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Mutirão da Saúde Visual atende 150 pacientes
neste fim de semana em São Lourenço
A Secretaria de Saúde em conjunto com a Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SICADE), promoveu no último fim de semana
um grande mutirão da saúde visual em São Lourenço.O mutirão teve o objetivo de começar os trabalhos para desafogar a grande demanda de exames oftalmológicos
que o município tem acumulado desde a administração anterior.
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No mês passado, o governo
de Michel Temer apresentou
uma agenda de 15 temas prioritários para a economia do País. Diante da suspensão da tramitação da reforma da Previdência, por força da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a pauta com as 15 prioridades é o passo possível a ser
dado para assegurar a retomada do desenvolvimento econômico e social.
Essa agenda de prioridades
do governo de Michel Temer
concretiza-se em projetos legislativos. Por sinal, das 15 propostas, 13 já estão em tramitação no Congresso, o que é
um aspecto de grande relevância para a sua viabilidade, especialmente em ano eleitoral.
Uma parte do caminho já foi
percorrida. Não é preciso partir do zero.
É um tanto estranho, no entanto, que o Congresso venha
dando tão pouca prioridade à
pauta das 15 propostas. Na realidade, pouco foi feito. E esse
pouco, em vez de um avanço,
foi um retrocesso. A comissão
mista responsável pela Medida
Provisória (MP) 806/17, que
trata da tributação dos fundos
exclusivos, desfigurou o texto
original de forma a reduzir o

seu alcance. Ou seja, em vez
de aproveitar para dar cumprimento a uma das 15 medidas
destinadas a melhorar o equilíbrio das contas públicas, o Legislativo deu força ao déficit
fiscal.
Não bastasse dificultar o andamento das medidas, há no
Congresso quem alardeie a sua
falta de compromisso com a
agenda de prioridades, como
se fosse meritório ignorar as
medidas que podem contribuir
para melhorar o ambiente econômico do País simplesmente
para se opor ao governo federal. Haja indiferença com o interesse público para atuar dessa maneira tão distorcida.
O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), parece ceder
a esse tipo de tentação, com
suas cotidianas tentativas de
gerar embates com o Palácio
do Planalto. É estranho que alguém possa considerar que esse tipo de atitude engrandeça
sua biografia, especialmente
quando o papel institucional
do cargo que ocupa é justamente assegurar o bom andamento na Câmara da pauta prioritária para o País, seja qual for
a sua origem.
Recentemente, o presidente da Câmara queixou-se do

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Rezem o rosário

A eficácia do Rosário
não vem dos homens,
mas do céu
Precisamos ser orantes! Nossa Senhora tem
insistido conosco sobre
a importância do Rosário. O problema é que
não compreendemos o
seu valor.
Achamos que o Rosário é uma simples repetição de Pais-Nossos
e Ave-Marias, meditando os mistérios. Na realidade, quem torna eficaz essa forma de oração não somos nós, é
Deus.
Como acontece na Eucaristia: antes, é simples pão, feito com um
pouco de farinha e água;
mas, após a consagração, pela eficácia do poder do Espírito, torna-se Jesus vivo no meio
de nós.
A eficácia do Rosário
não vem dos homens,
mas do céu. A recitação
do Rosário teve início
em 1200. Nossa Senhora revelou a São Domingos a eficácia, a “violência” do Rosário.
Havia, na época, he-

reges que faziam mal à
Igreja, sem que ninguém
conseguisse detê-los.
São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, ia de cidade
em cidade, a todas as
paróquias, rezando o
Rosário com as pessoas, e a situação começou a mudar.
Como resultado, os
hereges começaram a
se converter. Basta lembrar o que Nossa Senhora falou em Lourdes, em
Fátima e o que tem falado em Medjugorje.
Até quando Ela vai ter
de insistir conosco para que compreendamos
o valor dessa oração?
Não esperemos ter tempo! Lavando roupa, cuidando da casa, indo para o trabalho (…).
Você pode ir rezando
o Rosário. Você pode
também rezar um mistério, depois outro, e
outro, e assim vai. Comece hoje!
Deus o abençoe!
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova

Autonomia e responsabilidade

Há no Congresso quem alardeie a sua falta de compromisso
com a agenda de prioridades, como se fosse meritório ignorar
as medidas que podem contribuir para melhorar o ambiente
econômico do País
governo federal. “O Congresso
já teve supressão de poder com
a intervenção. Medida provisória também suprime esse poder e é a decisão de uma pessoa se sobrepondo à do Parlamento”, disse Rodrigo Maia à
jornalista Vera Magalhães, do
Estado.
Na queixa de Rodrigo Maia,
há uma inversão do papel do
Congresso. É competência constitucional do Poder Legislativo
apreciar o decreto de intervenção do Executivo. “O decreto
de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as
condições de execução e que,
se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional (...)
no prazo de vinte e quatro horas”, diz o parágrafo primeiro
do art. 36 da Constituição.
Ao editar o decreto da intervenção, o Palácio do Planalto não suprimiu qualquer poder do Congresso. Bastava a
Câmara recusá-lo, se assim entendesse. No entanto, os deputados autorizaram, por 340
votos a 72, a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
Da mesma forma, o Congresso tem plena autonomia para

rejeitar as medidas provisórias
propostas pelo presidente da
República. Basta ver o caso da
MP 806/17, desfigurada em seu
propósito arrecadador. O que
o Congresso não tem – até porque representa o povo – é distanciamento do interesse público, como se fosse possível
virar as costas às prioridades
do País, sem maiores consequências aos deputados e senadores.
Como é natural, essa mesma advertência cabe ao Executivo e ao Judiciário. São Poderes independentes, mas essa independência não deve representar alheamento em relação às necessidades do País.
Por exemplo, está pendente de
decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) o adiamento do reajuste dos servidores do Executivo.
Ver no assunto um imperativo nacional mais do que mera agenda do governo federal
não é um favor que se faz ao
Executivo, é simples sintoma
de maturidade dos integrantes
de um Poder que sabe harmonizar a necessária autonomia
com a indispensável responsabilidade. (Estadão)

