
MARIANA LAGE*

Medições feitas na Estação Me-
teorológicadoCercadinho,noBair-
roBuritis,RegiãoOestedeBeloHo-
rizonte, surpreenderam belo-hori-
zontinos ao apontar que a manhã
deontem,nacapital,registrousen-
sação térmica de 20 graus negati-
vos, proporcionada pela combina-
ção de ventos de 90km/h e a tem-
peratura real de 9,3°C na área de
medição. Também ontem pela
manhã,naEstaçãodaPampulha,a
temperatura foi de 12,8oC e, com
ventos de 42km/h, a sensação tér-
mica foi de 5,8oC. “Temperatura é
registrada no termômetro, sensa-
ção térmica é como o nosso corpo
vai sentir essa temperatura, com-
binada a outros fatores”, explica a
meteorologista do Inmet Anete
Fernandes.“A sensação de -20oC re-
gistrada no Cercadinho é momen-
tânea, não significa que durou vá-
rias horas. E foi na parte mais alta
da cidade, onde venta mais e faz
mais frio”, esclarece

“Quando há uma massa de ar

frio, como esta que está em Minas
Gerais, com muito vento, ainda
mais em uma estação de altitude
elevada como a do Cercadinho, o
valor calculado no UTCI (do inglês
Universal Thermal Climate Index,
ou Índice Termoclimático Univer-
sal)éumestressetérmico.Ovento
faz com que o corpo perca calor, o
organismo vai ter que produzir
energia para não sofrer hipoter-
mia. Nosso sistema neurológico
atua para equilibrar a temperatu-
ra”,dizMorganaAlmeida,também
servidora do Inmet.

PADRONIZAÇÃO O UTCI, usado
pelo Inmet para calcular a sensa-
ção térmica em todo o Brasil não
considerasóasvariáveis“normais”
do ambiente como temperatura,
vento e umidade do ar. Também
leva em conta variáveis metabóli-
cas, como a termorregulação do
corpo humano, que é a função de
manter a temperatura do organis-
mo constantemente em 36,5oC,
alémdavestimenta.“Dessaforma,
ele aponta um valor mais baixo

que métodos convencionais”, ex-
plica Anete Fernandes.

OUTCIfoicriadopelaOrganiza-
ção Mundial da Meteorologia
(OMM) para padronizar os méto-
dos de mensuração de dados cli-

máticos em todo o planeta, com
climas,padrõesdeestaçõeseeven-
tos extremos distintos. As especia-
listas explicam que o UTCI define
faixas de “estresse” térmico (calor
ou frio), que vão de -46oC a 40oC. O

índice mostra que, se uma pessoa
estivesse caminhando a 2km/h,
com uma vestimenta inadequada
para o frio, com 9oC e vento de
90km/h,naquelepontodaEstação
do Cercadinho ela sentiria uma
sensaçãodefriode-20oC–conside-
rada“estresse por frio elevado”.

Ateoriadasensaçãotérmicafoi
desenvolvida após a Revolução In-
dustrial, quando o corpo humano
passou a ser exposto a temperatu-
ras extremas nas fábricas, muitas
vezes insalubres. O frio e o calor
afetamobem-estarfísicoemental
das pessoas, inclusive em ambien-
tes de trabalho ou estudo. “O con-
forto térmico tem a ver com a sa-
tisfaçãodoserhumanocomoam-
biente térmico onde ele está. A
condiçãodamentetambémvaria”,
afirma Morgana Almeida.

A ambientação e a climatiza-
ção de uma pessoa com um certo
clima também interferem na sen-
sação térmica “individual”: uma
pessoa que vive no Sul do Brasil,
por exemplo, está ambientada
com o frio de maneira diferente

em relação a alguém que vive no
Norte ou no Nordeste, segundo
explicam especialistas.

CONGELANTE Números e ques-
tões técnicas à parte, quem teve
de enfrentar a friagem de ontem
sofreu para se adaptar. “Eu saí de
manhã, levei meu filho pra esco-
la e depois fui trabalhar. Saí com
três blusas de frio, ele também,
mas tava muito, muito frio. Me-
xer com água foi difícil, estava
congelando. E o vento estava de-
mais”, conta Simone Boaventura,
auxiliar de limpeza, que mora no
Bairro Padre Eustáquio, na Região
Noroeste da capital, e trabalha na
Savassi, na Centro-Sul, reclaman-
do das variações térmicas brus-
cas na cidade. Ao longo da sema-
na, o Instituto Nacional de Me-
teorologia prevê que as tempera-
turas continuarão baixas em BH,
enquanto uma massa de ar frio
se desloca sobre o estado.

