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Exposição na Casa da Cultura 
conta a história das Copas

Mostra apresenta curiosidades da maior competição de futebol do planeta

O Brasil manteve a escri-
ta que vem desde a edição 
de 1982, no Mundial da Es-
panha, de estrear com vitó-
ria em copas do mundo. Na 
abertura da competição nes-
ta quinta-feira, 12 de junho, a 
seleção canarinho venceu o 
time da Croácia e, novamen-
te, fez história. 

Única seleção a participar 
de todas as edições do tor-
neio, a equipe pentacampeã 
mundial foi derrotada apenas 

nário dessa nação de mais de 
200 milhões de técnicos. Afi-
nal, o País do futebol hoje é o 
País da Copa.

Com a proposta de retra-
tar um pouco dessa paixão 
e mostrar algumas curiosi-
dades sobre a maior com-
petição mundial de futebol, 
a Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura, realiza a expo-
sição Brasil 2014 – A Copa do 
Mundo passa por aqui.  Em 

Thiago França

Pico dos Três Irmãos
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duas vezes, em 20 partidas, 
em estreias de mundiais. Se 
depender do retrospecto, o 
otimismo dos brasileiros em 
relação à conquista do título 
em 2014 é justificável, afinal 
o Brasil foi o país que obteve 
os melhores resultados entre 
todos os times que participa-
ram da competição.

Para o Brasil, a Copa do 
Mundo deste ano reacende a 
luz de todo o simbolismo que 
o futebol carrega no imagi-

cartaz na Casa da Cultura 
Carmita Passos desde maio 
passado, a mostra já atraiu 
um público de mais de 700 
pessoas e faz sucesso entre 
os estudantes das escolas do 
município. 

A Casa da Cultura fica loca-
lizada à Praça Dr. Belford, n° 47, 
Centro. A exposição fica em 
cartaz até o dia 31 de outubro, 
de segunda a sexta, das 8h às 
17h e sábado de 9h às 16h.   
Informações: 31 3571-3906.
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Alunos da Rede Pública de ensino visitam a exposição
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Inexigibilidade nº17/2014 Processo: 141/2014, Contratação de show artístico 
da Banda Chama Chuva a se apresentar no dia 14/06/2014 para realização da Festa Junina. Empresa: Chama Chuva produções Ltda. Valor 
global R$10.000,00. Antônio Brandão - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/TORNA PÚBLICO RATIFICAÇÃO: Dispensa nº57/2014 Processo: 143/2014, Passagem aérea com hospedagem 
para a servidora do Conselho Tutelar Rosilene Luzia Maciel. Empresa: B&L Union Travel. Valor global R$1.811,38. Antônio Brandão - Prefeito 
Municipal

A PMB torna público Pregão Pres. 054/14, Proc. Adm. 130/14. Aquisição de GUILHOTINA AUTOMÁTICA, para   a Sec. de Ação Social e Sec. de 
Governo, mediante fornecimento único/PMB. Abertura: 30/06/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registro-
com.net. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 059/14, Proc. Adm. 140/14. Aquisição de BRINQUE-
DOS PARA O ABRIGO MUNICIPAL, para   a Sec. de Ação Social, mediante fornecimento único/ PMB. Abertura: 02/07/2014, às 9h. Ver site  www.
brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão 
Pres. 058/14, Proc. Adm. 139/14. Aquisição de INSUMOS AGROPECUÁRIOS, para a Sec. de AGRICULTURA, mediante fornecimento único/ PMB. 
Abertura: 01/07/2014, às 9h. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net. Antônio Brandão-Prefeito.

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-ext. ad. cont.018/2009 - Loc.Magda Maria Neto, vlr R$19.404,00, Func. UBS Centro,vig.09.06.14 à 
08.06.2015..Brumadinho,13.06.14-José Paulo Silveira  Ataíde- Gestor do  Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.

Fundo Mun. de Saude Brumadinho-Homologo PP  027/2014, ref.aq.de mat.de limpeza, artigos de higiene e desc. p/a SMS, mediante forn. 
único, sendo venc.: Comercial Nova Aliança Emb. e Desc. Ltda-itens:04,05,06;Comercial Vener Ltda-EPP-itens:07,14,15, 33,41,46,49;Woltine 
Com.e Rep. Ltda-itens:02,11,12,19,20,30,35,36,38,47;Eduardo de Faria Chaves-itens:08,09,31,42,43,45,48;Atacadão Mat.de Limpeza Ltda - 
itens:17,32, 34,44; Poliplac Mat.de Limpeza em Geral - itens: 03,13,16,18,21,22,25,26,27,28,29,37, 39,40;Ideal Quimica Ind.de Detergentes Ltda - 
itens:01,10,24.Item rev.:23.Vr total R$67.969,25.Brumadinho,13.06.14-José Paulo Silveira  Ataíde- Gestor do  Fundo Mun. de Saúde Brumadinho.

