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ROSAROSAROSAROSAROSAROSA

EM ITAJUBÁ, SALETE LEMOS E GUILHERME LEÃO DEBATEM 

SOBRE DADOS DA ECONOMIA BRASILEIRA

A ACIEI e a Faculdade de Ciências Sociais Apli‐

cadas do Sul de Minas ‐ FACESM realizaram no dia 

24 de outubro o I Fórum Empresarial “As 

perspectivas da economia brasileira em um 

cenário de mudanças”. O evento reuniu alunos da 

instituição de ensino, empresários, represen‐

tantes de entidades e da comunidade.

O economista Guilherme Leão abriu os trabalhos 

com uma palestra técnica voltada para a análise 

econômica atual. A jornalista Salete Lemos foi a principal atração do Fórum. Em uma palestra de 

quase uma hora e meia de duração conseguiu prender a atenção dos participantes 

apresentando dados do cenário econômico e como eles influenciam no processo político e 

também no dia a dia dos cidadãos.  

A ACIEI, através da Câmara da Mulher Empreendedora 

de Itajubá, realizou no dia 23 de outubro um Seminário 

para tratar da prevenção do câncer de mama. O evento 

fez parte das atividades do Outubro Rosa e reuniu 

profissionais da saúde, estudantes e representantes da 

comunidade no auditório da Fepi. O evento contou 

com a participação da diretora de Serviços 

Assistenciais, Débora Montezello, e da enfermeira de 

Educação Continuada  Andrea Temple, as duas do 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC.

SEMINÁRIO TRAZ PROFISSIONAIS DO IBCC A ITAJUBÁ

2ª CAMINHADA ROSA
A 2ª edição da Caminhada Rosa foi realizada no dia 25 

de outubro, com participação de cerca de 200 pessoas. 

O objetivo do evento foi o de  mostrar para a 

população itajubense a necessidade da prevenção, 

que é realizada através do autoexame das mamas e da 

mamografia. A Caminhada teve início na praça Getúlio 

Vargas, com diversas atividades voltadas para os 

participantes. 
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