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MERCADO S/A
De acordo com dados compilados pelo site
especializado FlighAware, apenas ontem, 2.346
voos foram cancelados no mundo. No fim de
semana de Natal, a situação foi ainda mais crítica’

A M A U R I S E G A L L A

❚ ENERGIA

ONS revela que volume de precipitações até sexta-feira será maior em todos os quatro
subsistemas, com elevação do volume de água nas represas. Nordeste vai chegar a 50%

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

Habitação de Belo Horizonte
ERRATA DO AVISO DA LICITAÇÃO URBEL

SMOBI CC 010/2021 - PROCESSO N.º 01.071.713/21-00
Elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de infraestrutura
e edificações para implantação de empreendimentos habitacionais de interesse
social, em áreas situadas no entorno da Via 710, Município de Belo Horizonte.
ONDE SE LÊ: DATA DO JULGAMENTO: Dia 17 de fevereiro de 2021.
LEIA-SE: DATA DO JULGAMENTO: Dia 17 de fevereiro de 2022.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2021
Claudius Vinicius Leite Pereira

Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM JACUTINGA - MG

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em
obra ou a construir no perímetro localizado entre as ruas Marechal Deodoro, Santo Antônio,
Pedro Cintra e Américo Prado, Júlio Brandão (entre as Ruas Major Afonso e Praça dos
Andradas), inclusive estas, bem como ruas perpendiculares compreendidas neste quadrante,
bairro Centro, município Jacutinga-MG. Deverá possuir documentação regularizada junto aos
Órgãos públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de
aproximadamente 558,58 m2 (Térreo) ou 630,13 m2(sendo 2 pavimentos), com pé direito
mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre
de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da
Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de
acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de
ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados
deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço
completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área construída
e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do
Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias, mapa de localização comprovando que o imóvel
ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre
ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade de adaptação no imóvel.
Caso isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através
do endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex
ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio
de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem
digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a
partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
7º Termo aditivo ao contrato nº 092/2020. Partes: Município de Mirabela/MG e a Empresa
ICAMINAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ nº
28.532.759/0001-78. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para
construção de vestiários no Estádio Municipal Dr. Fábio Rabelo, conforme projetos que
integram o presente edital. Iniciando tal prorrogação em 24 de dezembro de 2021 pelo período
de 01 (um) mês (até 23 de janeiro de 2022). Isaak da S. Rodrigues – Presidente da CPL.

SANTO POSTO CONTAGEM
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 40.220.124/0001-05, por determinação do Conselho
Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, torna público que solicitou através do Processo
nº 1986/01-21 (FCE 10793/2021-03A), Licença Ambiental – LAS/RAS, para atividade de “Comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores; Postos revendedores, postos ou pontos de
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos Flutuantes de combustíveis e postos
revendedores de combustíveis de aviação”, no endereço a Rua Cidade de Minas, 695, complemento
quadra 10 lote 25, Bairro Carajás, Contagem, Minas Gerais - CEP: 32.183-240.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 39/2021. Processo nº 135/2021. Torna público, que
às 08h30min, dia 11/01/2022, na Prefeitura Municipal, situada na Praça
São Sebastião, nº 440, Centro, nesta Cidade, será realizada Sessão de
Recebimento e Abertura dos Envelopes contendo a Proposta Comercial
e documentação de Habilitação do tipo “Menor Preço por Item”. Objeto:
Contratação de serviços especializados para organização, realização e
acompanhamento de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Morro da
Garça. Edital e informações, endereço acima ou fone: (38) 3725-1110, e-mail
licitacao@morrodagarca.mg.gov.br, no horário de 08h00min às 16h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 139/2021. Tipo Menor Preço.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (Um) caminhão
6x2, zero KM, trucado, implementado com báscula de 12m³, conforme
especificações detalhadas contidas no Edital e Anexos e de acordo
com o convênio MAPA Nº 890129/2019, celebrado com a união por
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA. Entrega dos envelopes até às 09h00min de 13/01/2022. Edital e
Anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. Informações,
tel.: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique Silva - Prefeito Municipal.

A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CEAGRI
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, CNPJ
21.262.035/0001-79, vem convocar o sócio minoritário Getúlio
Gonçalves Pinto, para comparecer ao escritório de
contabilidade, AES Contabilidade e Assessoria Ltda, no
endereço Av. Amazonas, 641 – sala 1401, Bairro Centro em Belo
Horizonte/MG, para assinar a alteração contratual da empresa
com a cláusula de convocação para deliberação sobre o
acréscimo de cláusulas de exclusão do sócio minoritário Getúlio
Gonçalves Pinto e, respectivamente, de suas cotas, em atenção
a Cláusula 5ª do contrato social da Sociedade Limitada, com
respeito aos ditames do artigo 1.085 do Código Civil e da
Cláusula 6ª DA EXCULSAO DE SÓCIO MINORITÁRIO DA
SOCIEDADE LIMITADA. E, como consequência da exclusão,
decidir pela diminuição do Capital Social do sócio excluído e
pelo enquadramento da empresa como EIRELI, ficando
alteradas as cláusulas 1ª e 4ª da CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL.

