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Telefone: (51) 3479-1300 
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3000 micro e pequenas empresas. 

 

DESBUROCRATIZAÇÃO: MAIS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SOCIAL 

Categoria: Desburocratização e Implementação da REDESIMPES 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados pelo projeto 
 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☒ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☒ Agroecologia 

☒ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☒ Alojamento e alimentação 

☒ Arte, cultura, esporte e recreação 

☒ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☒ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☒ Atividades imobiliárias 

☒ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☒ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☒ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☒ Educação 

☒ Eletricidade e gás 

☒ Empreendimentos da economia solidária 

☒ Indústria de transformação 

☒ Indústria extrativa 

☒ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☒ Outros setores 

☒ Saúde humana e serviços sociais 

☒ Serviços domésticos 

☒ Transporte, armazenagem e correios 



Disseminar a cultura empreendedora em Nova Santa Rita, por meio da desburocratização dos 

processos e procedimentos que envolvem diretamente à formalização de empresas no 

município, diminuindo com isso à informalidade, visando o desenvolvimento municipal. Agilizar 

e facilitar o atendimento ao contribuinte. Realizar a desburocratização do atendimento ao 

empreendedor, promover o desenvolvimento econômico e social do município visando a 

competência e a excelência. 

☐ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 

 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Prefeitura 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 
     

     

Total 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Mobiliário 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 39,00 

Cessão de 

Equipamentos e 

máquinas 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 50,00 

Outros 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 11,00 

Total 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 



Conforme descrito no item Surgimento da Ideia, o cenário era desolador pelos seguintes 

motivos: 1) Falta de interesse e prioridade das antigas gestões sobre o tema 

Empreendedorismo. 2) Processos demasiadamente burocráticos: tempo de legalização 

dos negócios girava em torno de até 120 dias. 3) Difícil acesso às secretarias 

responsáveis pelo processo de registros das empresas, o empreendedor tinha que se 

deslocar em vários locais, várias secretarias, desmotivando a legalizar o seu negócio. 4)

 Baixa autoestima da população. 5) Falta de informação e capacitação 

aos empreendedores. 6) Baixa arrecadação de impostos. 7) Descaso com os 

potenciais empresários e empreendedores 

 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
Nova Santa Rita encontrava-se em meados de Janeiro de 2013 em um estado de 

quase calamidade pública: má administração, recursos escassos, falta por parte 

da gestão pública de espírito empreendedor, várias secretarias envolvidas no 

processo de registro dos negócios e, além disso, situadas longe uma das outras, 

imagem negativa do poder público em relação à população (população 

descrente), falta de dados por parte da prefeitura, esquecimento dos micro e 

pequenos negócios e, consequentemente, baixa arrecadação municipal. Ao 

assumirmos a gestão encontramos um cenário de sérios problemas com a 

legalização dos micro e pequenos negócios, o tempo de abertura, o tempo para a 

liberação dos alvarás de funcionamento, a falta de informação aos contribuintes, 

o descaso por parte da antiga gestão com o tema empreendedorismo, a falta de 

capacitação dos servidores e empreendedores locais foi o diagnóstico encontrado 

na ocasião. Diante de tal situação, sentimos a necessidade de criarmos 

urgentemente um mecanismo que modificasse este cenário tão descrente por 

parte dos empreendedores, em relação à gestão pública. Por isso, contatamos o 

SEBRAE para verificar junto a esta entidade a possibilidade de implantarmos 

políticas públicas em nosso município, começamos com a implementação da Lei 

Geral e junto a ela sentimos a necessidade de termos um local único de 

atendimento ao empreendedor, que mais tarde se transformaria numa sala 

referência no Estado, a SALA DO EMPREENDEDOR, que teve seu início em 20 de 

maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 



 
 

