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❚ ENCONTRO INUSITADO
Sala de concerto desembarca no Alto Vera Cruz e põe sob a mesma batuta a Orquestra de
Ouro Preto e o hip hop de Flávio Renegado, em um show de harmonia musical e social

Dois estilos para todos
FOTOS: SIDNEY LOPES/EM/D.A PRESS

JUNIA OLIVEIRA E LANDERCY HEMERSON
É algo, no mínimo, inusitado.
Por vários motivos. Clássico misturado com um dos estilos mais
populares. Erudito saindo das salas de concerto e desembarcando
num campo de futebol de várzea.
A música falada se misturando à
harmonia de diversos instrumentos. Pois é essa a proposta do show
que une no mesmo palco e sob a
mesma batuta o hip hop do mineiro Flávio Renegado e a música
de câmara da Orquestra de Ouro
Preto. Ontem, na gravação do
DVD do espetáculo Suíte Masai,
no Alto Vera Cruz, um dos maiores aglomerados na Região Leste
de Belo Horizonte, nada desafinou
e todos se renderam àquilo que os
ouvidos, carinhosamente, agradeceram por poder ouvir.
“Estamos fazendo um encontro milenar de culturas: da música
de câmara e todas as suas belezas
e sofisticações com o hip hop. É o
futuro para onde a música caminha, de quebrar barreiras e pensamentos”, avisa Renegado. “Música
tem que ser boa, não deve ter distinção. Tem que tocar as pessoas e
isso está sendo mágico. É um absurdo de melodias e harmonia. É
inspirador”, relata. E para o músico, a maior recompensa é poder
dar acesso a seus iguais.
Para o maestro e diretor artístico da orquestra, Rodrigo Toffolo, chama a atenção a linguagem
do hip hop enquanto algo amplamente difundido e sua contemporaneidade. “Podemos afirmar
com certo grau de certeza que é o
estilo musical mais usado no
mundo todo, por várias razões,

Ellen Rose e Jefferson Pinto garantiram lugar na primeira fila e
gostaram também de ver a mistura de classes sociais no espaço

Renegado mostrou sua música
falada misturada aos
instrumentos da orquestra de
câmara, que executou ainda
clássicos de Villa-Lobos
até pelo fato de ser música falada”, diz. O maestro vê nessa parceria a possibilidade do resgate de
algo que já foi tendência no estilo
clássico. “No passado, a orquestra
sempre esteve ligada ao novo. Tudo novo ia para ela. Quando um
instrumento novo era inventado,
ia para a orquestra”, diz. “Carmen
é a primeira ópera com texto feminista. Foi um escândalo na
época, na Ópera de Paris, uma cigana que jogava rosa na cara do
capitão do exército. Foi visto como uma provocação pela aristocracia francesa”, conta.
Mas isso mudou, e as orques-

tras assumiram o papel de guardiãs de um patrimônio do passado, na opinião de Toffolo e passaram a estar cada vez menos na
ponta. Outro ponto que é positivo
nesse show, segundo o maestro, é
levar a orquestra para um público
que não está acostumado ao erudito. “É preciso despertar essa sensação de pertencimento. As salas
de concerto são espaços públicos,
seja Palácio da Artes ou Sala Minas
Gerais. Foram feitas com dinheiro
público e imposto de todo mundo. Pessoas têm direito de entrar e
sesentirbem”,alerta.Formaçãode
público é também o ponto chave
de trabalhos como esse: “Sem formar público novo, e a tendência é
de o público envelhecer, daqui a
pouco, a tendência da orquestra é
desaparecer. O público deve estar
na cabeça de todo regente e todo

diretor artístico. O que fazer para
estar presente”.

PÚBLICO Na plateia, também um

show de diversidade sociocultural,
entre um público acostumado ao
hip hop como trilha sonora nas vilas, e aqueles que conhece e gostam do estilo, mas que pela primeira vez o degustaram direto do
forno da comunidade. Como recheio da massa, clássicos de Heitor
Villa-Lobos – Bachiana 4 , na abertura, e no intervalo, a número 5 –
executados pela orquestra ouropretana, agradaram aos fãs do repertório de Renegado.
“Gosto da música clássica e conheço o trabalho do Renegado. Essa mistura musical cria a oportunidade de acesso ao erudito pela
comunidade, mas também possibilita apresentação do pop nesse

