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❚ TURISMO
Ponto turístico da cidade do Sul de Minas tombado pelo patrimônio é anunciado por
R$ 1,2 milhão e gera protesto dos moradores, que defendem o símbolo do município

Pirâmide de São Tomé à venda
CAMILA DOURADO
Especial para o EM

A pirâmide do Parque Antônio
Rosa, em São Tomé das Letras, no
Sul de Minas, foi colocada à venda
e o fato gerou revolta na cidade. O
ponto turístico, tombado como
patrimônio histórico, está localizado em uma região particular.
Moradores do município fizeram
protesto ontem. De acordo com a
prefeitura, a pirâmide é tombada
como patrimônio paisagístico da
cidade. Ela foi construída há 40
anos, em uma área particular
dentro do Parque Antônio Rosa. O
local tem 111 hectares e pertence
ao município. Já a pirâmide é de
propriedade de uma pessoa do
estado de São Paulo.
O anúncio sobre a venda foi
feito por uma imobiliária de Três
Corações, na quarta-feira. O valor
pedido é de R$ 1,2 milhão.“Fomos
pegos de surpresa com a notícia.
Até porque o valor não compete.
A pirâmide vale muito mais do
que isso”, disse a moradora Benvinda Martorell, dona de restaurante. Moradores da cidade fizeram um protesto com faixas e
cartazes ontem. Eles foram até o
local para pedir que a pirâmide seja desapropriada pela prefeitura.
“Não tem algo mais simbólico

na cidade do que a pirâmide. Assim que ficamos sabendo da notícia, uma mobilização foi feita nas
redes sociais. O local tem mais de
40 anos e foi tombado há cerca de
18 anos. O dono nunca tomou
posse. O objetivo foi pressionar a
prefeitura para que a pirâmide
continue sendo do público e mostrar a algum interessado na possível compra que os moradores não
estão de acordo. Por isso, vamos
fazer outra manifestação no sábado (6/2) durante o pôr do sol”, ressalta a moradora.
A Prefeitura Municipal de São
Tomé das Letras publicou nota esclarecendoocaso.“Informoatodos
que já tem um tempo que tenho
tentadonegociarcomoproprietárioacompradoimóvelpelopoder
público.Apesardesertombadacomo patrimônio paisagístico, é um
imóvelparticular.Odonotemaescritura. É interesse do município
adquiri-la, sim”, afirma o prefeito
Tomé Reis Alvarenga.
O prefeito explicou que a prefeitura está tentando de tudo para
adquirirolocal,masaaquisiçãodeveserfeitadeformalegal,mediante justa indenização, conforme a
lei”. Já temos uma nova reunião
agendada com o proprietário, ondepretendemos,finalmente,resolver a situação”, completa.
MARCOS MICHELIN/ESTADO DE MINAS - 04/08/2007

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Pessoas foram ontem ao Parque Antônio Rosa para defender que estrutura, que é particular, seja desapropriada pela prefeitura

Maria-fumaça volta a circular
MARIANA FERNANDES
Especial para o EM

Composição ferroviária que liga as históricas São João del-Rei
e Tiradentes é reativada e viagens começam a partir de hoje

Uma das principais atrações
turísticas da região do Campo
das Vertentes, o trem que liga as
cidades de São João del-Rei e Tiradentes volta a circular a partir de
hoje. As viagens estavam suspensas há quase dois meses em decorrência da pandemia da COVID-19. A maria-fumaça é a mais

antiga em circulação no Brasil, e
sua primeira viagem foi em 1881.
Na época, transportou o imperador dom Pedro II. Atualmente, é
uma das atividades turísticas
“obrigatórias” para quem visita
uma das cidades.
De acordo com a VLI, a retomada do serviço ocorre com a
adesão de uma série de medidas
para garantir a plena segurança
dos passageiros e dos emprega-

Com a nova fase de reabertura
gradualdacidade,algumasopções
de divertimento estão disponíveis
em modo presencial. Dois dos sete
museus municipais de Belo Horizonte abriram as portas para os visitantes ontem. O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) e o Museu da Moda (MUMO) funcionarão das 11h às 18h, com horário
marcado e retirada de ingressos
pelo portal da Prefeitura de BH.
Os espaços de visitação cumprem todas as medidas necessárias para prevenção ao contágio
da COVID-19 e, das medidas
adotadas, destacam-se a capacidade máxima de uma pessoa a

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG

Extrato de decreto 032/2021 que torna
sem efeito a nomeação referente ao
concurso público 001/2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com o artigo 7° e seguintes da Lei Municipal 2.042/2006, TORNA SEM EFEITO o decreto
acima mencionado oriundo do Concurso Público
Edital 001/2019. Os decretos na íntegra estão
expostos no átrio do prédio sede da Prefeitura
Municipal de Rio Piracicaba e publicado no site:
https://www.riopiracicaba.mg.gov.br/.
Rio Piracicaba/MG, 05 de fevereiro de 2021.

