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O Projeto de Lei (PL) 
1.699/20, que institui 
a Política Estadual de 
Transporte sobre Trilhos, 
recebeu parecer favorável 
na Comissão de Comu-
nicação, Transporte e 
Obras Públicas. O texto 
tramita em 2º turno e já 
está pronto para voltar a 
Plenário. Na reunião des-
ta quinta-feira (26/11/20), 
o relator, deputado Léo 
Portela (PL), apresentou 
o parecer pela aprovação 
da proposta na forma do 
vencido (texto aprovado 
em 1º turno)
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Exposição de fotos sintetiza 
beleza e identidade de Minas

Política de Transporte 
sobre Trilhos segue para 

Plenário

A história, a identida-
de, a cultura, a beleza e 
a força de Minas estarão 
novamente em destaque 
na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). 
Dessa vez, sob o olhar 
diverso de 60 fotógrafos, 
o Estado será celebrado 
em imagens que retratam 
passado, presente e futu-
ro de seus 300 anos.

Na  segunda - f e i r a 
(07/12/20), às 19 horas, 
será aberta a exposição 
“Minas Arte em Casa – 
300 anos de Minas Gerais 
- Fotografia”, parte das 
comemorações do tricen-
tenário do Estado
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Galeria virtual estará disponível a partir das 19 horas de segunda (7/12). 
Barroco é tema do Segunda Musical especial.

Foto Daniel Protzner 

Foto Henrique Chendes

Proposta já tramita em 2º turno. Transferência de trecho rodoviário para a 
União também recebe parecer favorável.
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
PORTARIA Nº 032/2020
“Nomeação para cargo em 

comissão de livre provimento 
e exoneração”O Prefeito 
Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade 
com a Lei Nº 1841/2012.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 17 de Agosto de 2020, 
o SRA. NADIA DE FATI-
MA TEODORO, CPF Nº 
029.207.336-48 para ocupar 
o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração de 
encarregado de manuten-
ção, praças, ruas e jardins e 
limpeza urbana.

Art. 2º - Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 17 de Agos-
to de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 033/2020
“Nomeação para cargo em 

comissão de livre provimento 
e exoneração”O Prefeito 
Municipal de Andrelândia, 
no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade 
com a Lei Nº 2031/2017.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a partir 

de 18 de Agosto de 2020, a 
SRA. ANGELICA CRISTI-
NA DOS SANTOS, CPF Nº 
060.916.256-08, para ocupar 
o cargo em comissão e livre 
provimento e exoneração 
de Coordenadora do Centro 
de Fisioterapia e Especiali-
dades.

Art. 2º - Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 18 de Agos-
to de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 034/2020
“Exoneração do cargo em 

comissão de livre provimento 
e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de suas 

atribuições legais, e em con-
formidade com a Lei Comple-
mentar Nº 1.642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a par-

tir de 01 de Setembro de 
2020, a SR. CELSO RI-
BEIRO GASPAR, CPF Nº 
563.840.766-91 para do 
cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração 
de Secretário Municipal de 
Obras.

Art. 2º - Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 01 de Se-
tembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 035/2020
“Nomeação para cargo 

em comissão de livre provi-
mento e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de suas 
atribuições legais, e em con-
formidade com a Lei Comple-
mentar Nº 1.642/2009.

RESOLVE
Art. 1º - Nomear, a par-

tir de 01 de Setembro de 
2020, a SR. DIEGO DE 
PAULA TEIXEIRA, CPF Nº 
092.837.096-83 para ocupar 
o cargo em comissão de livre 
provimento e exoneração 
de Secretário Municipal de 
Obras.

Art. 2º - Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 01 de Se-
tembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 036, DE 01 
DE SETEMBRO DE 2020

“Prorroga o prazo de afas-
tamento de servidora, sem 
prejuízo da remuneração, 
durante a apuração do Pro-
cesso Administrativo Discipli-
nar instaurado pela portaria 
nº 024 de 10 de Junho de 
2020 e dá outras providên-
cias.”

O Prefeito Municipal de 

Andrelândia, no uso de suas 
atribuições previstas no art. 
95, II, “a” da Lei Orgânica 
Municipal, e tendo em vista 
o disposto nos arts. 106, 
II; 108, 111, 113, 114 e 115 
da Lei nº 1.441/05 c/c arts. 
133, 138, 140 e 148 da Lei 
nº 8.112/90,

CONSIDERANDO a im-
portância do exercício do po-
der disciplinar, como garantia 
da ordem administrativa;

CONSIDERANDO que 
a Administração Pública 
possui na sindicância e no 
processo disciplinar os ins-
trumentos legítimos para 
apuração de irregularidades 
no serviço público;

CONSIDERANDO que a 
atividade processante impõe 
conhecimento especializado 
para o atendimento das for-
malidades essenciais;

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar por 

mais 30 (trinta) dias, o afas-
tamento da servidora Larissa 
Leandro de Andrade, Auxiliar 
de Serviços Gerais do quadro 
de pessoal da Administração 
Pública, matrícula funcional 
nº 3013, sem prejuízo da re-
muneração, de acordo com 
o disposto no art. 113, da Lei 
nº 1.441/05.

Parágrafo Único. O afas-
tamento previsto no “caput” 
se dá para fins de apuração 
de possível prática de in-
fração funcional atribuída a 
servidora.

Art. 2º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua pu-
blicação.

Andrelândia, 01 de Se-
tembro de 2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 037/2020
“Altera a composição 

dos membros do Comitê de 
Apoio ao Enfrentamento do 
Covid-19 e dá outras provi-
dências.”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia Sr. Francisco 
Carlos Rivelli, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista 
o disposto na Lei Orgânica 
Municipal, e

Considerando a neces-
sidade de enfrentamento 
à doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo 
agente Coronavírus (COVID-
19);Considerando a criação 
no âmbito do Município de 
Andrelândia, do Comitê de 
Apoio ao enfrentamento 
do Covid-19 pelo Decreto 
Municipal nº 049 de 20 de 
Março de 2020, para fins de 
gestão e acompanhamento 
da situação emergencial a 
fim de evitar a disseminação 
da COVID-19;

Considerando ainda, a 
necessidade de alterar os 
membros no referido Comi-
tê, a fim de promover maior 
efetividade nas tomadas de 
decisões;

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a composi-

ção dos membros do Comitê 
de Apoio ao enfrentamento 
do Covid-19, cuja as atri-
buições estão previstas no 
§1º do artigo 4º do Decreto 
Municipal nº 049 de 20 de 

Março de 2020.
Art. 2º - O Comitê pas-

sa a ser composto pelos 
seguintes membros, sob a 
presidência do primeiro:

I - Adeodata Kenea Leite 
dos Santos – Secretária Mu-
nicipal de Saúde;

II - Rômolo Diego de Al-
meida – Assessor Jurídico 
do Município;

III - Franciane Vidal Fer-
reira – Coordenadora de 
Atenção Básica;

IV - Guilherme Rezende 
Landim – Secretário de Cul-
tura, Turismo, Lazer, Indús-
tria e Comércio;

V - José Raimundo de Oli-
veira – Secretário Municipal 
de Assistência Social.

VI - Andreia das Dores 
Camilo – Chefe do Hospital 
Municipal;

VII - Luis Fernando dos 
Reis – Capitão da Policia 
Militar de Minas Gerais;

VIII - Ana Carolina Mo-
reira – Coordenadora de 
Epidemiologia;

IX - Juliana Bento de Sou-
za – Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde.

Parágrafo Único – Po-
derão ser convidados para 
participar da reunião, a juízo 
dos membros titulares, e com 
o objetivo de contribuir com 
informações a respeito da 
matéria objeto do convite, es-
pecialistas e representantes 
de outros órgãos e entidades 
públicas ou privadas.

Art. 3º - Esta Portaria en-
tra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 01 de Se-
tembro de 2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 038/2020
“Exoneração do cargo em 

comissão de livre provimento 
e exoneração”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de suas 
atribuições legais, e em 
conformidade com a Lei Nº 
1.603 de 18 de dezembro 
de 2008.

RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a par-

tir de 21 de setembro de 
2020 a Sra. ANDREIA DAS 
DORES CAMILO, CPF Nº 
065.842.026-74, do cargo em 
comissão de livre provimento 
e exoneração de Diretora do 
Hospital Municipal, tendo em 
vista o retorno da atual a Sra. 
JULIANA SANTOS VIEIRA, 
CPF Nº 069.233.046-10.

