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FÓRUM REGIONAL

Em Passos, governador anuncia ações nas
áreas de infraestrutura, educação, saúde,
segurança pública e habitação
Cerca de 3 mil pessoas participaram ontem, em
Passos, Território Sudoeste, da reunião da nova fase
do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado,
com todos os mineiros. Durante o evento, o
governador Fernando Pimentel anunciou ações do

Estado nas áreas de educação, segurança pública,
infraestrutura, saúde e habitação, a partir das
demandas apresentadas nas fases anteriores dos
fóruns. Entre as medidas asseguradas, destaque para
a retomada das obras da MG-050, a liberação de

R$ 1,9 milhão para a melhoria da infraestrutura da
unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais
(Uemg) na cidade, e as providências necessárias para
que o centro socioeducativo de Passos possa iniciar
suas operações. (Página 3)
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Também foi assinado despacho estabelecendo o início das atividades da Uaitec, por meio da Sedectes, em Capitólio

CULTURA

BH celebra Dia Nacional do Patrimônio
Histórico e Dia Internacional da Fotografia
Uma semana dedicada à imagem, à memória e ao patrimônio. Essa é a
proposta do Circuito da Fotografia e do Patrimônio Cultural, de 16 a 20 deste
mês, no Circuito Liberdade, em Belo Horizonte. Uma vasta programação gratuita ocupará a Praça da Liberdade e os equipamentos culturais do Circuito, com
galerias a céu aberto, projeções de fotos, oficinas, feira de livro, debates, caminhadas fotográficas e duelo de MCs. O evento é uma realização do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), em parceria com o
coletivo mineiro Nitro.
O Circuito da Fotografia e do Patrimônio Cultural celebra duas datas marcantes para a cultura: o Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17) e o Dia Internacional da Fotografia (19). Para isso, instituições públicas e privadas, grupos,
coletivos, artistas e pensadores do Brasil e da América Latina foram convidados
para apresentar ao público diversas formas de interação entre as duas áreas.
A programação completa está disponível em www.fotografiaepatrimonio.
com.br e www.iepha.mg.gov.br.
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Na véspera
do Dia dos
Pais, juízes
do TJMG
exaltam, em
entrevista,
o exemplo
dos seus
genitores.
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