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe
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CONVIVÊNCIA QUE
TRANSFORMA
Neste período de quaresma
em que somos convidados à
conversão e a um olhar para
nós mesmos no sentido de uma
auto avaliação para promoção
de pequenas e diárias mudanças, veio me a mente o quanto a convivência com o outro
também se faz importante para que uma transformação
aconteça.
O casamento é uma das
grandes provas do que estou
mencionando, já que, duas
pessoas totalmente diferentes
se unem e conseguem, juntas, aprender com as diferenças, transformando-as em crescimento mútuo e riqueza, quando são capazes de se espelhar
naquilo que o outro tem de
melhor para se tornar alguém
melhor.
A medida em que convivemos, automaticamente nos
abrimos à mudança, pois o outro representa um ser especial
e único, com quem sempre temos algo a aprender. Olhando
para o outro somos capazes
de enxergar o que precisa se
transformar em nós.

Assim, neste período, é preciso intensificarmos nossa convivência com o Cristo, aquele
que veio ao mundo e ofereceu
sua vida em troca de nossa liberdade, aquele que amou não
com palavras, mas com gestos
concretos, aquele que perdoou
e não atirou pedras, aquele
que espalhou boas noticias e
boas palavras, aquele que viu
na cruz uma fonte de bênçãos,
aquele que acolheu, agregou,
multiplicou, orientou adequadamente, ofereceu a outra face. Seja través de orações, jejuns, penitências, leitura da
Palavra, prática dos Sacramentos que Ele nos deixou como
Seus sinais, é vital convivermos
mais com Ele e degustarmos
de Sua doce presença e de seus
exemplos que contrariam todas as máximas da sociedade
consumista, hipócrita e fútil
que insiste em nos ludibriar
com seus falsos deuses.
Busquemos com afinco esta convivência que transforma!
Simone Gannam Lage Ribeiro

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

DE MAQUIAGEM
Maria creu DICAS
PARA INICIANTES
e obedeceu!

Ela se deixou questionar
pelo mistério; seu espírito fica perturbado porque não vê
claro o caminho de Deus quer
que ela trilhe. Maria pensa
sobre o sentido profundo da
vida, dos fatos do dia a dia,
pois é através deles que Deus
se revela e vem ao nosso encontro. O Evangelho de Lucas
acentua que Maria, ainda que
intrigada, não se deixa atemorizar pela palavra do Anjo,
mas se deixa motivar por ela,
porque é penetrando essa
palavra que pode descobrir
o caminho de Deus.
Maria se pôs a caminho
para a casca de Isabel, e o
fez apressadamente. Tratava-se de ajudar, de colocar-se
a serviço, pois ela é a Serva
do Senhor e da Humanidade.
Duas mulheres grávidas se
encontram e estão a serviço
a vida. O encontro não se dá
no Templo, mas no ambiente
doméstico. A casa é o lugar
da grande explosão missionária de Maria de Nazaré e
de Isabel, mãe do profeta João
Batista.
Lucas nos leva a pensar que
a mulher faz do ambiente do-

méstico o lugar sagrado onde
se celebra a vida, o templo
onde a vida se manifesta nas
suas limitações e carências
mais básicas. Com duas mulheres, começa uma nova história.
Continuando o caminho de
Maria, vamos encontrá-la no
contexto político de recenseamento que conhecemos.
Estando em Belém, completaram-se os dias do parto e
ela deu à luz seu filho primogênito. Começa uma nova era
com os traços de um novo
nascimento, de uma nova vida e de um novo modo de
viver.
O conjunto dos acontecimentos que narram o nascimento e a infância de Jesus
traz uma carga teológica extraordinária. Junto com José,
Maria guarda e medita tudo
em seu coração.
Como coroamento de toda
essa caminhada, Lucas fala
de Maria no nascimento da
Igreja, ao escrever os Atos
dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, ela recebe o Espírito Santo junto com os Apóstolos reunidos no cenáculo.

Umamaquiagembemfeitaéchave para incrementar a autoestima
de qualquer mulher! Se você está
começandoaaprenderasemaquiar
e ainda tem medo de ousar com um
delineadogatinhosuperafiado,lábios
matte perfeitos ou não sabe como
fazer um contorno impecável e invisível, saiba que existem alguns truques que podem deixar a hora da
make bem mais simples.
Invista em um kit básico de pincéis de qualidade
Pode parecer bobeira, mas é essencial ter pelo menos alguns bons
pincéisparaconseguirumamakede
qualidade. A pele é o mais vai fazer
diferença no resultado final, por isso
invista em um pincel de base, um de
blush e outro de pó antes de tudo.
Àmedidaqueforcomplementando
oseukit,invistaprimeiroemumpincel para esfumar sombras e outro
achatadinho para o corretivo.
Use um cotonete embebido em
demaquilantepararemediarborrões
no batom matte
Se acha que o efeito matte fica
lindo nos lábios, mas toda vez que
tenta usar um batom com esse acabamentoficacheiadeborrões,oideal é manter em mãos um pouco de
demaquilante e alguns cotonetes.
Depois de aplicar a cor em toda a
boca, embeba um cotonete na so-

lução e vá contornando os lábios
para apagar todos os borradinhos.
Em seguida, passe um pincel fino
com um pouco de sua base ou
corretivo ao redor da boca.
Aposte no lápis labial para uma
boca mais definida
Outro truque para deixar a boca bem poderosa e à prova de borrões é usar um lápis labial antes
do batom. Com cuidado, contorne
os lábios com um tom semelhante ao de sua boca ou ao do batom
escolhido, e em seguida pinte toda a superfície com ele. Depois, é
só aplicar o batom por cima e, se
preferir um efeito mais natural,
use um pouco de hidratante labial,
deixando aparecer a cor do lápis.
Aplique o corretivo em formato de triângulo invertido
Sempre que for corrigir as suas
olheiras, não aplique o corretivo
apenas na zona mais escura, já que
isso pode fazer com que a maquiagem fique evidente e pouco natural. Estenda sempre o produto
para baixo, formando um shape
de triângulo invertido, assim pode
corrigir também as laterais do nariz, que tendem a ficar avermelhadas. O truque, no entanto, é
sempre esbater tudo muito bem
com o calor dos dedos, para evitar
o efeito craquelado.
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Ministro visita terreno onde será construído
campus da Universidade Federal de Lavras

