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História
Livro História da Cirurgia Plástica Mineira  
será lançado este ano

Entramos na segunda metade do ano com várias realizações 
na bagagem. Eventos, reuniões, planejamento, organização da 
Regional e na expectativa de um segundo semestre ainda melhor. 
Estamos em período de eleição. Escolheremos em breve a equipe 
que vai nos liderar nos próximos dois anos a partir de 2020 e 
que dará sequência ao trabalho que vem sendo feito por várias 
gestões. A mesma missão que, no ano passado, Eu, Ian e Hugo 
acolhemos com muito carinho e que temos feito o possível para 
realizar da melhor forma possível.

Nesta edição do Plástica em Minas abrimos espaço para ouvir 
os dois candidatos concorrentes à presidência da Regional MG, 
Alfredo Donnabella e Jorge Menezes. Procuramos saber um 
pouco da história de cada um e quais as suas propostas de 
trabalho. Desta forma, esperamos ajudar os membros votantes 
da Regional na escolha do nosso novo presidente e sua diretoria.

Ainda temos muito a realizar neste ano. Serão três eventos, 
sendo um em minha terra natal, Diamantina, a Jornada Bariátrica 
e nossa Jornada Mineira tão esperada para a qual estamos 
planejando uma grade especial. Esperamos com isso fechar o 
calendário científico da Regional com chave de ouro.

Boa leitura e até nosso próximo evento!
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Entramos no segundo semestre do ano com muitas realizações 
na pauta da Regional Minas. Tivemos dois ótimos eventos no 
primeiro semestre, o 13º Simpósio Mineiro de Intercorrências 
em Cirurgia Plástica, que contou com a presença de ótimos 
profissionais e temas de grande relevância científica, e o 
2º Simpósio Mineiro de Cosmiatria, que proporcionou aos 
participantes palestras de padrão internacional, como as 
vídeoaulas interativas. Ambos os eventos receberam convidados 
de renome que nos brindaram com conteúdos que certamente 
fizeram a diferença para cada um dos que estavam presentes.

Outro destaque no semestre foi o Curso de Educação Continuada 
que encerrou a primeira etapa com os maiores índices de 
presença e participação de residentes de todos os serviços o 
que amplia, ainda mais, o nível de integração entre os alunos. 
Esperamos manter este padrão durante todo o ano.

E para este semestre estamos preparando mais três eventos, 
o 1º Encontro Norte-Leste Mineiro de Cirurgia Plástica que 
será realizado na linda Diamantina, o 2º Simpósio Mineiro de 
Cirurgia Pós Bariátrica, tema de grande importância nos dias de 
hoje, e a nossa 24ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica o mais 
importante evento de cirurgia plástica em nosso estado. Todos 
serão realizados com o mesmo cuidado dos demais, buscando a 
participação de profissionais renomados e com temas atuais que 
atraiam os cirurgiões plásticos de todo o estado.

Espero que os eventos programados nos propiciem excelentes 
momentos de integração científica e social.

Grande abraço!

No primeiro semestre deste ano tivemos importantes ações que 
seguiram a premissa do estrito controle financeiro por parte da 
Regional Minas, o que possibilitou encerramos este ciclo com 
nossos compromissos quitados e um cenário favorável para a 
realização de novos projetos no próximo semestre.

Estamos trabalhando dentro das nossas expectativas e 
conseguindo ampliar o patrimônio da Regional, mesmo com 
o cenário econômico não muito favorável. Por isso, o mesmo 
controle será realizado durante os próximos meses, com o 
objetivo de encerrarmos o ano com superávit e transparência 
completa das contas da Regional Minas. 
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Nos conte um pouco de sua trajetória profissional. 

A minha trajetória profissional na cirurgia plástica desde que me formei em 
medicina, é igual à de todos os cirurgiões plásticos de Minas. Porque nós 
temos uma dinâmica própria da formação, com pequenas diferenças. Faço 
parte do grupo dos normais, fiz a residência em cirurgia plástica no Hospital 
Mater Dei, meu chefe era o Dr. Ronan Horta e naquela época tínhamos como 
chefes o Dr. Fernando Rodrigues, que não está mais entre nós e o Dr. Evaldo 
D’Assumpção, hoje aposentado, que, juntamente com outros grandes 
nomes, foram os criadores da cirurgia plástica mineira. 

