
MANOEL HYGINO

No Vaticano, convocada pelo papa Francisco, realizou-
se, no passado fim de semana, a reunião de 190 repre-
sentantes do alto clero de todo o mundo para discutir o
tema (e o problema) “A proteção de menores na Igre-
ja”. Por aquela época, bem próxima, o papa tomou
outra atitude enérgica. Ele, que não titubeia diante de
cardeais, expulsou um sacerdote goiano, de 45 anos,
suspeito de abuso sexual contra ex-freiras e ex-noviças,
perdendo o padre o status clerical. Significa que o pa-
dre, ou ex, ordenado há 19 anos, deixou de ser sacerdo-
te, na punição mais grave que a Igreja Católica pode
impor a um clérigo.
A expulsão é o desfecho de investigação canônica

contra o religioso, que, após passar por muitas dioce-
ses no Brasil, atualmente responde ao bispo de Ciudad
del Este, no Paraguai. Citado como molestador de pelo
menos 11 mulheres, ele fora afastado temporariamen-
te. Agora, a decisão é definitiva.
Francisco, aliás, afirmou na histórica e recente abertu-

ra da cúpula do Vaticano: o “povo de Deus” espera
“medidas concretas” contra a pedofilia. Para o pontífi-
ce, pedofilia não pode existir.

Há uma aproximação de datas. Veja:
Emum fevereiro nãomuito remoto, registrou-se o anún-

cio da renúncia de Bento XVI ao comando da Igreja Católi-
ca. Seu ato se tornou conhecido do mundo em pleno dia
28, em2013, quando ele surpreendeu a cristandade. Uma
sombra pairou sobre o trono de Pedro. Bento XVI foi o
quarto pontífice a renunciar, antecedido por Gregório XII,
em 1415. A renúncia não invalida os fundamentos e muito
menos o que pregou Jesus de Nazaré, provocando, po-
rém, um estremecimento talvez como da barragem da
Vale, de 25 de janeiro em Brumadinho. Mas as posições
de Francisco são inabaláveis, a despeito de tudo.
Convém trazer do passado o que aconteceu com Ben-

to XVI. Ele teria alegado problemas de saúde e desa-
cordo com condutas sociais, como casamento entre
pessoas do mesmo sexo e a necessidade de esses
casais adotarem filhos, mas a realidade é outra, co-
mo se depreende dos murmúrios nos corredores da
Santa Sé. Aliás, isso acontece há décadas, centênios,
não há novidade.
Vale a pena repetir: uma coisa é a religião católica,

outra o Vaticano, que é um Estado e, como tal, tem suas

mazelas, seus subterrâneos, suas podridões, como su-
blinhou o jornalista Oscar Andrades, em seu blog.
No caso imediatamente precedente, seria o envolvi-

mento do Vaticano no submundo do crime em opera-
ções financeiras. No caso mais recente, em que Francis-
co aparece aparentemente lançando chamas contra os
abusadores sexuais é outro episódio. De todo modo há
crime, com o que a Igreja não concorda e contra ambos
Francisco se levanta com todo vigor e rigor, ainda, com
autoridade da Igreja. Confessou a plenos pulmões:
“Me traz à mente a cruel prática religiosa, difundida

no passado em algumas culturas, de oferecer seres
humanos – frequentemente crianças – como sacrifício
nos rituais pagãos. Gostaria de reafirmar com clareza:
se na Igreja for descoberto um só caso de abuso – que
em si mesmo já representa uma monstruosidade, o
abusador é um instrumento de Satanás, e a Igreja está
diante de uma manifestação do mal”.

A MÃO FORTE DE FRANCISCO

* Jornalista, escritor emembro da AcademiaMineira de

Letras

MHYGINO@HOJEEMDIA.COM.BR

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOSÉ DO JACURI/MG
O Município de São José do Jacuri/MG torna público o Resultado de
Licitação. Pregão Presencial nº 002/2019 - Proc. nº 008/2019. Objeto:
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal e locação de Cilindros de Gás
Oxigênio Medicinal para uso na Secretaria Municipal de Saúde no
Município de São José do Jacuri/MG, nos quantitativos e especi7cações
do Edital, para o exercício de 2019. Tipo: Menor Preço Item. Empresa
Ganhadora:WHITEMARTINSGASES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ:
35.820.448/0036-66, dos Itens: 01,02 e 03; no valor de R$ 56.897,50.
Data do Julgamento: 26/02/2019. Informações, prédio da Prefeitura.
tel: (33) 3433-1314. E-mail: licitaja@hotmail.com.br.

