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Apresentação do Relatório

Desde sua formalização em 2009, o Instituto Jama investe em

projetos sociais, com prioridade e foco na educação. Na sua

primeira década de atuação, concentrou sua estratégia e

investimentos em quatro eixos: 1) Gestão Escolar, 2) Bolsas de

Estudo, 3) Tecnologia e Inovação e, 4) Desenvolvimento

Comunitário. Nessa primeira década, contou com o apoio

técnico operacional de parceiros que comungam da mesma

visão e que possuem reconhecida experiência no

desenvolvimento de projetos destinados à causa educacional. Ao

comemoramos nossos 10 anos, manifestamos nossa gratidão

pela parceria e aproveitamos para compartilhar com você este

relatório que sintetiza o histórico dos programas desenvolvidos

no período de 2010 a 2019. Nestes anos, mantido com recursos

próprios do núcleo familiar de Jayme Sirotsky, nossa bandeira

tem sido a educação como prioridade para transformar pessoas

e comunidades. É com muita satisfação que compartilhamos os

resultados obtidos, agradecendo nossos parceiros institucionais

pelas aprendizagens acumuladas.

Janaina Audino

Consultora Executiva/Instituto Jama
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Este relatório sintetiza uma história de muitas vidas.

É com imenso prazer que registramos nestas páginas os primeiros 10 anos

do Instituto Jama, que atua exatamente para colocar em prática os valores

legados por nossos antepassados, com destaque para a educação e a

solidariedade. Com nossos ancestrais, aprendemos o sentido da gratidão e

da retribuição por tudo o que nossa família construiu com muito trabalho e

persistência desde que seus primeiros membros aqui chegaram como

imigrantes.

Foi também com eles que aprendemos a importância da educação na

formação das pessoas e no desenvolvimento das sociedades livres. Ao

conjugar educação e solidariedade em ações concretas sustentadas pelos

integrantes de nosso núcleo familiar, o Instituto Jama dá continuidade a

uma história escrita com suor, honestidade e empreendedorismo. Nesse

contexto, registro aqui um agradecimento especial às pessoas que se

envolveram mais intensamente neste período, Marcelo Sirotsky, Elaine

Axelrud Sirotsky, Janaina Audino e Marcelo Damasceno Ferreira.

Neste ano de 2020, em função da pandemia e da paralisação das

atividades escolares, passamos a direcionar nossos esforços para o apoio

social das parcelas mais vulneráveis das comunidades em que atuamos.

Mas continuamos com nossa atenção voltada para a educação, de

maneira especial para o futuro dos nossos jovens e para os novos e mais

intensos desafios do mundo digital nesta área.

Quanto mais vidas tocarmos, mais fará sentido a nossa própria história.

Jayme Sirotsky

Diretor-Presidente/Instituto Jama

Mensagem do Diretor-Presidente



O Instituto

Instituição privada de interesse público, o Instituto Jama investe

prioritariamente em educação pela convicção de seus gestores

de que a boa formação escolar é o principal instrumento de

transformação social de um povo e a base mais adequada para

a consolidação da democracia, constituindo-se também em

perspectiva de futuro melhor para a juventude brasileira.

Orienta-se pela cultura da doação herdada dos antepassados

do fundador e disseminada entre os membros da família. Antes

da constituição do Instituto, essa prática era exercida pela família

por meio da Fundação RBS, depois denominada Fundação

Maurício Sirotsky Sobrinho. Atualmente, embora mantenham

sinergia e foco em educação, a FMSS e o Instituto Jama atuam

de forma independente.

No que se refere à visão estratégica e à forma de atuação nas

comunidades onde está inserido, o Instituto Jama concentra seus

investimentos e sua interferência nas causas específicas da

educação, identificadas de acordo com os valores éticos

definidos nas suas diretrizes e com os propósitos sociais de sua

constituição.
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Como gerimos
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APOIAMOS INICIATIVAS DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

E COMUNIDADES POR MEIO DA 

EDUCAÇÃO. 

ANALISAMOS O ORÇAMENTO E UM 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

DEFINIMOS METAS DE 

ACOMPANHAMENTO E OS 

RESULTADOS ESPERADOS.