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(“ISA CTEEP” – CNPJ 02.998.611/0001-04)

Licença Prévia e Licença de Instalação
A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista (“ISA CTEEP” – CNPJ 02.998.611/0001-04), torna
público que obteve da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável / Superintendência de Projetos
Prioritários, por meio do Processo nº 5225/2020 (SEI
1370.01.0046649/2020-04), Licença Ambiental Concomitante -
LAC 2 (Licença Prévia e Licença de Instalação), para ao Projeto
Triângulo Mineiro (Linha de Transmissão – LT 345 kV Nova
Ponte – Araxá 3 C1; LT 345 kV Nova Ponte – Uberlândia 10 C1;
Trecho de Seccionamento de LT em 345 kV entre a SE Monte
Alegre de Minas 2 e a LT Itumbiara – Porto Colômbia;
Subestação de Energia - SE 500 kV Nova Ponte – novo pátio
345 kV e transformação 500/345 kV; SE 345/138 kV Araxá 3; SE
345/138 kV Uberlândia 10 e SE 345/138 kV Monte Alegre de
Minas 2) que intercepta sete municípios de Minas Gerais: Araxá,
Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, Perdizes, Santa Juliana,
Uberaba e Uberlândia, válida pelo prazo de seis (06) anos.

Débora Fiaschi Verardo
Gerente de Meio Ambiente e Fundiário.

RAPIDINHAS
●● O mercado de multipropriedade,

no qual investidores compram
frações de um bem, está em
expansão no Brasil. Existem 128
empreendimentos desse tipo no
país, o dobro de quatro anos
atrás. Segundo Amanda Morais,
especialista da Trinus Co,
empresa especializada no ramo
imobiliário, o custo acessível é
uma das explicações para o
avanço.

● Algumas áreas do mercado de
trabalho continuam avessas à
presença feminina. Segundo a
Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação e
Comunicação e de Tecnologias
Digitais (Brasscom), no ano
passado, o setor de tecnologia da
informação e comunicação (TIC)
empregava no Brasil 867 mil
pessoas – apenas 36,9% são
mulheres.

●● A indústria de moda começa a
apostar em uma nova tendência:
as roupas “no gender” (sem
gênero). O movimento surgiu nos
Estados Unidos e ganhou
impulso no mercado asiático. No
Brasil, a onda é incipiente e
restrita apenas ao público de
nicho. Resta saber como vão
reagir os conservadores da
sociedade brasileira.

● A consultoria britânica Centro de
Pesquisa para Economia e
Negócios fez uma previsão nada
otimista para o Brasil nos
próximos anos. Segundo o
estudo, o país deverá voltar ao
grupo dos 10 maiores PIBs do
mundo apenas na próxima
década. Atualmente, ocupa a 11ª
posição. Em 2011, o Brasil chegou
a ser a 6ª economia do mundo.

A variante Ômicron da COVID-19 está provocando estragos no setor aéreo. De acordo com dados compilados
pelo site especializado FlighAware, apenas ontem, 2.346 voos foram cancelados em diversas partes no mundo.

No fim de semana de Natal, a situação foi ainda mais crítica, com 7 mil cancelamentos e 11 mil adiamentos.
Embora o caos esteja concentrado na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil também foi afetado, mas com

menor intensidade. A Latam iniciou a semana cancelando dois voos, um deles saindo de Miami, nos Estados
Unidos, com destino a Santiago, no Chile, e outro partindo de Paris, na França, para São Paulo, além de ter

adiado outras oito partidas. A Azul cancelou quatro voos, todos domésticos, e postergou 24. Como não poderia
deixar de ser, a crise atinge em cheio o setor turismo, que deverá fechar 2021 com prejuízos de US$ 2 trilhões

após ter perdido US$ 1 trilhão em 2020. A esperança é que as vacinas interrompam o avanço da Ômicron.

COM VARIANTE ÔMICRON,
SETOR AÉREO VIVE NOVO CAOS

CHINESA EVERGRANDE
TENTA VOLTAR

À NORMALIDADE

A Evergrande, segunda maior empresa do
mercado imobiliário chinês, começa a voltar

à normalidade após quase quebrar em
setembro. A companhia retomou cerca de

90% das obras paradas e planeja entregar 39
mil unidades em dezembro – em novembro,

foram apenas 4 mil. Estima-se que o
conglomerado tenha US$ 300 bilhões em

dívidas. Entre seus credores estão gigantes
como o banco britânico HSBC e o suíço UBS.
Por isso, sua eventual falência teria potencial
para destroçar mercados no mundo inteiro.

CARROS ELÉTRICOS ABREM
ESPAÇO NAS RUAS BRASILEIRAS

Os carros elétricos não aceleram apenas no mercado internacional.
Esperava-se que 28 mil novos veículos eletrificados estariam circulando
nas ruas brasileiras até o final de 2021. O número, porém, superou com

folga essa marca. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico
(ABVE), até novembro, foram vendidos no país 30.445 carros elétricos

puros e híbridos, muito acima dos 19.745 registrados em 2020. Com isso,
já há no mercado brasileiro 73 mil modelos desse tipo.

R$ 500
MILHÕES

é quanto deverá movimentar o
mercado de medicamentos com

base em Cannabis no Brasil em 2022
– será o dobro de 2021. A estimativa

foi feita por indústrias do setor

MESMO NA CRISE, VENDAS
DE NATAL NOS SHOPPINGS
TÊM CRESCIMENTO DE 10%

Diante da paralisia econômica, até
que o resultado pode ser

considerado positivo. Segundo
levantamento realizado pela

Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop), as vendas de

Natal tiveram crescimento real de
10% em relação a 2020. Elas porém,
permanecem abaixo dos níveis pré-

pandemia. “Ainda temos desafios,
mas essa retomada representa um
alento para os lojistas que ficaram

meses sem esperança de dias
melhores”, afirmou Nabil Sahyoun,

presidente da entidade.

MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

O dia a dia muitas vezes não nos
deixa tempo para prestar atenção no

quanto somos consumidos pelo
trabalho. Com o modelo remoto, as

horas de começo e fim de expediente
nem sempre ficam muito claras, não

raro somos acionados em horários
diversos e mensagens de trabalho

invadem horas de folga

■■ Claudio Lottenberg, presidente do Conselho de
Administração do Hospital Albert Einstein

PAULA PACHECO/DIVULGAÇÃO – 5/11/18

Chuva alivia hidrelétricas
A última semana do ano sinali-

za para uma melhoria nos níveis
dos reservatórios de usinas hidre-
létricas de todo o país, é o que
aponta o Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS). De acordo
com boletim mensal do órgão, no
período de 25 a 31 de dezembro, o
volume de água estará maior em
todos os quatro subsistemas: Nor-
te, Sul, Sudeste/Centro-Oeste e
Nordeste,ondedeveserregistrado
omaiorvolume,comosreservató-
riosem50%dasuacapacidade,de-
vido às chuvas acima da média na
bacia do Rio São Francisco.

De acordo com o boletim, a se-
manaoperativamantémopadrão
observado das últimas semanas,
comaformaçãodeumsistemade
baixa pressão ao largo da costa da
Região Sul, que favorece a forma-
ção de um novo corredor de umi-
dade.“Portanto,háprevisãodepre-
cipitaçãoacimadamédiasemanal
paraasbaciasdosriosMadeira,To-
cantins, São Francisco e Parnaíba.
As demais bacias de interesse do
Sistema Interligado Nacional (SIN)
apresentam previsão de precipita-

çãoabaixodamédiasemanal”,dis-
se o ONS.

Com isso, as chuvas previstas
paraabaciadoRioMadeiradevem
colaborar para que o subsistema
da Região Norte alcance 47,8% da
capacidade.NoSul,asprojeçõesin-
dicam que o nível chegará a 41,1%,
e, no Sudeste/Centro-Oeste, a
24,9%. A estimativa do ONS é de
que os reservatórios terminem o
ano com um volume maior que o
registrado em 2020, quando os
subsistemas Nordeste, Norte, Sul e
Sudeste/Centro-Oesteencerraram
o ano, respectivamente, com
46,1%, 28,1%, 27,5% e 18,67%, de
energia armazenada nas usinas.

CARGA DE ENERGIA O documento
indicaaindaqueacargadeenergia
esperada para o mês de dezembro
deveterumrecuode0,6%emrela-
ção à carga de dezembro de 2020,
com o volume estimado ficando
em 70.631 megawatts (MW) mé-
dios.OSudeste/Centro-Oesteapre-
sentará redução de 1,7%, com
40.088MW médios. A Região Nor-
destevairegistrardesaceleraçãode
2,7%, com 11.699MW médios. A
carga do Sul segue em 3,6%, com
12.835MW médios. Em relação ao
Norte, a previsão é de 2,3%, com
6.009MW médios. “O percentual é
reflexodosferiadosrelativosàsfes-
tas de fim de ano, mudança na tra-
jetóriaderecuperaçãodaindústria
em decorrência das interrupções
prolongadas na cadeia de supri-
mentos,pressõesintensassobreos
preços, incertezadomercadoeau-
mento das taxas de juros”, infor-
mou o ONS.

LUIZ RIBEIRO/E.M /D.A PRESS – 19/3/14

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021

Tipo:Menor Preço.Critério de Julgamento:
Menor Preço Unitário. OBJETO: Registro de
Preço de lanches e refeições. Entrega das
Propostas: Dia 13/01/2022, até às 08:30
horas, à Praça Coronel Durval de Barros,
52 – Centro – Rio Piracicaba – MG, Cep
35.940.000.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021

Tipo:Menor Preço.Critério de Julgamento:
Menor Preço Unitário. OBJETO: Registro
de Preço de utensílios para atender as
Secretarias Municipais. Entrega das
Propostas: Dia 12/01/2022, até às 08:30
horas, à Praça Coronel Durval de Barros,
52 – Centro – Rio Piracicaba – MG, Cep
35.940.000.

Pregoeiro

Na Bacia
do Rio
Jequitinhonha,
lago da Usina
de Irapé se
recupera


