
EDITORIAL

O ano é 1920 e o mundo está muito feliz com o fim da
Primeira Guerra Mundial, ocorrida um pouco antes, em
1918. A alegria converte-se em inúmeras modificações
na arte e na moda, culminando em uma década que
hoje é conhecida como os “anos loucos”. Os valores
sociais mudaram e houve uma importante libertação
das mulheres, que em grande parte do mundo
ocidental, já podiam votar, deixar de usar espartilhos,

dirigir seu próprio carro e falar sobre sexo. No entanto,

também foi uma época de imensos contrastes, visto
que se de um lado havia uma liberdade nunca
experimentada, por outro crescia uma onda de
intolerância, preconceitos e xenofobia. Marcando o
final da década, em 24 de outubro de 1929, ocorreu a
queda da bolsa de Nova York, com todas as terríveis
consequências conhecidas.

O ano é 2020 e o mundo nunca foi tão próspero! A
inovação varre a humanidade, agora com evolução
tecnológica nunca imaginada, tornando o

FUNDADORA WLM

planeta pequeno, urgente e completamente
conectado. Yuval Harari, em seu livro Homo Deus,

evidencia que, com raras exceções, guerra, fome e
peste, os três maiores males da humanidade, foram
superados. Todavia, da mesma forma que
identificamos nos loucos anos de 1920, uma onda
de intolerância parece apontar no horizonte e
movimentos aparentemente contrários à luta pela
igualdade feminina assustam e trazem para a
pauta assuntos como o direito de escolha.

Mas o que os anos 20 do século XX podem ensinar
para os 20 do século XXI?
Podem ensinar sobre descontinuidade. A história
humana é marcada por descontinuidades e não há
forma unificada de avanço. A sociedade apresenta
um ritmo contínuo de mudança, no entanto, o
pêndulo entre o tradicional e o moderno
permanece, não sendo nem um, nem outro, um
todo à parte. Portanto, para defender o que
acreditamos, há necessidade de que os esforços
sejam permanentes, fruto de contínua diligência
na construção de uma sociedade que permita que
homens e mulheres tenham as mesmas
oportunidades e obrigações, de forma a gerar um
círculo virtuoso de benefícios para todos.

Eis a missão do WLM!

Sejam bem-vindos anos 20! Vocês serão incríveis!

por 

ANA CAROLINA
TAVARES TORRES

PALAVRA 

DA ASSOCIADA
por 

JÊNIFER SANTOS

Escrever a palavra da associada é uma recompensa à
minha dedicação. Digo isso reconhecendo resultados,

sem falsa modéstia e me colocando vulnerável. Lições
WLM.

Involuntariamente, porém, minha reação ao convite foi
questionar se a minha “palavra” poderia ser
interessante. E os melhores argumentos de
convencimento são simples: todas as mulheres são
dignas de serem ouvidas e devemos ocupar todos os
espaços. Além disso, se queremos ser protagonistas das
nossas histórias, por que não nos sentirmos
confortáveis para falar sobre elas?

Durante o meu ciclo de mentoria enfrentei o momento

mais desafiador da minha carreira: uma forçosa
transição de jurídico interno para escritório. A
minha mentora esteve próxima em cada momento
dessa reconstrução. Com a ajuda dela e de muitas
pessoas incríveis (especialmente mulheres:

mentoras e pares WLM, família e amigas) foi
possível começar a trilhar um caminho diferente.

Iniciei um escritório próprio, com cautela e pés no
chão, ainda que os sonhos e aspirações sigam
infinitos.

Daí uma parte dos motivos pelos quais sou tão
grata ao WLM e à Ana Amélia, mentora de vida
maravilhosa. Tenho aprendido, contudo, a
reconhecer meu potencial e o fato de que é minha
a iniciativa de aproveitar oportunidades.

Nesses quase 04 anos foram muitos kms
(literalmente, Cxs-Poa), mas a verdade, WLM, é que
nosso caminho juntos está só começando!

Seguir lutando para que todas as mulheres saibam
a força que têm é um dos meus projetos de vida,

porque nossas possibilidades são ainda maiores
quando praticamos a sororidade.

6ªEDIÇÃO  -  FEVEREIRO
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CONQU I S T A S

Mentora Gisele Ueno participou do poscast
Conectando Mentes Curiosas da PG Advogados
sobre Enterprise Legal Management (ELM).

Escute o podcast em: http://bit.ly/37CAMP7

Eliane Reis, mentorada do terceiro ciclo, no dia
12/01/2020 participou do Podcast Saia do
Aquário (disponível no Spotify), onde falou sobre
sororidade na prática, contanto sua experiência
no WLM como mentorada e associada. Para ouvir,
acesse: https://spoti.fi/37DUJVJ

No dia 20 de fevereiro, a associada Carolina Hess
recebeu seu diploma de LL.M. em International
Commercial Law da University of Bristol. A
University of Bristol está situada no Reino Unido
e é integrante do prestigiado Russell Group. No
último QS World University Ranking a University
of Bristol figurou entre as 50 melhores
universidades do mundo.

Benicia Montelli e Fernanda Cabral
receberam da Mentora Leticia Batistela, VP
da Federação Assespro, certificado de DPO.

https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/


 

CONQU I S T A S

Reconhecimento gestores juridicos
premiados pela InteliJur, temos as
Fundadoras Ana Amélia Abreu, Ana
Carolina Tavares Torres, Ana Paula
Yurgel e Joice Grings entre as
Premiadas.

A Mentora Renata Comin foi selecionada para
representar a FGV-EAESP na Global Public Policy
Network Conference (GPPN) entre os dias 29 de Fevereiro
e 1 de Março em Londres. Trata-se de uma parceria entre
7 prestigiadas universidades em políticas públicas do
mundo. Ela também participará da Gender & Policy
Conference organizada pela LSE School of Public Policy
Women's Network, evento prévio ao GPPN que ocorrerá
nos dias 22 e 23 de fevereiro.

WLM na Divisão Jurídica da Federasul:
Fernanda Girardi será a Coordenadora da
Comissão Especial da Lei Geral de Proteção de
Dados. Rosana Takeda será Coordenadora
Adjunta da Comissão Permanente de Assuntos
Trabalhistas. Eliana Herzog assume a
coordenação da Comissão Permanente de
Ética e Compliance. Angela Paim assume a
coordenação da Comissão Permanente de
Recuperação de Empresas.

Fundadora Ana Amélia
ministrará o curso de
Compliance na Prática, iniciando
no dia 5/03. Desconto de 20%

com o código ANAAAMELIA.

increva-se http://bit.ly/37CKfWs

https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/


 

E V EN TO S  P A S S ADO S

02.12 - LGPD E RH

As Mentoras Rosana Takeda
e Letícia Batistela
palestraram na ASSEPRO
sobre LGPD e RH.

04.12 - TRILHA DE PALESTRAS 

No mês de Dezembro tivemos mais um Trilha de palestras, dessa vez
com o tema Gestão de Pessoas e Colaboração com os outros com a
palestrante Alessandra Bein Endruweit e como facilitadora Fernanda da
Rocha. Obrigada a todas que participaram!

https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
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10.12 - NATAL SOLIDÁRIO

Dos dias 18 de Novembro a 10 de
Dezembro recolhemos brinquedos novos
que foram doados a crianças carentes da
SOS Casas de Acolhida em Canoas.

11.12 - CAFÉ DA MANHA

No mês que a Reforma
Trabalhista completou dois anos,

a Souto Correa Advogados
realizou um encontro para falar
sobre as mudanças no cenário
até então.

10.02 - REUNIÃO DE GESTÃO

Reunião de Gestão realizada em Fevereiro
com a participação das novas conselheiras
Gabriela Wink e Giovana Comiran.

25.01 - CLUBE DO LIVRO POA

No dia 25 de Janeiro aconteceu a
sexta edição do Clube do Livro WLM
em Porto Alegre. O evento teve como
objetivo debater sobre a obra "Tudo
Nela Brilha e Queima" da autora
Ryane Leão.

https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/
https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/


 

15.02 - WORKSHOP LGPD NA PRÁTICA

28.01 - LEGAL DESIGN
No dia 28 de Janeiro de 2020, a
mentora Gisele Ueno foi responsável
por promover, em Lisboa, o
workshop de Legal Design com foco
na facilitação ao acesso à justiça! E o
melhor de tudo é que durante essa
experiência fantástica em Portugal,
encontrou com a Elisa Zingano para
um café, com pastelzinho de Belém
e troca de ideias.

11.02 - LEGAL EVOLUTION
A fundadora Ana Amélia Abreu palestrou
no evento Legal Evolution que aconteceu
no dia 11 de Fevereiro no Walk Offices
Praia de Belas sobre a Nova Realidade
dos Departamentos Jurídicos e de
Compliance

Associada Cristiane Beaux palestrou no
Workshop LGPD na Prática que ocorreu
entre os dias 15 e 16 de Fevereiro.