O ministro da Educação,
Mendonça Filho, visitou, na
manhã desta quinta-feira, 29,
o terreno onde será construído o campus São Sebastião
do Paraíso, da Universidade
Federal de Lavras (UFLA), em
São Sebastião do Paraíso, cidade localizada no sul de Minas Gerais. O valor total estimado pela instituição para
as obras do campus é de R$
36,3 milhões. As atividades
devem ser iniciadas, em instalações provisórias, já no
segundo semestre de 2018.
Segundo Mendonça Filho,
a decisão de implantar o campus na cidade mineira obedece ao planejamento estratégico das universidades:
“São elas que decidem, a partir do seu conselho universitário, para onde expandir
e como expandir, priorizando as vocações regionais –
no caso de São Sebastião do
Paraíso, a agroindústria, que
tem uma força muito expressiva, e que contará com o
apoio do Ministério da Educação para a sua implementação no menor espaço de
tempo possível”.
Na oportunidade, o ministro reforçou que a transformação de um país passa, necessariamente, pelo investimento na área da educação.
“Quando você cria oportunidade de acesso à educação, é lógico que é preciso

pensar na educação como um
todo, desde avanços na educação básica, infantil, fundamental, [ensino] médio até
o acesso à educação superior”, afirmou. “O que a gente vê aqui em Paraíso é justamente isso: essa oportunidade sendo alargada, não só
para a localidade, mas para
toda região”.
A criação e a implantação
do campus já foram aprovadas pelo conselho universitário da instituição. Após a
tramitação pelas secretarias
responsáveis no MEC, o processo será submetido à decisão do Conselho Nacional
de Educação (CNE).
Qualidade – Inicialmente,
o campus Paraíso pretende
ofertar os cursos de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia (BICT), com
duração de três anos, e três
cursos de engenharia (produção, software e uma terceira com a nomenclatura
ainda a ser definida), com duração de dois anos.
Para o reitor da UFLA, José Roberto Scolforo, a instituição de ensino tem crescido muito no quesito qualidade. “A UFLA fez a opção de
vir para Paraíso porque nós
observamos que esta é uma
região estratégica, pois tem
a pujança do agronegócio”,
ressaltou. “Com esse campus,
nós poderemos contribuir

muito para a economia local.
E o foco que vamos trabalhar
aqui é a questão de cursos
de engenharia voltados para
a inovação tecnológica. ”
O BICT terá como fio condutor a formação para a ciência e a tecnologia relacionadas com o agronegócio e
com o arranjo produtivo agropecuário. Num segundo momento, quando seguirem estudos para formação de pesquisadores o bacharelado poderá ingressar em programas
de mestrado ou doutorado.
Todos os ingressantes das
engenharias terão como formação inicial o BICT. Concluída essa etapa, poderão optar por um dos três cursos
ofertados no campus. A previsão é que cada curso de engenharia conte com 60 vagas
anuais, totalizando 180 vagas
anuais na graduação. Posteriormente, o campus pretende oferecer também um programa de mestrado profissional em tecnologias para a
agroindústria.
Realização – “A vinda de
uma universidade federal é
um anseio antigo para a população de Paraíso que começa a se tornar realidade”,
destacou o prefeito de São
Sebastião do Paraíso, Walker
Américo de Oliveira. “Nosso
município tem um povo guerreiro, honesto, trabalhador
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Segundo dentista, certos problemas bucais são mais propensos a aparecer na melhor idade
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Entre os anos de 2007 e 2017,
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), o Brasil
ganhou 8,5 milhões de cidadãos acima dos 60 anos. Essa parcela da população deve chegar a 38 milhões
em 2027. A grande questão é que o
iníciodaterceiraidadeéumperíodo
que vem acompanhado de diversas
mudanças no organismo. Dentre as
maiscomuns,estãoadiminuiçãoda
massa muscular e óssea, aumento
de gordura no sangue, redução da
imunidade e resistência, entre outras. Portanto, é uma fase em que
alguns cuidados específicos com a
saúde são necessários, o que também acontece com a saúde bucal.
Segundo Rosane Menezes Faria, dentista da Odonto Empresas,
do grupo Caixa Seguradora, certos
problemas bucais são mais propensos a aparecer nos idosos, como a
cárie de raiz, periodontite, gengivite, entre outras. “Além de possíveis lesões nas antigas restaurações,
o avanço da idade diminui gradativamente a produção de saliva que
contêm nutrientes importantes para os dentes, como cálcio e fosfato”, completa Rosane. Segundo a
dentista, a falta de saliva também
contribuí para o aumento do mau
hálito e da xerostomia ou boca seca, que também é agravada pelo
consumo de alguns medicamentos
necessários nesta idade.
Para auxiliar na prevenção das
doenças citadas, a dentista pontua
que é preciso que o idoso estimule a produção de saliva. “Para tanto, nada melhor do que beber água

constantemente. Além disso, para
manter os dentes saudáveis, a alimentação deve ser rica em fibras,
grãos, frutas, verduras e legumes.
A consulta ao dentista também deve ser mais frequente na terceira
idade”.
Higienização
Rosane afirma que os idosos
devem fazer a escovação três vezes
ao dia, pelo menos, e sem muita
pressão para não machucar a gengiva e desgastar os dentes, usar
creme dental com flúor e passar o
fio dental frequentemente, de preferência à noite. “Escovas com cerdas duras devem ser descartadas”,
alerta a especialista. Caso a pessoa
tenha movimentos limitados, o recomendado é fazer adaptações como engrossar o cabo da escova com
resina ou utilizar os modelos elétricos. “Se estiver acamada, o cuidador, o enfermeiro ou os familia-

res terão de se responsabilizar pela higiene oral”.
Prótese
Para os idosos que utilizam prótese, algo relativamente comum
para quem está na melhor idade,
existem recomendações a serem
seguidas. “A higiene da prótese deve ser feita com ela fora da boca,
com escova macia e pasta especial.
É importante limpar todos os lugares da prótese e não usar água quente, pois pode danificá-la”. Já antes
de dormir, a prótese deve ser retirada e colocada em um copo com
água com uma colher de agua sanitária.
Por fim, Rosane lembra que é
preciso ter bastante atenção quanto ao estado geral da prótese. “Também é importantíssimo visitar o
dentista com regularidade para
checar a necessidade de substituição da peça”, finaliza a dentista.