REALIZAMOS A AVALIAÇÃO 

DO INVESTIMENTO SOCIAL.

PROJETOS

CRONOGRAMA 

E ORÇAMENTO

METAS E 

RESULTADOS

AVALIAÇÃO

1

3

2

4



Eixos de Atuação

GESTÃO ESCOLAR

BOLSA DE ESTUDOS

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Em parceria com a ESPM Porto Alegre/RS,

oferecemos formação para gestores educacionais

de escolas públicas, selecionados pelas Secretarias

de Educação. Desde 2010, mais de 150

profissionais qualificaram-se para exercer atividades

gerenciais em suas instituições de ensino.

Em parceria com a organização não governamental

Primeira Chance, de Fortaleza, o Instituto Jama

concede bolsas de estudo em escolas privadas para

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino

Médio de escolas públicas.

Nesta área, a atuação do Instituto Jama está

concentrada em dois programas: o Letramento em

Programação, em parceria com a Fundação Imed,

que leva o pensamento computacional a escolas de

Ensino Fundamental; e o projeto Lumiar, em

parceria com a Aldeia Lumiar, que leva práticas

pedagógicas inovadoras para estudantes da rede

pública.

O Instituto Jama investe prioritariamente em

educação, mas também contribui com projetos

comunitários voltados para a saúde, a cultura e a

assistência social, selecionados pela equipe

executiva e aprovados pelo conselho deliberativo.
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Eixos de Atuação

BREVE HISTÓRICO

Na trajetória de 2010 a 2018, o investimento social foi concentrado na

gestão escolar, em bolsas de estudo e no desenvolvimento comunitário.

Em 2019, ano em que completamos 10 anos de atuação, incorporamos

tecnologia e inovação como uma de nossas atividades. Ao longo dos

seus 10 primeiros anos, o Instituto Jama investiu mais de quatro milhões

de dólares com recursos próprios.

No eixo gestão escolar, em 2010, implementamos em parceria com a

ESPM um curso de pós-graduação que possibilitou a formação

continuada de 179 profissionais da educação. A pós-graduação foi

ofertada até 2017, sendo reestruturada para módulos a partir de 2018.

Nesta caminhada, aproximamos conceitos de gestão e ferramentas

gerenciais de diversas escolas públicas.

No eixo das bolsas de estudo, beneficiamos 42 bolsistas de graduação 

no período de 2010 a 2019. Em 2014, migramos o investimento para 

bolsas de estudo no ensino médio e implementamos no Estado o 

programa Primeira Chance. 

No eixo do desenvolvimento comunitário apoiamos prioritariamente

projetos educacionais, mas também contribuímos com iniciativas de

assistência social, saúde e cultura alinhadas com o escopo de atuação

do Instituto e com as demandas sociais das comunidades.
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Gestão Escolar
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No eixo gestão escolar, nossa aprendizagem iniciou-se em 2009 com

a ONG Parceiros da Educação, de São Paulo, e o projeto replicado

pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS) e o Instituto Jama

na EEEF Jerônimo de Albuquerque.

Os investimentos nesta escola apontaram a gestão como uma

dimensão balizadora para melhorar a aprendizagem dos alunos e,

consequentemente, os resultados educacionais.

Em 2009, desenhamos em parceria com a Escola Superior de

Propaganda e Marketing (ESPM) um curso de Pós-Graduação em

Gestão Escolar.

Este curso, ministrado a gestores de escolas públicas, foi reformulado

ao final de 2017, passando a ser oferecido em módulos a partir de

2018. Desde então, a rede municipal de ensino de Porto Alegre foi

contemplada com os seguintes módulos:

2018/1 - Gestão e mobilização de pessoas e Gestão de

processos e projetos;

2018/2 - Gestão e mobilização de pessoas, Gestão de

processos e projetos, Comunicação, Finanças;

2019/1 - Gestão de resultados e Gestão cultura clima

organizacional;

2019/2 - Gestão de resultados.