palco que representa sua origem e
é inédito para mim e muitos dos
que estão aqui”, destacou a professora de artes Mércia Costa, de 37
anos. Já a amiga dela, a também
educadora Maria Carolina, de 39,
arrematou: “É uma iniciativa que
vai além da música, que pode trazer sonhos, novos projetos”.
O casal de namorados Ellen Rose, de 22, e Jefferson Pinto, de 28,
chegou cedo para garantir lugar
na primeira fila. “Sou estudante de
música e já vi encontro do erudito
e pop em salas fechadas. Mas essa
é uma experiência diferente, num
show em local aberto na comunidade”,contaEllen,moradoradaregião.“Quandosepensanamistura
social, como nesse show, pensa-se
tambémnonovoolharqueaspessoas,em suas diferentes classes sociais, passam a ter umas das outras” sugeriu Jefferson.
Já a produtora de cinema hún-

gara Anita Doron, de 44, acompanhada do filho Tian, de 7, que chegou há dois em Belo Horizonte, fã
do heavy-metal brasileiro do Sepultura, mas que não conhecia o
hip hop das nossas comunidades,
aprovou a proposta de juntar o estilo com o clássico. “Tudo pode
quando é feito com alegria, amor,
coração. É bom brincar com as coisasquejáexistem,semsersempre
nas nossas caixinhas”, filosofou.
O profissional de mídia comunitária Renê Silva Santos, de 24,
veio do Complexo do Alemão, no
Rio de Janeiro, para assistir à apresentação. “Já assisti a projetos em
minha comunidade, do clássico
com samba ou com funk. É importante inovar, trazer para dentro das favelas novas possibilidades musicais. Esse mix de hip hop
e orquestra, para mim inédito, é
uma dessas boas novidades”, assinalou Renê Silva.

VACINAÇÃO

Largada para barrar
o sarampo e a pólio
Começa hoje em todos os postos de saúde do país a campanha
nacional de vacinação contra a poliomieliteeosarampo.Atéodia31,
quandoseencerraamobilização,a
expectativa do Ministério da Saúde é de vacinar 11,2 milhões de
crianças em todo o Brasil. Todas os
meninos e meninas de 1 a menores de 5 anos devem ser imunizados,independentementedohistórico vacinal. O objetivo é reduzir a
possibilidade de retorno da pólio e
reemergênciadesarampo.EmMinas, de acordo com a pasta, pouco
mais de 1 milhão de crianças são
alvo da campanha. Para todo o estado, estão disponíveis quase 2,6
milhõesdedosesdasduasvacinas.
Para a poliomielite, as crianças
que não tomaram nenhuma dose
durante a vida, receberão a injetável. Já os menores de cinco anos
que já tiverem tomado uma ou
maisdosesdavacina,areceberãoa
gotinha. Em relação ao sarampo,
todas as crianças receberão uma
dose da vacina tríplice viral (que
protege também contra rubéola e
caxumba), desde que não tenham
sidovacinadasnosúltimos30dias.
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, informou que vacinando desta forma se cria uma barreira sanitária e
uma imunidade de grupo. Assim,
mesmo que os vírus da pólio e sarampo entrem no país, se garante
rapidamente que não encontrem
uma fonte de infecção. Ela também ressalta que é uma oportunidade de corrigir falhas vacinas,
umavezqueascrianças,porterem

“Anglo American Minério de Ferro Brasil
S.A., por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna
público que solicitou, por meio do Processo
Administrativo nº 00472/2007, Licença de
Operação, para as atividades de Lavra a céu
aberto – Minério de Ferro, Ampliação das
Frentes de Lavra da Mina do SAPO e Diques
de Contenção de Sedimentos, no município
de Conceição do Mato Dentro/MG.”