* Estagiária sob supervisão

do editor Roney Garcia
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Meteorologia surpreende ao registrar sensação térmica de -20°C em estação da capital, com
9,3°C de temperatura e ventos de 90km/h. Especialistas explicam como a medição é feita

❚ FRIO

BH (bem) abaixo de zero?

AAna Clara Couto Faria, responsável
pelo empreendimento Posto
WP Comercio de Combustíveis
e Lubrificantes Ltda / Posto de
abastecimento de veículos, situado
à Rua Professor Estevão Pinto, 768
- Serra, Belo Horizonte/MG, torna
público que protocolizou requerimento
de Licença de Operação Corretiva
ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente – COMAM.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022

Tipo: Menor Preço. Critério de
Julgamento: Menor Preço Unitário.
OBJETO: Registro de Preço para futura
e eventual aquisição de ferramentas
em geral. Entrega das Propostas: Dia
14/09/2022, até às 08:30 horas, à Praça
Coronel Durval de Barros, 52 – Centro –
Rio Piracicaba – MG, CEP 35.940-000.

Pregoeiro

PL Nº 190/2022 - PE Nº 049/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO. OBJETO:
Aquisição de painel de led para o
terminal rodoviário, ematendimento
às necessidades da Secretaria
Municipal de Defesa Social do
Município de Vespasiano/MG,
conforme termo de referência e
espe. Iníciodasessãodedisputade
preços: 09h30 do dia 14/09/2022.
Edital disponível nos sites
www.vespasiano.mg.gov.br e
www.licitardigital.com.br. Camila
Lorraine Pereira Perdigão –
PregoeiraOficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/
ADJUDICAÇÃO E CONTRATO,

PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2022,
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2022,

CONTRATO 065/2022
A PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG torna
público para conhecimento dos interessados,
Extrato de Homologação/Adjudicação e
Contrato, Processo Licitatório nº 075/2022,
Pregão Presencial nº 025/2022 Contrato
065/2022, Objeto: CONCESSÃO DE
PERMISSÃO REMUNERADA DE USO
DE ESPAÇO PÚBLICO, DO PARQUE
DE VAQUEJADA LINDOLFO REGO
EM OCASIÃO EXCLUSIVAMENTE DA
XVI VAQUEJADA NACIONAL DE UBAÍ,
REALIZADA NOS DIAS 15,16,17 E 18
DE SETEMBRO.” Vigência: 30/08/2022
a 30/09/2022 Contratada: Cheiro de Pimenta
Produções e Eventos Ltda-ME, Valor de
Permissão Honerosa R$ 30.500,00.

JULIO CESAR ALVES BOTELHO,
PREGOEIRO

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Gerência de Compras de Bens e Serviços

Aviso
(*) Republicação

Licitação: 144/2022
Processo SIAD: 558/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de forma
contínua, de serviços de vigilância
e segurança armada do patrimônio,
magistrados, servidores, usuários e
visitantes dos prédios do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais,
conforme especificações técnicas contidas
no Termo de Referência e demais anexos,
partes integrantes e inseparáveis do Edital.
Data de início da sessão do pregão:
14.09.2022.
Hora de início da sessão do pregão:
14h00min.
Disposições Gerais: Os interessados
poderão fazer download do edital no sítio
www.compras.mg.gov.br.
(*) Republicado por alterações no edital

e anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
Pregão Presencial nº 060/2022 a realizar-se dia 14/09/2022 as 9:00 hs – Objeto – registro
de preços exclusivo para me, epp ou equiparadas, para futura e eventual aquisição de placas
de identificação para estradas vicinais em atendimento das demandas da gerência de obras,
serviços urbanos e rurais, do município de Mirabela/mg. Edital disponível no site: www.
mirabela.mg.gov.br. Informações: (38)3239-1288 - Solange Mendes de Almeida – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA/MG
Aviso de Licitação. P.A.L Nº 070/2022. ADESÃO Nº 009/2022. Torna público o interesse em
aderir à Ata de Registro de Preços nº 028/2021 gerenciada pelo Município de Jucuruçu/BA,
oriunda do Pregão Presencial nº 033/2021, Processo Administrativo nº 0148/2021, cujo Objeto
é o Registro de Preço para instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica
conectados à rede (on-grid), compreendendo a elaboração do projeto executivo, fornecimento,
montagem e ativação de todos os equipamentos e materiais, acompanhado de treinamento e
suporte técnico visando atender às necessidades do Município de Jucuruçu/BA. O Valor Total
pretendido paraAdesão é de R$ 1.282.271,20. Fornecedor: Teto Solar Engenharia e Tecnologia
Ltda. CNPJ: 34.281.215/0001-40. Andrei Bolivar Souza Coelho - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS-MG
AVISO DE LICITAÇÃO Processo 079/2022– Pregão Eletronico
nº 011/2022- OBJETO: Aquisição de aparelho de ultrassonografia.

Sessão de abertura: 12/09/2022, às 09:00 horas. Edital e informações:

Informações: www.uruanademinas.mg.gov.br e www.bnc.org.br.

30/08/2022. Celimar Campos Cordeiro- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/MG
Licitação nº 094/2022

PP Nº 063/2022
Aviso de Licitação

OBJETO:REGISTRODEPREÇOSPARAFUTURAEEVENTUAL
AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO (NASOFARINGE)
RT-PCR PARADIAGNÓSTICO DE COVID-19, PARAATENDER
AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA/MG que será
realizado na data de 14/09/2022, às 09h00min, no Setor de Licitações
desta Prefeitura, situada à Praça JK, nº 139, Centro, Cachoeira da
Prata/MG. Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.
mg.gov.br ou pelo s i te : cachoei radapra ta .mg.gov.br.

Vitor Leonardo Freitas Barbosa
Pregoeiro

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Companhia”), em atendimento ao disposto
no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, com base na Resolução CVM nº 44/2021 e em complemento
aos Fatos Relevantes divulgados em 20 de maio de 2021 e em 29 de julho de 2022, informa aos
seus acionistas e ao público em geral que, na data de ontem, o Conselho de Administração aprovou
a realização dos seguintes investimentos pela Companhia: (i) reparos emergenciais e definitivos da
Coqueria 2 da Usina de Ipatinga, no valor de R$ 1,1 bilhão, a ser desembolsado da seguinte forma:

2022 2023 2024 a 2026 Total
Investimentos (R$ milhões) 57 97 951 1.105

(ii) suplementação de R$ 633 milhões para a reforma do Alto Forno nº 3 da Usina de Ipatinga,
justificada principalmente pelos efeitos inflacionários em todos os custos envolvidos no projeto
aprovado originalmente em 2019. O valor atualizado da reforma passa a ser de R$ 2,72 bilhões,
distribuído conforme explicitado na tabela abaixo:

Até 2021 2022 2023 2024 e 2025 Total
Investimentos (R$ milhões) 619 650 1.200 252 2.721

Não obstante o exposto acima, a Companhia mantém a expectativa de investimentos para o ano
de 2022 em R$ 2,05 bilhões, conforme divulgado no Fato Relevante de 11 de fevereiro de 2022.
Adicionalmente, a Companhia informa que a estimativa de investimentos para o ano de 2023 é da
ordem de R$ 2,4 bilhões. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2022. Thiago da Fonseca Rodrigues -
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores.

Edital de Leilão Público nº 3085/0222 - 1° Leilão e nº 3086/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária,
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 16/09/2022
até 25/09/2022, no primeiro leilão, e de 30/09/2022 até 10/10/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e TO e no escritório da leiloeira, HÉLCIO
KRONBERG, no endereço Rua André de Barros 226, sala 915 e/ou Rua Padre Anchieta 2540,
Edifício Novo Centro, Curitiba/PR, CEP 80010-080, telefone (41) 3233-1077. Atendimento no
horário de segunda a sexta das 8:30h - 18:00h. (Site: www.kronbergleiloes.com.br). O Edital
estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á
no dia 26/09/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no
2° Leilão no dia 11/10/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do
leiloeiro, no endereço: www.kronbergleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

A União, por intermédio da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em
Minas Gerais, representada neste ato por seu Superintendente, NOTIFICA os
proprietários, fiduciários, alienantes e/ou sub-rogados e demais interessados
nos direitos dos veículos automotores retidos e/ou removidos pela Polícia
Rodoviária Federal, para a regularização e a retirada dos veículos discriminados
no endereço eletrônico abaixo, com a devida quitação dos débitos a eles
vinculados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incluí-los em procedimento
de alienação por leilão, decorrido o prazo legal, nos termos da Lei n.º 9.503/97
e da Resolução n.º 623/16 do Contran. Para retirar os veículos, os interessados
deverão quitar os débitos de IPVA, Multas, Taxas de Licenciamento, Seguro
Obrigatório e outros débitos, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.
Após, de posse dos documentos de quitação dos débitos e/ou autorização
judicial, deverão comparecer em horário comercial nos endereços da Polícia
Rodoviária Federal em até trinta dias a contar da data desta publicação, para
tratarem da retirada de seus veículos, sob pena de tê-los vendidos em leilão,
conforme legislação vigente e processo específico para tal fim. Mais informações
poderão ser obtidas no site da Polícia Rodoviária Federal: https://www.gov.br/prf/
pt-br/assuntos/pasta-leiloes/estados/minas-gerais.

Bruno Schneider Raslan
Superintendente – SPRF - MG

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2022

SUPERINTENDÊNCIA DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL EM
MINAS GERAIS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO
FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Cia Urbanizadora e

de Habitação de Belo Horizonte
AVISO DA LICITAÇÃO URBEL/SMOBI PE Nº 005/2022

PROCESSO Nº 01.050.372/22-83
OBJETO: Fornecimento de materiais para obras de drenagem no assentamento
de interesse social Maria Tereza.
CREDENCIAMENTO: até às 08h00min do dia 15 de setembro de 2022.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: até às 08h30min do
dia 15 de setembro de 2022.
SESSÃO PÚBLICADE LANCES: aberta às 10h30min do dia 15 de setembro
de 2022.
O pregão será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para
participar do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto
às agências do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto
integral do Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo
obras e infraestrutura, e na SUAD - Protocolo Geral da URBEL, localizada em
Belo Horizonte/MG, naAv. do Contorno, nº 6.664, 1ºAndar, Savassi, segunda
a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, onde serão obtidos em meio digital,
mediante agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo
interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG
EXTRATO DE 11° TERMO ADITIVO

REFERENTE CONTRATO Nº 050/2020,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020,

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
A PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG torna
público para conhecimento dos interessados,
Extrato do 11° termo aditivo referente ao
contrato nº 050/2020 Processo Licitatório nº
047/2020, Tomada de Preços nº 004/2020,
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM
BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO E
DRENAGEM SUPERFICIAL EM SARJETA
DE CONCRETO, NA CIDADE UBAÍ-MG.”
Vigência: 29/08/2022 a 31/10/2022 Contratada:
Rocha Contruções e Projetos Eireli.

JOÃO ELCIO FONSECA ALMEIDA
PRESIDENTE CPL.

PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/
ADJUDICAÇÃO E CONTRATO,

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2022,
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022,

CONTRATO 064/2022
A PREF. MUNICIPAL DE UBAÍ-MG torna
público para conhecimento dos interessados,
Extrato de Homologação/Adjudicação e
Contrato, Processo Licitatório nº 074/2022,
Pregão Presencial nº 024/2022 Contrato
064/2022, Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO,
ORGANIZAÇÃO DA XVI VAQUEJADA
NACIONAL DO MUNICÍPIO DE UBAÍ-
MG.” Vigência: 30/08/2022 a 02/03/2023
Contratada: Cheiro de Pimenta Produções e
eventos ltda-me, Valor Global; R$178.000,00.

JULIO CESAR ALVES BOTELHO
PREGOEIRO

Vias que ligam Belo Horizonte
e Nova Lima, na região metropoli-
tana, receberão obras para melho-
rar o trânsito entre as cidades nas
imediações do BH Shopping e do
Bairro Belvedere, Centro-Sul da ca-
pital. O secretário de Estado de In-
fraestrutura e Mobilidade, Fer-
nando Marcato, confirmou que
doação feita pela Multiplan, em-
presa administradora do centro
de compras, será destinada a in-
tervenções que devem começar
no próximo ano.

Ao Estado de Minas, Marcato

disse que o limite entre as cida-
des receberá investimento do
fundo judicial de obras viárias do
Vetor Sul da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. Em reu-
nião em 22 de agosto, um Termo
de Doação foi formalizado entre
o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) e a Multiplan pa-
ra o repasse de verbas.

“Épararesolveraintegraçãoen-
tre Nova Lima e BH. Você vai ter ali
uma série de intervenções, como
viaduto e passagem de nível para
melhorarofluxo,porquehojeestá

travado. A ideia do Ministério Pú-
blicoéquetodasascompensações
cobradassejamdestinadasparaes-
se tipo de intervenção”, disse.

O secretário disse ainda que as
datas não foram definidas, mas as
obras devem acontecer em 2023.
Quem ficará responsável pelas in-
tervenções também é uma incóg-
nita. Segundo Marcato, ainda não
está certo se a administração dos
trabalhos ficará a cargo do gover-
no do estado ou das prefeituras.

SOLUÇÕES Na semana passada,
emcerimônianoMPMG,asprefei-
turas de Belo Horizonte e de Nova
Limaeogovernodoestadoassina-
ram um protocolo de intenções
paraimplementarsoluçõesdemo-
bilidade,saneamento,preservação
ambiental e cultural na área de in-
terseção entre os municípios.

A reportagem solicitou ao
MPMG o valor da doação feita pe-
la Multiplan ao fundo judicial de
obras viárias do Vetor Sul da Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte, mas os números não fo-
ram informados.

Simone Boaventura agasalha o filhote de estimação: três blusas e
sofrimento para suportar as variações de temperatura na capital

MOBILIDADE

Acordo prevê obras
entre BH e Nova Lima

TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS


