
gerente jurídico Diego de Paula. 

Com o objetivo de conhecer pessoalmente 
a estrutura da empresa, a equipe da 
Kit International, cliente da Portonave 
na área Reefer, visitou o Terminal no 
dia 11 de maio. Ana Carolina Rosso de 
Oliveira e Carlos Fernando Rosa foram 
recepcionados por Helber Maurente, 
analista Comercial e Isabela Favaro, 
assistente Comercial da Portonave. 
Na ocasião, eles conversaram sobre 
as principais origens e destinos das 
cargas que passam por aqui e sobre a 
perspectiva de volume para os próximos 
meses. A KIT International exporta carne 
para o Oriente Médio e Ásia, atuando 
com fornecedores experientes em 
mercados consolidados e outros ainda 
inexplorados. 

No dia 24 de maio, a turma de Medicina 
Veterinária da Unidade Central de 
Educação Fai Faculdades, de Itapiranga, 
esteve na Portonave. Acompanhados 
das professoras Raquel Piletti e Milena 
Tomasi Bassani, viajaram mais de 680 
km para conhecer a cadeia logística. 
No Terminal, foram recepcionados por 
Ana Paula Martins de Souza, operadora 
de Armazém da Iceport. Os 25 alunos 
conheceram o histórico, localização e o 
funcionamento da logística integrada 
da Portonave com a Iceport, além de 
obter mais detalhes sobre as regras do 
Programa de Garantia da Qualidade. 
Eles ficaram impressionados com a 
receptividade das pessoas na empresa, a 
organização e a segurança da companhia.

No último dia 10 de maio, dois 
representantes da United States Meat Export 
Federation (USMEF), Cheyenne McEndaffer 
e Jessica Julca, acompanhados do executivo 
da Boston Agrex no Brasil, Paulo Marcelo 
Enghi, vieram conhecer as instalações 
do Terminal de Navegantes, de armazéns 
frigoríficos, além de importadores de carne 
bovina para entender as práticas locais. 
Na Portonave, eles foram recepcionados 
pelo analista Comercial Helber Maurente 
e a assistente Comercial, Isabela Favaro. A 
USMEF é uma associação de exportadores 
de carne dos Estados Unidos e a visita 
institucional foi uma oportunidade de 
conversar sobre os procedimentos de 
liberação de exportação de carne no 
terminal e as principais origens e destinos 
das mercadorias exportadas.

Visita turma de 
Administração da Unesc

Visita Técnica de 
estudantes do 
IFRS de Vacaria

Departamento 
Jurídico apresenta 
a Portonave 

Visita Kit International

Turma de Medicina 
Veterinária da FAI 
de Itapiranga

Visita da United 
States Meat Export 
Federation (USMEF)

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades e escolas. 
Confira quem esteve pelo Terminal no último mês.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

DOCE PARCERIA
A trajetória começa muitos anos atrás, quando Eliane, ainda 
jovem, cheia de criatividade e iniciativa, fazia diversos tipos 
de artesanatos para garantir uma renda extra e encontrou 
nas balas de festa uma paixão. “No começo, aprendi tudo 
sozinha, ia atrás, pesquisava e fazia as balas para festa de 
amigos e em pequenas quantidades. Fez tanto sucesso que 
resolvi comercializar o produto”, recorda. Depois de formada 
em Administração de Empresas, ela incorporou algumas 
estratégias do curso e aplicou no negócio. 

Pouco a pouco, com muito profissionalismo e 
responsabilidade, a “Bala da Eli” conseguiu se inserir no 
circuito de festas e eventos e passou a participar de feiras 
como a Expo Noivas e outros eventos empresariais. “As balas 
são embaladas de maneira personalizada, com foto e arte 
gráfica, dá para colocar fotos de clientes, logomarcas, fotos de 
gestantes e casais”, afirma.