 

E V EN TO S  P A S S ADO S
25.01 - CLUBE DO LIVRO SP
Além do nosso tradicional Clube
do Livro que acontece em Porto
Alegre, no mês de Janeiro
também tivemos a primeira
edição do Clube do Livro WLM
SP! O livro de estréia foi a obra "A
Mãe de Todas as Perguntas" de
Rebecca Solnit.

https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
http://www.wlm.org.br/


ACONTECIMENTOS

Encontro mentoradas 5 ciclo
após Trilhas.

Encontro WLM na
Caminhada pelo Fim
da Violência conta a
Mulher em SP.

Mentoras WLM alinhando em SP
ações para 2020.

08.12

04.12

13.01

Encontro WLM em Paris.
FEVEREIRO

https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/


ACONTECIMENTOS

Encontro WLM em Bruxelas.

Encontro WLM no
Legal Evolution.

02.02

11.02

Renata Comin preparando a
apresentação do Poster
Session da conferência global
de políticas públicas para
mulheres. O tema será WLM!

FEVEREIRO

https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/
https://www.instagram.com/laclima_/


PRÓXIMOS ENCONTROS

https://doity.com.br/clube-do-livro-wlm-sp-2-faca-acontecer-mulheres-trabalho-e-a-vontade-de-liderar-de-sheryl-sandberg#map
https://doity.com.br/clube-do-livro-wlm-7-um-teto-todo-seu-de-virginia-woolf#map
https://doity.com.br/wlm--responsabilidade-tributria-na-prtica--12032020--19h-s-22h
https://doity.com.br/festa-de-cinco-anos-wlm


PRÓXIMOS ENCONTROS

https://doity.com.br/wlm--treinamento-mentoras--14032020--08h30-as-12h-e-13h-as-17h
https://doity.com.br/wlm--follow-mentoradas--14032020--08h30-as-12h


UPDATES GTS WLM 

Responsável pelo Ranking do
Engajamento, composto pelas
associadas Alessandra Lucchese,

Amanda Pegoraro, Angela, Bruna Zani,
Eliane Lima, Francine Schmitt, Izabel
Mello, Jênifer Santos, Maria Eduarda
Dutra e Mariana Barbosa, tem se
movimentado e muito para oferecer
aos associados WLM prêmios e
cortesias, em conformidade com o
ranking do Mérito. Por isso, desde já
agradecemos aos nossos parceiros, por
todas as cortesias que nos foram
disponibilizadas até agora. De
dezembro/2019 pra cá, nossos
associados mais bem colocados no
ranking já foram contemplados com: (i)
Módulo I do Curso Inovação Jurídica
Hands On, da Letícia Batistela e 20%

de desconto no restante; (ii) 100% de
bolsa para o curso de inglês da Rooms,

da Lívia W. para a primeira colocada e
40% de desconto para a segunda e
terceira colocadas; (iii) cortesia para o
evento Legal Evolution, com palestra
da Ana Amélia Abreu; (iv) curso de
DPO, concedido pela Rosana Takeda;

(v) jogo Scape Room. Então, queridos
associados, fiquem ligados e atentos ao
Mérito! A sua participação e
engajamento junto ao WLM, pode
reverter em benefícios para você! Faça
seu login e utilize o Mérito em seu
favor! São inúmeras as possibilidades
de pontuação e o GT Conecta dá a
vocês os caminhos para chegarem ao
topo. E preparem-se: em abril
acontecerá o primeiro evento do GT
Conecta, totalmente voltado para
networking.

GT CONECTA

GT COM+

Em 2020 o GT COM+ já está planejando os
próximos eventos do ano, com destaque
para o “NA REAL”, com temas incríveis!

E mais, o GT COM+ quer que todas as
pessoas inclusive nossxs associadxs estejam
sempre muito bem informadxs, e para isso
está trabalhando no cronograma de
respostas das redes sociais.



UPDATES GTS WLM 

GT DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA

O GT de Aprendizagem Continuada é o
responsável pelo “Trilhas de Palestras”

que ocorre no decorrer do ano. Em
2020 traremos para debate o tema
Empreendedorismo com 5 encontros
sobre assuntos voltados ao
desenvolvimento pessoal, expectativas
do mercado, estudos de cases, dentre
outros tópicos relacionados ao
empreendedorismo.

Abriremos o ano com a palestra do
Arthur Bender em 15/04, às 19h, na Nilo,

2900, 15º andar. Arthur é especialista
em estratégia e branding e abordará a
forma que a apresentação pessoal
impacta o negócio. As vagas serão
limitadas! Fiquem ligados nas redes
sociais do WLM, pois em breve teremos
informações sobre os ingressos.

GT CLUBE DO LIVRO

GT DE DIVERSIDADE RACIAL

O GT Diversidade Racial está
trabalhando em nova parceria com o
Clube do Livro e também para trazer
eventos sobre o curta animado
ganhador do Oscar, que aborda a
importância da representatividade 

(disponível no YouTube) e sobre a
representatividade racial em outras
áreas da sociedade gaúcha. Também
traremos um Evento formato roda de
debate para explorar os conceitos de
injúria racial e racismo.

"De repente, ele vai chegando na tua
vida, sem pedir licença, quase um
tsunami de amor e afeto, e quando
vês ele já ocupa uma parte do seu
coração. Um lugar onde pude
encontrar mais do que uma roda de
debate literário, mas também um
pedacinho do mosaico que estava
faltando para preencher a minha vida.

Um encontro de almas, de amigas, de
mulheres que partilham as mesmas
dores e amores. É quase uma
Constelação que, por meio das lindas
linhas de poesia, poemas e livros que
lemos, vamos nos tornando uma só,

mãe, irmã, tia e avó, unidas e mais
fortes. Também é muito emocionante
participar do Clube, pois as histórias
femininas contadas nos livros são as
histórias da vida real, são as nossas
próprias histórias de vida. É uma
terapia. É uma meditação. É uma
música alta num sábado de sol.
Obrigada ao WLM por me
proporcionar viver o Clube com
pessoas tão incríveis e especiais".

- Ana Amelia Piuco, integrante do GT
Clube do Livro
 

Saiba mais:

 

 

 

SP - 29/02 - Faça Acontecer - Sheryl Sandberg

POA:  07/03 - Um teto todo seu - Virginia
Woolf

https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28
https://doity.com.br/clube-do-livro-wlm-sp-2-faca-acontecer-mulheres-trabalho-e-a-vontade-de-liderar-de-sheryl-sandberg
https://doity.com.br/clube-do-livro-wlm-7-um-teto-todo-seu-de-virginia-woolf


EBOOK, MATERIAL
DIDÁTICO

VÍDEO, CURTA

APPS
Carteira digital da advocacia. Desenvolvida
pelo Conselho Federal da OAB.

WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS

ARTIGO, NOTÍCIA,

POST EM BLOG

Mulher, negra e presidente de gigante
de investimentos explica por que
diversidade é boa para os negócios

Finlândia elege a primeira-ministra
mais jovem de sua história

A primeira super-heroína da Índia é
feminista e combate a violência sexual
contra meninas

Sul-africana é coroada Miss Universo
2019 e fala contra o racismo

Empatia: não faça nada, apenas esteja
lá!

Cristina Peduzzi se torna a primeira
mulher eleita presidente do TST

Desigualdade de gênero só acabará em
2276, diz Fórum Econômico Mundial

These companies decided to let
employees bring their babies to work
every day

Conferência Nacional da Advocacia terá
paridade de espaços para homens e
mulheres

Combate a racismo exige
reconhecimento de privilégios da
branquitude

5 ways to break down the barriers for
women to access leadership roles

A masculinidade tóxica no mundo dos
negócios

A força feminina nos negócios

Por que as empresas lidam mal com
assuntos raciais?

IPO com a Goldman? Só com mulher no
board...

Discurso da oradora Luana Pereira da
Costa na Formatura do Direito Diurno
UFRGS 2015/2

Google Play

Apple Store

Ebook Reconhecendo Histórias Negras

O Lugar da Mulher na Advocacia
Inteligência Artificial FLX

Material pedagógico da Série Mulheres
na História da África, produzido pela
Unesco

Mulheres representam 64% dos
inscritos na OAB com até 25 anos
Lawtechs

Curta vencedor do Oscar Hair Love

Miss Universo falando sobre Liderança
Feminina

Projeto A Arte de Ler – “Os Sentimentos
Femininos pelas Mulheres”!

Censo Jurídico 3 Edição

Cynthia Nixon participa de um vídeo
poderoso sobre as pressões que as
mulheres enfrentam hoje (vídeo feito
pela Girls Girls Girls Magazine)

