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Galeria de Arte da Assembleia abre 
mural de Yara Tupynambá para visitação

O mural de azulejos Da 
Descoberta do Brasil ao Ciclo 
Mineiro do Café, da artista 
plástica Yara Tupynambá, 
estará novamente aberto à 
visitação a partir da noite 
de hoje. Uma solenidade às 
19h30, na Galeria de Arte 
do Palácio da Inconfidência 
(rua Rodrigues Caldas, 30 – 
Santo Agostinho), marca a rea-
bertura do mural e o fim dos 
trabalhos de transposição 
dos azulejos, que estavam di-
vididos em dois gabinetes no 
2º andar do prédio e agora 
estão reunidos numa só se-
quência. A cerimônia terá as 
presenças do presidente da 
ALMG, Dinis Pinheiro (PSDB), 
e da autora da obra.

Tombado pelo patri-
mônio municipal, o mural foi 
criado em 1973. A obra retra-
ta a chegada das caravelas ao 
Brasil, as cidades históricas 
mineiras, os ciclos do ouro e 
do café e a Inconfidência Mi-
neira, entre outras passagens 
da história. São 872 azulejos, 
que,  juntos, somam 17 me-
tros de comprimento e 2,48 
metros de altura. 

Yara Tupynambá acom-
panhou todas as fases da 

transposição. Segundo ela, 
a Assembleia “conserva um 
patrimônio próprio e públi-
co, pois trata-se de um bem 
tombado, além de devolver 
ao povo uma obra que con-
ta a história de Minas”. No 
catálogo de lançamento, o 
presidente Dinis Pinheiro 
afirma que “a preservação 
do patrimônio é fundamen-
tal para que nos reconhe-
çamos como brasileiros e 
mineiros, numa sociedade 
em constante processo de 
desenvolvimento e de mu-
danças, mas que também 
guarda informações, reais 
ou simbólicas, que regis-
tram nossas ideias e nossos 
costumes, dando forma à 
nossa cultura”.

Os trabalhos tiveram 
também o acompanhamento 
e a orientação técnica do Ins-
tituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico (Iepha) 
e a aprovação da Fundação 
Municipal de Cultura e do 
Instituto Yara Tupynambá.

A transposição é par-
te do projeto Memória do 
Legislativo Mineiro, que in-
tegra o Direcionamento Es-
tratégico Assembleia 2020.

Transposição é inédita em Minas Gerais
A Escola de Belas Artes 

da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) coor-
denou o trabalho de transpo-
sição do mural de Yara Tupy-
nambá, inédito em Minas Ge-
rais, e trouxe de Recife (PE) 
especialistas com experiência 
nessa área. Para planejar as 
ações, foi realizado um diag-
nóstico das condições das pa-
redes onde estavam afixados 
os murais, com a utilização de 
um radar de alta precisão, ca-
paz de identificar a presença 

de estruturas que pudessem  
ser obstáculos à remoção dos 
azulejos. A obra foi mapeada 
e fotografada e os azulejos, 
protegidos e numerados an-
tes da remoção.

Na fase seguinte, os 
técnicos fizeram a limpeza 
de cada um dos azulejos, re-
tirando todas as marcas de 
tinta, cola e concreto. As pe-
ças trincadas foram restau-
radas, e a pintura foi reinte-
grada onde havia pequenas 
lacunas. O mural foi, então, 

transferido para um fino pai-
nel de alumínio, que foi afi-
xado na parede da Galeria 
de Arte. Esse novo suporte é 
seguro, reversível e permite 
mobilidade, caso haja esse 
tipo de demanda no futuro. 
O trabalho foi executado em 
aproximadamente oito meses 
e custou cerca de R$ 415 mil.

De acordo com o coor-
denador da equipe e diretor 
da Escola de Belas Artes, Luiz 
Souza, foram empregados, 
pela primeira vez no Estado, 

tecnologias e conhecimentos 
que abrangem diferentes áre-
as como física, química, geo-
logia, engenharia e história, 
além de modernos conceitos 
de conservação e restauração. 
“A gestão desse processo pro-
moveu a redução de custos, 
estimulou a qualificação do 
pessoal, melhorando o nível 
profissional do mercado, e está 
promovendo a consciência da 
população sobre a importân-
cia de se conservar seus bens 
culturais”, conclui Souza.

Equipe de restauradores trabalha no mural

 Ricardo Barbosa  – 10/4/12
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9h30 
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Meio Ambiente (Auditório) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre 16 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
2.668/11 (1º turno), do deputado Celinho do Sinttrocel, que cria passe-
livre para bolsistas do Pró-Uni no transporte intermunicipal

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

10h30
• Comissão de Turismo (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Política Agropecuária ( Plenarinho II) – discutir e votar pare-

ceres sobre o PL 1.702/11 (2° turno), do deputado Antônio Carlos Aran-
tes, que altera a Lei 14.185, de 2002, a qual trata da produção do queijo 
Minas artesanal; e sobre o PL 2.669/11 (1º turno), do deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que institui o Polo Fruticultor de Morango

14h30
• Comissão de Transporte (Plenarinho I) – discutir e votar pareceres sobre 

o PL 728/11 (1º turno), do deputado João Leite, que altera dispositivo 
da Lei 11.547, de 1994, a qual proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas 
condições que especifica; e sobre o PL 2.878/12 (1º turno), do deputado 
Marques Abreu, que obriga o uso da expressão “Se beber, não dirija” 
nos cardápios

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pa-
receres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
3.252/12 (1º turno), do governador, que altera a Lei 15.467, de 2005, a 
qual institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura 

15 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
15h30

• Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack (Plenarinho III) – discu-
tir e votar proposições da comissão

19h30
• Reabertura de visitação ao  mural Da Descoberta do Brasil ao Ciclo 

Mineiro do Café, de Yara Tupynambá (Galeria de Arte)
 20 horas

• Reunião Extraordinária (Plenário)

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 21.276

Do governador. Proposição obriga serviços de proteção ao crédito a 
comunicar inclusão do nome do consumidor em seus cadastros. Dis-
cussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 21.279
Do governador. Proposição altera lei que obriga a instalação de dis-

positivos de segurança em bancos. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 21.281
Do governador. Proposição proíbe a cobrança da expedição de diplo-
mas. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Reunião Extraordinária (20 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

 0h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupinambá
 1h Segunda Musical – Antônio Carlos de Magalhães e Antônio 

Olimpio Nogueira
 1h30 Repórter Assembleia
 2h Curso Vereadores – Responsabilidade Fiscal, com Márcio Kelles
 4h Pensando em Minas – Informação, aprendizagem e inovação 

nas câmaras municipais
 6h Brasil Eleitor
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Assembleia Debate (Balanço das Eleições)
 7h30 Repórter Assembleia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (ao vivo) – Hanseníase 
 9h Assembleia ao Vivo – Comissões  
 12h30 Via Justiça – Precatórios  
 13h Mundo Político

 13h45 Visão Parlamentar (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo)  – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Assembleia Debate (Balanço das Eleições)
 19h Panorama – Hanseníase  
 19h30 Repórter Assembleia (ao vivo)  – O que acontece na Assem-

bleia e as principais notícias do Estado
 20h Compacto Pinga-Fogo
 20h10 Palestra – Democracia, liberdade e expressão, com Ana Paula 

Amorim
 21h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupinambá
 22h Repórter Assembleia 
 22h30 Mundo Político (inédito)  – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

ALMG prorroga inscrições até sexta (19)
Foram prorrogadas 

até sexta-feira (19), ou en-
quanto houver vagas, as 
inscrições para a 9ª Corri-
da Rústica da ALMG, com 
largada no domingo (21), 

às 9 horas, do Palácio da 
Inconfidência.

Para participar, o atle-
ta deve se dirigir ao Centro 
de Atendimento ao Cidadão 
(Rua Rodrigues Caldas, 30 – 

Santo Agostinho) com docu-
mento de identidade, preen-
cher o formulário de inscrição 
e doar três quilos de alimento 
não perecível. A doação pode 
ser substituída pela compra de 

vale-alimento de R$ 15. O valor 
arrecadado e os alimentos se-
rão doados para a Associação 
dos Leucêmicos de Minas.

Mais informações pelo 
telefone (31) 2108-7800.
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