Quando Eliane se casou com Maciel, os negócios iam bem 
e a “Bala da Eli” passou a se chamar Império Marini Balas 
Personalizadas, devido ao sobrenome que a moça adquiriu 
do companheiro. Hoje, Maciel é o braço direito de Eliane e 
cuida de partes específicas da empresa durante o horário 
de folga da Portonave. “O Maciel tem a jornada de trabalho 
intercalada, então criamos nosso cronograma de acordo com 
as encomendas que temos no período, sem comprometer 
nossos trabalhos”, esclarece. A empresa já tem quatro anos 
de atividades e oferece além de balas, barras de chocolates 
personalizadas. “Nosso objetivo é transformar momentos 
comuns em doces e especiais para que clientes, fornecedores e 
convidados possam se surpreender com o momento especial. 
Escolhi fazer balas, pois são um produto em que as pessoas 
jamais imaginariam ter uma foto impressa”, e complementa: 
“Minha inspiração é o sorriso de agradecimento que recebo de 
cada cliente em cada entrega”, comemora Eliane. 

No quarto perfil da série “O outro lado”, a Portonave 
Express apresenta a história do casal Eliane dos 
Santos Fernandes e Maciel Carlos Marini. Os dois são 
profissionais da Portonave e proprietários de uma 
empresa de balas personalizadas.
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NESTE ANO, OS COLABORADORES SE 
DIVIDIRAM EM EQUIPES E COMPETIRAM 

EM QUATRO MODALIDADES:
 ‘FUTSAL, TÊNIS DE MESA, VÔLEI DE 

AREIA EM DUPLAS E, PELA PRIMEIRA 
VEZ, XADREZ. 

OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS 
DE CADA MODALIDADE RECEBERAM 

MEDALHAS E TROFÉUS. FORAM 
PREMIADOS TAMBÉM OS ARTILHEIROS 

E GOLEIROS MENOS VAZADOS. O 
EVENTO PROPORCIONOU A REUNIÃO 

DE FAMILIARES E AMIGOS QUE 
TORCERAM POR SEUS ATLETAS.

LIGADOS PELOS

C A P A

FUTSAL MASCULINO

1º Lugar Auxiliares B
2º Lugar Sukayna
3º Lugar Descaso FC
Artilheiro Pedro Sandro Celista (6 gols) – Furia
Goleiro menos vazado José Jonas (2 gols) – Auxiliares B
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Outra novidade neste ano foi a definição de uma 
mascote para representar os Jogos Internos: a 
capivara. Presença habitual na vizinhança da 
Portonave, a capivara é um animal sociável, anda em 
grupos e convive em harmonia com outras espécies. 
É um mamífero semi-aquático, costuma viver próxima 
de rios e se adapta facilmente ao ambiente urbano.

FUTSAL FEMININO
1º Lugar Real Madames
2º Lugar Barcelindas
3º Lugar Gold Girls

Artilheiras
Árilla Cordeiro Tavares Candal 
| Suéllen Bittencourt (3 gols) – 

Real Madames
Goleira 
menos 
vazada

Kallyne Maira Rosa Pereira        
(1 gol) – Real Madames

VÔLEI DE AREIA DUPLAS MASCULINO

1º Lugar Dois da B (Guilherme Santana e 
Jader Gomes)

2º Lugar Treme Terra FC (Bruno Bonatti e 
Edson Marildo Bonette)

3º Lugar
Os Manos (Jesaias da Cunha 
Martins e Sealtiel da Cunha 

Martins)

TÊNIS DE MESA
1º Lugar Alexandre Gonçalves
2º Lugar Juliano Adão
3º Lugar Enri da Silva

XADREZ
1º Lugar Guilherme Santana
2º Lugar Lauri Carlos
3º Lugar Valmor Jovito

VÔLEI DE AREIA DUPLAS FEMININO

1º Lugar
Documentetis (Árilla Cordeiro 

Tavares Candal e Suéllen 
Bittencourt)

2º Lugar Dani e Keli (Daniely Mota de 
Lima e Keli Vitoria Bueno Colla)
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S É R I E  –  O  T R A B A L H O  D E  C A D A  U M

SECRETARIADO (PARTE I)
CAPÍTULO 22

O vigésimo segundo capítulo da série apresenta uma área necessária 
para a organização de qualquer empresa e que, na Portonave, é 
fundamental: o Secretariado Executivo.