Meirilane Moreira Flores

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - nº 035/2019

O Município de Nova Lima torna
público, que fará realizar o Pregão
Presencial - nº 035/2019. Objeto:
Contratação de empresa espe-

cializada para prestação de ser-

viços gerais terceirizados na área

de recepção. Data de realização

15/03/2019 às 09:30 h. O edital
poderá ser retirado no site www.
novalima.mg.gov.br, em Portal
da Transparência/Publicações.

Nova Lima, 26 de fevereiro de 2019.

O Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU/MG. Resultado
da Quarta Reunião. Torna público o resultado da quarta reunião da
Comissão Permanente de Licitação referente à “TOMADA DE PREÇO
12/2018”, cujo objeto é a Contratação de Agência de Publicidade para
prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Manhuaçu fazendo a
elaboração e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação. Foi classi%cada a empresa: M F do Amaral. Fica aberto o
prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação para
interposição de recurso conforme previsto em Lei, e caso não ocorra, %ca
marcada para o dia 18 de março de 2019 às 09h00min, na sala de
reuniões do Paço Municipal, a QUINTA REUNIÃO PÚBLICA. Mais
informações pelo telefone (33) 3339-2712 e no site o6cial do Município:
www.manhuacu.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA/MG. Processo
Licitatório 016/2019 - Pregão Presencial 06/2019, tipo Menor Preço
por Item. Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de
construção, elétrico, hidráulico, ferramentas e EPI’s. Data: 14/03/2019
às 08:10 horas. Edital será obtido na sala de Licitação da PMG e ou
e-mail: licitacaoglaucilandia@yahoo.com.br, site: www.glaucilandia.
mg.gov.br.

PREFEITURAMUNICIPALDE BELO HORIZONTE
SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIAURBANIZADORAEDEHABITAÇÃODEBELOHORIZONTE–URBEL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 004/2019 - Processo nº 01-157.664/18-85
OBJETO: Contratação de serviços para execução e implementação do Projeto de Trabalho Téc-
nico Social – PTTS do empreendimento Córrego Olaria/Jatobá. MODALIDADE: Concorrên-
cia. TIPODE LICITAÇÃO:Menor preço, aferido de forma global. REGIMEDE EXECUÇÃO:
Empreitada por preço unitário. RECURSOS: FundoMunicipal de Saneamento. DATADO JUL-
GAMENTO: 3 de abril de 2019. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 14h30m. OBTENÇÃO DO
EDITAL: O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na SupervisãoAdminis-
trativa eAcervo – Protocolo Geral da sede da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo
Horizonte – URBEL, localizada em Belo Horizonte, MG, naAvenida do Contorno, nº 6.664, 1º
andar, bairro Funcionários, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h, e,
também, no site www.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão ser obtidas por meio digital, me-
diante o fornecimento pelo interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia
reprográfica, com o recolhimento do valor correspondente, calculado conforme a quantidade fo-
lhas. A licitação não dispõe de projetos de engenharia. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.

Josué Costa Valadão - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG

PROCESSO LICITATÓRIO PMI/SMA/SUCON 025/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE

Aviso: PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON Nº 007/2019 -
PROCESSO LICITATÓRIO PMI/SMA/SUCON Nº 025/2019, cujo
objeto consiste na Contratação de empresa especializada para
montagem de estrutura, organização, planejamento e execução
do 16º Aniversário do Museu do Tropeiro, Ipoema – Distrito de
Itabira/MG. Recebimento dos envelopes de propostas e habilitação:
dia 14/03/2019, às 14:30 horas no Auditório da Prefeitura Municipal de
Itabira/MG. O edital poderá ser retirado pelo e-mail: contratositabira@
yahoo.com.br.

Itabira, 26 de fevereiro de 2019.

Maria Regina Silva Oliveira Camilo
Secretária Municipal de Administração
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PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOSE DO JACURI/MG
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 009/2019
Proc. nº 015/2019

Redesignação data abertura: 28/02/2019 às 09:00hs. Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar das Escolas da
Rede de Ensino Municipal de São José do Jacuri/MG, para o ano letivo
de 2019. Tipo: Menor Preço por Item. Justi7cativa: Por motivo de força
maior, problemas de saúde, a Pregoeira não pode estar presente na sessão
do dia 26/02/2019 às 09:00hs. Mantidas todas as demais condições
preestabelecidas no Edital. Informações, prédio da Prefeitura. Tel: (33)
3433-1314. E-mail: licitaja@hotmail.com.br.

