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Grafite enche de vida espaço voltado para idosos
GABRIEL RONAN
O grafite como meio de valorização dos equipamentos públicos
municipais.Esse é o objetivo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH),por
meiodoProgramaMuraldaGentileza,quetevesuaprimeiraaçãoexecutada nesse fim de semana nos muros do Centro de Referência da Pes-

soaIdosa(CRPI)VereadorSérgioFerrara, localizado na Avenida Pedro II,
no Bairro Caiçara, Região Noroeste
da cidade. Ontem, dezenas de artistascombinaramtalento,críticasocial e sprays para decorar as dependências internas e externas do CRPI
e valorizaram a estrutura responsávelporofereceratividadesculturaise
sociaisaosidososresidentesemBH.
PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS

Centro de Referência da Pessoa Idosa
ficou colorido com o projeto
Mural da Gentileza

Presente à ocasião, a primeiradama de Belo Horizonte,Ana Laender, ressaltou as novidades trazidas
peloMuraldaGentileza.“Essainiciativapossibilitaàsociedadeparticipar
daconstruçãodessanovapaisagem
da cidade. Hoje, o CRPI está sendo
um piloto, a primeira execução que
agenteestáfazendo.Acreditoqueé
umapossibilidadeparaagentecoloriredeixarnossacidademaisalegre
e legal”, destacou. Segundo ela, aindanãoháprevisãodapróximaestrutura atendida pelo projeto.
O programa foi regulamentado
pelo Decreto 16.964, publicado na
última quinta-feira no Diário Oficial do Município (DOM). Além dos
grafites,a prefeitura promete apoiar a construção de jardins verticais
para valorizar a aparência das estruturas pertencentes ao Executivo municipal. No caso do trabalho
realizado nesse fim de semana, os
grafiteiros foram selecionados por
meio de uma triagem da própria
prefeitura e receberam um cachê
pelo serviço prestado,por meio de
uma parceria do poder público
com uma empresa privada. Os artistas ganharam um kit de materiais, no qual selecionaram a paleta
de cores que gostariam de trabalhar. Além disso, receberam todo o
apoio técnico,como andaimes,cadeiras e alimentação.
INICIATIVA Há quase 20 anos espalhando gentileza pela cidade, o

Segunda-feira, 3 de setembro de 2018 ●

grafiteiro Seres, de 37 anos, elogiou a iniciativa da PBH. Segundo
ele, o apoio do prefeito Alexandre
Kalil (PHS) à arte vai na contramão do que acontecia nos tempos de Márcio Lacerda. “Quando
a gente investe menos em repressão e pensa a arte como possibilidade, acho que todo mundo tem
a ganhar. Nunca se viu tanta acessibilidade à arte como agora. Na
gestão anterior, vários projetos
deixaram de existir. Um exemplo
é o Projeto Guernica, que vinha
desde a época do Célio de Castro.
Essa gestão tem tentado humanizar mais a cidade”, pontuou.
Conhecido como Tancredão, o
Centro de Referência da Pessoa
Idosa (CRPI) realiza cerca de 6 mil
atendimentospormês,pormeiode
20 atividades voltadas à terceira
idade, segundo Leandro Campos,
coordenador da unidade. Para ser
atendido, o cidadão precisa passar
por uma triagem,na qual será definido o perfil de atendimento, bem
como as oficinas mais adequadas
ao interessado. Esportes, danças e
aulas de música estão entre as dinâmicas oferecidas pelo CRPI.
De acordo com o coordenador,
o trabalho dos grafiteiros contribui
para divulgar uma imagem positiva da estrutura, o que atrai ainda
mais público. “O espaço passa a
ser mais conhecido para a comunidade, pois demonstra cuidado.
Quando a ação flui de um processo de gentileza, ela chama a atenção em todos os sentidos. Ela
transforma o ambiente interno entre os 1,5 mil usuários que abrigamos atualmente.”