Art. 2º - Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 21 de se-
tembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 039/2020
“Designa e exonera os 

membros que compõe o 
Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA”

O Prefeito Municipal de 
Andrelândia, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica deste Mu-
nicípio, e em conformidade 

com a Lei nº 2.073 de 01 de 
março de 2018.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o se-

guinte membro para compor 
o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA:

I - Sr. Diogo Magno Cruz 
Sandy, Coordenador da Vigi-
lância em Saúde;

Art. 2º - Fica exonerado 
o Sr. Francisco de Assis Pe-
reira – Membro do Setor de 
Defesa Civil Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria en-
tra em vigor na data de sua 
publicação.

Andrelândia, 22 de Se-
tembro de 2020.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 040/2020.“
Dá provimento a cargos 

públicos nomeando candida-
tos aprovados no Concurso 
Público Edital n° 01/2019”O 
Prefeito Municipal de An-
drelândia, no uso das atri-
buições legais que lhe são 
conferidas pelo Artigo 95, II 
“a” da Lei Orgânica Munici-
pal, e em conformidade com 
o edital do Concurso Público 
001/2019.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os can-

didatos relacionados no Ane-
xo I conforme Concurso 
001/2019 para exercer, em 
caráter efetivo, os cargo de 
Faxineira 8 H, com o resul-
tado final dos exames pre-
admissionais publicado em 
07 de Outubro de 2020.

Art. 2º - A posse dos ser-
vidores, relacionados no 
Anexo I será contada a partir 
da publicação desta por-
taria, deverão comparecer 
no endereço avenida Jose 
Bernardino, n°77, Centro, 
desde que apresentada a 
documentação necessária e 
cumpridas todas as formali-
dades legais.

A r t .  3 °  -  Con fo rme 
item 16 e seus sub itens 
16.3,16.4,16.6,16.7,16.8 do 
Edital 001/2019, o candi-
dato nomeado deverá se 
apresentar para posse, às 
suas expensas, no prazo 
máximo e improrrogável de 
30 (trinta) dias úteis contados 
da publicação do ato de pro-
vimento do cargo, podendo 
esse prazo ser prorrogado 
por igual período, mediante 
solicitação fundamentada 
do interessado e despacho 
da autoridade competente, 
conforme Lei Municipal nº 
1.441/2005, sob pena de ter 
seu ato de nomeação torna-
do sem efeito.

Art. 4º - Será tornada sem 
efeito a nomeação do can-
didato que não apresentar, 
no prazo estabelecido no 
item 16.3, a documentação 
completa exigida no item 
16.5 do edital. O Candidato 
nomeado será responsabi-
lizado administrativamente 
por quaisquer informações 
inverídicas que vier a prestar, 
sendo assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa.

§1º Estará impedido de 
tomar posse o candidato 
que deixar de comprovar 

qualquer um dos requisitos 
especificados no item 16.5 
do Edital.

§2º Após tomar posse, 
o candidato passará à con-
dição de servidor público e 
deverá entrar em exercício 
no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da posse, 
conforme estabelecido na Lei 
Municipal nº 1.441/2005.

Art. 5º - Conforme o item 
16.5 do edital 001/2019. o 
candidato nomeado deverá 
apresentar obrigatoriamente, 
no ato da posse:

I - 2 (duas) fotos 3x4 
(recentes e coloridas);

II - Fotocópia do do-
cumento de identidade com 
fotografia, acompanhada 
do original; III - Fotocópia 
do Título de Eleitor com o 
comprovante de votação na 
última eleição,

acompanhada do origi-
nal;

IV - Fotocópia do Ca-
dastro Nacional de Pessoa 
Física (CPF), acompanhada 
do

original;
V - Fotocópia da Car-

teira Nacional de Habilitação 
(CNH), acompanhada do 
original

(se tiver), para os cargos 
que necessitam;

VI - Fotocópia de Cer-
tidão de Nascimento ou de 
Casamento;

VII - Fotocópia do Cer-
tificado de Reservista ou de 
Dispensa de Incorporação, 
para candidatos do sexo 
masculino, acompanhada do 
original;

VIII - Fotocópia do com-
provante de residência atu-
alizado, acompanhada do 
original;

IX - Declaração de que 
exerce, ou não, outro cargo, 
emprego ou função pública 
nos âmbitos federal, estadu-
al e/ou municipal;

X - Declaração de bens 
atualizada até a data da 
posse; XI - Carteira de Tra-
balho;

XII - Cartão de cadastra-
mento no PIS/PASEP;

XIII - Comprovante de 
escolaridade mínima exigida 
para o cargo, nas condições 
especificadas no ANEXO I 
deste Edital;

XIV - Fotocópia de re-
gistro do conselho da área 
(quando necessário);

XV - Atestado de ante-
cedentes criminais da jus-
tiça federal, comum e pela 
Polícia Civil que ateste a 
idoneidade moral e social do 
candidato. Caso o candidato 
apresente antecedentes 
criminais sem sentença 
condenatória transitada em 
julgado o impedimento à 
admissão deverá ser fun-
damentado e garantido o 
candidato o contraditório e 
ampla defesa;

XVI - Certidão de nasci-
mento dos filhos.

Art. 6º - Essa Portaria en-
tra em vigor na data de sua 
publicação. Andrelândia, 13 
de outubro de 2020.

FRANCISCO CARLOS 
RIVELLI

Prefeito Municipal
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Política de Transporte sobre Trilhos 
segue para Plenário

Proposta já tramita em 2º turno. Transferência de trecho rodoviário para a União também recebe parecer favorável.
Foto Daniel Protzner 

O Projeto de Lei (PL) 1.699/20, 
que institui a Política Estadual 
de Transporte sobre Trilhos, 
recebeu parecer favorável na 
Comissão de Comunicação, 
Transporte e Obras Públicas. 
O texto tramita em 2º turno e já 
está pronto para voltar a Plená-
rio. Na reunião desta quinta-feira 
(26/11/20), o relator, deputado 
Léo Portela (PL), apresentou o 
parecer pela aprovação da pro-
posta na forma do vencido (texto 
aprovado em 1º turno) e com a 
emenda nº 1, que apresentou.

O PL, de autoria do deputa-
do João Leite (PSDB), prevê as 
seguintes ações: ampliação de 
investimentos públicos e privados 
para a implantação de todos os 
modais de transporte sobre trilhos; 
criação de bolsões de estaciona-
mento nas estações de embarque 
e desembarque para integrar o 
transporte coletivo e individual aos 
modais de transporte sobre trilhos; 
e a priorização do transporte sobre 
trilhos para percursos de média e 
longa distância.

A emenda nº 1 faz apenas 
mudanças na redação do artigo 
8º, que trata da possibilidade de 
o Poder Executivo autorizar, por 
meio de contrato a ser formali-

zado e que terá prazo determi-
nado, a exploração de ferrovias 
em regime de direito privado. O 
prazo poderá ter duração de 25 
a 99 anos, prorrogável por perí-
odos iguais e sucessivos.

O deputado João Leite agrade-
ceu aos colegas pela celeridade 
em votar a matéria e lembrou que 
o PL faz parte de um conjunto 
de iniciativas em tramitação na 

ALMG que devem ajudar a im-
pulsionar o transporte ferroviário 
em Minas Gerais. Ele destacou, 
nesse sentido, a aprovação em 
1º turno no Plenário da Proposta 
de Emenda à Constituição 43/19, 
que tem o deputado como primei-
ro signatário e estabelece diretri-
zes para um plano estratégico de 
transportes.

Rodovia no Norte de Minas 

deve ser transferida para a União
Também recebeu parecer 

favorável na reunião o Projeto 
de Lei 2.089/20, do deputado 
Arlen Santiago (PTB), que trata 
da transferência para a União de 
parte da malha rodoviária que 
hoje se encontra sob jurisdição 
estadual. O trecho em questão 
é parte da BR 135, no Norte do 
Estado, entre os municípios de 

Itacarambi e Manga. 
O parecer, do deputado Léo 

Portelo, é pela aprovação na for-
ma do vencido e com a emenda 
nº 1, que apresentou. O texto 
também já está pronto para ser 
votado em Plenário em 2º turno. 
A emenda suprime o artigo 3º 
do texto, que condicionava a 
transferência do trecho a ato do 
Poder Executivo Federal.

Se o projeto virar lei e esse 
trecho da rodovia for transferido 
para a União, todos os reparos, 
pavimentações ou possíveis me-
lhorias passam a ser de respon-
sabilidade do governo federal.

Segurança -  Também segue 
para o Plenário em 2º turno o 
PL 724/19, do deputado Carlos 
Henrique (PRB), que dispõe so-
bre a realização de campanhas 
sobre os riscos relacionados 
com a pilotagem de motocicle-
tas, bicicletas e patinetes aluga-
dos, mecânicos ou elétricos. O 
parecer do deputado Cleitinho 
Azevedo (Cidadania) foi pela 
aprovação do texto da forma do 
vencido, segundo o qual a res-
ponsabilidade pelas campanhas 
será do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DEER-MG).

Fonte: ALMG

Secretaria de Agricultura lança 12ª 
edição do Panorama do Comércio 
Exterior do Agronegócio Mineiro
Minas amplia a diversificação da pauta do agronegócio com a exportação de 601 produtos para 

172 países
A Secretaria de Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) fez o lançamento da 
12ª edição do Panorama do 
Comércio Exterior do Agro-
negócio de Minas Gerais, em 
evento virtual transmitido, 
nesta quarta-feira (25/11), 
pelo canal do Youtube da 
Secretaria. O estudo bilíngue 
(inglês e português) apre-
senta, de forma clara e ob-
jetiva, as informações sobre 
a evolução das exportações 
e importações dos produtos 
que  compõem a  ba lança 
comercial  do agronegócio 
mineiro, além de evidenciar 
os pr inc ipais mercados e 
tendências.

Segundo a secretária Ana 
Valent in i ,  a  exportação é 
vista como o melhor caminho 
para os setores produtivos. “A 
exportação garante contratos 
definidos, remuneração me-
lhor, na maioria das vezes, 
e todo mundo quer vender 
bem o seu produto. Nos úl-
t imos tempos, tem havido 

novas aberturas para produ-
tos agropecuários e isso tem 
trazido muito dinamismo ao 
setor. Este estudo elabora-
do pela Seapa é uma ferra-
menta que traz uma análise 
conjuntural das exportações 
do agronegócio mineiro com 
informações valiosas para o 
produtor”, afirma.

Além do registro histórico 
das exportações na última dé-
cada, o documento apresenta 
em detalhes toda a diversi-
dade de produtos exportados 
pelo estado, com o objetivo 
de facilitar a identificação de 
oportunidades comerciais por 
parte de empresas estrangei-
ras. Segundo o subsecretá-
rio de Política e Economia 
Ag ropecuár ia  da  Seapa , 
João Ricardo Albanez, esta 
série busca sistematizar as 
informações para que o setor 
produtivo tenha uma dimen-
são do comércio exterior do 
estado de uma forma fácil e 
agradável, com gráficos e 
contextualizações. 

“O panorama traz informa-
ções importantes aos setores 
envolvidos no agronegócio, 
empresas nacionais e estran-
geiras, produtores, estudan-
tes, representantes do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) nas 
embaixadas de países com 
tradição no comércio exterior 
de produtos agropecuários, 
câmaras de comércio e ou-
tras instituições”, avalia.

Exportações
De acordo o estudo, elabo-

rado pela assessora técnica 
da Seapa Manoela Teixeira, 
Minas Gerais é o quinto es-
tado exportador de produtos 
do agronegócio nacional. Em 
2019, o valor alcançado com 
as exportações alcançou US$ 
7,86 bilhões que representa-
ram 8% das exportações do 
país. Os produtos mineiros 
foram comercializados com 
172 países. China, Estados 
Unidos, Alemanha, Itália e 
Japão são os principais paí-

ses de destino.
O café, principal produto 

de exportação do agronegó-
cio mineiro respondeu por 
44,6% da pauta, com receita 
de US$ 3,5 bilhões e em-
barque de 26,6 milhões de 
sacas, recorde histórico em 
volume. Em segundo lugar, 
os produtos do complexo 
soja (grão, óleo e farelo) 
registraram o valor de US$ 
1,44 bilhão.

Dentre as regiões do esta-
do, o Sul de Minas destaca-se 
como o maior exportador (US$ 
2,79 bilhões), seguido do Tri-
ângulo Mineiro (US$ 2,01 bi-
lhões), Rio Doce (US$ 678,76 
milhões), Zona da Mata (US$ 
547,89 milhões) e Central 
(US$ 480,55 milhões).

Diversificação
Em 2019, a pauta exporta-

dora do agronegócio mineiro 
registrou a maior diversi-
f icação da série histórica. 
“Numa análise setorial das 
exportações, o agronegócio 

tem sido a segunda principal 
categoria de receitas para 
o estado, atrás somente do 
setor de mineração. No últi-
mo ano, a pauta exportadora 
do agronegócio alcançou a 
marca de 601 tipos diferentes 
de produtos enviados ao ex-
terior, indicando crescimento 
de 5% em relação a 2018 e 
quase 13% com o início da 
década. Toda essa variedade 
de produtos atesta ao mun-
do a capacidade produtiva e 
competitiva de Minas Gerais”, 
avalia Manoela Teixeira.

 A nova edição do Panora-
ma do Comércio Exterior do 
Agronegócio de Minas Gerais 
está disponível para consulta 
e download no site da Secre-
taria de Agricultura. Clique 
aqui para o acesso. 

Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – 
Assessoria de Comunicação 
Social

Jornal is ta responsável : 
Márcia França

Fonte: SECGERAL
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Exposição de fotos sintetiza beleza e 
identidade de Minas

Exposição de fotos sintetiza beleza e identidade de Minas

A história, a identidade, a 
cultura, a beleza e a força de 
Minas estarão novamente em 
destaque na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG). 
Dessa vez, sob o olhar diverso 
de 60 fotógrafos, o Estado será 
celebrado em imagens que 
retratam passado, presente e 
futuro de seus 300 anos.

Na segunda-feira (07/12/20), 
às 19 horas, será aberta a expo-
sição “Minas Arte em Casa – 300 
anos de Minas Gerais - Fotogra-
fia”, parte das comemorações do 
tricentenário do Estado. A mos-
tra foi idealizada para o ambiente 
virtual, em função da pandemia 
de Covid-19, sem perder, no en-
tanto, a força das “muitas Minas” 
de Guimarães Rosa.

As fotos serão publicadas 
em galeria virtual no Portal da 
Assembleia e também pode-
rão ser acessadas pelo hotsite 
comemorativo dos 300 anos 
de Minas. Em cada área temá-
tica, além das 15 fotos, haverá 
texto de abertura e arquivo 
de áudio, com transcrições e 
outros recursos técnicos para 
acessibilidade a pessoas com 
deficiência visual.

Uma intervenção artística 
também será realizada para 
divulgar a exposição. Entre os 
dias 7/12 e 14/12, sempre a 
partir das 19 horas, as imagens 
serão projetadas na parede de 
mármore do Espaço Democrá-
tico José Aparecido de Oliveira, 
de frente para a Praça Carlos 
Chagas. Elas ainda serão exibi-
das nas redes sociais e canais 
de comunicação institucional da 
Assembleia e dos parceiros na 
realização das celebrações dos 
300 anos de Minas.

Temas englobam economia, 
cultura e futuro do Estado
Seguindo os quatro eixos 

definidos pela curadoria das 
atividades comemorativas do tri-
centenário, as imagens retratam 

Economia, Sociedade e Política; 
Vida Cultural; Patrimônio Natural; 
e Um Olhar para o Futuro. As 15 
fotos de cada tema foram selecio-
nadas por meio de edital e seus 
autores serão remunerados.

No primeiro grupo, estão os 
modos de viver dos mineiros, 
seus costumes e valores, bem 
como as tensões e conquistas 
que são marca do Estado, além 
da produção de riquezas, bens 
e serviços. A Vida Cultural in-
clui monumentos, construções 
e sítios arqueológicos, além 
de práticas, expressões e co-
nhecimentos das populações 
tradicionais do Estado.

Encerram os temas Patrimô-
nio Natural, com as formações 
físicas, biológicas e geológicas, 
fauna e flora do Estado; além 
de Um Olhar para o Futuro, 
que leva o foco para a ciência, 
a tecnologia e a inovação.

