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O autor confessa que
sempre imaginou Pedro
como “o mais humano
dos apóstolos”

OS CAMINHOS DO PESCADOR
Junho, sexto mês do ano, é o das festas que movimentam todo o
interior brasileiro, herança lusitana. Joaquim Cabral Neto, mineiro,
advogado, com uma série de títulos na carreira, incluindo a presidência da Associação Mineira do Ministério Público e da Confederação
Nacional, professor de Direito Penal da PUC por mais de 25 anos,
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, decidiu
prestar reverência a Pedro, apóstolo de Cristo, e o fez, este ano, publicando “Pelos caminhos do pescador”. E o fez em um livro de quase
400 páginas.
OautorconfessaquesempreimaginouPedrocomo“omaishumanodosapóstolos,emquemencerravamtodas asvirtudesefraquezas
do homem: vaidade, animação, medo, desprendimento, fé, amor,
alegria, fingimento, arrogância, coragem, bazófia, confiança e covardia. Pobre, estouvado, trabalhador, honesto, bom pai de família e
temente a Deus, era a imagem do homem comum. Talvez, seja por
isso que eu tenha encantado com ele! Sem nenhuma característica
especial que o destacasse dos demais tornou-se um líder. Isso é que o
diferenciava de Paulo – um renovador extremista – e de Thiago, o
justo – um conservador empedernido”.
Descreverumhomemassimnãofoimissãofácilparaomagistrado,
mas conseguiu fazê-lo com todo mérito, embora o seu livro não se
tenharestringidoaoapóstolodemaisdedoismilanosatrás.Joaquim
Cabral reconstrói, em pormenores, os anos vividos por Pedro, um
judeu simples que se meteu numa enrascada ao lado de Jesus para
chegar também ao martírio em nome de uma causa.
Mas o autor não se cinge ao lado humano de Pedro e de seus
companheiros de aventura, acompanhando Jesus. Aprende-se muito, porque Cabral nos leva a conhecer as estradas percorridas para
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Admira a constatação de que
uma religião, que surgiu numa
remota província romana,
expandia-se tão rapidamente,
examinando-se os fatores que
colaboraram para a
transformação
difundir a Boa Nova, a crença num Deus eterno e supremo, cuja imagem não pode ser reproduzida e que não há de perecer. Um pormenor: a mensagem, atraente. Todos iguais! Ricos, pobres, escravos,
romanos, gregos ou judeus, letrados, incultos, agricultores e comerciantes.TodosrecebidospelosNazarenos,queostratavamcomigualdade, porque o seu Deus tinha a todos como filhos.
Mas, como foi o desempenho dos Apóstolos dos primeiros
tempos, se o líder fora sacrificado no Gólgota? Onde se reuniam, como se comportavam, quem os acudia, onde se localizava o seu trabalho? O autor procura oferecer respostas a todos os

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
Aviso de Licitação. Processo: 023/2019 - Modalidade Tomada de Preço 003/2019. A
Prefeitura Municipal de Jequitinhonha/MG torna público, que fará realizar licitação na modalidade
Tomada de Preço, Menor Preço Global, objetivando Contratação de Empresa para execução
de recomposição de pavimento das Vias Publicas urbanas da cidade sede e distritos
do municipio de Jequitinhonha com fornecimento de materiais, equipamentos e mao
de obra necessários com entrega dos envelopes de habilitação e proposta até às 09:00:00 do
dia25deJunhode2019,nostermosdaLei8.666/93esuasposterioresalterações.Aosinteressados,
demais informações bem como edital completo estarão à disposição na Prefeitura Municipal de
Jequitinhonha, situada na Avenida Pedro Ferreira, 159 - Centro. Telefone (33) 3741 1312 Jequitinhonha, 07 de junho - Carina Ferreira dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA-MG - Aviso de Licitação: Prc.
132/19 –(Reg. Preços) Pregão Presencial – nº 064/19 Tipo: Menor Preço por Item
- Objeto: Eventual e Futura Contratação de Transbordo de Resíduos Sólidos. Abertura dia 25/06/2019 ás 14h00. Obs.: Informações e Retirada da integra do Edital na
Prefeitura; horário comercial no setor de Compras/Licitações ou e-mail:licitacao3@
camanducaia.mg.gov.br.