“O TRABALHO DE CADA UM”

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADES NECESSÁRIAS 
MÍNIMAS PARA TRABALHAR 
NESTE SETOR?

A área de Secretariado Executivo 
atende às demandas da Diretoria e 
responde pela gestão da recepção, 
portaria e a copa, que será 
apresentada na próxima edição.

Sob a gestão da secretária 
executiva, atuam ainda a copeira da 
Diretoria e outros seis profissionais 
da portaria e recepção.

Para ser uma secretária executiva é 
necessário ter a graduação na área, 
registro profissional e inglês fluente. 
Além disso, a profissional precisa ter 
iniciativa, visão sistêmica e discrição.

O Secretariado Executivo assessora 
a alta direção, atuando como 
agente facilitador na relação com 
os stakeholders e na otimização 
do tempo por meio de triagem das 
informações. Essa área é responsável 
por gerenciar o encaminhamento 
dos assuntos às demais áreas 
da empresa. Também realiza a 
gestão das viagens corporativas 
da Portonave e toda a rotina 
administrativa, acompanha os 
processos e o trabalho das pessoas 
da área. Outra atribuição importante 
é garantir a discrição a respeito dos 
assuntos estratégicos da empresa.

COMO ESTÁ ESTRUTURADA? QUANTAS PESSOAS 
TRABALHAM NA ÁREA?

QUAIS AS RESPONSABILIDADES?

Margareth Otani
Secretária Executiva 

Margareth Otani era estudante 
de Administração quando ficou 
sabendo do projeto de construção 
da Portonave. Ela se candidatou para 
uma vaga e foi selecionada, iniciando 
a carreira na empresa em abril de 
2007 – seis meses antes da primeira 
embarcação atracar no Terminal. 
Iniciou ainda no escritório temporário 
que ficava na Av. João Sacavém e, 
depois de dois meses, a equipe se 
transferiu para o prédio atual. “Muito 
do que vimos hoje ainda estava em 
construção, mas a aposta no sucesso 
do empreendimento era grande e 
tenho orgulho de ser parte do que se 
tornou esse projeto”, recorda. 

Margareth acompanhou a formação 
dos departamentos, das equipes, os 
processos gerenciais. “Foram tantas 
realizações e desafios”, comenta 
a Secretária Executiva. “Naquele 
momento, a aposta no projeto era 
grande e eu também tinha minhas 
aspirações profissionais dentro do 
projeto”, lembra. Hoje, sente orgulho 
de dizer onde trabalha, em função 
de todas as conquistas não só da 
empresa, mas do seu crescimento 
profissional e pessoal.

Atualmente Margareth está a par do 
cotidiano da Diretoria da Portonave. 
“Faço parte do local onde as decisões 
são tomadas, portanto a rotina é 
dinâmica e requer atenção aos 
detalhes”, revela. Mas o trabalho em 

equipe ajuda a lidar com todos os 
desafios. Segundo ela, a exigência 
é “mão na massa. Equipe sempre 
focada em atender as demandas 
com qualidade e confiabilidade na 
execução”, completa.  

Para quem é novo na empresa, o 
conselho é capacitação profissional 
contínua. “Concluí minha 
graduação em Administração e 
cursei MBA em gerenciamento de 
projetos pela FGV. O profissional 
deve estar buscando novos 
pontos de vista e estar motivado. 
Gosto muito de uma frase de 
Dale Carnegie que remete a isso: 
‘Você nunca alcança o sucesso 
verdadeiro, a menos que você goste 
do que está fazendo’”.

CASE
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Com o intuito de estar sempre preparada para quaisquer emergências dentro da 
área portuária, a Portonave realiza, sistematicamente, diversos tipos de simulados de 
situações de emergências. No dia 3 de maio, no berço de atracação 1, foram testados os 
procedimentos de resposta para o atendimento de emergências químicas.

Ao todo, 21 profissionais participaram da simulação, em que foram treinados os 
seguintes procedimentos: resposta à emergência, comunicação entre equipes e 
organizações, avaliação dos procedimentos de resposta, destacando os pontos fortes, 
necessidades de melhoria e a avaliação dos recursos materiais e humanos disponíveis 
para o atendimento de emergências.

Terminal realiza ação de simulado 
de emergências químicas

F I Q U E  P O R  D E N T R O

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

R E G R A S  D E  O U R O  D A  S E G U R A N Ç A
no Express

A PORTONAVE ACREDITA QUE O ATENDIMENTO 
INTEGRAL DAS REGRAS DE OURO DA 
SEGURANÇA É FUNDAMENTAL NA PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DE TRABALHO E QUE ESTAS 
DEVEM SER PARTE DO DNA DA EMPRESA E DE 
TODOS QUE NELA ATUAM. TRATAM-SE DE DEZ 
REGRAS SIMPLES E INEGOCIÁVEIS, QUE TÊM 
COMO OBJETIVO REFORÇAR COMPORTAMENTOS 
E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA EM TODAS 
AS ATIVIDADES REALIZADAS NA PORTONAVE.   
A CADA EDIÇÃO DO EXPRESS, SERÁ EXPLICADA 
E DETALHADA UMA REGRA. 

As atividades da Portonave envolvem o uso de diferentes tipos 
de equipamentos e a interface homem-máquina é fundamental 
para o negócio. Ao interagir com máquinas e equipamentos, 
fique atento para as regras a seguir:

• Pare, olhe, escute... respeite. Equipamentos portuários são 
maiores e mais pesados do que você;

• Antes de iniciar a operação, verifique se todos os 
itens de segurança do equipamento estão funcionando 
adequadamente;

• Ao detectar um dispositivo de segurança com mau 
funcionamento, comunique imediatamente ao seu supervisor;

• Fique atento para curvas com visibilidade restrita; pilhas de 
contêineres podem bloquear totalmente a sua visão;

• O uso de cinto de segurança é obrigatório na operação de 
máquinas e veículos;

• A menos que em área designada, nunca saia da cabine do 
equipamento; você estará mais seguro dentro dela;

• É proibido tornar inoperante qualquer dispositivo de 
segurança dos equipamentos (ex. alarmes e sensores);

• Fique atento e respeite o limite de velocidade em todas as 
áreas da empresa;

• Jamais opere um equipamento sem treinamento e 
autorização da empresa.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

O Programa de Desenvolvimento 
do Trabalhador Portuário (PDP) 
é organizado em todo país pela 
Marinha do Brasil. Idealizado pela 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), tem como objetivo padronizar 
internacionalmente os procedimentos 
operacionais dos portos por meio de 
cursos e treinamentos.

A Portonave oferece a capacitação 
há muitos anos e em maio de 2018 
novas turmas foram abertas para 
todos os profissionais, estagiários 

e aprendizes. Até o final deste ano, 
ainda serão oferecidos 24 módulos 
do PDP nos turnos da manhã e 
noite, além de turmas aos sábados 
para ampliar a participação dos 
profissionais. As aulas são gratuitas 
e ministradas dentro do Terminal. 
Após o término, os alunos recebem 
um certificado emitido pela Marinha 
do Brasil. Para participar, basta ficar 
de olho nos boletins informativos 
divulgados periodicamente. Os cursos 
são variados e abordam assuntos 
gerais, como a operação do Terminal, 

e módulos específicos, como o de 
cargas perigosas, operação de pátio, 
operação de carga e descarga do navio 
de contêiner, construção do navio, 
construção do contêiner, entre outros 
temas relacionados.

O PDP é uma chance de 
aperfeiçoamento para os profissionais 
portuários sobre operação portuária, 
além de ser uma excelente forma de 
recém-contratados ou de quem nunca 
trabalhou na área conhecer mais sobre 
a atividade. 

A final da segunda edição do Festival de 
Bandas Independentes, realizado no dia 6 
de maio na Praça Central, em Navegantes, 
contou com a participação de 41 bandas 
de diversas cidades do Estado e teve 
como vencedora a banda Herméticca, de 
Itapema, que conquistou instrumentos 
novos, gravação em estúdio e a 
oportunidade de tocar na programação da 
Rádio Dengo-Dengo. O cantor Gazu, ex-
Dazaranha, comandou o evento e embalou 
o público com seus principais sucessos.

O Festival é realizado pela Escola de 
Música É o Som, com apoio da Fundação 
Cultural de Navegantes e da Portonave 
por meio da Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura. 

2º Festival de Bandas Independentes 
é realizado em Navegantes

Programa de 
Desenvolvimento 
do Trabalhador 
Portuário (PDP) 
abre vagas
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CASAMENTO

• Rogério Macedo (Manutenção Civil) se casou com Rosana 
Pereira da Silva Rodrigues em 30/4/2018.

FORMATURAS

• Maicon dos Santos Zanatta (Financeiro) se formou em 
Logística em 14/4/2018.

• Fernando Barbosa (Operacional) se formou em Logística 
em 14/4/2018.

NascimentoS

• Sealtiel da Cunha Martins (Operacional) foi pai de Pietra 
Sophia Martins em 7/5/2018.

D A T A S  E S P E C I A I S

ANIVERSARIANTES DE MAIO

Em maio, a Galeria Portonave recebeu 
a exposição Reflexo Navegante, do 
performer Leandro Maman e da fotógrafa 
Sandra Coelho. As imagens são registros 
de um espelho posicionado em diversos 
pontos da cidade de Navegantes 
revelando enquadramentos em uma 
“janela” inesperada.  Segundo os artistas, 
“Deslocar talvez seja a palavra que 
melhor defina o foco da ação. Deslocar 
um espelho de ponto em ponto da cidade. 
Deslocar uma imagem de um lugar para 
outro, da realidade para a virtualidade do 
reflexo. Deslocar o olhar, tão acostumado a 

ver as paisagens cotidianas. Uma imagem 
funde-se a outra, mostrando combinações 
de realidade no momento presente de 
outra forma”.

Mensalmente, a Galeria Portonave 
recebe exposições de talentos locais. 
No mês de junho, é a vez da instalação 
Ciclos, que fica exposta até o dia 30. As 
mostras são abertas aos colaboradores 
e visitantes. Visitantes externos 
devem fazer prévio agendamento pelo 
telefone: 47 2104-3395 como Setor de 
Comunicação Corporativa.

Galeria Portonave recebe 
Exposição Reflexo Navegante  

Atleta Portonave 
é líder no ranking 
estadual de ciclismo 
O operador Ênio Antonio dos Santos é 
figura carimbada no ciclismo estadual. Em 
maio, ele participou das etapas de montanha, 
nos dias 5 e 6, terminando em primeiro lugar 
no ranking estadual (com 112 pontos) e em 
terceiro lugar no ranking geral nacional. 
Segundo Ênio, a expectativa é abrir mais 
pontos nas próximas etapas e consolidar 
sua posição. “Ao todo, serão 16 etapas até o 
final do ano, e desde já agradeço a todos que 
estão me apoiando”, comenta Ênio.
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Para comemorar o Dia das Mães, durante o 
mês de maio, as mamães da Portonave 
puderam orgulhosamente apresentar as suas 
melhores criações: os seus �lhos e �lhas.

Parabéns a todas as mães!

Sempre cabe mais um