Para além de incentivar a re-
flexão sobre a história de Minas, 
a iniciativa da ALMG contribui 
para movimentar a economia 
criativa, ampliando as oportu-
nidades de trabalho e renda 

e as condições de expressão 
artística durante o período de 
isolamento social, em uma 
plataforma segura do ponto de 
vista sanitário.

Premiados – Fotógrafo com 
mais de 50 anos de experiência, o 
belo-horizontino Miguel Aun foi um 
dos selecionados para a mostra. 
O impacto da pandemia em seu 
trabalho, a necessidade de gerar 
renda, mas também a vontade de 
mostrar um trabalho autoral, que o 
emociona, o levaram a participar 
do edital de seleção.

Com um acervo pessoal de 
mais de 50 mil fotos de Minas 
Gerais, ele escolheu uma ima-
gem de garimpo em Itabira 
(Central), feita em 1983. “Foi 
uma espécie de corrida do ouro. 
Estava saindo ouro junto com o 
rejeito da Vale, e isso atraiu mui-
ta gente. Durou pouco tempo, 
mas foi histórico”, relembra.

Uma foto atual, feita em 
Uberlândia (Triângulo), garantiu 
a Fernanda Torquatto uma vaga 
na exposição. “O voo de Victor 
- de Minas para o Mariinsky”, 
capta um salto perfeito do bai-

larino mineiro Victor Caixeta, 
primeiro brasileiro contratado 
como solista pelo Balé do Teatro 
Mariinsky, na Rússia.

Segundo Fernanda, a imagem 
só foi possível porque Victor 
voltou a Uberlândia, em função 
da pandemia. “Fizemos em uma 
galeria, no centro da cidade, com 
todas as lojas fechadas, muitas 
para alugar”, relembra. Para ela, 
o reconhecimento da Assem-
bleia, nesse caso, vai também 
para os artistas da dança, que 
ela fotografa desde 2012.

As celebrações do tricente-
nário do Estado serão marca-
das, ainda, por um espetáculo 
cultural imperdível: o “Segunda 
Musical Especial: 300 anos de 
Minas Gerais - Música do Barro-
co Mineiro”, com Antonio Carlos 
de Magalhães (cravo) e Eliseth 
Gomes (soprano).

O concerto, gravado previa-
mente no Teatro da Assembleia, 
será exibido na TV Assembleia 
também no dia 7 de dezembro, 
às 19 horas. Ao mesmo tempo, 
será disponibilizado no YouTube 
e no Instagram do Assembleia 

Cultural.
Para o programa, foram sele-

cionadas canções do chamado 
Barroco Mineiro, que reúne 
importantes obras da música 
erudita brasileira produzidas 
entre o fim do século XVIII e 
início do XIX.

Estão incluídas, entre outras, 
“Salve Regina” e “Tercio”, de 
Lobo de Mesquita; “Bajulans”, 
de Manoel Dias de Oliveira; e 
“No Regaço da Ventura”, atribu-
ída a Tomaz Antônio Gonzaga.

“A música estava presente 
nas cerimônias religiosas e em 
eventos especiais. As compo-
sições eram, em sua maioria, 
novenas, ladainhas e hinos de-
dicados aos santos e à Virgem 
Maria”, explica Antonio Carlos, 
cravista que já realizou concer-
tos solos e em grupo no Brasil 
e no exterior, em países como 
Alemanha, Portugal, Uruguai, 
Áustria e Polônia.

Já a soprano Eliseth Gomes, 
bacharel em Canto pela Universi-
dade do Estado de Minas Gerais, 
iniciou sua carreira na ópera 
“Porgy and Bess”, do americano 
George Gershwin, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro e no 
Teatro Nacional de Brasília.

Sua estreia internacional ocor-
reu na Itália, com a ópera “La 
Traviata”. Desde então, ela já se 
apresentou em vários países da 
Europa e da América do Sul.

Parcerias – A agenda come-
morativa dos 300 anos de Minas 
Gerais foi concebida pela ALMG 
e realizada com o Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, De-
fensoria Pública, Tribunal de 
Contas e Universidade Federal 
de Minas Gerais, essa última 
responsável pela curadoria do 
projeto. O Legislativo também 
contou com a parceria da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-
MG), do Instituto dos Advogados 
de Minas Gerais e da Academia 
Mineira de Letras.

Fonte: ALMG

Foto Henrique Chendes