cada cinco metros quadrados
nos espaços visitáveis e de circulação, e o controle do fluxo de
visitação, de forma a evitar aglomerações. Dispensadores com
álcool 70% no acesso aos espaços expositivos e aumento de
intervalo entre visitas para higienização dos ambientes.
Além disso, há restrição de
acesso às obras de arte ou itens de
exposição manipuláveis e proibição de uso de telas sensíveis ao toque nas exposições. O MHAB tem
visitação de quarta a domingo, das
11h às 18h. Já o MUMO, receberá
os visitantes de quarta a sábado,
das 11h às 18h. A marcação deve
ser feita pelo site da PBH e a mesma pessoa pode agendar até cinco

Fernando Stransky Moreira Penna,
responsável pelo empreendimento
denominado
Comercio
De
Combustíveis Alex Ltda localizado
à Rua Gonçalves Dias, 520 –
Funcionários – Belo Horizonte/MG,
torna público que protocolizou em 05
de Fevereiro de 2021, requerimento de
Renovação de Licença de Operação,
junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMMA.

EDITAL
Ficam convocados os proprietários ou seus representantes legais, para a Assembleia Geral
Extraordinária dos Condôminos do Condomínio Vale Do Ipe Amarelo, situado na Rodovia
Br 040, Km 503, Esmeraldas, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2021, sábado, às 08h30 em
primeira chamada, com 50% dos condôminos, ou às 09h em segunda chamada, com qualquer
número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:.
1) Ciência aos condôminos sobre a situação administrativa e jurídica do condomínio.
Explanação, medidas a serem tomadas e decisão.
Local: Sede do condomínio com transmissão para o zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/89114711756
O distanciamento de dois metros recomendados pelo Ministério da Saúde será respeitado e o uso
da máscara será obrigatório.
Esmeraldas, 04 de fevereiro de 2021.
Marcon Couto Garcia
Síndico (a) em exercício
OBSERVAÇÕES:
- A participação de cada condômino é de extrema importância, a fim de apresentar ideias e
sugestões para a solução dos problemas, cujas decisões afetarão a todos;
- É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por
meio de procuradores. A ata será disponibilizada no site da Pacto;
- A ausência dos senhores condôminos não os desobriga, pois presumir-se-á a aceitação tácita
dos assuntos que forem tratados e deliberados;
- Só terão direito a voto os condôminos que estiverem em dia com o pagamento da taxa de
condomínio (Código Civil – Lei 10.406 - Art. 1335, inciso III).

ponibilidade de assentos, higienização dos assentos antes de cada
passeio, instalação de tapetes higienizadores e dispensadores de
álcool em gel, aferição de temperatura dos passageiros e a obrigatoriedade do uso de máscaras. A
venda de passagens será feita por
meio das bilheterias, nas estações
de ambas as cidades, e pelo site
da VLI. A tarifa inteira custa R$ 70
(ida) e R$ 80 (ida e volta).

MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

Museus reabrem
com adaptações
ISABELA BERNARDES*

dos no embarque, durante a viagem e no desembarque. “Os protocolos seguem as determinações do Ministério da Saúde, regulamentos da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
estão alinhados às diretrizes de
saúde estaduais e municipais”,
afirma a instituição.
Entre as principais medidas
de prevenção está a redução da
grade de trens, a redução da dis-

Museu da Moda
(MUMO)
funciona das 11h
às 18h, de
quarta-feira a
sábado, com
horário
marcado e
retirada de
ingresso no site
da PBH
visitantes no mesmo horário.
Os ingressos serão disponibilizados toda semana, às 8h das
terças-feiras, em quantidades limitadas, conforme a capacidade
do espaço. Caso não tenham bilhetes para a data em que deseja
fazer a visita, tente na próxima
semana. O agendamento e a visi-

ta são gratuitos. Os locais estão
com sinalização indicativa para
prevenção ao contágio da COVID19 e algumas medidas foram
adotadas, como uso obrigatório
de máscara sobre o nariz e a boca
em todas as dependências dos
museus, manter distanciamento
de dois metros nas filas e de 1,5