Aviso de Licitação: Prc. 138/19 (Reg. Preços)- Pregão Presencial – nº 067/19
Tipo: Menor Preço por Item - Objeto: Eventual e Futura Aquisição de Combustível
– Posto Local. Abertura dia 19/06/2019 ás 09h00. Obs.: Informações e Retirada da
integra do Edital na Prefeitura; horário comercial no setor de Compras/Licitações ou
e-mail:licitacao3@camanducaia.mg.gov.br.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E ADMINISTRAÇÃO
DA CONSTRUÇÃO EM EDIFICAÇÕES, CIMENTO, CAL E GESSO, LADRILHO,
ELÉTRICO E HIDRÁULICO, CERÂMICA, MÁRMORE E GRANITO, OLARIA E
PRODUTOS E ARTEFATOS DE CIMENTO DE BELO HORIZONTE, SABARÁ,
LAGOA SANTA, RIBEIRÃO DAS NEVES, SETE LAGOAS, NOVA LIMA E RAPOSOS, inscrito no CNPJ sob o nº 17.434.754/0001-52, por sua diretoria eleita,
na pessoa do Presidente Eleito Afonso José do Rosário, convoca os integrantes da
categoria profissional, associados e não associados da cidade sede e das demais
cidades integrantes da base territorial, para a Assembleia Geral Ordinária que se
realizará na sede social na Rua Além Paraíba nº 425, bairro Lagoinha, CEP.: 31210120, nesta Capital, no dia 12 de junho de 2019, às 18:00 horas em 1ª convocação,
para deliberarem a seguinte ordem dia: a) apreciação e deliberação sobre a proposta de mobilizações sindicais contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária
impostas pelo governo federal e mobilização para a deflagração da greve geral do
dia 14/06/2019; b) Assuntos gerais da categoria. Não atingindo o “quorum” legal
em 1ª (primeira) a 2ª (segunda) convocação se realizará 30 (trinta) minutos após o
horário da primeira, no mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de presentes. As decisões tomadas nesta assembleia prevalecerão para todos os efeitos
legais. Belo Horizonte, 08 de junho de 2019.
A Diretoria Administrativa.
Afonso José do Rosário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 009/2019 - Processo nº 01-010.975/19-38
OBJETO: Serviços e Obras de Recuperação Estrutural do Centro de Referência e Assistência
Social (CRAS) Califórnia. – MODALIDADE: Concorrência. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço, aferido de forma global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. RECURSOS: São originários da Conta Alienação, a serem alocados no Fundo Municipal de Habitação
Popular da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), conforme dotação orçamentária para o exercício de 2019 número: 2704.1100.16.482.064.1207.0004.449051.04.04.00 – SICOM
192. DATA DO JULGAMENTO: 12 de julho de 2019. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h30m.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo Geral da sede da Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte – URBEL, localizada em Belo Horizonte, MG, na Avenida do Contorno, 6.664, 1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min às 12h00min e de
14h00min às 16h00min e no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão ser
obtidas por meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não
utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente através de depósito
ou transferência direta em conta corrente da URBEL, mediante apresentação de comprovante. Os
projetos serão disponibilizados em meio digital, no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes ou
mediante apresentação de CD-R ou DVD-R não utilizados. Belo Horizonte, 6 de junho de 2019.
Josué Costa Valadão - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

quesitos, e o faz em amplitude e profundidade.
Admiraaconstatação deque umareligião, quesurgiu numaremota província romana, ao cabo de relativamente poucos anos, expandia-se tão rapidamente, examinando-se os fatores que colaboraram
para a transformação. A partir de um pequeno grupo judeu, o movimentoadquiriumaioresproporçõesdentrodoImpério,primeiramente nas províncias orientais de língua grega e, em seguida, nas províncias romanas ocidentais ao longo da Europa mediterrânea. O cristianismo era, então, um fenômeno urbano, desenvolvendo-se especialmente nas cidades costeiras do Mediterrâneo.
Cabral alerta que a língua grega, na qual os textos cristãos foram
originalmente escritos ou traduzidos – era, na verdade o Coiné, um
dialeto falado pelo povo nas regiões helenizadas do Oriente. Deste
modo, se Paulo não houvesse escrito suas Epístolas em grego e os
textos da Boa Nova não tivessem sido traduzidos para aquela língua,
poucosteriamsidoconvertidosentreosnão-judeusdelínguagrega,e
o cristianismo dificilmente se teria tornado um religião mundial no
decurso de três séculos.
A difusão da mensagem cristã, por muitos anos, se fez através do
grego, e não só aramaico ou do hebraico. Os judeus, já no século IV
a.C., estudavam o antigo Testamento na chamada tradução dos setenta (Septuaginta)elaborada emAlexandria porsábios dadiáspora.
É o que o livro de Cabral conta, em linguagem acessível, e ensinando
muito, o que justifica sua leitura.

* Jornalista, escritor e membro da Academia Mineira de
Letras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 010/2019 – CC - Processo nº 01-007.719/19-08
OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e de áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa
Estrutural de Áreas de Risco – PEAR, junto às Vilas, favelas e áreas de interesse social do
Município de Belo Horizonte – MODALIDADE: Concorrência. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
Preço, aferido de forma global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
RECURSOS: são originários do Fundo Municipal de Saneamento, a serem alocados no Fundo
Municipal de Habitação Popular da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI),
conforme dotação orçamentária para o exercício de 2019 número:
2704.1100.16.482.225.1231.0019.449051.04.04.00 – SICOM 177. DATA DO JULGAMENTO:
10 de julho de 2019. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h30m. OBTENÇÃO DO EDITAL: O
edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na Supervisão Administrativa e de
Acervo – Protocolo Geral da sede da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL, localizada em Belo Horizonte, MG, na Avenida do Contorno, 6.664, 1º Andar,
Savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às
16h00min e no site https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão ser obtidas
por meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente através de depósito
ou transferência direta em conta corrente da Urbel, mediante apresentação de comprovante.
Belo Horizonte, 04 de junho de 2019.
Josué Costa Valadão - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CURVELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 035/2019
Objeto: Aquisição de caminhão novo, zero quilometro, para que seja
instalada no chassi usina de micropavimento, através de Contrato de
Financiamento Caixa nº 0525927 DVº:28. Abertura da sessão dia 25/6/
19 às 14h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Propostas até 8h do mesmo dia.
Curvelo, 7/6/19 – Valquíria Moreira Duarte - Pregoeira
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 034/2019
Fica retificada a publicação constante da página 9 do Jornal Hoje em
Dia, datado de 7/6/2019, onde se lê “onde se lê: “Contrato de
Financiamento Caixa nº 0525297 DVº:28”, leia-se: “Contrato de
Financiamento Caixa nº 0525927 DVº:28”.
Curvelo, 7/6/19. Valquíria M Duarte - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG
Aviso de licitação. TOMADADE PREÇOS 006/2019 -AMPLAPARTICIPAÇÃO - Processo
nº 144/2019. O Município de Guaxupé - MG torna pública a realização da TOMADA
DE PREÇOS 006/2019, Processo nº 144/2019, empreitada tipo menor preço global,
destinada à seleção e contratação de empresa de engenharia com vista a elaboração
de projetos para iluminação (projetos luminotécnicos) dos imóveis públicos tombados
no Município de Guaxupé/MG. O edital completo estará à disposição dos interessados
na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Av.
Conde Ribeiro do Valle, 113 - pavimento superior, Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 35591021, a partir do dia 14 de junho de 2019 e também no site www.guaxupe.mg.gov.br, onde
o edital completo poderá ser baixado. Entrega dos envelopes, até o dia 09 de julho de 2019,
às 09:00 horas, abertura no mesmo dia as 09:00 horas na Sala de Reuniões da Secretaria
Municipal de Administração da Prefeitura de Guaxupé, situada na Av. Conde Ribeiro do
Valle, 113 - pavimento superior, centro, Guaxupé, Minas Gerais, devendo as empresas e
os técnicos especializados interessados se cadastrarem na Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura de Guaxupé até o dia 05 de julho de 2019. VISITATÉCNICA
OPCIONAL: Deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento
Urbano, endereço Rua Barão de Guaxupé, 50 - Centro - Guaxupé/MG - fone (35) 35591090 para ser realizada entre os dias 17 de junho a 08 de julho de 2019, nos horários das
09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas. Maiores informações na Secretaria
Municipal de Administração de Guaxupé e no site www.guaxupe.mg.gov.br. Guaxupé, 07
de junho de 2019. Rafael Augusto Olinto - Secretário Municipal de Administração.