8) Solução proposta * 

 
A solução proposta foi ter um local único que concentrasse todas as secretarias envolvidas 

no processo de registro e legalização dos micro e pequenos negócios, diminuindo, dessa 

forma, o tempo médio de abertura das empresas que chegava em até 120 dias da data do 

seu protocolo, com o objetivo de desburocratizar os processos administrativos. Nesta 

proposta, também buscávamos o desenvolvimento municipal, por meio de atração de novos 

empreendimentos, o despertar na população de Nova Santa Rita do espírito empreendedor, 

tão adormecido na antiga gestão, a preocupação com a qualificação profissional, a 

aproximação com o meio empresarial. A Sala do Empreendedor começou tímida, pois em um 

pequeno espaço físico, dispondo de poucos recursos conseguimos concentrar, de uma 

maneira simples e inteligente, todas as secretarias responsáveis pelo registro e atendimento 

das empresas.Conforme o Decreto municipal n° 025/2015 o Art. 3 diz que para facilitar e 

desburocratizar o atendimento empresarial, fica criada uma unidade de atendimento 

presencial denominada SALA DO EMPREENDEDOR, para orientação, registro e legalização 

das mais variadas modalidades empresariais (autônomos, MEI, ME, EPP e outros), com fim 

de promover e integração dos serviços em um mesmo espaço físico, com as seguintes 

atribuições. I - Disponibilizar um local preferencial para uso, auxílio e orientação a todo o 

contribuinte, dos benefícios, facilidades e respectivas legislação para abertura, de 

envolvimento e encerramento de empresas no município. II - Prestar aos interessados as 

informações necessárias à emissão do alvará de funcionamento, bem como situação fiscal, 

mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos de comunicação oficial. III – Promover a 

abertura de cadastro de Microempreendedor, palestras, cursos de capacitação, assessorias 

empresariais e microcrédito. IV - Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação 

tributária. V – Fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança 

e o recebimento de tributos. VI – Analisar os expedientes necessários para viabilizar a 

implantação de empreendimentos emitindo Certidão de Viabilidade de Instalação. VII – 

Deferir ou não os pedidos de alvará de localização e funcionamento. VIII – Atendimento 

preferencial a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais. IX – Realização de vistorias, fiscalização e relatório das fiscalizações. X – Emitir 

pareceres e Alvarás Sanitários para a instalação ou funcionamento. 

locais. 8) Servidores públicos resistentes ao novo modelo de implantação dos processos, não 

percebendo as oportunidades de crescimento do município por meio do empreendedorismo 



 

9) A prefeitura promoveu a adequação legislativa e de normas internas de acordo com as 

premissas da REDESIMPLES definidas pela Lei 11.598/07 e pelas Leis Complementares Federais 

123/06, 144/14 e 155/16? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Por meio de qual instrumento? 

 
 

9.1) A prefeitura realizou a simplificação e racionalização dos processos internos, observando as 

premissas da Redesimples (linearidade do processo, entrada única de dados e documentos)? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.2) A Prefeitura capacitou sua equipe técnica e de servidores no fluxo e premissas da 

Redesimples? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.3) A prefeitura realiza a legalização (registro, alteração, baixa e licenciamento) de empresas, 

independente da existência de débitos tribbutários, previdenciários e/ou trabalhistas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantos pequenos negócios foram beneficiados? 

 



 

9.4) A prefeitura recebe e compartilha informações e documentos referentes à legalização de 

empresas por meio de sistema online, integrado aos demais órgãos envolvidos no registro e 

licenciamento de empresas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.5) A prefeitura, nos procedimentos de legalização de empresas e pessoas jurídicas, exige 

apenas os documentos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas 

Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil, nos termos da Lei 8.934/94? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.6) A prefeitura adota a prática da visita/fiscalização orientadora, conforme disposto no artigo 

55 da Lei Complementar Federal 123/2006? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.7) A prefeitura desenvolve parcerias com instituições, órgãos e/ou entidades de classe que são 

usuárias dos serviços de registro e legalização de empresas (Ex.: CRC, SESCON, etc) para 

divulgação e capacitação no fluxo da Redesimples? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

◯ Quais parcerias e ações foram desenvolvidas? 

 



As empresas que necessitam legalizar as suas empresas podem iniciar o procedimento de 

duas formas: 1) Entrar com o processo via site da Prefeitura e anexar todos os 

documentos necessários; 2) Se direcionar até a Sala do Empreendedor e protocolar 

fisicamente a sua solicitação. O tempo médio da legalização das empresas é de 10(dez) 

dias úteis. O comitê da REDESIMPLES periodicamente se reuni para discutir o 

aprimoramento dos fluxos de trabalho para melhor andamento dos processos. A 

Prefeitura investiu na aquisição de um software que agora possibilita todos os 

contribuintes acessarem on-line os seus processos e incluírem documentos, receber 

respostas da equipe da Sala do empreendedor e ter controle do andamento diário da sua 

documentação. 

9.8) A prefeitura mantém a disposição dos usuários (cidadãos) de forma online e presencial, 

informações, orientações e instrumentos, que dão certeza quanto a documentação exigível e 

quanto a viabilidade do registro ou legalização empresarial? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.9) A prefeitura realiza ações de divulgação das melhorias no processo de registro e legalização 

de empresas? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quais ações/iniciativas de divulgação foram realizadas? 

 
 

9.10) Qual o tempo médio de legalização de empresas (incrições, licenciamento municipal, 

alteração e baixa)? 
 

 

9.11) A prefeitura realiza, de forma gratuita e online, a pesquisa prévia de viabilidade de 

endereço? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.12) A prefeitura responde as pesquisas prévias de viabilidade em até 48 horas? 



✖ Sim 

◯ Não 

Se a resposta for não, qual o tempo médio de resposta da pesquisa de viabilidade? 

 

9.13) A prefeitura definiu a classificação do grau de riso das atividades econômicas, com base na 

CNAE, para as ações e procedimentos de licenciamento municipal? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Por meio de qual instrumento? 

 
 

9.14) A prefeitura adotou a classificação nacional de grau de risco de segurança sanitária (RDC 

153/17 e IN 16/2017)? 

 

◯ Sim 

✖  Não 

Por meio de qual instrumento? 

 
 

9.15) A prefeitura dispensa a vistoria prévia para a concessão de alvará de funcionamento para as 

atividades de baixo risco? 



A Sala do Empreendedor de Nova Santa Rita é um espaço destinado ao empreendedor 

para que receba informações e orientações sobre os procedimentos necessários para 

viabilizar a implantação da sua empresa, com 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.16) A prefeitura concede alvará de funcionamento para micro e pequenas empresas 

estabelecidas em residências? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantas empresas (pequenos negócios) foram beneficiados? 

 

9.17) A prefeitura concede alvará de funcionamento para micro e pequenas empresas 

estabelecidas em áreas desprovidas de regularização fundiária e imobiliária (sem habite-se)? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quantas empresas (pequenos negócios) foram beneficiados? 

 
 

9.18) A emissão de alvará de funcionamento para as atividades de baixo risco é feita de forma 

online, sem necessidade de atendimento presencial ou apresentação de documentação física nos 

órgãos licenciadores municipais? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
10) Atendimento unificado e desburocratizado para os pequenos negócios 

 



redução da burocracia, maior agilidade e promoção do desenvolvimento econômico 

do município. Com a Sala do Empreendedor a cidade de Nova Santa Rita conta com 

um espaço físico que acomodará um conjunto de representantes de secretarias 

trabalhando em prol do empreendedor, com poder deliberativo para que facilite o 

trâmite burocrático. Baseada na Lei Complementar 123/06 que institui o Estatuto 

das Micro e Pequenas Empresas e regime único de tributação e arrecadação 

denominado Simples Nacional; e na Lei nº 11.598/07 que regulamente a REDESIM, 

foi criada a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor contempla uma 

unidade de atendimento para orientação, registro e legalização de empresas tendo 

como objetivo simplificar os procedimentos que dizem respeito ao processo de 

Alvará, de forma a reduzir à burocracia. O decreto nº 025/15 de 28/05/15 dispõe 

sobre a desburocratização nos termos da Lei Complementar 123/06 e institui a 

criação da “Sala”. A Sala é subordinada a Secretaria da Indústria, Comércio e 

Desenvolvimento – SMICD e compostas por integrantes das Secretarias da fazenda, 

obras, meio ambiente, saúde, agentes de desenvolvimento e também em parceria 

com pessoal técnico oriundo de outras instituições, como o Sebrae e o Corpo de 

Bombeiros. O tratamento diferenciado destinado às empresas que irão se 

estabelecer Município de Nova Santa Rita é efetuado na sala do empreendedor que 

está composta por um protocolo específico para a abertura de processos de Alvará 

e as Licenças relacionadas ao registro de empresas. As demais secretarias que 

compõem a “Sala” realizam o trabalho de orientação, encaminhamento (despachos) 

de processos de Alvará e liberação das suas perspectivas autorizações (Licença 

Ambiental, Alvará Sanitário e Alvará de Licença e Localização) tendo suas 

atribuições regulamentadas de acordo com o art. 3º inciso I ao XIII do Dec. 025/15. 

Também é realizado um serviço direcionado ao Microempreendedor que orienta o 

contribuinte com relação aos seus benefícios 

, faz o seu registro na Receita Federal e encaminha para que seja providenciado o 

Alvará de Licença. A REDESIM veio complementar o trabalho já realizado pela Sala 

do Empreendedor, com diretrizes e procedimentos para simplificar e integrar os 

processos de registro e legalização de empresários e 
 
 
 
 

11) A prefeitura promove outras iniciativas para desburocratizar os serviços 

e atendimento prestados aos pequenos negócios (microempreendedor individual, 

microempresa e empresa de pequeno porte), contribuindo para o seu desenvolvimento e 

competitividade? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

Quais iniciativas foram realizadas? 
 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 



Nos Cursos de Capacitação os empreendedores além de adquirem maiores 

conhecimentos e/ou atualização é também a oportunidade de todos puderem oferecer 

os seus serviços, produtos e trabalhos gerando novas oportunidades de negócios. Pelo 

programa Nota Fiscal Premiada favorece o incentivo a livre concorrência, a legalização 

das empresas, a participação efetiva da comunidade e aumento significativo na 

arrecadação dos impostos municipais. A Sala do Empreendedor também desenvolveu o 

projeto que chamamos de Encontro da Mulher Empreendedora, convidamos 

empreendedoras de nossa cidade para participarem de palestras que falam sobre o 

tema Empreendedorismo e Gestão Estratégica. Neste ano de 2018 fizemos o V Encontro 

da Mulher Empreendedora, tivemos uma adesão de participação muito grande das 

mulheres donas do seu próprio negócio. 

O projeto da Sala do Empreendedor de Nova Santa Rita sempre foi tratado desde o seu 

início como uma promessa de resolver os problemas da burocracia que imperava em 

nossa Prefeitura, trancando o desenvolvimento local. Não se tinha nenhum modelo ideal 

para que pudéssemos copiar de outros municípios, visitamos a cidade de Canoas, o 

Escritório do Empreendedor, que é um modelo para cidades de grande porte, mas para 

cidades de pequeno porte como a nossa não encontramos em nenhuma cidade do 

nosso Estado. O modelo utilizado pela Prefeitura para a legalização dos negócios estava 

funcionando do mesmo jeito desde a sua emancipação há 23 anos atrás. Portanto, os 

servidores públicos estavam doutrinados a este modelo antigo, ultrapassado e 

demasiadamente burocrático. Podemos elencar alguns dos principais desafios que 

enfrentamos neste projeto: 1) Falta de um modelo eficaz de Sala do Empreendedor 

para municípios de pequeno porte. 2) Resistência dos servidores públicos para a 

mudança do local de trabalho e da nova metodologia de trabalho. 3) 

Resistência dos Secretários Municipais que tinham suas secretarias envolvidas no 

processo de legalização, em virtude de perder o poder e funcionários que trabalham em 

seus setores. 4) Insegurança do novo modelo proposto de 

funcionamento para a legalização dos negócios. 5) Disponibilidade de servidores para 

atuar na Sala do Empreendedor. 6)  Adquirir a confiabilidade da 

população empreendedora. 7) Incrementar a arrecadação municipal. 

 

 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Viabilidade de endereço - On line via JUCISRS até 48hrs 

Abertura - Tramitação - Deliberação até 10 dias úteis. 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

SEBRAE - BOMBEIROS - JUCISRS 

Desde Janeiro de 2013 até o momento este projeto de governo reeleito pela comunidade 

em 2016 já desenvolveu vários projetos, mas a implantação da desburocratização através 

da Sala do Empreendedor sem dúvida foi o melhor projeto custo/benefício de todos. 

Quando inauguramos a Sala do Empreendedor em 2014 tínhamos 557 MEI´S cadastrados, 

agora o último levantamento de dados em Maio de 2018 aparecem 1.003 MEI´S 

cadastrados, um aumento considerável de quase 100% de acréscimo de micro 

empreendedores individuais., fruto do trabalho deste projeto focado na 

desburocratização. 



 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

18) Considerações finais 
 

A implantação da Sala do Empreendedor em Junho de 2014 e a implantação da 

REDESIMPLES em Agosto de 2015 nos colocaram em um cenário favorável de 

crescimento econômico e social, em 2014 o orçamento anual da Prefeitura era de 

R$80.980.000,00 e a previsão orçamentária para este ano é de R$129.525,710, provando 

que este projeto de desburocratização deverá continuar e ser ampliado. Após a conclusão 

do novo centro administrativo, previsto para o ano de 2020, a Sala do Empreendedor 

será ampliada, modernizada e readequada conforme a nova realidade do 

empreendedorismo local. 

Os temas empreendedorismo e desburocratização são os mais instigantes e 

desafiadores nas gestões públicas. Quando assumimos a prefeitura de Nova Santa Rita 

sabíamos que teríamos um longo caminho a percorrer e que os desafios seriam muitos. 

Herdamos uma gestão desgastada, desacreditada e extremamente burocrática em seus 

processos internos. Precisávamos mudar o cenário sem muitos recursos para investir, 

secretarias distintas uma das outras, excesso de burocracia. Tivemos, literalmente, que 

fazer do limão uma limonada: nossa Sala do Empreendedor começou tímida e, aos 

poucos, foi conquistando seu espaço e visibilidade. Tornamo-nos referência no Estado, 

fomos avançando, fomos ganhadores da IX edição do Prêmio Prefeito Empreendedor 

nesta categoria.. Hoje já estamos sentindo o resultado desse avanço: mais de 80 

municípios já a visitaram, conseguimos reduzir significativamente o tempo médio de 

abertura das empresas, REDESIM em operação, estamos conseguindo resgatar a 

confiabilidade dos servidores públicos e da população da cidade. Todos esses insumos 

são de extrema importância para um município que deseja muito se desenvolver. A 

participação do Prêmio Prefeito Empreendedor será uma forma de expandirmos nosso 

trabalho, de mostrarmos ao Estado que ações empreendedoras e desburocratizadas 

mudam não somente a vida de uma cidade e sim de uma nação. Menos burocracia, 

mais desenvolvimento! Este é nosso lema e assim vamos avançando! 

 



RODRIGO MEDEIROS FEIJÓ 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade de relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

◯ 3 

✖ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum 

19.4) Beneficiado 

Nome 

 
 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

Fui muito bem atendido na Sala do Empreendedor, foi tudo muito rápido, 

precisava tirar o Alvará de Licença e Localização, em 48 horas após o protocolo já 

estava com ele pronto e em minhas mãos. 

(51) 34791518 

SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA FARMÁCIAS ASSOCIADAS 



 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL DA EMPRESA FEST E CIA DECOR 

CONTADOR 

ALEX AMORIM 

(51) 99659944 

Com a implantação da Sala do Empreendedor ficou muito mais ágil o 

atendimento, agora podemos tramitar os documentos de nossos clientes com 

mais rapidez e melhor atendimento. 

SELMA UMBELINO ARSENIO 

(51) 93503698 

A Sala do Empreendedor me ajudou muito para chegar aonde eu cheguei, com o 

Microcrédito que tirei pude investir em novos produtos para minha empresa 

crescer, inclusive já tenho uma funcionária de carteira assinada. Também sempre 

faço todos os Cursos, Palestras e Oficinas para ter mais conhecimento, eu não 

sabia formar o preço de venda dos meus produtos, com uma Oficina que 

participei aprendi a fazer, agora já tenho até uma Tabela de Preços. O pessoal da 

Sala do Empreendedor sempre me tratou muito bem. 
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Rodrigo Amadeo Battistella 989.230.441 Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento 

Lélia D'Avila Lima 3479-2200 Assessor Especial - Analista 

Vanessa Xavier Brizolla 3479-2200 Agente de Desenvolvimento 

Fabiane Câmara Peixoto 3479-2200 Agente de Desenvolvimento 

Alessandra Pires Azambuja 3479-2200 Fiscal Tributário 
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Margarete Simon Ferretti 

18/07/2018 

MICHELE DE ABREU 

(51) 34796348 

SÓCIA PROPRIETÁRIA DA EMPRESA SAUDÁVEL 

Sempre fomos muito bem atendidos na Sala do Empreendedor, desde o inicio 

quando solicitamos a Certidão de Viabilidade para poder instalar o nosso negócio 

até o Alvará de Funcionamento de nossa empresa, tudo foi muito rápido. 

Participo também das Palestras e Cursos que são muito importantes para que 

possamos ter mais conhecimento. 