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2018
CONVOCAÇÃO DE PROVA DE CONCEITO
O Pregoeiro convoca, para PROVA DE CONCEITO do Edital PE022/2018, a Licitante Stoque Soluções Tecnológicas Ltda., CNPJ:
05.388.674/0001-29, visto ter oferecido o menor lance válido e estar
devidamente habilitada. Dia: 06 DE SETEMBRO DE 2018; Horário:
09H00MIN; Local: Sede do Crea-Minas. Em tempo, a decisão da
Comissão Avaliadora será publicada, em sessão do Comprasnet
(site http://www.comprasnet.gov.br/ - UASG: 389089.), no dia 14 DE
SETEMBRO DE 2018, às 09H00MIN.
Douglas Lima Daniel - Pregoeiro
Portaria nº 0189/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o Hospital das Clínicas da UFMG (HC) e o Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN)
tornam pública a divulgação do Processo Seletivo da Residência Integrada Multiprofissional em
Saúde do Idoso, em Saúde Cardiovascular e em Cuidado Humanizado da Criança e doAdolescente do
HC/UFMG; Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso; e Residência da Área Profissional de
Enfermagem para Intensivismo, Urgência e Trauma do HRTN/UFMG para o ano de 2019. QUADRO
DE VAGAS - HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CÓDIGO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ÁREA PROFISSIONAL - VAGAS; 201.01, 202.02; 203.01; 204.01; 205.01; 206.01 - Saúde do
Idoso - Enfermagem, 04; Farmácia - 03; Fisioterapia - 04; Fonoaudiologia - 04; Psicologia - 01;
Terapia Ocupacional - 02; 201.02; 203.02; 207.01; 205.02; Saúde Cardiovascular - Enfermagem - 04;
- Fisioterapia - 04; Nutrição - 01; Psicologia - 01; 202.02; 207.02, 208 - Cuidado Humanizado da
Criança e doAdolescente - Farmácia - 02; Nutrição - 03; Odontologia - 02; TOTAL: 35 - HOSPITAL
RISOLETA TOLENTINO NEVES (HRTN) - CÓDIGO - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ÁREA PROFISSIONAL - VAGAS; 201.03; 202.02; 204.02; 207.03; 205.02; 201.04 - Saúde do
Idoso - Enfermagem - 02; Farmácia - 02; Fonoaudiologia - 02; Nutrição - 02; Terapia Ocupacional
-02; 201.04 - Intensivismo, Urgência e Trauma - Enfermagem - 02. TOTAL: 12 - As inscrições para
este processo seletivo serão realizadas pela internet, no site da Gestão de Concursos da Fundep –
www.gestaodeconcursos.com.br – no período de 03/09/2018 a 05/10/2018, observado o horário
de Brasília. O Edital na íntegra, com informações completas, também estará disponível no site
www.hc.ufmg.br, www.hrtn.fundep.ufmg.br e www.gestaodeconcursos.com.br
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CORDEIRO À MODA
MORRO GRANDE

INGREDIENTES

2,4kg de cordeiro com osso
500 ml de água
60g de alho
1 cebola grande fatiada
1 colher de sopa de sal
1 porção de alecrim
2 folhas de louro
5 colheres de sopa de shoyo
2 colheres de sopa de azeite
100ml de vinho tinto seco

MODO DE FAZER

Em um liquidificador, coloque o
alho, a cebola e 500ml de água,
sal e deixe bater. Regue o cordeiro, adicione o alecrim, o louro, o azeite, o vinho e deixe marinar de um dia para o outro –
tampe com um plástico, coloque
na geladeira e vire de vez em
quando. Feito isso, sele o cordeiro e cozinhe no forno por cerca de duas horas. Está pronto!

ITAÚNA

No próximo domingo, a Viação
Cipó vai até Itaúna, no CentroOeste de Minas. O programa
mostra o Funeral da Porca, visita uma gruta, um museu e muito
mais. A atração ainda apresenta lindas igrejas, um animado jogo de truco e, claro, a receita.
Não perca. Viação Cipó, domingo, às 10h, na TV Alterosa.

SIMÃO PEREIRA

Sábado que vem a Viação Cipó
vai para Simão Pereira, na Zona
da Mata. O programa apresenta
um pouco da história de Minas
preservada em monumentos da
cidade, além de mostrar lindas
paisagens, a força da cultura, e
bater um papo com o Rei do Bolero. Viação Cipó, sábado, às
8:30, na TV Alterosa.