Gestão Escolar

No período de 2010 a 2019, participaram da formação em gestão

escolar um total de 179 professores, divididos em quatro turmas de

pós-graduação e duas turmas de módulos de gestão, como mostra o

gráfico a seguir:

Os alunos formados nas turmas de 2011, 2013 e 2015 participaram

de uma pesquisa que avaliou o impacto do curso em suas atividades

profissionais, reconhecendo melhora significativa nas suas habilidades

gerenciais, tais como liderança, tomada de decisão e trabalho em

grupos. Também consideraram que as competências desenvolvidas

impactaram fortemente os resultados de suas escolas.
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Gestão Escolar

A pesquisa foi realizada pela Consultoria GHIGNATTI & ROHDE, e

contou com a participação de 78 gestores de escolas públicas da

rede estadual do Rio Grande do Sul. As respostas da pesquisa

indicam que os gestores educacionais que investem tempo no

aprimoramento de seu conhecimento têm suas habilidades gerenciais

multiplicadas e influenciam positivamente os resultados das escolas

que administram.
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Melhorou Incidência Percentual

Nada - -

Um pouco - -

Alguma coisa 4 5,1

Muito 45 57,7

Totalmente 29 37,2

TOTAL 78 100,0

Média 4,32 -

Desvio Padrão 0,570 -

Melhorou Incidência Percentual

Nada 1 1,3

Um pouco - -

Alguma coisa 7 9,0

Muito 43 55,1

Totalmente 27 34,6

TOTAL 78 100,0

Média 4,22 -

Desvio Padrão 0,714 -

Quanto o curso melhorou sua

capacidade gerencial.

Quanto o curso impactou nos

resultados da escola.



Bolsas de Estudo
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Até 2010, Jayme Sirotsky na pessoa física, apoiou jovens com bolsa integral de

graduação. Com a formalização do Instituto Jama, as bolsas foram ampliadas,

constituindo-se em 2010 o Programa de Bolsas de Estudo de Graduação com

o critério de exigibilidade de aproveitamento curricular. Ao todo, 42 bolsistas

foram contemplados pelo Programa até 2019.

Em 2011/2012, o Instituto Jama investiu em outra modalidade de bolsa,

caracterizada como um auxílio mensal para jovens que participaram do Curso

de Iniciação Profissional em Mecânica ofertado pelo Centro de Educação

Profissional São João Calábria no turno complementar à escola.

Em 2014, considerando o cenário da educação pública e as dificuldades dos

alunos em concluir o Ensino Médio, começamos a investir no Programa

Primeira Chance.

Primeira Chance é uma organização não governamental, sem fins lucrativos,

que promove a inclusão social de jovens de baixa renda, alunos do Ensino

Médio da rede pública, que demonstram capacidade e dedicação necessárias

para serem bem sucedidos em sua vida acadêmica e profissional. O principal

critério utilizado para selecionar os bolsistas é a classificação na OBMEP

(Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas).

Iniciamos em 2014, com a seleção de dois jovens, em um processo seletivo

que contemplou a análise do perfil escolar e financeiro, uma prova com

questões objetivas de português e matemática, e entrevistas. Em paralelo,

buscamos escolas privadas para receberem os bolsistas selecionados.



Bolsas de Estudo
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“Toda jornada no ensino médio é diferente para cada um: algumas

simplesmente por mudança na metodologia, outras pelos amigos que são feitos.

Enfim, existe uma quantidade infinita de variáveis. A minha também foi diferente

de todas, mas com um evento excepcional: a oportunidade do Primeira Chance.

Uma mudança de ambiente escolar para um jovem é uma situação muito

delicada, pode oferecer resultados desastrosos ou muito benéficos. Felizmente,

com todo o apoio do Instituto Jama, além de obter um ensino muito superior ao

que estava acostumado, eu também pude fazer essa transição de maneira muito

suave. No entanto, não foi só o quarto lugar no vestibular para Engenharia

Física (2017/1) e o conhecimento acadêmico que o Instituto Jama me

proporcionou. Ao longo de todo esse período, eu pude estar presente em

diversas situações que me beneficiam até hoje e que não estão incluídas no

currículo escolar: a conversa com meus tutores (Janaina e Daniel), a vivência

entre meus colegas e até o caminho para o colégio. Essas foram algumas das

experiências enriquecedoras que fazem parte da minha identidade, me

construindo como cidadão, tudo graças ao Primeira Chance e ao Instituto Jama,

que conduziu meu processo. Muito agradecido e com muito orgulho encerro o

ensino médio como bolsista do Primeira Chance, com sucesso garantido e com

grandes esperanças de poder futuramente contribuir com essa causa”. Obrigado

Instituto Jama e Primeira Chance.”

William Simon Horn

Estudante de Engenharia Física na UFRGS 

e bolsista na Centrale Supeléc, da França

Depoimentos de ex-bolsistas do Primeira Chance



Bolsas de Estudo
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“Como aprendi! Tive que sair da zona de conforto e começar a dar

meu máximo todos os dias, tanto nos testes, em cada segundo que

tinha que prestar atenção durante as aulas ou até mesmo em casa,

quando deveria abdicar do tempo de lazer para me aprofundar nas

matérias. Isso me fez crescer, me fez aprender a avaliar o que é o ideal

para cada hora, pois nem sempre o que queremos é o que devemos

fazer. Mas posso dizer que cada esforço foi muito gratificante a longo

prazo: as notas na escola melhoraram, consegui aumentar minha nota

da redação do Enem em 300 pontos e ainda tirar o primeiro lugar no

vestibular da Unisinos em Arquitetura e Urbanismo.”

Tábata dos Reis Maciel

Primeiro lugar em Arquitetura e 

Urbanismo, na Unisinos

Depoimentos de ex-bolsistas do Primeira Chance



Tecnologia e Inovação
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Eixo de atuação mais recente do Instituto Jama, a área de tecnologia

e inovação surgiu junto com o redirecionamento alinhado ao Projeto

85 - referente ao 85º aniversário do fundador. O estudo que serviu

de base para a implementação de novos projetos identificou que o

mundo mudou, em decorrência dos avanços tecnológicos, mas a

escola não está conseguindo acompanhar essas mudanças na

mesma velocidade. Em decorrência, 60% dos jovens estão sendo

formados em profissões que brevemente deixarão de existir.

Para ajudar a enfrentar este desafio, o Instituto Jama formou parceria

com duas organizações de reconhecida atuação nesta área: a

Fundação Imed, do Rio Grande do Sul, e o Instituto Lumiar, de São

Paulo.



Tecnologia e Inovação
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O programa Letramento em Programação, implementado pelo Instituto Ayrton

Senna, foi lançado em 2015 e tem por objetivo desenvolver habilidades para

os cidadãos do século 21, como fluência tecnológica, criatividade, resolução

de problemas complexos e empreendedorismo, usando como vetor o

pensamento computacional. O objetivo do projeto não é formar

programadores, e sim, através da programação, inspirar e despertar os

comportamentos que potencializem as habilidades dos participantes.

No ano de 2016, o Instituto Ayrton Senna firmou parceria com a IMED, criando

a primeira iniciativa do projeto no sul do Brasil, chamado Núcleo de

Programação Norte Gaúcho, coordenado e executado pela equipe do

InovaEdu – Laboratório de Ciência e Inovação para a Educação, em parceria

com as prefeituras municipais de Passo Fundo, Marau e Sananduva.

A metodologia Lumiar é baseada no ensino de competências através de

projetos e da autonomia do estudante, e se apoia em seis pilares: Currículo em

mosaico, Tutores e mestres, Multietariedade, Aprendizagem ativa, Gestão

participativa e Avaliação integrada.

O Mosaico Digital é peça chave do método Lumiar, uma plataforma que

contém os módulos de planejamento, o currículo e as competências. No

Mosaico, gestores, educadores, estudantes e seus responsáveis podem

acompanhar, registrar e avaliar os processos que organizam e mobilizam a vida

escolar. Resumindo: é uma tecnologia intelectual de vanguarda que norteia

toda a organização da escola por ciclos, projetos e avaliação contínua de cada

estudante, possibilitando a gestão participativa e ativa da aprendizagem e a

reflexão crítica sobre seus processos de construção.

Letramento em Programação

Metodologia Lumiar



Desenvolvimento Comunitário
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Embora o foco estratégico do Instituto Jama seja a educação e a

preparação de gestores e profissionais para qualificar o sistema

educacional brasileiro, uma parcela importante dos recursos doados

contempla o atendimento de demandas sociais apresentadas por

comunidades localizadas em nossas áreas de atuação.

Neste contexto, mantendo a sua premissa de não atuar diretamente

na operação dessas ações, o Instituto Jama vem apoiando instituições

e organizações sociais que administram a aplicação dos recursos

destinados a causas previamente aprovadas pelo conselho

deliberativo.

Horta Comunitária Eni Medeiros

Ampliação Escola Tia BethNovo toldo EMEI Rita Sirotsky

Quadra esportiva EEEM Setembrina

Algumas obras doadas pelo Instituto Jama



Desenvolvimento Comunitário
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• Ação Voluntária Francisco de Assis

• Aldeia da Fraternidade

• Associação de Peito Aberto

• Associação dos Moradores da Vila Parque Santa Anita

• Casa de Apoio Madre Ana

• Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia

• Casa do Menino Jesus de Praga

• Centro de Educação Profissional São João Calábria

• Colégio Israelita Brasileira

• Federação Israelita do Rio Grande do Sul

• Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla

• Fundação Gerações

• Hospital da Criança Santo Antônio

• Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE)

• Kinder Centro de Integração da Criança Especial

• Lar da Criança Anne Frank

• ONG Renascer da Esperança

• Primeiro Saque

• Santa Casa de Misericórdia

• Santa Zita de Lucca

Instituições Apoiadas



Nossa Comunicação
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Linhas orientadoras do trabalho social do Instituto Jama desde a

sua criação, o diálogo e a transparência foram ainda mais

reforçados no final de 2019 com a reestruturação do site e a

criação de um canal de notícias para a divulgação interna e

externa das atividades.

Para qualificar esta forma de comunicação, o Instituto contratou

uma empresa especializada, que elaborou um novo design

gráfico para o site, com layout moderno, movimento, navegação

amigável e janelas de informação adequadas a cada conteúdo.

Também firmou uma parceria de prestação de serviço com o

jornalista Nilson Souza, para qualificar os textos e manter

atualizado o feed de notícias, e contratou o administrador com

ênfase em marketing Henrique Nunes, para operação do site e

de atividades administrativas do Instituto.

Diálogo e Transparência

Site Instituto Jama

http://institutojama.com.br/home


Notícias de 2019
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http://institutojama.com.br/jama-doa-brinquedos-para-criancas-da-acbergs


Notícias de 2019
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http://institutojama.com.br/quatro-escolas-municipais-adotam-metodologia-lumiar


Notícias de 2019
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http://institutojama.com.br/novas-bolsistas-no-primeira-chance


Notícias de 2019
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http://institutojama.com.br/pesquisa-comprova-impacto-da-boa-gestao-nas-escolas
http://institutojama.com.br/parceria-amplia-programa-letramento-em-programacao-no-norte-do-estado
http://institutojama.com.br/instituto-jama-participa-da-rede-do-bem
http://institutojama.com.br/a-viagem-impactante-da-geracao-dux-a-mariana
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Parceria com a Faculdade IMED levou

programa Letramento em Programação

a mais de 20 municípios do Norte do

Estado

Parceria com o Instituto Lumiar levou

metodologia inovadora a quatro escolas

municipais da Região Metropolitana de

Porto Alegre

Imagens de 2019

Participação do Instituto Jama na Rede

do Bem beneficia escolas mantidas pelo

Centro de Educação Profissional São

João Calábria

Doações do Instituto ajudam a Casa de

Apoio Madre Ana a acolher crianças em

tratamento na Santa Casa de Porto Alegre



Investimentos Sociais

Período: 2010 – 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2019 25

RECURSOS PRÓPRIOS

80%

14%

4%
2%

Educação Assistência Social Cultura Saúde

+U$ 4 MILHÕES

O gráfico abaixo apresenta o montante de mais de quatro

milhões de dólares aplicados nos primeiros dez anos do Instituto

Jama, de acordo com a finalidade estatutária. Nesse período,

nossas ações motivaram inúmeros outros investimentos no setor

educacional, de forma independente ou em parceria conosco. A

programação orçamentária anual prevê que 80% dos recursos

sejam investidos em educação, foco do investimento social do

Instituto. Esse percentual contempla programas próprios, como

Gestão Escolar e Bolsas de Estudos. Além destes, os recursos são

destinados a projetos desenvolvidos por instituições parceiras e

apoios eventuais. Todos os investimentos sociais feitos pelo

Instituto Jama são custeados por recursos próprios do núcleo

familiar que administra a instituição.
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GOVERNANÇA

