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ChamadasOnze estados brasileiros 
tiveram crescimento no número 

de turistas internacionais

Oito requerimentos foram 
aprovados na 18ª sessão 
ordinária e serão enviados à 
Prefeitura. Ricardo de Mattos 
(PMN) questionou o Poder 
Executivo sobre as ações de 
fi scalização a ciclistas que 
circulam com bicicletas em 
cima das calçadas e pediu 
cópias de notifi cações apli-
cadas ou advertências. O 
vereador ainda apresentou 
outro documento, solicitan-
do informações do Levan-
tamento Rápido de Índice 
de Infestação por Aedes 
Aegypti (LIRA) e verbas re-
cebidas pelo município para 
o combate ao mosquito. Um 
adendo de Orlando da Silva 
Gomes (PRB) indagou se o 

Vereadores de São Lourenço 
aprovam requerimentos sobre 
dengue, mototáxi e violência
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recurso teria sido utilizado 
para a compra de um veículo 
destinado ao transporte dos 
agentes.

Helson de Jesus Salgado 
(CIDADANIA) questionou se 
locais administrados pelo 
Poder Executivo – como 
escolas municipais, creches, 
piscinas públicas, quadras 
poliesportivas e o albergue – 
contam com Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros.

Paulo Gilson Chopinho 
de Castro Ribeiro (PSC) 
requisitou ao Poder Exe-
cutivo municipal o envio à 
Casa Legislativa de toda a 
documentação referente à 
renovação da concessão da 
Rodoviária.

Esses e outros foram alguns dos assuntos tratados em 
requerimentos

Todas as regiões do 
país registraram estados 
em que a entrada de turis-
tas estrangeiros cresceu. 
Acre, Amapá, Amazonas, 
Ceará, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Santa Catarina e 
São Paulo demonstraram 
alta no número de viajantes 
internacionais em 2018. Os 
dados fazem parte do Anu-
ário Estatístico do Turismo, 
divulgado pelo Ministério 
do Turismo nesta semana, 
com base em informações 
da Polícia Federal. No ce-
nário nacional, também 
houve crescimento de 0,5% 
em relação a 2017, com 
32.606 turistas internacio-
nais a mais em destinos   Página 02

brasileiros.
Pernambuco (45,7%), 

Minas Gerais (44,8%), 
Ceará (44,1%) e Amapá 
(31,2%) correspondem aos 
estados que mais registra-
ram crescimento de turistas 
internacionais no ano pas-
sado, se comparado com 
2017. Na linha de frente, 
São Paulo (2,2 milhões), 
Rio de Janeiro (1,3 milhão) 
e Rio Grande do Sul (1,1 
milhão) ainda permanecem 
como os que mais recebem 
estrangeiros no país.

Do Nordeste, Bahia e 
Pernambuco correspon-
dem aos estados que mais 
tiveram crescimento nas 
chegadas de turistas de 
outros países. 

Foto: CMSL
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Atos e Gerais

Onze estados brasileiros tiveram 
crescimento no número de turistas 

internacionais
Os dados fazem parte do Anuário Estatístico 2019, lançado 

nesta semana pelo Ministério do Turismo com base em 
informações da Polícia Federal

Todas as regiões do país 
registraram estados em que 
a entrada de turistas estran-
geiros cresceu. Acre, Amapá, 
Amazonas, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina e São Paulo de-
monstraram alta no número 
de viajantes internacionais 
em 2018. Os dados fazem 
parte do Anuário Estatístico 
do Turismo, divulgado pelo 
Ministério do Turismo nes-
ta semana, com base em 
informações da Polícia Fe-
deral. No cenário nacional, 
também houve crescimento 
de 0,5% em relação a 2017, 
com 32.606 turistas interna-
cionais a mais em destinos 
brasileiros.

Pernambuco (45,7%), 
Minas Gerais (44,8%), Ceará 
(44,1%) e Amapá (31,2%) 
correspondem aos estados 
que mais registraram cres-
cimento de turistas interna-
cionais no ano passado, se 
comparado com 2017. Na 
linha de frente, São Paulo 
(2,2 milhões), Rio de Janeiro 
(1,3 milhão) e Rio Grande 
do Sul (1,1 milhão) ainda 
permanecem como os que 
mais recebem estrangeiros 
no país.

Do Nordeste, Bahia e Per-
nambuco correspondem aos 
estados que mais tiveram 
crescimento nas chegadas 
de turistas de outros países. 
Na região Norte, Amazonas 
e Amapá são os destaques 
na demanda turística inter-
nacional. No Sudeste, São 
Paulo e Rio de Janeiro; na 
região Sul, Rio Grande do 
Sul e Paraná; e no Centro-
Oeste, Mato Grosso do Sul 
e o Distrito Federal.  

Para o ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antônio, 
os dados configuram um ex-
celente termômetro para as 
ações que o Ministério vem 
implementando ao longo dos 
cincos meses de gestão. 
Este crescimento, fora do 
eixo São Paulo-Rio de Janei-
ro, demonstra um avanço na 
diversificação e qualificação 

da oferta turística de outros 
estados, melhorias na infra-
estrutura da região e ações 
de promoção.

“No fundo, o ponto central 
é a priorização do turismo 
brasileiro nos municípios 
e estados em uma gestão 
integrada e uniforme. Nesse 
sentido, vivemos um mo-
mento único, que oferece 
uma excelente oportunidade 
ao nosso país. O presidente 
Jair Bolsonaro tem colocado 
o setor de viagens no centro 
da agenda estratégica do 
Brasil e temos atacado gar-
galos históricos para o setor 
como a isenção do visto e 
a abertura do mercado às 
companhias aéreas interna-
cionais. Tudo isso contribui 
para estes resultados”, res-
salta o ministro.

O estudo também con-
templou os principais países 
emissores de turistas estran-
geiros para cada estado, 
além do meio de transporte 
mais utilizado. O modal aéreo 
ocupa a 1ª posição no Ama-
zonas, Bahia, Ceará, DF, 
Minas Gerais, Pará, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Rio 
Grande do Norte. Já o meio 
terrestre lidera as chegadas 
de viajantes estrangeiros no 
Acre, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Roraima e Mato Grosso 
do Sul. No segmento maríti-
mo, Amapá aparece como o 
estado que mais contabiliza 
chegadas internacionais pelo 

meio fluvial.
Estados Unidos apare-

cem como um dos principais 
países emissores de turistas 
para os estados do Amapá, 
Amazonas, Distrito Federal e 
Minas Gerais. Já na América 
do Sul, Argentina ocupa a pri-
meira posição na Bahia, Dis-
trito Federal, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e 
Rio Grande do Norte.

Ainda sobre este recorte, 
os turistas do Peru e da Bo-
lívia são os que mais visitam 
o Acre. França também está 
fortemente presente no Ama-
pá, no Pará e no Ceará. A 
Venezuela aparece com um 
dos principais emissores no 
Amazonas e Roraima, por 
conta da proximidade de 
fronteiras, assim como acon-
tece com Argentina e Para-
guai no estado do Paraná e 
com a Bolívia e Paraguai no 
Mato Grosso do Sul.

Suriname aparece como 
um dos principais emissores 
no estado do Pará, única 
aparição do país. Na mes-
ma leva, Chile está entre 
as nacionalidades que mais 
enviam turistas para o Rio 
de Janeiro e Santa Catarina; 
Portugal para a Bahia e Rio 
Grande do Norte, e a Itália 
para o Ceará e Pernambu-
co.

Fonte: Ministério do 
Turismo

MEC propõe progredir de 10% para 
15% os repasses da União para 

Fundeb 
O Fundeb corresponde a aproximadamente 63% dos 

recursos para financiamento da educação básica pública no 
Brasil

O Ministério da Educação 
(MEC) propõe passar pro-
gressivamente para 15% a 
complementação da União 
para o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). Atualmente, os 
repasses do governo federal 
representam 10% da contri-
buição total dos estados e 
municípios de todo o país.

O Fundeb tem vigência até 
2020 e corresponde a aproxi-
madamente 63% dos recursos 
para financiamento da educa-
ção básica pública no Brasil. 
Em 2019, R$ 14,4 bilhões em 
repasse estão previstos.

Em reunião com parlamen-
tares nesta quarta-feira, 12 de 
junho, o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, destacou 
que a proposta do ministério 
é dar uma roupagem mais 
aprimorada para o Fundeb. 
“Vamos trazer critérios que 
melhorem o desempenho da 
educação básica atrelado à 
eficiência na aplicação dos 
recursos”, afirmou.

O ministro também res-
saltou o trabalho que o MEC 
tem realizado junto a diversos 
atores do setor para discutir 
os caminhos possíveis para 

o Fundeb. Entidades da so-
ciedade civil, congressistas e 
governadores já estiveram na 
Pasta para tratar do assunto.

Para o secretário-executivo 
da Pasta, Antonio Paulo Vogel, 
o aumento é construído em 
conjunto com a melhor eficiên-
cia na distribuição e vai tornar 
o novo Fundeb efetivo na me-
lhoria dos índices educacionais 
no país.

A origem dos recursos a 
serem utilizados no aumento 
é discutida em conjunto com 
o Ministério da Economia e 
o Congresso. “Não estamos 
trabalhando de maneira isola-
da nessas propostas. O MEC 
entende perfeitamente a qual 
contexto faz parte e a neces-
sidade de ajuste nas contas 
públicas para que o país volte 
a crescer ”, destacou.

Propostas – Diversas pro-
postas discutem o futuro do 
Fundo a partir de 2021. Vogel 
afirmou que o ministério en-
xerga o texto que está sendo 
encabeçado pela deputada 
professora Dorinha bastante 
avançado tecnicamente e em 
convergência com o MEC. 
A deputada foi uma das par-
ticipantes da reunião desta 
quarta.

Pontos – Confira as su-

gestões realizadas pelo MEC 
para a proposta da deputada 
professora Dorinha. Confira 
cada ponto:

§  Colaboração entre os en-
tes federados: o MEC propõe 
que esteja expresso no texto 
constitucional que o acesso 
ao ensino obrigatório e gratuito 
será assegurado por meio do 
regime de colaboração entre 
os municípios, os Estados, o 
Distrito Federal e a União.

§  Retirado do “dever solidá-
rio”: a previsão constitucional 
de responsabilidade solidária 
dos entes governamentais 
foi incluída no substitutivo da 
PEC. No entanto, devem ser 
fortalecidos os pressupostos 
básicos do regime de colabo-
ração.

§  Valor aluno/ano: o valor 
aluno deve ser calculado a 
partir de uma base de dados 
disponível à União e opera-
cionalizável anualmente. A 
sugestão é a troca do termo 
“valor aluno/ano total” por 
“valor aluno/ano calculado a 
partir dos recursos próprios”, 
fazendo assim uma melhor 
delimitação metodológica da 
forma de distribuição da Com-
plementação da União.

Fonte: Assessoria de Co-
municação Social
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São Lourenço e região

Reclamam o direito 
de ir e vir

mas este já fez 
ausente

Quando um lado
sufocou o a escolha 

do outro
quando a senha

não foi dada 
a todos

mas vendida.
Trânsito

lugar politico 
por excelência

Termômetro
Diagnóstico de um

corpo coletivo.
Um corpo ainda
dominado por 

órgãos
desumanizados

Sucateamento de 
vias

públicas
coágulos em veias 

executivas
Metástases na moral 

judiciária
Trânsito para quem?
Transito por quem?

O corpo fala
mesmo

Para 
os que 

não querem 
ouvir

As ruas 
são como

veias 
um organismo maior

que a todos 
pertence.

Não precisamos 
do seu lamento

e sim do seu ouvido 
do seu olhar

do seu movimento 
no movimento

para que o trânsito 
aconteça 

para todos
para espaços e 

tempos 
que antecedem 
e ultrapassam 

a avenida 
principal

desse horizonte 
que não se faz 
mais tão belo.

Para que o trânsito 
aconteça sem alarde

é preciso 
que o direito 

de ir e vir
seja dado 
a todos

na mesma 
proporção

antes de sairmos
de casa.
E isso 

não acontece 
hoje

por isso
não lamente

mas ouça e veja 
o que esta 

acontecendo 
fora do

seu veículo
ele não é o mesmo 

que o de todos
não é o mesmo
que para todos
tenha certeza

disso. 
Ele não é o mesmo

Para todos. 

Vereadores de São Lourenço 
aprovam requerimentos sobre 
dengue, mototáxi e violência

Esses e outros foram alguns dos assuntos tratados em 
requerimentos

Oito requerimentos foram 
aprovados na 18ª sessão 
ordinária e serão enviados à 
Prefeitura. Ricardo de Mattos 
(PMN) questionou o Poder 
Executivo sobre as ações de 
fiscalização a ciclistas que 
circulam com bicicletas em 
cima das calçadas e pediu 
cópias de notificações apli-
cadas ou advertências. O 
vereador ainda apresentou 
outro documento, solicitan-
do informações do Levan-
tamento Rápido de Índice 
de Infestação por Aedes 
Aegypti (LIRA) e verbas re-
cebidas pelo município para 
o combate ao mosquito. Um 
adendo de Orlando da Silva 
Gomes (PRB) indagou se o 
recurso teria sido utilizado 
para a compra de um veículo 
destinado ao transporte dos 
agentes.

Helson de Jesus Salgado 
(CIDADANIA) questionou se 
locais administrados pelo 
Poder Executivo – como 
escolas municipais, creches, 
piscinas públicas, quadras 
poliesportivas e o albergue – 
contam com Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros.

Paulo Gilson Chopinho 
de Castro Ribeiro (PSC) 
requisitou ao Poder Exe-
cutivo municipal o envio à 
Casa Legislativa de toda a 
documentação referente à 
renovação da concessão 
da Rodoviária. Outro reque-
rimento feito pelo mesmo 
vereador indagou sob qual 

regulamentação o serviço 
de supressão e substituição 
das árvores de São Louren-
ço opera. Um adendo de 
Ricardo de Mattos pediu o 
cronograma de poda.

Renato Motta de Carva-
lho (AVANTE) questionou 
se o município tem algum 
espaço ou instituição para 
acolher mulheres vítimas 
de violência e se há algum 
protocolo a ser seguido nos 
casos em que elas “não têm 

para onde ir, porque depen-
dem, financeiramente, do 
cônjuge agressor”.

Natanael Paulino de Oli-
veira (CIDADANIA) solicitou 
dados relativos ao parcela-
mento do FGTS e a emissão 
do extrato, mostrando o 
saldo consolidado em 31 de 
dezembro de 2016. O verea-
dor também questionou se o 
recolhimento está em dia.

Já Waldinei Alves Ferreira 
(PV) requisitou informações 

sobre o serviço de mototáxi 
em São Lourenço, como o 
número atual de veículos e 
motociclistas licenciados. 
Ainda questionou, entre ou-
tros pontos, se há a utilização 
de crachás de identificação 
e se as certidões criminais 
negativas forma expedidas. 
Um adendo de Ricardo de 
Mattos questionou se os pro-
fissionais estão em dia com 
o pagamento dos tributos.

Fonte: CMSL

14 de junho, TRÂNSITO

Projeto que obriga poluidor 
a ressarcir cofres públicos 

tramita no Senado
Responsabilização seria pelos custos da mobilização dos serviços públicos

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) aprovou, na 
última quarta-feira (22), uma 
proposta que estabelece a 
obrigação do agente poluidor 
de ressarcir a União, estado 
ou município pelas despesas 
decorrentes de operações 
envolvendo forças policiais, 
corpo de bombeiros ou outros 
órgãos públicos. O projeto (PL 
1.396/2019) será encaminha-
do à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), onde vai tramitar em 
caráter terminativo.

A legislação atual encarre-
ga o poluidor de arcar com a 
reparação do dano ambiental, 
material e pessoal causado, 
mas não o responsabiliza 
pelos custos relativos à mobi-
lização dos serviços públicos. 
A proposta, de iniciativa do 
senador Carlos Viana (PSD-
MG), tem como objetivo ex-
plicitar na Política Nacional do 
Meio Ambiente (Lei 6.938, de 
1981) o dever específico de 
as empresas responsáveis 
por desastre ambiental res-
sarcirem o ente federativo que 
arcar com as despesas.

O senador Otto Alencar 

(PSD-BA) apresentou relató-
rio favorável ao projeto. Ele 
propôs uma emenda que cria 
bases para a metodologia de 
cálculo da indenização a ser 
cobrada do empreendedor 
em face dos serviços públicos 
para atender a emergência. 
Na emenda, Otto buscou dei-
xar claro que serão cobrados 
valores que considerem a 
quantidade de colaboradores, 
veículos, equipamentos e 
materiais alocados pelo poder 
público.

Ainda de acordo com a 
emenda, no caso de dificul-
dade ou impossibilidade na 
definição dos custos de bens e 
serviços oferecidos pelo poder 
público, deverá ser feita uma 
pesquisa de mercado para 
fundamentar o preço referên-
cia a ser adotado.

“Esse projeto dá um cartão 
vermelho para empresas que 
destroem o meio ambiente e 
a vida humana. A proposição 
amplia o escopo da respon-
sabilização civil na legislação 
ambiental, aplicável em parti-
cular a desastres ambientais”, 
afirmou o relator.

A comissão também apro-

vou uma série de requerimen-
tos para audiências públicas. 
Um dos requerimentos, por 
exemplo, estabelece a re-
alização de uma audiência 
conjunta com a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
para debater a economia cir-
cular do plástico. A promoção 
da audiência conjunta é uma 
sugestão do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM).

O presidente da comissão, 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), propôs a realiza-
ção de seis audiências pú-
blicas para debater questões 
relacionadas ao meio ambien-
te. A série de audiências vai 
integrar o ciclo de debates Ju-
nho Verde — o meio ambiente 
une, promovido no âmbito da 
própria CMA, e faz parte das 
celebrações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, comemo-
rado em 5 de junho.

“Será um mês com foco em 
temas de extrema relevância. 
Devemos ser proativos no 
debate e provocar reflexões 
sobre o meio ambiente”, afir-
mou Contarato.

A CMA suspendeu a trami-
tação do projeto que amplia 

a área do semiárido para 
toda a região de atuação da 
Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste (Su-
dene). O objetivo da matéria 
(PLC 78/2017), de autoria 
do senador Marcos do Val 
(Cidadania-ES), é fazer com 
que mais municípios possam 
usufruir de tratamento diferen-
ciado das políticas de crédito 
e benefícios fiscais.

O projeto estava previsto 
para ser votado nesta quarta-
feira. O senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), porém, apre-
sentou um requerimento para 
a realização de uma audiência 
pública para debater o assun-
to. Ele apontou que a matéria 
tem pontos polêmicos, como 
a pulverização de recursos e 
a retirada de competência da 
Sudene para os critérios de-
finidores de município do se-
miárido. Segundo o senador, 
a medida demanda um debate 
com especialistas. Com a 
aprovação da audiência, o 
projeto foi retirado de pauta. A 
data e os convidados do deba-
te ainda serão definidos.

Fonte: Agência Senado
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SUDOKU

CruzadinhaCertidões de nascimentos obtidas em 
hospitais mineiros ultrapassam 200 mil
 Projeto de unidades interligadas de Registro Civil dispensa 

comparecimento em cartórios e reduz sub-registros

Preparar-se emo-
cionalmente ou pelo 
menos tentar, lidar com 
o turbilhão de emo-
ções, com o novo que 
está por vir. Finalmen-
te, organizar a bolsa 
maternidade e não se 
esquecer da máquina 
fotográfica para os pri-
meiros registros. Esses 
são alguns dos prepa-
rativos realizados pela 
nova família. E logo 
após o nascimento, 
há um outro registro 
necessário. O da cer-
tidão de nascimento, 
indispensável para o 
exercício da cidadania, 
e que pode ser obtido 
diretamente em 60 uni-
dades hospitalares do 
estados participantes 
do projeto Unidade 
Interligada de Regis-
tro Civil das Pessoas 
Naturais de Minas Ge-
rais. Até 6 de junho, o 
número de registros de 
nascimentos, por meio 
dessas unidades foi de 
209.516.

Não é preciso ir até 
um cartório para re-
gistrar o nascimento 
do bebê. Tudo é feito 
dentro dos hospitais. 
De acordo com a su-
perintendente-adjunta 
dos serviços notariais 
e de registro do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), Aldina 

de Carvalho Soares, 
?esse projeto resgata a 
dignidade do cidadão , 
facilita o acesso à cer-
tidão de nascimento e 
reduz o sub-registro

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a 
redução do percentual 
de nascimentos regis-
trados em anos poste-
riores ao de ocorrência 
dos nascimentos é um 
indicador importante e 
que está diretamente 
relacionado com a me-
lhoria da cobertura dos 
registros de nascimen-
tos no Brasil.

Sobre a participa-
ção cidadã, o IBGE 
também aponta, em 
relatório, que a ausên-
cia do registro de nas-
cimento representa um 
obstáculo ao exercício 
da cidadania, além de 
limitar o acesso do indi-
víduo a diferentes ser-
viços e programas da 
esfera pública. ?Desta 
maneira, a melhoria da 
cobertura do registro 
de nascimento indica 
que mais indivíduos 
podem exercer seus 
direi tos?, resume o 
relatório.

Em Belo Horizonte, 
13 hospitais emitem 
o primeiro documen-
to desses pequenos. 
De posse da Declara-

ção de Nascido Vivo 
(DNV) e identificação 
dos pais, o posto de 
registro civil do hos-
pital envia os dados 
pela internet ao car-
tório responsável pela 
unidade, que fará o 
registro físico no Livro 
de Registros. Em se-
guida, ocorre a emis-
são da certidão, que é 
impressa, assinada e 
selada na unidade que 
funciona na instituição 
de saúde.

Desde 2016, o ser-
viço incorporou tam-
bém a emissão do 
Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), cujo nú-
mero já vem impresso 
em um dos campos na 
certidão de nascimen-
to, facilitando ainda 
mais para os pais.

De acordo com a 
Gerência de Orien-
tação e Fiscalização 
dos Serviços Notariais 
e de Registro (Genot) 
do TJMG, a meta para 
2019 é implantar 10 
unidades interligadas 
no interior de Minas. 
Neste ano, três hos-
pitais mineiros foram 
cadastrados como uni-
dades interligadas: a 
Santa Casa de Miseri-
córdia de Ouro Preto, 
o Hospital César Leite, 
em Manhuaçu, e o 
Hospital da Unimed, 

em Governador Vala-
dares.

Óbitos

Os postos avança-
dos de registro civil 
também atendem os 
casos de natimorto 
e de óbito de recém-
nascido ocorrido an-
tes da alta hospitalar. 
Até 6 de junho, essas 
60 unidades mais o 
Instituto  Médico Le-
gal (IML) registraram 
2.367 óbitos. O IML 
atende aos registros 
de óbito relacionados 
ao rompimento da bar-
ragem de rejeitos de 
Brumadinho.

A iniciativa une o 
Judiciário, via Correge-
doria-Geral de Justiça 
do TJMG, o Executivo, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Direitos 
Humanos, Participa-
ção Social e Cidadania 
(Sedpac) e o Sindicato 
dos Oficiais de Regis-
tro Civil das Pessoas 
Naturais de Minas Ge-
rais (Recivil), além de 
envolver os centros 
de saúde e cartórios.
As unidades interliga-
das funcionam desde 
2014.

Fonte: Assessoria 
de Comunicação Ins-

titucional - Ascom

O Grupo convida a todos 
para a comemoração do 

14° aniversário a realizar-se 
no dia 03 de julho, às 19h.

Local: Igreja Matriz de 
Soledade de Minas

Palestrantes: 

Maria Diamantina
 Guiomar 

Dra. Esmeralda Paixão

Grupo Viver Sóbrio 
Alcoólicos Anônimos 
de Soledade de Minas