osistemaimunológicomaisfrágil,
podem não responder imunologicamente à vacina.
De acordo com a Secretaria de
Estado de Saúde (SES), em Minas,
no acumulado de 1997 a 2018,
pouco mais da metade das crianças menores de 1 ano tomaram
as três doses (65,66%). A estimativa é de 45.806 não vacinados com
a terceira dose. A faixa etária de 4
anos é mais crítica: a cobertura
vacinal desses pequenos, com as
três doses, é de apenas 38,55%.
Considerando todas as crianças
menores de 4 anos, a cobertura
chega a 71,31%, mas a estimativa
é de que 354.282 não tomaram a
terceira dose. (JO)
AVISO DE
LICITAÇÃO
1) O SEBRAE Minas, por intermédio
de sua Comissão Permanente de
Licitação, comunica que realizará
licitação modalidade Pregão Presencial
– Tipo Menor Preço n.º 029/2018
– Contratação de empresa(s)
especializada em comunicação visual
para fornecimento e instalação de
sinalização interna e externa para os
pontos de atendimento das regionais
do SEBRAE Minas II.
2) A entrega dos envelopes n.º
01 (Proposta de Preço) e n.º
02 (Habilitação) será efetuada,
impreterivelmente, até as 14h do dia
27/08/2018, na sede do SEBRAE
Minas, na Avenida Barão Homem de
Melo, n.º 329, 6º andar, Bairro Nova
Granada – Belo Horizonte-MG.
3) O Instrumento Convocatório estará
à disposição no endereço supracitado,
fone: (31) 3379-9257/9264 e no site do
SEBRAE Minas www.sebrae.com.br/
minasgerais, “rodapé da página”, link
“Licitações” Canal do Fornecedor, a
partir das 08h30min do dia 06/08/2018.
Belo Horizonte, 06 de agosto
de 2018.
Comissão Permanente
de Licitação
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº. 16/2018

Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 31/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Cadastro das propostas de
preços: a partir da publicação do Edital no D.O.U. no dia 06/08/2018 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura da sessão de lances: às 08h33min do
dia 21/08/2018. Informações: (34) 3318-5580. Edital disponível nos sites
http://comprasgovernamentais.gov.br/ e www.uftm.edu.br/hc/licitacao e ainda
solicitação formal pelo e-mail licitacao.hctm@ebserh.gov.br.

OBJETO: A Equipe de Pregão da Universidade Federal de São João del-Rei –
UFSJ, nomeada pela Portaria nº.056, de 02 de fevereiro de 2018, da Reitoria
da mesma IFE, torna público o edital doPregão Eletrônico PARA REGISTRO
DE PREÇOS nº.31/2018, que tem por objeto a eventual aquisição camisas
em malha PV, conforme Edital a disposição dos interessados, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.ufsj.edu.br/dimapou noSetor
de Compras e Licitações, na Praça Frei Orlando, nº 170, Centro, Sala 4.68, em
São João del-Rei/MG, telefone(32) 3379-5427, ficando designado o dia 21 de
agosto de 2018 às 09hpara abertura do pregão eletrônico.

Uberaba (MG), 03 de agosto de 2018
Maria Aparecida Ferreira
Pregoeira
Hospital de Clínicas/UFTM
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PORTARIA Nº 041/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018

Pregão Eletrônico nº 027/2018

O Diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof.
Cícero Murta Diniz Starling, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando o
disposto na Portaria 031, de 21 de março de 2018 da Reitora da UFMG, resolve designar
os professores: - Paulo Fernando Seixas, docente, inscrição UFMG: 095915, lotado
no Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de Engenharia/UFMG; - Maria
Helena Murta Vale, docente, inscrição UFMG: 035521, lotada no Departamento de
EngenhariaElétricadaEscoladeEngenharia/UFMG; -CristianoLeitedeCastro,docente,
inscrição UFMG: 259438, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica da Escola
de Engenharia/UFMG; para, sob a presidência do primeiro, constituírem COMISSÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 23072.029895/2018-53, a fim
de, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta em jornal de grande
circulação, apurar denúncias de comportamento impróprio imputadas a aluno do curso
de Engenharia Elétrica. Belo Horizonte, 21 de junho de 2018. Prof. Cícero Murta Diniz
Starling - Diretor da Escola de Engenharia da UFMG

OBJETO: A Equipe de Pregão da Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ,
nomeada pela Portaria nº 056, de 02 de fevereiro de 2018, da Reitoria da mesma IFE,
torna público o Edital do Pregão Eletrônico nº. 027/2018, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial
e áreas externas, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais e
equipamentos, a fim de atender à demanda do Campus Sete Lagoas, da Universidade
Federal de São João del-Rei, na cidade de Sete Lagoas/MG, conforme Edital a
disposição dos interessados, no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.ufsj.edu.br/dimap ou no Setor de Compras e Licitações, na Praça Frei Orlando,
nº 170, Centro, Sala 4.68, em São João del-Rei/MG, telefone (32) 3379-5427, ficando
designado o dia 16 de agosto de 2018 às 09h para abertura do pregão eletrônico.
FABIANO COSTA TORRES
PREGOEIRO DA UFSJ