Após a formação foram muitos anos de atendimentos, congressos e 
trabalhos científicos. Um grande orgulho para mim foi a publicação de 
um livro, o Manual de Boas Práticas em Cirurgia Plástica. Na época o 
mercado era deficiente desse tipo de publicação porque tínhamos livros 
que ensinavam o cirurgião plástico a operar, técnicas de mama, técnicas 
de abdômen, e o meu livro ensina o cirurgião plástico a ser um grande 
profissional. Nele o leitor aprende como montar sua clínica, como publicar 
um trabalho científico, como se preparar para concurso público, ou como 
se tornar um nome de evidência no mercado da cirurgia plástica. Naquela 
época eu já abordava marketing em cirurgia plástica e captação e fidelização 
de pacientes, uma vanguarda na cirurgia plástica na época. Esse livro foi 
lançado há seis anos.

O que te motiva a ser presidente da Regional Minas?

Para mim, ser presidente é um estado de graça, é o momento maior 
de doação de um profissional para a comunidade na qual ele atua. É o 
momento em que você abre mão de sua vida pessoal e trabalha em prol 
da melhoria da comunidade na qual está inserido. Então, ser presidente é 
doação, é você transformar a vida dos seus pares em dias melhores para 
que eles tenham paz para trabalhar, para que se tornem grandes nomes e 
para que eles desenvolvam o seu trabalho ancorados no esforço que você 
cede aos seus colegas.

Quais são suas propostas para a Regional?

As mais importantes são frear esse desaguadouro que se tornou o mercado 
de cirurgia plástica na forma de proteção ao cirurgião plástico, já deixando 
claro que é muito difícil porque segundo a lei do CFM de 1957 todos os 
profissionais podem fazer o procedimento que quiserem de posse de um 
número de CRM. Mas, acredito que podemos melhorar a situação e com 
isso nós vamos começar uma defesa intransigente do espaço de trabalho 
do cirurgião plástico. Outra questão interessante é a respeito do número 
de vagas.  Este é um assunto recorrente em todas as eleições e nós temos 
que deixar claro que a Sociedade já trabalha com um limite de vagas e o 
que tem mudado ultimamente é a criação de novas vagas pelo governo 
federal através do MEC e isso independe da vontade da SBCP porque o 
governo federal não nos consulta para fazer isso. Ele autoriza a abertura de 
um número enorme de faculdades de medicina e o número de vagas para 
residência, que é essencial, ele tem que aumentar também.  E esse não é só 
um problema da cirurgia plástica, as demais especialidades também estão 
com excesso de profissionais no mercado por causa deste problema.

Outra questão importante é que precisamos trabalhar juntos da Nacional, 
que eu classifico como muito lenta nas respostas aos associados, lembrando 
que o presidente também tem as mãos atadas por regimentos e códigos 
que o impedem de ter uma atuação mais assertiva. Portanto, nosso trabalho 
vai ser conscientizar nossos pares e tentar mudar as regras vigentes para 
que a nossa Sociedade se torne mais ágil na defesa do profissional.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma grande Sociedade e está 
passando por um momento muito importante, não só de crescimento, mas 
de lapidação voltada para a proteção do exercício da cirurgia plástica no  
Brasil. É muito importante acompanhar a evolução do tempo e pegar toda 
essa estrutura, que já é a segunda mais respeitada do mundo, e caminhar de 
mãos dadas com as novas evoluções, principalmente tecnológicas, que se 
implantam no mundo atual. E ao passo que você atualiza tecnologicamente 
a SBCP, impondo o código de ética e de posturas, principalmente no uso das 
redes sociais, você já vai suprir uma grande demanda dos associados que 
pedem por mudanças. 

Então, com o conhecimento que tenho do funcionamento interno da 
Sociedade, pois eu já fiz parte dela há dez anos atrás quando fui presidente 
da Regional Minas, e já exerci outros cargos como Diretor de Departamento 
de Defesa Profissional e Diretor da Ouvidoria da Sociedade há oito anos 
atrás, acredito que estamos passando por um momento propício para 
mudanças onde nós vamos poder deixar o profissional da cirurgia plástica 
trabalhando mais tranqüilo enquanto tomarmos conta destas questões que 
tanto incomodam.

