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Gastronomia Funorte
faz viagem culinária pela Europa

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Universitários participam
de Projeto Esporte
Solidário em Janaúba

Ao longo deste primeiro semestre de
2013, a professora Cacilene Ferreira de
Souza Santos, da Faculdade Promove de
Janaúba, desenvolveu um trabalho de
extensão intitulado "Esporte Solidário".
Este projeto, que contou com a participação de acadêmicos do quarto período de
Pedagogia, foi realizado na Casa de
Acolhimento Sonho Azul, da cidade de
Janaúba.
A Casa de Acolhimento Sonho Azul
atende crianças abandonadas pelos pais,
as quais recebem acompanhamento familiar, pedagógico e psicológico. As crianças
são assistidas por prossionais das áreas de
Psicologia, Pedagogia, Assistência Social e
com apoio de instituições como a Justiça
da Infância e da Promotoria Pública.
De forma lúdica, os acadêmicos realizaram atividades pedagógicas com as crianças do Projeto. A professora Cacilene
Santos destacou que: "esse foi um trabalho
muito graticante, pois além de ter ocorrido o empenho dos acadêmicos nas atividades, o resultado do trabalho agregou
valor ao Sonho Azul".
O trabalho desempenhado pela IES na
Casa de Acolhimento indica a atuação da
Rede Soebras na sociedade, de forma a
minorar as distâncias existentes entre
Academia e meio social. Para a acadêmica
Ivanete, do curso de Pedagogia: "o trabalho levou-a perceber a importância da atuação do pedagogo, principalmente perceptível com o sorriso e o agradecimento das
crianças."
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Curso de Psicologia FASI apoia
Luta Antimanicomial em Pirapora
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ria e criação de serviços substitutivos
como os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS).
Participaram das comemorações e
manifestações públicas, a coordenadora
do curso de Psicologia da Fasi/Funorte
Mônica Alves Rocha, o professor
Leonardo Finelli e cerca de 30 acadêmicos de vários períodos do curso. Além
disso, houve visitas técnicas aos serviços
ofertados pelos Centros. (Leia notícia comA Prefeitura de Pirapora juntamente
com a Secretaria Municipal de Saúde através do Serviço de Saúde Mental em parceria com a Faculdade de Saúde
Ibituruna–FASI realizaram a Semana da
Luta Antimanicomial.
Comemorada por todos os prossionais da saúde mental no Brasil, o evento
é considerado um marco histórico na
mudança de ofertas de tratamento ao
paciente com transtornos mentais: não a
hospitalização compulsória e involuntá-

pleta no site WWW.funorte.com.br)

Indyu promove festival de quadrilha

O Colégio Indyu, da Rede Soebras,
realizou na sexta-feira, 14, sua tradicional festa junina com festival de quadrilhas, comidas típicas e muito forró.
Participaram do festival os alunos
do 6° ao 3° ano, e os critérios para avaliação foram: originalidade, criatividade, animação, coreograa e gurino.
A diretora Karina Fagundes come-

morou o sucesso da festa e disse que
foi um trabalho em conjunto onde
todos os funcionários e colaboradores
zeram a sua parte. Após o festival, a
animação cou por conta da banda
Toque Xote que deixou a quadra do
colégio tomada por muita animação.
Os vencedores do festival foram:9°
ano do ensino fundamental com a quadrilha “Beyonce no sertão das maravilhas” e 3º ano do Ensino Médio que
juntou duas turmas com a quadrilha
“Arraiá do vem que vem com tudo do
mistura tudo”.
O evento reuniu gente bonita,
ambiente agradável e, principalmente,
contou com a participação dos pais e
professores.

Abertas inscrições para Processo de Transferência

Estão abertas até o dia 15 de julho,
as inscrições para o Processo de
Transferência de todos os cursos da
Funorte e Fasi, Montes Claros, exceto o
de Medicina.Os interessados em
ingressar na Funorte devem procurar o
SAE da instituição de 7h as 21h30. O
número de vagas de cada curso será
divulgado após o período da renovação de matrícula, que começou no dia

24 de junho e se estende até o dia 19
de julho.
Os documentos necessários para a
inscrição na transferência são: histórico escolar, declaração do ENADE,
matriz curricular, plano de curso e
declaração de vínculo com a última
faculdade. O valor da inscrição é de R$
50,00.
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Gastronomia Funorte faz
viagem culinária pela Europa

Pratos típicos de diferentes países da
Europa foram cuidadosamente preparados e servidos, durante evento realizado
pelo curso de Gastronomia Funorte/Fasi,
na última quarta-feira, 19, no campus JK.
O acontecimento foi organizado por
estudantes do 3º período de
Gastronomia e 1ª turma do curso, que
estudaram a cultura e comida européia e
mediterrâneo.
Além de universitários, gestores e
representantes da comunidade acadêmica, empresários também participaram
do evento.
Uma das degustações foi a Paella,
que é um prato à base de arroz, típico da
gastronomia espanhola e que tem as
suas raízes na comunidade de Valência.
Foram servidos também doces típicos de
vários países e sucos especialmente preparados para os convidados. (...)
Os participantes apreciaram os mais
variados pratos e comentaram sobre cuidado com a decoração, que também é
organizada pelos acadêmicos.
O aluno Pascoal fez a abertura do evento
e deu boas-vindas aos participantes. Em
seguida, a diretora geral da Funorte/Fasi,
Raquel Muniz, falou da criação do curso
de Gastronomia. Segundo Raquel, ela se
sente muito feliz com o sucesso do

Curso, e convidou a comunidade para
avaliar o aprendizado através dos pratos
que estavam sendo servidos. Na oportunidade, ela lembrou da recente visita do
vice-governador de Minas, Alberto
Coelho Pinto, a Montes Claros e demais
autoridades onde os mesmos foram
recepcionados por variados pratos e
sobremesas preparados pelos acadêmicos do curso de Gastronomia
Funorte/Fasi.
Para Maria Josefa, professora do
curso e coordenadora do Núcleo de
Comida Européia, os grandes responsáveis pelo sucesso do evento foram os universitários. Paralelo ao curso da Funorte,
ela forma prossionais para gastronomia
como garçons, meitres, gerente de A e B,
cozinheiras polivalentes pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas, num trabalho voluntário e social para pessoas
que ainda não tem acesso a um curso
prossionalizante. (Leia notícia completa no
site WWW.funorte.com.br)

5° turma Medicina Funorte cola grau

No dia 13 de Junho, aconteceu a
solenidade de colação de grau da quinta
turma de Medicina da Funorte Professor
Carlos Henrique Rebello Gomes.
Compondo a mesa de honra estiveram as seguintes autoridade acadêmicas: a presidente da rede Soebras e diretora geral da Funorte, Tânia Raquel de
Queiroz Muniz, o diretor de saúde da
rede Soebras Eduardo Avelino, a direto-

ra acadêmica da Funborte/Fasi, professora Talita Pimentel, o gestor da Funorte
campus Amazonas Jhonatan Rodrigues,
o coordenador do curso de Medicina Dr.
Francisco Marcos Barros e a secretária
geral da Funorte/Fasi professora Vanina
Daniela Gomes.
A graduada Marya Luyza fez a leitura do juramento e logo após, houve a
outorga de grau representando todos
os graduandos presentes.
Durante o seu discurso, a presidente
da rede Soebras Tânia Raquel Muniz
parabenizou os graduandos e falou da
importância do médico na vida das pessoas.
Nos dias 11 e 12 de julho, acontecerá a colação de todos os cursos
Funorte/Fasi/São Luís e São Norberto. Os
eventos serão no Max Min Clube.
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ASemana
Funorte/FASI realiza
Ação de Saúde em Mirabela

Acadêmicos dos cursos de Biomedicina,
Fisioterapia, Medicina, Odontologia,
Cosmetologia, Farmácia e Enfermagem da
Funorte /FASI prestaram serviços aos moradores da cidade de Mirabela, no domingo, 9
de junho, através de diversas atividades de
promoção à saúde.
Eles foram orientados pelos professores
Marcos e Maria Dolores Vaz.
Além de integrar diversos cursos da
Funorte/Fasi, o projeto foi desenvolvido em
parceria com a Prefeitura Municipal de
Mirabela. Dentre as atividades oferecidas,
destacaram-se as palestras, tipagem sanguínea, glicemia, orientação farmacêutica, além
de dicas de beleza e aferição de pressão arterial. Houve ainda, atendimento médico, técnicas de higiene como escovação correta e
medidas para prevenção de cáries.
O evento contou com a participação do
Prefeito Carlúcio Mendes Leite, do Secretário
de Saúde Allisson Ruas e do Presidente da
Câmara, o farmacêutico Lino Soares
Fonseca Neto (egresso da primeira turma de
Farmácia Funorte) que acompanharam o
desenvolvimento das atividades durante todo
o dia.
Segundo o acadêmico de farmácia
Fernando Rocha e morador de Mirabela: “a
ação saúde favorece a todos, ou seja, benecia a população e os acadêmicos uma vez
que, reforça a nossa aprendizagem na sala
de aula”.
A coordenadora do Curso de Farmácia da
Funorte, Cléia Prado, também enfatizou a
importância do conhecimento produzido na
academia ser colocado a serviço da comunidade. Segundo ela: “verdadeiramente, atividades como esta benecia a todos de forma
igualitária sendo uma via de mão dupla. Isso
deve ser um compromisso de todas as
Instituições de Ensino Superior, pois garante a
integração real entre os futuros prossionais
e a sociedade".
Para Cléia, a Funorte/FASI vem cumprindo
criteriosamente com o seu compromisso social, desenvolvendo atividades em diversos locais da nossa região.

ASemana
Estudantes de Direito visitam
Presídio de Montes Claros

Professor e acadêmicos do primeiro
período do curso de Direito Funorte visitaram o Presídio Regional de Montes Claros,
no último dia 12.
A iniciativa, segundo o docente Adriano
Gorgulho, teve como propósito levar
conhecimento para os estudantes já que no
primeiro período as aulas são em sua maioria teóricas.
Os universitários tiveram a oportunidade de conhecer como funciona o sistema
carcerário assim como suas leis. “Esse é um
dos diferenciais da Funorte. Muitos acadêmicos e até mesmo advogados formados
não sabem como funciona realmente um
presídio, esse aprendizado é algo que o
aluno nunca esquece”, completou o professor.
A visita foi acompanhada por agentes
penitenciários que reforçaram a segurança
dos acadêmicos. O agente penitenciário
Araújo guiou os alunos para dentro dos pavilhões, sala de triagem, refeitório e demais
áreas do presídio explicando e tirando dúvida dos alunos.
O Presídio Regional de Montes Claros
está com o problema de superlotação.
Segundo a diretora Camila Rocha, o presídio
que possui capacidade para abrigar 576
vagas, está com cerca de 1000 presos.
A acadêmica Mirna Rodrigues relatou
que a visita foi muito proveitosa e que deu
para ter uma noção do que acontece dentro
da cadeia. E como funcionam as leis na prática.
A visita foi nalizada com um show de
obediência e inteligência do cão policial
Ayron, que com seu adestrador Júnior mostrou toda a sua habilidade de ataque e defesa.
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Direito Funorte diz não
a violência contra os idosos

Em comemoração ao Dia de Não a
violência contra a pessoa idosa, a prefeitura de Montes Claros em parceria com
as Faculdades Funorte, Exercito, CREAS e
SESC desenvolveram diversas atividades
na Praça Doutor Carlos, centro, no sábado, 15.
Na oportunidade o grupo da Terceira
Idade do SESC – Minas agitou as pessoas
que passavam pelo local com muita
dança e animação.
Acadêmicos do Núcleo de Práticas
Jurídicas da Funorte estiveram presentes
alertando a população através de cartilhas, sobre as leis que amparam os idosos. Os acadêmicos zeram cadastro
para possíveis atendimentos jurídicos
que foram encaminhados para o Núcleo.
“Essa é uma oportunidade para os
acadêmicos estarem em contato com a
população e esse tipo de atendimento é
diferenciado, pois lidar com pessoas idosas requer muita paciência e muito diálogo. Tudo deve ser muito bem explicado e
com isso o acadêmico trabalha além das
leis, os signicados dela e procuram o
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modo mais simples de transmiti-la para a
população”, enfatizou o coordenador
do NPJF, Roberto Ribeiro Lopez.
A dona-de-casa Marilu Seixas recebeu
atendimento jurídico e tirou todas as
dúvidas sobre os direitos dos idosos. “Se
eu presenciar alguém judiar dos nossos
velhinhos eu já sei o que eu devo fazer. A
moça aqui do atendimento jurídico me
explicou tudo. Temos que dar apoio e
carinho”, relatou Marilu.
Segundo Cibely Freire Diniz, da
Coordenadoria do Idoso, esse evento é
realizado pela prefeitura de Montes
Claros há quatro anos, sempre na mesma
data.
De acordo com o CREAS (Centro de
Referência Especializado de Assistência
Social), no período de janeiro a maio
deste ano foram registradas 90 ocorrências de agressão contra a pessoa idosa e
hoje eles fazem acompanhamento de
118 casos antigos. (Leia notícia completa no
site WWW.funorte.com.br)

Curso de Administração cria, empreende esurpreende

Sob a coordenação da Professora
June Marize Castro Silva Martins foi realizada nesta quarta-feira, 19, no Campus
São Luís, uma Feira Empreendedora. Os
alunos do curso de Administração foram
desaados a criar novos produtos e os
apresentar em uma feira montada totalmente por eles.
Foram desenvolvidos produtos como
a Hair Flex, uma escova com compartimento para creme; a Chuteira Five
Cromo, que pode ser usada em quadra e
campo; a Sandal Comfort, uma sandália
para mulheres que conduzem qualquer
tipo de veiculo automotor; A Carteira de
Identicação Online, ferramenta que
propõe uma nova metodologia em termos de segurança de informações pessoais. Neste último, as informações seriam

criptografas e somente lidas por leitores
de barra, assim sendo, em caso de perda
de documentos as pessoas não cariam
expostas como acontece hoje, o sistema
seria protegido por senha.
Houve aqueles que se preocuparam
com a sustentabilidade e o meio ambiente, como o Intellicharge, um mecanismo
de descarga por pressão que promete
uma economia de 41% no consumo mensal da água utilizada para descarga de
vasos sanitários. Foi desenvolvido também um sistema de irrigação de plantas e
jardins à luz solar que funcionaria de
forma automatizada podendo ser agendado o horário de funcionamento, ou
seja, os jardins seriam irrigados em horários programados.
Tiveram ainda, aqueles voltados para
o segmento de alimentação, como foi o
caso do Cochofácil, um sachê de achocolatado, no qual deve-se somente acrescentar água quente ou fria para consumir.
Todos os grupos caram incumbidos
de montar seus estandes e explicar o uso
de seus produtos. A feira contou com a
presença das demais turmas do curso de
Administração de dos professores que
foram prestigiar o evento.
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Vestibular Medicina recebe candidatos
de várias cidades brasileiras

Domingo, 16 de maio, foi o dia D
para muitos vestibulandos, que pretendem cursar Medicina na Funorte. Eles
vieram de diferentes cidades para prestar
um dos mais concorridos vestibulares, foi
realizado em duas etapas: manhã, com
provas objetivas e tarde, com provas discursivas.
As provas aconteceram na Faculdade
de Saúde Ibituruna – Fasi.
Pai de vestibulanda, da cidade de
Formiga, Oeste de Minas, Mosar Arantes
aguardava ansioso a saída da lha Luiza.
Ele contou que a moça tenta vestibular
em várias cidades brasileiras, mas sempre
opta pelas melhores instituições. “Conheço a tradição do ensino que Ruy sempre dirigiu. Por ter conhecimento da grandeza de Montes Claros e o bom conceito
da Funorte escolhemos aqui. Espero que
Luíza tem sucesso nas provas”.
Naturais de Belo Horizonte, Iago
Augusto Farias, 18 anos, e Sara Quintino,
18, comentaram sobre as provas. “Biolo-

gia e Química estavam mais tranqüilas, já
português, mais puxada. Optamos em
tentar o vestibular na Funorte porque
temos amigos que fazem o curso aqui e
garantem que o ensino é de qualidade”.
Os baianos Bruno Bulhões, 22, e
Moisés Duarte, 21, vieram de
Salvador/BA para realizar as provas. Eles
parabenizaram a estrutura da Funorte e
dizem que estão bastante conantes no
resultado. “Sabemos que o curso é reconhecido e altamente respeitado. Além
disso a Funorte tem FIES”.
A Comissão de Vestibular da Funorte
– COPS informou que o Processo Seletivo
registrou cerca de 50 candidatos por
vaga.
Dez por cento, das 40 das vagas oferecidas, estão reservadas a bolsas: integral, 90%, 50% e 25% de desconto. A
Funorte também disponibiliza aos novos
acadêmicos programas do Governo
Federal como FIES e PROUNI. (Leia notícia
completa no site WWW.funorte.com.br)

Universitários de Pedagogia organizam Ocina

Na quinta-feira, 14 de junho, foi realizada a Ocina: “Jogos e brincadeiras
para alfabetizar letrando”, organizada
pela professora Elma Nobre e os acadêmicos do quarto período do Curso de
Pedagogia da Funorte.
O evento que aconteceu em sala de
aula representou a nalização do trabalho semestral da disciplina: “Teoria e prática”, ministrada pela professora Elma.
O objetivo da Ocina foi aliar a teoria e
prática do conteúdo ensinado em sala de
aula, visando uma maior aprendizagem
e absorção do conteúdo. Ao mesmo
tempo levou aos estudantes a repensarem a forma de alfabetizar os alunos das
séries iniciais, tornando o processo ensino-aprendizagem mais fácil e prazeroso.

A professora Elisângela Mesquita,
Coordenadora da educação infantil das
escolas municipais de Montes Claros,
trabalha na área há 19 anos e levou através da sua palestra a importância de alfabetizar letrando. (...)
A professora mostrou aos acadêmicos de forma teórica e prática como eles
devem agir com as crianças em sala de
aula, levando para isso, diversos materiais lúdicos que ela confeccionou ao longo
dos anos como jogos, músicas, contos
de fadas, livros, charges e demais objetos.
A professora e organizadora da
Ocina, Elma Nobre, destaca a importância do evento: “a vivência e a experiência da docente Elisângela nos leva
através de suas explanações a perceber
de forma clara e objetiva qual deve ser a
postura dos acadêmicos quando estiverem atuando em sala de aula. Desta
maneira, os estudantes terão mais condições de formar alunos mais conscientes e
alfabetizados, ou seja, melhores cidad ã o s .” ( L e i a n o t í c i a c o m p l e t a n o s i t e
WWW.funorte.com.br)
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ASemana

RH Soebras promove
treinamento para funcionários

O Departamento de Recursos Humanos
da Rede Soebras – Plataforma Norte realizou no dia 15, auditório do Campus São
Noberto, treinamento com funcionários da
área de Segurança das instituições que integram a Rede.
Houve dinâmica e palestras com os
temas: “Comunicação e motivação para o
sucesso” e “A importância da auto-estima e
qualidade no atendimento a clientes”.
As palestras foram ministradas pelos
acadêmicos do quinto período de
Psicologia da FASI/Funorte, que foram
supervisionados pela professora e coordenadora do curso, Leila Silveira.
Primeiramente foi abordada a forma de
atendimento ao cliente, procedimento e
comportamento diante das mais distintas
situações.
A acadêmica Naiara Ribeiro procurou
interagir com os ouvintes, perguntando e
simulando situações que acontecem no
cotidiano do âmbito prossional. Além
disso, apresentou dicas e sugestões para
um melhor desempenho das atividades prossionais, mostrando as atitudes inadequadas e as ações importantes que todos
devem fazer.
O objetivo maior do treinamento
segundo Clariston Lopes, gerente do setor
administrativo pessoal da Rede Soebras –
Norte foi: “trazer uma maior interação e
motivação para os prossionais de segurança das instituições, qualicando-os e
buscando melhorar os serviços prestados
pelos funcionários”.
As acadêmicas Jéssica Ferraz e Valéria
Caribé abordaram o “poder da motivação”. Para elas “uma pessoa motivada é
aquela que encontra motivos para reagir e
vencer e que encontram, neste aspecto,
um sentido para a vida”.
Houve ainda um momento de interação, em que os participantes puderam praticar exercícios de integração e descontração. Ao nal, foi realizado um sorteio de
brindes entre os funcionários.
De acordo com Darlan Ferreira Lopes,
funcionário da FASI, o treinamento foi produtivo. “Aprendemos muitas coisas, principalmente, na forma de atender e tratar
melhor nossos clientes”.

ASemana
Alunos do Indyu participam
de Vestibular Unimontes

No último domingo, 9 de junho, foi
realizado na Universidade Estadual de
Montes Claros o 2° Processo Seletivo
2013 da UNIMONTES. Dezenas de alunos do Colégio Indyu, da Rede Soebras,
marcaram presença para garantir uma
vaga na Universidade.
Mais de oito mil pessoas participaram do concurso, sendo que o Curso de
Medicina foi o mais concorrido.
O estudante Bernardo Veloso
Fonseca, de 17 anos, participou como
treinante. “Achei um pouco difícil, já que
algumas matérias ainda não vimos. Mas
foi uma experiência muita boa. Vou
intensicar os estudos ainda mais. Já
estudo duas horas por dia, em casa, fora
o horário de aula que é manhã e tarde.
Quero cursar Medicina”,disse.
A Equipe Indyu esteve presente
durante a realização do vestibular, com
faixas de incentivo e apoio aos estudantes. A diretora Karina Almeida parabenizou os alunos pela coragem e determinação.

PÓS-GRADUAÇÃO

MBA
EM
GESTÃO DE PESSOAS
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PDD retorna em agosto com novas
discussões e fortalecimento docente

Diretora Thalita Pimental conduziu os trabalhos

A Diretoria Acadêmica da
Funorte/Fasi/Soebras realizou no último
sábado, 15, o último Programa de
Desenvolvimento Docente – PDD, deste
semestre. A quinta edição, realizada no
Campus Funorte São Norberto, contou
com palestras, discussões e integração
entre os participantes.
Cerca de 170 docentes prestigiaram
o encontro.
Thalita Pimentel, diretora acadêmica,
conduziu os trabalhos e, além de apresentar o calendário acadêmico para o
segundo semestre, abordou questões
relacionadas a gestão em sala de aula
como aplicação de provas, lista de presença e gestão de conteúdo.
Já o coordenador do Departamento
de Tecnologia da Informação da Funorte,
Márcio Custódio, falou sobre a importância do uso do e-mail institucional. Ele
fez uma breve abordagem, enfatizando
a prossionalização do e-mail e apresentando novas ferramentas para a prática
pedagógica. “As ferramentas existentes
no e-mail institucional da Funorte são
integradas e permitem que os usuários
disponibilizem conteúdo dinâmico, com
a colaboração dos acadêmicos”, explicou. Segundo Custódio, neste ambiente
há um disco rígido virtual que pode ser
utilizado para armazenamento de arquivos que podem ser compartilhados com
qualquer usuário de e-mail.
Certeza da qualicação - “O encerramento dessa etapa do Programa de
Desenvolvimento Docente da Rede
SOEBRAS signica a certeza de que a
qualicação docente é uma das mais
importantes ferramentas para a gestão
acadêmica numa instituição de ensino”,

disse Thalita Pimentel.
A diretora acadêmica garantiu ainda
que a crítica construtiva dos coordenadores, professores e acadêmicos (considerados por ela, grandes parceiros) sempre foi importante para a avaliação do
PDD.
O PDD será retomado em agosto,
com datas denidas em Calendário
Acadêmico, com realização de ao menos
três encontros no 2º semestre de 2013.
Durante todo este semestre, professores e gestores das unidades Funorte,
Fasi e Soebras se reuniram nos PDDs.
Foram cinco encontros, com temas e locais diferentes, que tiveram um único objetivo: fortalecer o trabalho em equipe e
aprimorar a qualidade do ensinoaprendizagem no nível superior. Entre os
temas trabalhos tiveram destaque:
Planejamento Universitário; Vericação
de Aprendizagem; Avaliação institucional e de curso; Enade; A estrutura de
uma aula e o processo de avaliação neste
contexto e Gestão em Sala de Aula.
Para a professora de português,
Osleide Botelho Freitas, os PDDs são fundamentais e comprovam o compromisso
da instituição com a constante formação
do professor. “Esse último encontro sintetiza todo o trabalho desenvolvido ao
longo do semestre, principalmente no
que se refere a melhorias em prol dos nossos alunos. Percebemos que os resultados são concretos, principalmente para
os docentes que acompanharam todos
os PDDs. Com eles, os professores
podem conhecer melhor a instituição e
estar sempre integrados ao processo de
ensino-aprendizagem que vigora hoje na
Funorte/Fasi”,nalizou. (Leia notícia completa no site WWW.funorte.com.br)
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