DIRETORIA EXECUTIVA

Jayme Sirotsky

Janaina Audino

CONSELHO FISCAL

Carlos Zanini

Ibanor Polesso

Rogério Rokembach

CONSELHO DELIBERATIVO

Celso Viegas Portásio

Elaine Axelrud Sirotsky

Luiza Mariano Silla

Marcelo Damasceno Ferreira

Marcelo Sirotsky

Milene Sirotsky

Sérgio Sirotsky

Tiago Wallau Kretzmann

Formalizado em 2009, o Instituto Jama recebeu como denominação a palavra

formada pelas sílabas iniciais dos nomes de seus fundadores, Jayme Sirotsky e

sua primeira esposa Marlene Sirotsky (falecida em 2010). Com eles, foram

registrados como associados fundadores os três filhos do casal, Marcelo, Milene

e Sérgio Sirotsky, e também Elaine Axelrud Sirotsky, esposa de Marcelo.

Na sua primeira década de existência, o Instituto teve Jayme Sirotsky como

presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Sirotsky como diretor-presidente,

Elaine Axelrud Sirotsky como diretora técnica e Marcelo Flores da Cunha

Damasceno Ferreira como diretor administrativo e financeiro. O Conselho Fiscal

já tinha a composição atual (abaixo).

Em 2019, a governança passou por reestruturação: Jayme Sirotsky assumiu

como diretor-presidente e passou o cargo de presidente do Conselho

Deliberativo a Marcelo Sirotsky. Por ser um núcleo familiar de investimentos

sociais privados, todos os cargos diretivos do Instituto são exercidos

voluntariamente e submetidos a eleições, conforme o estatuto. Este relatório de

atividades é também um reconhecimento ao trabalho e à participação valiosa

dessas pessoas na construção e na consolidação do Instituto Jama.



Equipe Executiva

JAYME SIROTSKY

FUNDADOR E DIRETOR-PRESIDENTE

Jayme Sirotsky, presidente emérito do Grupo RBS e ex-

presidente da Associação Mundial de Jornais (WAN).

Membro da diretoria da Sociedade Interamericana de

Imprensa (SIP), presidiu por duas vezes a Associação

Nacional de Jornais (ANJ). Fundou o Instituto Jama

para orientar os investimentos sociais de seu núcleo

familiar, seguindo a tradição e os valores éticos

herdados de seus antepassados imigrantes e

aperfeiçoados ao longo de sua vivência como

comunicador, empreendedor e ativista de entidades

associativas.

JANAINA FRANCISCATTO AUDINO

CONSULTORA EXECUTIVA

Janaina Franciscatto Audino, Especialista em Gestão

Educacional, Pós-Graduada em Gestão Escolar pela

ESPM, Mestre e Doutora em Educação pela

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Executiva do

Instituto Jama desde 2010, participou da estruturação

da instituição, da organização dos processos, do

desenho e da seleção dos projetos apoiados.
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Manifesto pela Educação

O ano em que o Instituto Jama completou sua primeira

década de vida também foi um ano complexo para a

educação. A pandemia da Covid-19, que causou sofrimento

e perdas para milhares de pessoas, também suspendeu

aulas presenciais, fechou escolas, adiou formaturas e isolou

em casa alunos, professores e servidores escolares em todo

o Brasil.

Por tudo isso, ao mesmo tempo em que traz a ameaça de

uma crise econômica e social sem precedentes na história

da humanidade, este ano de 2020 também nos oferece a

oportunidade desafiadora de consolidar a educação como

caminho de transformação e do crescimento das pessoas,

da sociedade e do país.

Acreditamos que nenhum outro caminho é tão relevante e

promissor para crianças e jovens quanto a busca de

aprendizagem e de conhecimento. A educação é também o

caminho da integridade, da humanidade, da distribuição

justa de oportunidades, de uma vida mais digna e melhor

para todos os seres humanos.

Esse é o propósito prioritário e sempre renovado do Instituto

Jama, para o qual conclamamos o apoio de nossos

parceiros e amigos.
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