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia treze de maio de dois mil e qua-
torze às quatorze horas e trinta e nove minutos, nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governa-
dor Valadares, 75 – centro, Brumadinho, com a seguinte ordem do dia: a). Leitura da ata da reunião anterior; b). Release do II Seminário de 
Planejamento do Turismo de Brumadinho; c). Informes (PRONATEC, Festival Arte & Gastrô); c). Palavra franca. Dando início a reunião, Rodolfo 
cumprimenta os amigos conselheiros e faz registro dos mesmos, aos quais estavam presentes: a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representando as 
Associações Ligadas ao Turismo; a Sr.ª Edna Geralda da Silva representando as Associações de Artesanato; a Sr.ª Marcélia Gomes de Deus 
representando a Secretaria Municipal de Educação; o Sr. Gustavo Morais Dias, representando as Associações Ambientalistas, o Sr. Márcio André 
Rodrigues representando as Associações Comerciais e o convidado do conselho Pedro Henrique. Logo em seguida, Rodolfo faz a leitura da ata 
de reunião anterior, que dispõe da Metodologia Participativa do II Seminário de Planejamento do Turismo em Brumadinho. Pós leitura, Rodol-
fo salienta que o evento foi produtivo e que atingiu nossas expectativas tendo a presença de diversos representantes do turismo contribuindo 
com informações e observações para a construção do Plano de Desenvolvimento Turístico do município de Brumadinho. Em seguida, Gustavo, 
representante das Associações Ambientalistas, reforça que o evento foi bom e que é importante ter mais eventos como este sugerindo que 
os próximos, tenham mais tempo para trabalhos participativos e/ou oficinas pois são dessas atividades que absorvemos informações para 
se trabalhar o desenvolvimento do turismo em nosso município. Tomando a fala, Sofia representante da Associações Ligadas ao Turismo 
salienta que este trabalho participativo foi de suma importância para a comunidade, pois foram ouvidas críticas e sugestões, o que faz com 
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que as pessoas se sintam inseridas no planejamento. Aproveitando a ocasião, Rodolfo apresenta aos conselheiros os apontamentos gerados 
nas oficinas do seminário referente aos problemas e possíveis soluções levantadas pelos participantes, salientando que nosso próximo passo 
será promover audiências públicas para tornar mais visível esse processo, analisando e validando as informações resultando na atualização do 
Plano Municipal de Turismo. Prosseguindo com a pauta de reunião, Rodolfo informa aos conselheiros sobre evento Arte & Gastrô que já está 
em fase de planejamento e que já tem suas datas definidas sendo 08, 09 e 10 de agosto em Casa Branca. Em seguida, Sofia pergunta como 
será a participação dos artesãos nesse evento. Em resposta, Rodolfo afirma que primeiramente será necessária uma reunião com os artesãos, 
pois trata-se de um evento novo com uma proposta nova. Prosseguindo com as informações, Rodolfo comunica que deram início as aulas dos 
cursos do PRONATEC, sendo os cursos de Inglês, Auxiliar Administrativo e Agente de Informações Turísticas. Salienta também que, ainda res-
tam vagas para o curso de “Organizador de Eventos”, a começar no dia 02 de junho e que as inscrições estão sendo feita através da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura. Aproveitando a ocasião, Gustavo informa aos conselheiros, que deu se início o processo de inventariação dos 
bens materiais e imateriais como as manifestações culturais fazendo registro das mesmas, e que isso resulta em pontuação para o repasse do 
ICMS Cultural, fomentando assim o turismo cultural de nosso município. Dada as informações, Sofia com muito entusiasmo informa aos ami-
gos conselheiros que o artesanato “Boneco Congadeiro Capitão” da Associação de Marinhos foi aprovado no edital do Ministério da Cultura 
referente ao projeto “Vitrines Culturais”, que tem como objetivo selecionar trabalhos artísticos culturais para comercialização durante os jogos 
da Copa do Mundo 2014. Reforça ainda, que esta foi uma grande conquista para o município e para a Associação Verde Marinhos, de termos 
uma de nossas identidades culturais apresentada ao mundo, e que acredita ser este, o primeiro passo para difundirmos nossa cultura através 
do artesanato. Após as saudações do conselho, Rodolfo faz as considerações finais declarando o término desse encontro. Não tendo mais nada 
a declarar, eu Rodolfo de Oliveira Lacerda lavrei a ata que segue assinado por todos. 
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