Como avalia a especialidade de cirurgia plástica 
atualmente? 

A cirurgia plástica é um dos únicos mercados de crescimento espontâneo 
dentro da medicina. Nenhuma especialidade cresce como a cirurgia 
plástica. Os pacientes nos procuram querendo soluções e isso é privilégio 
de poucos. E com a mudança econômica do país nos últimos 20 anos nós 
tivemos um grande acréscimo da população à procura de cirurgia plástica 
com condições de realizá-la. Paralelo a isso é a única especialidade que 
teve crescimento real em serviços prestados à sociedade nos últimos 
30 anos porque tivemos incremento de procedimentos que não existiam 
como a lipoaspiração, a toxina botulínica, o laser e o preenchimento, por 
exemplo, e fomos presenteados, recentemente, com a cirurgia plástica 
pós-bariátrica que também não existia. Então, a cirurgia plástica está em 
franca expansão e vai crescer ainda mais.

A reclamação geral é que o mercado está prostituído profissionalmente, por 
profissionais que cobram pouco. Porém, classifico este fenômeno como 
concentração de mão de obra num pequeno espaço geográfico e talvez seja 
neste sentido que a Regional precisa atuar, para interiorizar parte desses 
profissionais que estão aqui. A Regional Minas precisa identificar regiões 
onde a atuação do cirurgião plástico possa ser intensificada e trabalhar 
para levar os profissionais para atendimento nas cidades, com condições e 
benefícios que sejam de interesse de todos.

Dr. Jorge Menezes

Entre
vista Chapa 1

P L Á S T I C A  E M  M I N A S



E D I Ç Ã O  2  -  A N O  2 0 1 9 4

Entre
vista

Dr. Alfredo Donnabella
Nos conte um pouco de sua trajetória profissional. 

Formei-me em medicina no ano de 1989, na Faculdade de Medicina da 
UFMG. Fiz cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital Felício Rocho, 
local onde meu pai, Paulo Donnabella, patrono da SBCP-Minas e um dos 
pioneiros da cirurgia plástica mineira juntamente com Olendino Prados e 
Fabio Rabelo, criou o Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados. Tenho 
cirurgia plástica nas veias. Trabalho há 30 anos no mesmo hospital (Felício 
Rocho). Fiz estágio em Lyon, França, com Dr. André Boillot, com foco em 
reconstrução de mama. Visitei a Clinica Planas, um dos mais importantes 
centros de cirurgia plástica da Europa, onde pude assistir aula com o mestre 
Paul Tessier. Fiz a prova para titular da SBCP com o tema de fratura de 
mandíbula. Posteriormente, fiz meu mestrado profissional na Universidade 
Federal de São Paulo sob orientação da Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira 
desenvolvendo um dispositivo para retirada de pele. Me dediquei a cirurgia 
reconstrutiva do paciente pós obeso, minha grande paixão. Fui regente do 
capítulo de Cirurgia pós Bariátrica da SBCP. Publiquei vários capítulos em 
livros e artigos sobre o tema. Desenvolvi uma técnica para neonfaloplastia 
que virou referência. Participo ativamente das atividades científicas da 
SBCP e de outras Sociedades irmãs, como a Argentina, Chilena, Italiana, 
além da FILACP entre outras.
 
O que te motiva a ser presidente da Regional Minas?

A paixão pela cirurgia plástica. Vejo que estamos passando por momentos 
turbulentos e me sinto maduro e preparado para assumir tamanha 
responsabilidade. Me sinto na obrigação de dedicar um pouco do meu 
tempo em prol de uma comunidade ansiosa por mudanças. Tenho viajado 
muito para participar de eventos de cirurgia plástica, no Brasil e no exterior, 
como conferencista, palestrante, moderador e ouvinte. Tive a oportunidade 
de conhecer novas culturas e modos diferentes de fazer cirurgia plástica. 
Assim como ocorre em nosso país, nossa Sociedade também precisa de 
transformações e vejo nos meus colegas Vagner Rocha e Kennedy Rossi 
pessoas sérias, comprometidas e com vontade de trabalhar por estas 
mudanças tão necessárias. Temos graves problemas na Cirurgia Plástica 
que muitos insistem em não ver ou não querem enxergar. Vamos enfrentá-
los de verdade.
 