Claudio José Santos Rocha

Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOSEBASTIÃODOPARAÍSO/MG
Processo de Licitação, modalidade Concorrência Pública nº 005/2018
- Processo nº 1581/2018, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LAUDO
E PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE DO 3º PAVIMENTO
E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, AMBOS
DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS MALDI, CONFORME
ORÇAMENTO DETALHADO, TERMO DE REFERÊNCIA E ART’S
ANEXOS AO PROCESSO. A abertura será dia 02 de ABRIL de 2019 às
09:00 horas. O Edital completo e as demais informações relativas a presente
Licitação encontram-se a disposição no site: www.ssparaiso.mg.gov.br e
na Prefeitura Municipal, Gerência de Compras e Licitações, na Praça Inês
Ferreira Marcolini nº 60, Lagoinha, nesta cidade, fone (35) 3539-7000 ou
fone/fax (35) 3539-7015, diariamente das 11:30 às 17:30h, onde poderão
ser lidos, examinados e adquiridos.

São Sebastião do Paraíso/MG, 26 de fevereiro de 2019
Fátima Aparecida da Cruz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Município de Ninheira
A PM Ninheira infor-
ma que o extrato do PP
010/2019 se encontra na
íntegra no site: www.dia-
riomunicipal.com.br e o
edital esta disponível em:
www.ninheira.mg.gov.br.

���� �� � ����	 
���� � 	
�� �� �����	�� � ���������	 ��
�������� � ���� � ���
�� ���	� � ��	������ ����� �! !�"
 �#$%$""!&�" '�$ %$!( )!%* �����%%+�� ! ,!%! -���#%!#!% $�,%$"! $",$� !( )!&! �!
,%$"#!./� &$ "$%0 .�" &$ ���#%�($ "!� #*% �  �#$1%!&� �� ���2!#$ ! ,%!1!"3
$�1(�2!�&� &$" �"$# )!./�3 &$&$# )!./�3 &$"%!# )!./�3 &$"��, � )!./� $
!""$�$(4!&�"3  ��(�" 0$ &$ (!%0!" &$ ��"'� #�" !$&$" !$15,# $ " � (!%$"3 ���
6�%�$� �$�#� &$ �/��&$��2%! $ �!#7% !�,% �! �$�$""*% �"83 $� !#$�& �$�#� !�
���� ���	� � 9� &!&$ 	��: " #�!&! ; ��! � ��%!4 < 1�$ %$&� �%����& �
�$%%! 
$%&$3 �� �� � ���= >�?@>���>� A �$(� ��% )��#$ � BC3 ��D� $�&$%$.� "$%*
� �$"�� ,!%! %$�$2 �$�#� $ !2$%#�%! &�" $�0$(�,$" ���#$�&� ! ,%�,�"#!
���$%� !( $ ! &����$�#!./� &$ 4!2 ( #!./� �� & ! �:��>����� ;" ��=��4? �!%!
%$# %!&! &� $& #!( $ !�$""� ;" &$�! "  �6�%�!.E$"3 �"  �#$%$""!&�" &$0$%/�
& % 1 %�"$ ; 9� &!&$ 	3 �� �:3 �$(� ��% )��#$3 BC?3 $� !#7 �> F#%+"G & !" !�#$" &!
&!#! !� �! �$�� ��!&!3 �� "�( � #!% ,$(� $��! (= ( � #!�!�?!��:H"$"#"$�!#?�%1?2%?
	��? �B���� �� �����	��

MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM/MG
Torna público, P.P. 002/2019, objeto:
Aquisição de equipamentos para
mecanização agrícola conforme Contrato de
Repasse nº872413/2018/MAPA/CAIXA.
Entrega dos envelopes e julgamento ás
09:00hsdodia14/03/2019.Mais informações
pelo tel: (38) 3255-1133, ou pelo e-mail:
licitacaobotu@gmail.com José Francisco de
Assis Ferreira Pregoeiro.
ExtratodeContrato.Contratante:Prefeitura
Municipal de Botumirim/MG,PL 009/

2019.Adesão 001/2019. Objeto: Adesão a
AtadeRP.046/2018RealizadapelaPrefeitura
Municipal de Bambuí/MG, para aquisição de
um, Micro-Onibus, para a manutenção das
atividades da atenção básica. Contratados:
MarcopoloS/ACNPJ.88.611.835/0008-03no
valor global de R$255.000,00. Vigência: 25/
01/2019 a 25/05/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU/MG. Aviso de
Licitação. Pregão Presencial nº 17/2019; do tipo Menor Preço,
julgamento por Item, para Aquisição de Ração, Medicamentos e
Insumos destinados ao Canil Municipal. Sessão dia 15/03/2019 às
09h00min. Comissão Permanente de Licitação. Manhuaçu/MG, 22 de
fevereiro de 2019.

Seu ato se tornou
conhecido domundo em
pleno dia 28, em 2013,
quando ele surpreendeu
a cristandade

16 HORIZONTES / 27 FEV 2019
HOJE EM D I A B E LO HOR I ZONTE