e que merece esse belo presente. A UFLA é umas das melhores universidades da América Latina, e agora estamos
caminhando ao futuro de
grandes oportunidades”.
Presente ao evento, o deputado federal Carlos Melles
(DEM/MG), um dos idealizadores do projeto do campus,
destacou: “A UFLA é reconhecida nacionalmente e internacionalmente como uma
universidade de vanguarda.
Paraíso ganhará um corpo

técnico qualificado, que não
tem preço, e nos ajudará em
muitas áreas”.
Infraestrutura – O projeto
prevê que o campus seja implantado em uma área de 150
mil m², no bairro de Jardim
Mediterranée. O espaço já
possui ampla infraestrutura
de urbanização, o que ajuda
na agilização das obras. A
área, que pertencia ao Serviço Social do Comércio (Sesc),
está sendo cedida para a prefeitura doar à universidade,

recebendo em troca as instalações da praça de Esportes Castelo Branco, em uma
transação já autorizada pela
Câmara.
UFLA – A UFLA é uma das
mais destacadas instituições
de ensino superior do Brasil.
Obteve a nota máxima, 5, tanto no processo de credenciamento institucional quanto
na avaliação do Índice Geral
de Cursos (IGC), do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC.

Sul de Minas sedia a 3ª maior
competição de Robótica do Brasil
Mais de 120 robôs vão entrar
na arena de competição do terceiro maior evento de robótica do
Brasil, a Inatel Robotics National
Cup - IRONCup 2018, que será realizada de 2 a 4 de março, no Inatel, faculdade em Santa Rita do
Sapucaí, sul de Minas Gerais. Mas
claro, os robôs só existem porque
no comando deles estão cerca de
300 estudantes, vindos de várias
regiões do Brasil, e que aplicam
na prática os conceitos aprendidos
em sala de aula e que, em breve,
também vão utilizar no mercado
de trabalho. “Nas competições de
robótica vemos a inteligência artificial, a realidade aumentada,
aplicadas na prática. Os alunos utilizam conceitos e plataformas aplicadas na indústria”, afirma o professor Wanderson Saldanha.
Participam do evento no sul de
Minas estudantes vindos de instituições de ensino superior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Bahia.
Há ainda uma categoria para o Ensino Médio, com alunos de Minas
Gerais e Bahia. “Nós vamos juntar
diferentes categorias em um mesmo evento. Isso é inédito no segmento”, afirma o coordenador dos
cursos de automação do Inatel,
Alexandre Baratella Lugui.
Quem acompanha as competições não imagina toda a tecnologia, raciocínios e conceitos aplicados e acaba contagiado pelo clima de torcida. A competição tem
várias categorias, divididas entre
futebol, sumô (guerra de robôs) e
seguidor de linha, na qual o robô
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tem que fazer um trajeto pré-programado no menor tempo possível. As disputas são acirradas e cada gol ou “golpe” são muito comemorados.
A competição conta com o apoio
da RoboCore, uma empresa pioneira no desenvolvimento da robótica e curadora das mais importantes competições nacionais. “O
Inatel tem se consolidado cada vez
mais, no Brasil e no exterior, como
um celeiro de grandes talentos. É
de suma importância para nós levar um dos maiores eventos de robótica do Brasil para a região do
sul de Minas. Com o grande know
how que a RoboCore possui, junto
ao maior instituto educacional do
sul de Minas Gerais, a IronCup 2018
será o maior evento de robótica
que a região já viu, com diferentes
categorias, muitos estudantes, desenvolvendo os conhecimentos
adquiridos em sala de aula”, comentou Paulo Lenz, CEO da RoboCore.
Durante o evento também será
realizado um Festival de Food Tru-

ck, das 12h às 22h.
IWCA
A IRONCup 2018 integra a programação da 6ª edição da Inatel
Week of Control and Automation
– IWCA, semana dos cursos de Automação do Inatel. De 5 a 7 de março, o evento conta com palestras
sobre o mercado de Automação,
minicursos e uma feira com a participação de empresas multinacionais e demonstrações de tecnologias. A programação completa pode ser consultada no site, www.
inatel.br/iwca.
Robotbulls
A Robotbulls - equipe de robótica do Inatel - foi criada em 2013
e hoje conta com mais de 20 estudantes. É campeã latino-americana na categoria Futebol VSS, Very
Small Size Soccer, além de vice-campeã no Futebol 2D da Larc,
segundo lugar na categoria Mini
Sumô e o terceiro lugar no Seguidor de Linha, do Winter Challenge,
competições importantes no cenário nacional.