Quais são suas propostas para a Regional?

Trabalhar para todas as Minas, de Norte a Sul, do Triângulo a Zona da Mata 
e não somente para um grupo restrito de sócios.

Precisamos cuidar de nossos residentes, especialistas e titulares. Vamos 
reformular o curso integrado, faremos uma programação para os 3 anos da 
residência baseado nas diretrizes da SBCP. Precisamos de um intercâmbio 
entre os serviços credenciados. Estimulá-los a apresentar trabalhos em 
nossos eventos e de outras regionais também. Temos que trabalhar em 
conjunto da SBCP Nacional, mas sempre com a autonomia para defender 
Minas em primeiro lugar.

Precisamos reforçar a atuação da comissão de mídias, não apenas para 
apurar denúncias, mas para educar e trabalhar junto ao CRM e AMMG. 
Precisamos mostrar a necessidade de uma mudança em relação ao 
marketing nas mídias sociais. É preciso evoluir. A propaganda médica 
é uma realidade e precisa mudar com ética e preservação da integridade 
do paciente e da especialidade. Precisamos regulamentar e fiscalizar 

os serviços credenciados e lutaremos junto a SBCP Nacional por isso. 
Precisamos de qualidade e não de quantidade. Iremos realizar parceria 
com outras instituições como a FILACP e ISAPS para melhoria de nossos 
eventos. Pretendemos trazer nomes com grande bagagem científica para 
engrandecer estes eventos. A cirurgia para tratamento de defeitos congênitos 
e adquiridos será valorizada com a realização de eventos específicos sobre 
o tema. Precisamos estimular nossos residentes para uma formação mais 
ampla da cirurgia plástica. Iremos indicar dois representantes de cada região 
de Minas, Norte, Sul, Triângulo e Zona da Mata, para serem interlocutores 
diretos com a diretoria e suas comissões. A participação ativa do interior 
será uma tônica. Abriremos um canal de telemedicina para discussão e 
orientação de casos complexos, aproximando o expert de todos os outros 
membros, seja da capital ou do interior. Estimularemos a formação de novos 
titulares com uma comissão graduada e ativa. Faremos parceria com outros 
profissionais para auxiliar o desenvolvimento do trabalho. Criaremos um 
banco de auxiliares onde os colegas poderão se cadastrar para oferecer seu 
trabalho como auxiliar ou solicitar um colega para auxiliá-lo em suas cirurgias. 

Abriremos espaço para os colegas proprietários de hospitais e clínicas 
para mostrarem seus empreendimentos com suas qualidades e 
pacotes de serviço. Será uma oportunidade de conhecermos melhor os 
estabelecimentos fomentando a concorrência entre eles. Criaremos uma 
comissão de auxilio e adequação no nosocômio para facilitar a obtenção de 
alvará sanitário visando a segurança do paciente e do consultório/clínicas. 
Faremos o 1º Encontro Mineiro de Instrumentadores em Cirurgia Plástica. 
Será uma oportunidade para reciclagem, aprendizado e congraçamento. 
Buscaremos patrocínio em outras áreas que não a cirurgia plástica. 
Precisamos diversificar e ampliar nosso leque de financiamento.
 
Como avalia a especialidade de cirurgia plástica 
atualmente? 

A nossa especialidade está sofrendo com o descaso de muito anos em que 
dirigentes queriam trabalhar, não para a especialidade ou pela comunidade, 
e sim em prol de um grupo pequeno. A cirurgia reconstrutora foi 
esquecida, negligenciada. Quando da formatação do rol de procedimentos 
médicos, não foi dada a devida importância para o tema. O SUS nunca foi 
prioridade. Esqueceram de defender nossa Sociedade da invasão de outras 
especialidades, e de outros profissionais não médicos também. Quando 
acordaram a porta estava arrombada. Esta época deve ficar no passado e 
temos que nos reinventar, olhar para frente, inovar e descobrir novas formas 
de atuar. Assim como o Brasil, precisamos mudar para atingir resultados 
diferentes. De que adianta irmos as ruas batendo no peito em favor de 
mudanças se não o fazemos dentro de nossa própria casa, nossa SBCP? 
Não podemos retroceder mais. Só com união, capacitação e informação 
mostraremos quem somos. Juntos somos fortes.

Chapa 2
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Dra. Kelly Danielle 
de Araújo
Coordenadora da Cirurgia Plástica e do Centro de Tratamento  
de Queimados do Hospital João XXIII

O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital João XXIII 
é considerado o maior centro de especialidade em hospital 
público da América Latina e referência nacional. Em 2018 o 
hospital recebeu cerca de 5 mil casos de queimados e, apesar 
das limitações, o Serviço teve equipe ampliada e incremento 
de procedimentos com a inclusão do serviço de Microcirurgia.

A coordenadora do Serviço, Kelly Araújo, explica como é o 
trabalho e quais os desafios da equipe.

Jornal Plástica em Minas – Como é a estrutura para 
atendimento a queimados no Serviço de Cirurgia 
Plástica?

Kelly Araújo – Atualmente temos cerca de 200 pessoas trabalhando no 
atendimento a queimados, sem contar a equipe de pronto atendimento. São 
33 leitos, sendo 9 leitos intensivos adultos e 24 de médio queimados. Ainda 
temos os intensivos pediátricos que ficam em outra ala. Depois de muito 
trabalho conseguimos ampliar bastante a equipe que é multidisciplinar e hoje 
temos o dobro de cirurgiões plásticos, mais enfermeiros e anestesistas. São 
duas salas com blocos funcionando ao mesmo tempo, todos os dias e cirurgias 
programadas aos sábados. Em julho inauguramos o serviço de microcirurgias 
que era uma grande demanda do hospital e vai ajudar muito no atendimento aos 
pacientes que precisam dessa abordagem.

JPM – Quais são os maiores desafios que o Centro de 
Tratamentos enfrenta?

KA - O maior desafio é o atendimento à demanda que é muito grande. Não 
conseguimos atender a todos os casos e não tempos apoio nas outras cidades 
do estado. Minas Gerais deveria ter sete centros de grandes queimados com até 
20 leitos de acordo com uma Portaria do Ministério da Saúde, mas, infelizmente 
nenhuma cidade tem este serviço. Já nos dispomos a treinar as equipes para 
os outros hospitais porque o nosso CT está arcando com o atendimento do 
estado inteiro, mas nem assim tivemos retorno. Ampliamos nossa estrutura 
para melhorar o atendimento, principalmente, aos pacientes que tiveram 
alta e precisam realizar cirurgias, porém o número de leitos não aumentou e 
continuamos precisando de novos centros no interior.

JPM – O Serviço é reconhecido pela comunidade?

KA - Sim, muito. Recebemos constantemente agradecimentos de familiares e 
nossa equipe sempre repassa feedbacks positivos nos atendimentos. Temos 
feito o possível para realizar o melhor que podemos, dentro e fora do hospital, com 
campanhas como a que foi feita no mês de junho no Dia Nacional de Combate 
e Prevenção a Queimaduras. Realizamos uma ação no Parque Municipal 
com apoio dos Bombeiros e da diretora de teatro Beth Hass para orientação 
à população sobre os riscos e como prevenir acidentes, principalmente dentro 
de casa onde acontecem mais de 50% dos casos de queimaduras. Essa ação 
se estendeu para outros espaços e para as áreas externas no hospital onde 
colocamos cartazes e bonecos alertando as pessoas que passam pelo local. Foi 
um trabalho muito prazeroso de conscientização para um problema muito sério 
que afeta pessoas de todas as idades. 

P L Á S T I C A  E M  M I N A S

Equipe do CTQueimados reunida

Equipe do Serviço de Microcirurgia

Bonecos da Campanha de Prevenção de 
Queimaduras montados na área externa do 
Hospital João XXIII
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Even
tos

Os últimos meses foram marcados por dois importantes eventos na 
Regional Minas, o 13º Simpósio Mineiro de Intercorrências e o 2º Simpósio 
Mineiro de Cosmiatria. Ambos os eventos tiveram público significativo, 
convidados de renome e temas que proporcionaram atualização científica 
de qualidade aos participantes.

Eventos marcam o segundo 
trimestre na Regional Minas

Em sua segunda edição o Simpósio Mineiro de Cosmiatria foi realizado 
no centro de convenções do Hospital Mater Dei e propiciou aos 
participantes oportunidades de debate e aprofundamento científico 
sobre o tema. Durante o evento foram apresentadas vídeoaulas, 
simulações e demonstrações como marcação de pontos para aplicação 
de toxina botulínica e preenchedores.

A cidade histórica de Ouro Preto recebeu novamente os participantes 
do Simpósio Mineiro de Intercorrências. A 13ª edição do evento foi 
realizada nos dias 24 e 25 de maio no Centro de Convenções da UFOP 
e contou com extensa programação científica onde foram abordados 
temas como complicações em abdominoplastia, riscos da anestesia e 
marketing médico.
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Calen
dário

1º ENCONTRO DO NORTE-LESTE  
MINEIRO DE CIRURGIA PLÁSTICA
16 a 17 de agosto de 2019 - Diamantina/MG

2º SIMPÓSIO MINEIRO DE CIRURGIA PÓS 
BARIÁTRICA
13 a 14 de setembro de 2019 - BH/MG

24ª JORNADA MINEIRA DE CIRURGIA 
PLÁSTICA
3 a 5 de outubro de 2019 - BH/MGDr. Alexandre Alcides 

Mattos de Meira
“Crescer em Diamantina fez toda diferença na minha formação.” É 
como o atual presidente da Regional Minas, Alexandre Alcides Mattos 
de Meira, define a relação com sua cidade natal. 

Nascido em tradicional família mineira, Alexandre é neto de médico e 
filho de dentista e quase optou pela profissão do pai. “Me mudei para 
Belo Horizonte aos 16 anos para me preparar para o vestibular de 
odontologia. Mas, às vésperas das provas preferi tentar medicina. O que 
me fez mudar de ideia foi o futuro que enxerguei dentro da profissão de 
médico”, conta Alexandre que também reconhece a influência do avô, 
importante figura familiar, na escolha da carreira.

Embora tenha deixado Diamantina ainda jovem, Alexandre atende na 
cidade desde o término de sua residência em 1997. “Fui o primeiro 
cirurgião plástico a operar na cidade e recebi uma ótima acolhida dos 
médicos na época. Até hoje atendo pacientes duas vezes por mês em 
Diamantina. Mesmo a agenda apertada em Belo Horizonte não me 
fez desistir de estar próximo das pessoas de lá”, explica Alexandre 
para quem a relação médico-paciente é o maior diferencial do local. 
“Os valores humanos são mais fortes no interior, e em Diamantina isso 
sempre foi muito claro para mim. Cresci neste ambiente familiar de 
respeito e amizade e trago isso comigo até hoje”.

A influência cultural e religiosa de Diamantina também fez diferença na 
formação profissional e pessoal de Alexandre que fez aulas de violino 
e canto coral quando era criança. “Diamantina é uma cidade onde a 
cultura é muito forte. Temos um acervo histórico maravilhoso e a 
Vesperata que é uma das mais incríveis apresentações musicais do 
Brasil e recebe pessoas de vários países. 

É nesse clima que os cirurgiões plásticos vão participar do 1º Encontro 
Norte-Leste Mineiro de Cirurgia Plástica que será realizado em 
Diamantina nos dias 16 e 17 de agosto. O evento vai conciliar atividades 
científicas, como palestras e debates, com uma programação cultural 
que inclui a famosa Vesperata e a oportunidade de visitar os tradicionais 
espaços culturais da cidade histórica.
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Livro sobre a história da 
cirurgia plástica mineira 
será lançado este ano

A Regional Minas está preparando o lançamento do 
livro História da Cirurgia Plástica Mineira com fatos 
históricos e os personagens mais marcantes da es-
pecialidade no estado.  De acordo com o presidente 
da Regional, Alexandre Meira, a publicação será 
apolítica e focada em acontecimentos que mar-
caram a cirurgia plástica mineira. “Será um livro de 
memórias e estamos coletando em todas as bases 
fatos históricos, imagens e lembranças de cirur-
giões plásticos e familiares para compor a publica-
ção”, explica Alexandre.

A produção do livro conta com apoio de empresas 
parceiras para sua viabilização e será vendido para 
todos os interessados. As reservas de edições ante-
cipadas já podem ser feitas e os compradores nes-
ta modalidade terão seus nomes citados na obra 
como colaboradores.

Informações e reservas de edições: 
(31)3275.1488 ou sbcpmg@sbcpmg.org.br
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