Para crescer, tenha coragem de ser
imperfeita e de pedir ajuda

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/07/mulher-negra-e-presidente-de-gigante-de-investimentos-explica-por-que-diversidade-e-boa-para-os-negocios.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/08/finlandia-elege-a-primeira-ministra-mais-jovem-de-sua-historia.ghtml
https://www.huffpostbrasil.com/entry/india-heroina-estupro_br_5de6a548e4b0913e6f868a8b?ncid=fcbklnkbrhpmg00000004
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/sul-africana-e-coroada-miss-universo-2019-e-fala-contra-racismo.ghtml
https://www.linkedin.com/pulse/empatia-n%C3%A3o-fa%C3%A7a-nada-apenas-esteja-l%C3%A1-%C3%A9rica-pereira/
https://diariodopoder.com.br/maria-cristina-peduzzi-se-torna-a-primeira-mulher-eleita-presidente-do-tst/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/12/desigualdade-de-genero-so-acabara-em-2276-diz-forum-economico-mundial.shtml
https://www.marketwatch.com/story/what-would-you-do-if-parents-brought-their-babies-to-the-office-every-day-2016-04-22
https://www.oab.org.br/noticia/57823/conferencia-nacional-da-advocacia-tera-paridade-de-espacos-para-homens-e-mulheres
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/12/combate-a-racismo-exige-reconhecimento-de-privilegios-da-branquitude.shtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=compfb
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/5-ways-companies-can-progress-more-women-into-leadership-roles/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/a-masculinidade-toxica-no-mundo-dos-negocios.shtml
https://www.istoedinheiro.com.br/a-forca-feminina-nos-negocios/
https://valor.globo.com/carreira/coluna/por-que-as-empresas-lidam-mal-com-assuntos-raciais.ghtml
https://braziljournal.com/ipo-com-a-goldman-so-com-mulher-no-board
http://marilindafernandes.adv.br/discurso-da-oradora-luana-pereira-da-costa-na-formatura-do-direito-diurno-ufrgs-20152/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.oab.documento_digital
https://apps.apple.com/br/app/documento-digital-do-advogado/id1497403472
http://portaldoaluno.oabrs.org.br/admin/biblioteca-digital/detalhes/id/56
https://drive.google.com/open?id=1-2w2sMu04KWTvw0PwuhtLRilYIZmshdI
https://drive.google.com/open?id=1euWdtdHEuyX7Ux8N4wbn3s2FA96sVUdC
https://www.contioutra.com/baixe-material-pedagogico-da-serie-mulheres-na-historia-da-africa-produzido-pela-unesco/
https://drive.google.com/open?id=1H3Pxn3hLVt4IX3cHq9DizCcc6WcE536_
https://drive.google.com/open?id=1-ES88nA1jhrw04RwhjTJ9swvbtWJEJfu
https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/B58p0BOnoJY/?igshid=1u95cxp59lsv9
https://www.youtube.com/watch?v=Wt5p2ctHNp4
https://drive.google.com/file/d/1YkewgH2Ttj1OCRn6syhuIhA0SGm6Bubj/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/tv/B9CHAUAJ-2H/?igshid=l6g9uiwuy09p
https://valorinveste.globo.com/blogs/naiara-bertao/post/2020/02/para-crescer-tenha-coragem-de-ser-imperfeita-e-de-pedir-ajuda.ghtml?fbclid=IwAR1J49abOuETspqO5PjRjLo0iNj1lxFack1vb3tRsPUYEDlE0RT6xirn2io
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EVENTO, CURSO 

E WORKSHOP

PLAYLIST, PODCAST

Sororidade na prática por
@elianereislima

Mentora Gisele Ueno no Conectando
Mentes Curiosas da PG Advogados
sobre ELM.

CFA lança curso gratuito sobre finanças
e liderança para mulheres universitárias

IMAGEM

Google abre 10 mil vagas para
treinamento grátis para mulheres em
SP

Especialização tem foco em inovação
jurídica - MARÇO

LIVROS
As Mulheres e Os Homens - Equipo
Plantel;
Este é o Melhor Ano da Sua Via -

Michael Hyatt

Começa dia 06 de março a formação
Inovação Juridica, com Aula da Mentora
Gisele Ueno e coordenação da Leticia
Batistela. Informações
secretaria@Lbinovacao.com.br

Surpreendente história real de
milionária negra vira série na Netflix

Complicar é para amadores.

Profissionais bem-sucedidos
simplificam

https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://open.spotify.com/episode/4ygl7Hi0lZKDLP5q7H2Hfn?si=C0pvW-X6QwGYGgPs9rdhMw
https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28&feature=youtu.be
https://glo.bo/2wegSNp
https://vocesa.abril.com.br/empreendedorismo/treinamento-gratis-google/
https://www.baguete.com.br/noticias/24/01/2020/especializacao-tem-foco-em-inovacao-juridica
https://claudia.abril.com.br/cultura/surpreendente-historia-real-de-milionaria-negra-vira-serie-na-netflix/
https://valorinveste.globo.com/blogs/naiara-bertao/post/2020/02/para-crescer-tenha-coragem-de-ser-imperfeita-e-de-pedir-ajuda.ghtml?fbclid=IwAR1J49abOuETspqO5PjRjLo0iNj1lxFack1vb3tRsPUYEDlE0RT6xirn2io


WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS



WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS