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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MEI inativos devem solicitar a baixa do CNPJ
para evitar multas e aumento da dívida

Saiba como os empreendedores que não exercem a atividade podem fazer o cancelamento do registro sem sofrer penalidades futuras

Mais de 100 mil Microempreendedores Individuais (MEI) mineiros tiveram
o CNPJ (Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas) cancelados no início deste ano.
A penalidade atingiu formalizados que não fizeram
nenhum pagamento dos tributos nos três últimos anos
e que estavam com as duas
últimas Declarações Anuais
do Simples Nacional (DASN-SIMEI) atrasadas.
E para evitar multas ou
aumentar as dívidas já existentes, os MEI devem estar
atentos aos pagamentos das
parcelas mensais obrigatórias ou então solicitar a baixa da empresa, gratuitamente, no Portal do Empreendedor.
É importante lembrar que
a solicitação de baixa é per-

manente e irreversível. Por
isso, é necessário estar ciente de todas as implicações
do cancelamento, antes de
realizar o procedimento.
“O cancelamento não significa que o empreendedor
não possa, futuramente,
solicitar um novo registro
como MEI. Ele só não poderá aproveitar o anterior ”,
explica a assistente do Sebrae Minas Laurana Viana.
Mesmo após a baixa da
inscrição do MEI, é obrigatória a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), comprovando que
o faturamento da empresa
no ano de baixa também
esteve dentro do limite permitido.
“O ideal é que o MEI es-

teja em dia com os pagamentos mensais dos valores fixos entre a abertura
e a baixa do MEI. Caso isso
não tenha ocorrido as guias
das parcelas em atraso devem ser geradas e pagas,
ainda que após a solicitação da baixa”, afirmar Laurana.
Conheça os passos para
dar baixa do CNPJ do MEI:
1º - Solicite o código de
acesso no Portal Simples
Nacional. Para gerar esse
código, é necessário informar CNPJ, CPF, Título de
Eleitor e a data de nascimento ou recibo de Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Física.
2º - Acesse o Portal do
Empreendedor . No item
“Serviços” > “Fechar sua
empresa” > “Dar Baixa”,

preencha os dados do CNPJ,
CPF e código de acesso para dar início à solicitação.
3º - Preenchidos os dados, basta marcar a Declaração de Baixa e clicar em

Continuar. Será enviado um
Código de Confirmação para o celular do MEI que deve ser informado para confirmar a baixa.
4º - Por fim, será gerado

o Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual, informando a baixa do seu registro. Imprima-o imediatamente e guarde para comprovações futuras.

57º BPM APRESENTA ÍNDICES CRIMINAIS DURANTE O Maior quantidade de açúcar no sangue, no início da
PERÍODO DE CARNAVAL NA REGIÃO.
gravidez, aumenta o risco de defeito cardíaco do bebê
Os dados consolidados são
referentes aos registros de ocorrência durante o período de
Carnaval compreendido entre
os dias 09 a 13 de fevereiro e
reportam aos vinte e dois municípios subordinados ao 57º
BPM : São Lourenço, Caxambu, Baependi, Cruzília, Aiuruoca, Minduri, Serranos, Seritinga, Carvalhos, Liberdade, Bocaina de Minas, Passa Vinte,
Itamonte, Passa Quatro, Carmo
de Minas, Alagoa, Itanhandu,
Virgínia, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde, Dom Viçoso e Soledade de Minas. Na
análise dos dados destaque
para, a redução do número de
registros de furtos, que caíram

5,26%.
Além dos furtos, o número
de registros de ocorrências por
tráfico de drogas também diminuiu. Foram 04 registros contra 12 em 2017, perfazendo a
queda de 66%.
Também foi detectado um
aumento do número de prisões/
conduções por uso/consumo
de drogas. Foram 24 registros,
um aumento de 200% em relação a 2017. O número de registros de ocorrências de furto
a transeunte também sofreu
aumento em relação ao ano
passado, foram 06 registros em
2018 contra 04 em 2017. Também houve 04 registros de crimes violentos, aqueles com o

emprego de violência ou grave
ameaça, ocorridos na área do
57º BPM, em um deles, houve
pronta resposta da PM, efetuando a prisão em flagrante dos
autores, nos demais registros,
as informações foram enviadas
à Polícia Civil para investigação.
O ano de 2018 mostra também um aumento do número
de prisões, foram 84 em 2018,
um aumento de 06,33% em relação ao ano passado onde haviam ocorrido 79. As operações
policiais também tiveram um
aumento de 58,85%, o que se
deve à maior quantidade de
ações preventivas durante o
período Carnavalesco.

Em um estudo de 19.171 díades mãe-filho, os valores elevados
de glicose, durante a gravidez, foram diretamente correlacionados
com o aumento do risco de doença cardíaca congênita na prole
O aumento do nível de açúcar no sangue, no início da gravidez, aumenta o risco de o bebê nascer com um defeito cardíaco congênito, mesmo entre
as mães que não têm diabetes,
aponta um estudo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, publicado on-line no Journal of Pediatrics.
Os profissionais de saúde já
sabem que as mulheres com
diabetes enfrentam um risco
maior de dar à luz a bebês com
defeitos cardíacos. Alguns estudos também sugerem um vínculo entre os níveis de açúcar
no sangue das mães não diabéticas e o risco de defeito cardíaco dos bebês. No entanto,
o novo estudo é o primeiro a
examinar esta questão no primeiro trimestre da gravidez,
quando o coração do feto está
se formando.
“A maioria das mulheres que
dá à luz a uma criança com doença cardíaca congênita não é
diabética. Os autores descobriram que as mulheres que ainda não têm diabetes ou que
desenvolvem diabetes, durante a gravidez, podem medir o
risco de ter uma criança com
doença cardíaca congênita, medindo os valores da glicose durante o primeiro trimestre de
gravidez”, afirma o pediatra e
homeopata Moises Chencinski
(CRM-SP 36.349).
Uma pesquisa desafiadora
Um desafio associado à realização da pesquisa foi o fato
de que a glicemia no sangue
não é rotineiramente medida
em mulheres grávidas não diabéticas. Em vez disso, as mulheres normalmente fazem um
teste de tolerância oral à glicose, na metade da gravidez, para determinar se elas têm diabetes gestacional, mas este teste é realizado muito depois que
o coração do feto se formou.
A equipe de pesquisa analisou registros médicos de 19.107
pares de mães e seus bebês
nascidos entre 2009 e 2015. Os
registros incluíram detalhes do
atendimento pré-natal, incluindo os resultados do exame de
sangue e quaisquer diagnósti-

cos cardíacos feitos para os bebês, durante a gravidez ou após
o nascimento. Os bebês com
doenças genéticas, aqueles que
nasceram de gravidezes múltiplas e aqueles cujas mães apresentaram medidas extremamente baixas ou altas do índice de massa corporal não foram
incluídos no estudo. Dos bebês
do estudo, 811 foram diagnosticados com doença cardíaca
congênita.
Os pesquisadores analisaram
os níveis de glicose no sangue
de qualquer amostra coletada
das mães entre quatro semanas antes da data estimada da
concepção e no final da 14ª semana gestacional, logo após a
conclusão do primeiro trimestre da gravidez. Esses dados sobre a aferição precoce da glicose no sangue estavam disponíveis em relação a 2.292
mulheres no estudo, ou seja,
13%. Os pesquisadores também
analisaram os resultados dos
testes de tolerância oral à glicose, realizados em torno de
20 semanas de gestação, que
estavam disponíveis em relação a 9.511 mulheres no estudo, ou, pouco menos da metade das participantes do estudo.
Quando o risco é elevado
“Depois de excluir as mulheres que tiveram diabetes, antes
da gravidez, ou que a desenvolveram durante a gravidez,
os resultados mostraram que
o risco de dar à luz a uma criança com defeito cardíaco con-

gênito foi elevado em 8%,
a cada aumento de 10 miligramas nos níveis de gli cose no sangue nos estágios iniciais da gravidez ”,
diz o pediatra Moises Chencinski.
O próximo passo na pesquisa é realizar um estudo prospectivo que acom panhará um grande grupo
de mulheres, durante a
gravidez, para ver se os
resultados serão confirmados. Se os pesquisado res encontrarem a mesma
relação, poderá ser útil
medir a glicemia no início
da gravidez, em todas as
mulheres grávidas, para
ajudar a determinar quais
indivíduos correm maior
risco de ter um bebê com
defeito cardíaco.
“Poderíamos usar as informações sobre glicemia
para selecionar mulheres
para um rastreio do cora ção fetal. Os exames de
imagem pré-natais permitem diagnósticos detalhados de muitos defeitos
cardíacos congênitos antes do nascimento. Conhecer os defeitos previamente melhora o pré-natal em
si, porque as mães podem
receber cuidados especializados que aumentam as
chances de os bebês serem mais saudáveis após
o nascimento”, obser va o
pediatra.
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Governador Fernando Pimentel entrega 24 kits patrulha
mecanizada para municípios de Minas Gerais
Objetivo é estimular e fortalecer a agricultura familiar no Estado; kit é composto por trator de roda, carreta e grade aradora
O governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel,
entregou nesta segunda
(2/4), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
24 kits patrulha mecanizada para municípios com o
objetivo de estimular e fortalecer a agricultura familiar no estado. Avaliado em
R$ 98 mil, o kit é composto
por um trator de roda, carreta com capacidade para
4 toneladas e grade aradora. Ao todo, foram investidos R$ 2,35 milhões.
Os equipamentos serão
utilizados nos serviços de
recuperação de solos, preparo de áreas para plantio,
tratos culturais, colheita,
construção, recuperação e
conservação de estradas
vicinais. Fernando Pimentel destacou, em seu discurso, que a doação deste
tipo de equipamento é muito importante para Minas
Gerais, que tem a agricultura como um importante
braço da economia.
“Esse tipo de equipamento não é comum que os governos de Estado e nem o
governo federal doem para as prefeituras. E eles são
muito necessários, especialmente num estado como Minas Gerais, com uma
vocação agrícola fortíssima.
Entre Folhas, por exemplo,
que é um município relativamente pequeno, com 7
mil habitantes, em uma região urbana do Vale do Aço,
tem uma forte produção de
agricultura familiar de hor-

tifrutigranjeiros. Então, um
equipamento como esse é
extremamente útil para municípios com este perfil, e
para outros que estão aqui
também. É esse olhar carinhoso, atencioso, que o
nosso governo quis dar desde o início até hoje para Minas Gerais”, afirmou.
Fernando Pimentel ressaltou, ainda, o olhar diferenciado desta gestão, tendo como principal objetivo
atender às necessidades da
população. “Há governos
que fazem outro tipo de entrega, entregam prédios luxuosos, caríssimos. Tem um
ali na estrada que vai para
o aeroporto de Confins que
custou R$ 2 bilhões, cuja a
utilidade é praticamente
nenhuma para o Estado,
para os municípios e para
a população. Outros, e o
nosso está no campo dos
outros, preferem as entregas que são voltadas para
melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas
que moram nos pequenos,
médios e mesmo nos grandes municípios desse Estado. Com pouco dinheiro,
crise orçamentária, dificuldades, bloqueios sistemáticos do governo federal
contra nós, continuamos
insistindo em fazer as entregas que mudam para
melhor a qualidade de vida
dos mineiros e das mineiras. É esse o nosso objetivo”, finalizou.
Ao todo, 24 municípios serão contempla-

dos com os equipamentos
que estão inseridos no programa Tecnocampo, ação
da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que busca formular, implementar
e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, viabilizando o acesso a informação,
tecnologia, assistência técnica e social.
O secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Pedro Leitão, lembrou que os investimentos em agricultura
nesta gestão são uma constante que promovem a economia mineira.
"É um orgulho trabalhar
com essa equipe de governo. A agricultura é um setor que gera oportunidade,
mesmo neste momento difícil para o país. Este segmento responde por quase
um terço do PIB e nunca
para. E, independentemente da crise, colhe e planta,
gera renda e riqueza para
o Estado. A agricultura neste governo tem respondido
com ações simples, mas que
geram oportunidade para
os jovens e o homem do
campo”, lembrou.
Pedro Leitão disse ainda
que os resultados positivos
nesta área estão ligados
também às ações integradas entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), o Instituto Mineiro de Agrope-

cuária (IMA) e a Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater).
Reforço para o campo
O kit patrulha mecanizada busca estimular e fortalecer a agricultura familiar
de Minas Gerais. A oferta
de mecanização aos municípios contribui significativamente para permanência
do homem no campo, pois
auxiliam no combate de um
dos maiores problemas no
setor rural brasileiro e mineiro, que é a falta de mão
de obra, propiciando o aumento da produtividade e,
consequentemente, de renda aos agricultores familiares.
O prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias,
explicou que as máquinas
poderão auxiliar as famílias
que vivem da agricultura.
“Agradeço em nome dos

meus colegas a importância de um trator agrícola,
que atende até sete famílias diariamente e fortalece
a agricultura familiar. Pode
parecer um gesto pequeno, mas que para essas cidades se torna grande",
afirmou.
O equipamento contribui ainda diretamente com
a preservação ambiental,
por meio da conservação
de estradas vicinais, construção de terraços e outros
tratos culturais, reduzindo
a erosão das áreas agricultáveis e assoreamento dos
cursos d’agua e das nascentes. Fortalece o associativismo e cooperativismo por
meio da gestão das patrulhas agrícolas pelas associações de produtores rurais. Consolida a gestão participativa e fortalece as comunidades rurais no processo produtivo; no aumento da renda, através de maior

agilidade no preparo da
terra, redução da mão de
obra no plantio e adoção
de técnicas mais modernas
de plantio.
Também participaram do
evento, os secretários de
Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e
Nordeste, Epaminondas Pires de Miranda; de Cidades
e Integração Regional, Carlos Murta; de Transporte e
Obras Públicas, Murilo Valadares; de Planejamento
e Gestão, Helvécio Magalhães; o presidente da Emater, Glênio Martins; o diretor geral do IMA, Marcílio
de Sousa Magalhães; além
dos deputados estaduais
João Magalhães,Thiago Ulisses, Ivair Nogueira, Cabo
Júlio, Douglas Melo, Agostinho Patrus, Celise Laviola,
Durval Ângelo, o deputado
federal Leonardo Monteiro, prefeitos e lideranças
políticas.
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Mutirão da Saúde Visual atende 150 pacientes
neste fim de semana em São Lourenço
A Secretaria de Saúde em
conjunto com a Secretaria
de Indústria, Comércio, Agricultura e Desenvolvimento
Econômico (SICADE), promoveu no último fim de semana um grande mutirão
da saúde visual em São Lourenço.
O mutirão teve o objetivo de começar os trabalhos
para desafogar a grande demanda de exames oftalmológicos que o município tem
acumulado desde a administração anterior. Dessa
forma, a prefeitura firmou
uma parceria com uma equipe itinerante de São Paulo,
que realiza esses mutirões
com médicos oftalmologis-

tas, disponibilizando todo
atendimento necessário para a realização da consulta.
Os exames são totalmente
gratuitos, promovidos por
esta equipe, que realiza mutirões em várias cidades da
região há mais de cinco anos.
Foram cerca de 150 pacientes que já estavam na
fila de espera há meses, os
quais foram previamente
agendados pelas unidades
de saúde para comparecerem, e serem atendidos durante todo o sábado e meio
período no domingo. Esta
parceria contou ainda com
apoio da Faculdade São Lourenço que cedeu algumas
salas para a realização das

consultas, e também uma
equipe de alunos do curso
de enfermagem, a qual prestou apoio na triagem dos
pacientes, realizando aferição de pressão e glicose.
A proposta é atender a
todos que estão na fila de
espera, sempre de acordo
com as marcações prévias
realizadas pelas Unidades
Básicas de Saúde dos bairros. Por isso, o objetivo é
dar continuidade a estes
mutirões, para que aconteçam mais vezes até que a
fila de espera seja normalizada.
Para mais informações,
o telefone da Sec. de Saúde é 3331-4555.

Governo de Minas Gerais economiza mais
R$ 1,5 milhão por ano com a confecção de
uniformes por detentos

Mais de 347 mil peças foram produzidas pelos próprios presos dentro de dez presídios do Estado em 2017. Em 2018 a produção já alcançou 98 mil unidades
O sistema prisional mineiro fun- eaindaasilkagemdecamisetasecal- dade,LeandroRodriguesPalma,tem
sempre presos em processo de treicionacomoumgrandepoloindustrial ças, com a sigla Seap.
Os presos têm direito à remição namento, nas várias etapas do protêxtil.Ainstalaçãodeconfecçõesequipadascommáquinasdecostura,cor- de pena, ou seja, para cada três dias cesso de fabricação. “A mão de obra
te e silk em dez unidades prisionais de trabalho, um a menos no tempo é nosso melhor recurso, basta saber
do Estado, todas administradas pela de sentença e parte deles recebe 3/4 aproveitá-la”, garante.
LeandroPalmatemnotíciadeum
Secretaria de Estado de Administra- do salário mínimo.
Para o diretor de Trabalho e Pro- egressodeItajubáqueabriuumaconção Prisional (Seap), garantiu a produçãode347.565peçasdeuniformes duçãodapasta,FelipeOliveiraSimões, fecção na cidade de Monte Sião, coe chinelos que são usados pelos pró- autilizaçãodamãodeobracarcerária nhecida pela confecção de peças em
prios detentos do sistema prisional edasestruturasexistentesnasunida- tricô. “O aprendizado nas oficinas de
do Estado.
des são de grande importância, pois produção de uniforme teve um sigA produção com a utilização de vão de encontro à meta estratégica nificadotãoimportantenavidadeste
mão de obra prisional garantiu aos deaumentaronúmerodepresostra- homem, que o tornou um empresácofrespúblicosumaeconomiadecer- balhando no Estado.
rio do ramo”, relata orgulhoso o direca de R$ 1,6 milhão em 2017. Nos
“Os servidores que estão na pon- tor.
dois primeiros meses de 2018 a eco- ta (unidades prisionais), são a força
Outrasduascidadesdaregiãotamnomia já chega a R$ 370 mil.
motriz do sistema prisional. Sem eles bém são famosas pela produção de
Além da vantagem financeira, so- não é possível desenvolver esse im- roupas: Borda da Mata e Jacutinga.
ma-seaprofissionalizaçãodamãode portante trabalho de humanização”, Otriodecidadesfazpartedossonhos
obra carcerária, a agilidade na produ- diz Simóes.
de alguns dos detentos que atuam
ção e a pontualidade na entrega das
Vai e volta de mercadoria
nasoficinasdeuniformedosPresídios
vestimentas. As peças com maior ínA cada três meses um caminhão de Caxambú, Itajubá e Pouso Alegre.
dice de economia são as calças mas- sai do almoxarifado central, em Belo Muitosvislumbramoempreendedoculinas e femininas.
Horizonte, para fazer entrega de ma- rismo no ramo de confecção em alProduzidaspelasmãosdepresos, terial nas unidades prisionais, em di- gum destes municípios quando gaelascustamatualmenteR$15,50,mas versas regiões de Minas Gerais. O ve- nharem a liberdade.
sefossemadquiridasemlicitaçãocus- ículo não retorna vazio para a capital,
Almoxarifado Central
tariam R$ 23,50. Essas cifras da eco- o que significa também uma econoSão 7 mil metros quadrados de
nomia são calculadas a partir do pre- mia para o Estado.
área de armazenamento, no bairro
ço médio do vestuário dos detentos
Na semana passada, esse cami- do Morro Alto, em Vespasiano, sob a
no comércio varejista, comparando nhão voltou do Sul de Minas, especi- coordenação de Sander Junior Pinto
com todas as despesas necessárias ficamentedoPresídiodeItajubá,com deOliveira.Oalmoxarifadocentralda
para a produção.
quase30militensdeuniforme:calças SeapestásobaresponsabilidadedesAs fábricas estão instaladas na Pe- masculinas e femininas, camisetas te servidor, que ainda cuida da logísnitenciária Doutor Manoel Martins masculinas e bermudas femininas.
tica de todo o material recebido e enLisboa Júnior (Muriaé), Penitenciária
A unidade possui três galpões se- viado.
de Formiga, Penitenciária Professor parados para a confecção dos uniforEstasemanaforamenviadaspara
Jacy de Assis (Uberlândia), Penitenci- mes: um de corte de tecidos e silka- o Presídio de Ipaba 50 bobinas de teáriadeTeófiloOtoni,PenitenciáriaDê- gem, outro de calças masculinas e fe- cido e, no local, encontram-se pilhas
nio Moreira de Carvalho (Ipaba), Pe- mininas e o terceiro destinado às ca- de peças de uniformes prontas para
nitenciáriaFranciscoFlorianodePau- misetas.
seremdistribuídas:calças,bermudas,
la (Governador Valadares), Presídio
A existência de um depósito de camisetasecasacos.Háaindalençóis,
deCaxambu,PresídiodeItajubá,Pre- 300m² no Presídio de Itajubá torna a também costurados por presos.
sidio de Pouso Alegre e Presídio Flo- unidadeumaespéciedeapoioregioSanderOliveiraexplicaquesomenramar (Divinópolis).
nalparaalgumasunidadespróximas. te15%dascamisetassãocompradas,
Atualmente são 219 presos dedi- No galpão são armazenadas as bobi- masametaéproduzirtodasaspeças
cados às atividades: 67 mulheres e nasdetecidovermelho,com2,20me- necessárias. “As unidades prisionais
152 homens. De segunda a sexta-fei- tros de largura e 100 metros de com- têm espaço, equipamentos e princira, em horário comercial, eles assu- primento, que chegam a pesar entre palmentemãodeobraparaproduzir
mem seus postos em máquinas de 35 e 38 quilos.
toda a quantidade demandada. Escortedetecidosediferentescosturas
O diretor de Atendimento da uni- tamos nos preparando para isto”.

MG é destaque na exportação nacional
de lentes intraoculares, medicamentos
contendo insulina e válvulas cardíacas
MinasGeraisgerou96,9%dasreceitas nacionais de exportação de
válvulas cardíacas e foi o único estadobrasileiroaexportarmedicamentos contendo insulina e lentes intraoculares em 2017. Os dados são da
análise do comércio externo de Produtos Intensivos em Informação e
Conhecimento (PII&C) do estado,
divulgadosnestaterça-feira(3/4),pela Fundação João Pinheiro (FJP), na
plataforma FJP Dados.
Segundo o estudo, em 2017 a
participação mineirana pauta deexportações nacional da modalidade
Produtos Biotecnológicos Voltados
para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos foi equivalente a
8,7%, o que remeteu US$ 923 milhões ao estado.
Os resultados permitem avaliar,
sob uma perspectiva estratégica, o
dinamismo,complexidadeecompetitividade da economia. Minas Gerais,tradicionalmenteconhecidacomo exportadora de commodities,
mostra potencial também na produçãodeprodutostecnologicamente sofisticados.
Osdadosapontamtambémque
as exportações de PII&C de Minas
Geraistiveramumaumentode17,3%
em2017emcomparaçãocomoano
anterior,passandodeUS$2,4bilhões
para US$ 2,8 bilhões. Em relação ao
total exportado pelo estado, a participação destes produtos equivaleu
a 11,2%, ligeiramente superior aos
11,0% registrados em 2016.
Já as vendas externas brasileiras
de PII&C passaram de US$ 46,0 bilhões2016paraUS$49,7bilhõesem
2017,umcrescimentode8,1%,com
reduçãodasuarepresentaçãonototaldapautanacionaldeexportações,
de 24,8% para 22,8%, enquanto a
participaçãomineiranovalordePII&C
exportados pelo Brasil teve leve au-

mento de 5,3% para 5,7%, relativamente a 2016.
Outras modalidades
Em2017,amodalidadeProdutos
da Indústria Automotiva, Aeroespacial, Ferroviária e Naval representou
40,1% na composição da pauta mineira de PII&C, com destaque para
o grupo Veículos, Tratores e Ciclos,
cujo valor exportado cresceu 22,2%
em relação a 2016.
Asvendasexternasnamodalidade Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão,

por sua vez, equivaleram a 26,0% da
pautadosProdutosTecnologicamenteSofisticadosdeMinasGerais,com
realce para o segmento Máquinas e
EquipamentosMecânicos,queapresentou acréscimo de 39,0% no período analisado.
PII&C - A tipologia Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento é baseada na classificação de
produtos desenvolvida pela Fundação João Pinheiro com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (Fapemig).
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