SICOOB COOPEROSA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda.
CNPJ 71.437.123/0001-32 e NIRE 31 4 00007474
O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda. SICOOB COOPEROSA, CNPJ n°
71.437.123/0001-32 e NIRE 31 4 00007474, situada à Praça Benedito Valdares 48, Centro, na cidade
de Alterosa, Estado de Minas Gerais, CEP 37.145-000 com 2.190 (dois mil, cento e noventa)
associados, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca os associados desta
Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, para deliberar efetivamente sobre incorporação da Cooperativa
de Crédito Rural de Alterosa Ltda. SICOOB COOPEROSA, CNPJ n° 71.437.123/0001-32 e NIRE
31400007474, situada a Praça Benedito Valadares, n° 48, Centro, Alterosa, Estado de Minas Gerais,
CEP 37.145-000, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda.
SICOOB SAROMCREDI, CNPJ n° 66.402.207/0001-09 e NIRE 31 4 00005595, situada à Rua 15 de
Novembro 31, Centro, na cidade de São Roque de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 37928-000, a
ser realizada no dia 18 (dezoito) de Fevereiro de 2021, sito à Rua 15 de Novembro, n° 31, Centro,
anfiteatro do SICOOB SAROMCREDI, na cidade de São Roque de Minas (MG), em primeira
convocação às 8h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não
haja número legal para instalação ficam desde já convocados para a segunda convocação as 9h00
horas, com a presença de metade mais um do número total dos associados; ou em terceira e última
convocação às 10h00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados de cada Cooperativa
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Aprovar destinação do resultado do exercício de 2020 do SICOOB Cooperosa, com deliberação
somente dos associados desta Cooperativa;
b) Aprovar o relatório da Comissão Mista;
c) Deliberar efetivamente sobre a incorporação da Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda.
SICOOB COOPEROSA, CNPJ N° 71.437.123/0001-32 e NIRE 31400007474, situada a Praça
Benedito Valadares, n° 48, Centro, Alterosa, Estado de Minas Gerais, CEP 37.145-000, pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. SICOOB SAROMCREDI,
CNPJ n° 66.402.207/0001-09 e NIRE 31 4 00005595, situada à Rua 15 de Novembro 31, Centro, na
cidade de São Roque de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 37928-000;
d) Alteração estatutária: alterar artigo 1º inciso II do Estatuto Social, com objetivo de inserir os
municípios da área de atuação da SICOOB COOPEROSA;
e) Outros assuntos inerentes de interesse geral da sociedade.
Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda. SICOOB COOPEROSA - Alterosa, 03 de Fevereiro de
2021.
Afrânio Siman Pinto - Presidente do Conselho de Administração
SICOOB COOPEROSA

metro nos espaços de circulação,
respeito ao fluxo de circulação
em sentido único e a lotação informada em cada ambiente.
Para a estudante de moda e artista plástica Luciana Almeida Viveiro, de 21 anos, a abertura dos
museus é essencial na sua formação: “Pra mim, o museu sempre

foi um espaço de expandir o conhecimento, porque eu conhecia
coisas novas ou aprendia mais sobre algo que já sabia. Em casa, por
mais que eu tente assistir a filmes
e ler livros, fico muito limitada às
coisas que quero ver. No museu, é
possível ampliar a visão, nossos
conceitos e repertórios”ela diz.

SICOOB SAROMCREDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda.
SICOOB SAROMCREDI
CNPJ 66.402.207/0001-09 e NIRE 31 4 00005595
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda.
SICOOB SAROMCREDI, CNPJ n° 66.402.207/0001-09 e NIRE 31 4 00005595, situada à Rua 15 de
Novembro, n° 31, Centro, na cidade de São Roque de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 37928-000
com 29.046 (vinte e nove mil e quarenta e seis) associados, no uso das suas atribuições legais e
estatutárias, convoca os associados destas Cooperativas, em pleno gozo de seus direitos sociais,
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA para deliberar efetivamente sobre
incorporação da Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda. COOPEROSA, CNPJ N°
71.437.123/0001-32 e NIRE 31400007474, situada a Praça Benedito Valadares, n° 48, Centro,
Alterosa, Estado de Minas Gerais, CEP 37.145-000, pelo SICOOB SAROMCREDI, a ser realizada no
dia 18 (dezoito) de Fevereiro de 2021, sito à Rua 15 de Novembro, n° 31, Centro, anfiteatro do
SICOOB SAROMCREDI, na cidade de São Roque de Minas (MG), em primeira convocação às 8h00,
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para
instalação ficam desde já convocados para a segunda convocação às 9h00 horas, com a presença de
metade mais um do número total dos associados; ou em terceira e última convocação às 10h00 horas
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados de cada Cooperativa, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
a) Aprovar destinação do resultado do exercício de 2020 da Cooperosa, com deliberação somente dos
associados desta Cooperativa;
b) Aprovar o relatório da Comissão Mista;
c) Deliberar efetivamente sobre a incorporação da Cooperativa de Crédito Rural de Alterosa Ltda.
COOPEROSA, CNPJ N° 71.437.123/0001-32 e NIRE 31400007474, situada a Praça Benedito
Valadares, n° 48, Centro, Alterosa, Estado de Minas Gerais, CEP 37.145-000, pela Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. SICOOB SAROMCREDI, CNPJ n°
66.402.207/0001-09 e NIRE 31 4 00005595, situada à Rua 15 de Novembro 31, Centro, na cidade de
São Roque de Minas, Estado de Minas Gerais, CEP 37928-000;
d) Alteração estatutária: alterar artigo 1º inciso II do Estatuto Social do SICOOB SAROMCREDI, com
objetivo de inserir os municípios da área de atuação da COOPEROSA;
e) Outros assuntos inerentes de interesse geral da sociedade.
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA. SICOOB
SAROMCREDI - SÃO ROQUE DE MINAS, 03 DE FEVEREIRO DE 2021.
JOÃO CARLOS LEITE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SICOOB SAROMCREDI

