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Desalojadas de seus imóveis, inundados pelas chuvas em Santa Luzia, Pará de Minas, Betim
e Sabará, famílias lamentam dificuldades antigas, outras enchentes e questões não resolvidas

❚ TRAGÉDIAS ANUNCIADAS

Problemas conhecidos,
dramas que se repetem

LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL
CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31.300.046.222

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Táxi Aéreo S/A – Air Brasil a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, em sua sede social, situada na Av. Santa Rosa, 123, São
Luiz, Belo Horizonte, MG, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:a) alteração dos artigos 23 e 24, do estatuto social
da Companhia, com a modificação da composição da diretoria da Companhia; e b) outros assuntos de interesse social.

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022.
O Conselho de Administração.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3009/2022 - 1° Leilão

e nº 3010/2022 - 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
21/01/2022 até 30/01/2022, no primeiro leilão, e de 04/02/2022 até 14/02/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF,
GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, E TO e no escritório da leiloeira, Sra.
FABIANA ROSA DE JESUS, no endereço abaixo: Rua Arquiteto Heitor de Melo, 91, Vila
Euthalia, São Paulo/SP, CEP 03.519-000, (17) 3033-4424, (11) 2653-8583, (17) 3215-3250.
Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 9h às 12h e das 13h às 17h (Site:
www.fidalgoleiloes.com.br) (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
ximoveis) O 1° Leilão realizar-se-á no dia 31/01/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 15/02/2022, às 13h (horário de Brasília),
ambos exclusivamente no site da leiloeira, no endereço www.fidalgoleiloes.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2022 - Processo nº 11/2022. Torna público, que às
13h00min, dia 21/01/2022, 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
Seguro para veículos pertencentes à Frota do Município de Morro da Garça/
MG. Edital e informações, endereço acima, fone: (38) 3725-1110, ou e-mail:
licitacao@morrodagarca.mg.gov.br no horário de 08h00min às 16h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 01/2022 - Processo nº 10/2022. Torna público, que às
08h30min, dia 21/01/2022, 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 Empresa
paraprestaçãodeserviçodeTransporteEscolarnoMunicípiodeMorrodaGarça/
MG. Edital e informações, endereço acima, fone: (38) 3725-1110, ou e-mail:
licitacao@morrodagarca.mg.gov.br no horário de 08h00min às 16h00min.

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 (“Usiminas” ou
“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei 6.404/76 e
à Resolução 44/2021 da CVM, vem informar aos seus acionistas e ao público em
geral que, em função das intensas chuvas na região de Itatiaiuçu/MG, em níveis
expressivamente superiores à média histórica, as operações de sua controlada
Mineração Usiminas S.A. (“MUSA”) foram temporariamente paralisadas.
As atividades deverão ser retomadas quando as condições climáticasmelhorareme
permitiremacesso seguro àsminas eo funcionamento adequadodeequipamentos,
bem como após uma revisão das condições das instalações em geral.
Esclarecemos que, por ora, a paralisação da MUSA não deverá afetar o
fornecimento de matéria prima para a Usiminas, e que serão utilizados estoques
da própria MUSA para o fornecimento.
Adicionalmente, e também em razão das fortes chuvas na região, informamos que
a MUSA acionou neste sábado, 08/01, o nível 1 do Plano de Ação de Emergência
de Barragens da Mineração (PAEBM) para sua Barragem Central, desativada
desde 2014. O Nível 1 significa um estado inicial de alerta e não representa
comprometimento dos fatores de segurança da barragem, não requer a retirada
de moradores das áreas de risco e nem o toque de sirenes.
A Companhia manterá o mercado devidamente informado sobre novos
desdobramentos.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022.
Alberto Ono

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3011/2022 - 1° Leilão

e nº 3012/2022 - 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 28/01/2022
até 06/02/2022, no primeiro leilão, e de 11/02/2022 até 21/02/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO,
MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE, SC e TO e no escritório da leiloeira,
Sra. Angélica Mieko Inoque Dantas, no endereço abaixo: Rua Paulo Franco, nº 85 - CJ 194 -
Vila Hamburguesa - São Paulo/SP - CEP: 05305-030, telefone (11) 3868-2910. Atendimento
no horário de segunda a sexta-feira de 09:00 às 17:00hs (Site: www.lancetotal.com.br). (O
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á
no dia 07/02/2022, às 13:00 horas (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 22/02/2022, às 13:00 horas (horário de Brasília), ambos
exclusivamente no site da leiloeira, no endereço www.lancetotal.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PIRACICABA/MG

SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 128/2021

PREGÃO PRESENCIAL 068/2021
OBJETO: Registro de Preço de utensílios
para atender as Secretarias Municipais.
Suspender o Sine Die conforme Decreto nº
003 de 09 de janeiro de 2022 – Estado de
Emergência Pública, Processo Licitatório
128/2021 - Pregão Presencial 068/2021,
para o Dia 19/01/2022, 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

SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 129/2021

PREGÃO PRESENCIAL 069/2021
OBJETO: Registro de Preços de lanches e
refeições. Suspender o Sine Die conforme
Decreto nº 003 de 09 de janeiro de 2022 –
Estado de Emergência Pública, Processo
Licitatório 129/2021 - Pregão Presencial
069/2021, para o Dia 20/01/2022, 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

SUSPENSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 127/2021

TOMADA DE PREÇO 006/2021
OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na área de projetos de engenharia
para a prestação de serviços técnicos de ela-
boração de projetos do Complexo Turístico.
Suspender o Sine Die conforme Decreto nº
003 de 09 de janeiro de 2022 – Estado de
Emergência Pública, Processo Licitatório
127/2021 - Tomada de Preço 006/2021, para
o Dia 18/01/2022, às 08:30 horas, à Praça
Coronel Durval de Barros, 52 - Centro - Rio
Piracicaba-MG, Cep: 35.940.000. Pregoeiro.

Uns perderam a televisão
comprada em 24 parcelas, outros
viram os móveis se encharcarem
de água barrenta. O nível do cór-
rego subiu e fez a cama do casal
desaparecer, enquanto, na corre-
ria, havia tempo apenas para to-
do mundo sair do local. “Feliz-
mente, não perdemos a fé nem a
vida”, conforta-se a aposentada
Giselda Marta, de 62 anos, 33 dos
quais vividos no Bairro Boa Espe-
rança, em Santa Luzia, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Devido às fortes chuvas que
elevaram o chamado Córrego do
Hospital, canalizado na Avenida
Raul Teixeira da Costa Sobrinho,
Giselda e o filho Eliézer Eduardo
dos Santos, de 38, tiveram que
deixar o imóvel e se abrigar no
prédio da Assembleia de Deus do
Brasil, perto de onde moram. No
sábado, o pastor Juvenal Francis-
co da Silveira acolheu oito famí-
lias nas instalações da Avenida
Presidente Afonso Pena.“Muitos
voluntários têm nos ajudado,
trazendo marmitex e lanche”,
conta Juvenal.

Giselda não chorou de deses-
pero e tem se mantido firme e
forte numa parte do templo, pa-
ra onde carregou móveis, rou-
pas, enceradeira, eletrodomésti-
cos e outros pertences. “Não é fá-
cil carregar de um lado para ou-
tro. De repente, fica tudo fora do
lugar”, diz Giselda olhando o cór-
rego que se encontra com o Rio
das Velhas pouco adiante e fez a
avenida se transformar em volu-
me único de água. Em Minas,
outras famílias vivem situação
semelhante – e de imensa triste-
za – em Sabará e Betim, também
na RMBH, e Pará de Minas, na
Região Central.

Trabalhador de uma empresa
de Santa Luzia, Cleiton dos San-
tos Jerônimo, de 42, conta que
não vai ao serviço há dois dias.
Está abrigado na igreja com a
mulher e lamenta pelos prejuí-
zos e o drama de ter ficado sem
o teto da família. “Na primeira
enchente, em 2019, perdi tudo,
até o carro. Agora, até os faróis
(do novo) estão com barro”,
mostra Cleiton, que tem certeza
da origem dos problemas. “Des-
de que desviaram o curso do
córrego para construção de um
viaduto (há anos interditado),
ele transborda durante chuva
forte”, afirma.

No segundo andar do templo,
ele acomodou o guarda-roupa,
máquina de lavar, roupas de ca-
ma, colchão e é hora de voltar pa-
ra casa e começar a faxina. Se de-
morar muito, a lama gruda nas
paredes como se fosse uma cola
e ninguém consegue retirá-la.

Chateação e frustração são as
palavras encontradas pela comer-
ciária Camila Bedine para descre-
ver a situação causada pela en-
chente. Casada com Getúlio Bedi-
ne, ela diz conhecer o problema de
longa data, pois foi criada no bair-
ro. Pais de Giovanna, de 3 anos,
Getúlio e Camila olhavam o qua-
dro do alpendre da casa de ami-
gos.“Sentimos que ia transbordar,
então, retiramos tudo aos poucos,
durante a semana”, disse Getúlio.

O casal vem se surpreenden-
do com o grande número de ca-
ramujos“enormes”que está apa-
recendo. Pouco antes, contou ao
repórter: “Nunca vi tanto rato
morto”.“Aqui, todo mundo ajuda
todo mundo. Fazemos um muti-
rão para tirar os pertences e de-
pois para recolocar no lugar”, diz
Cleiton. Uma das dificuldades pa-
ra as pessoas em “vida provisó-
ria” se encontra na hora do ba-
nho. Como o templo não tem
chuveiro, cada um se vira, indo à
casa de parentes ou de amigos.

LIMPEZA A experiência já mos-
trou às famílias desalojadas que,

ao menor sinal de que as águas
abaixaram, é hora de voltar para
casa e começar a faxina. Betim, na
Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, amanheceu, ontem, com
diversos pontos alagados. A cida-
de está em estado de emergência,
após o transbordamento do nível
do Rio Betim, principal causa do
drama de várias famílias e prejuí-
zos. O vendedor Thalyson Carva-
lho Oliveira, de 32, morador da
Rua Benedito Pereira da Fonseca,
no Bairro Ingá, contou que, por
volta das 17h de domingo, quan-
do o curso d’água começou a
transbordar, saiu imediatamente
de casa com a família.

“Fiquei preocupado. Peguei
duas bolsas, tentei juntar algu-
ma coisa, e saí de casa com mi-
nha mulher e meu filho. Pega-
mos o carro e saímos. Depois re-
tornamos e tudo tinha sido to-
mado pela água”, relata. Thaly-
son disse que as paredes apre-
sentavam marca a cerca de 50
centímetros de altura.

Os prejuízos não foram me-
nores para a instrutora circense
Consuelo Marta Paracampos,
que mora com o marido e dois
filhos no Bairro Vila das Flores.
“Perdi cama elástica, pula-pula e
a rede de proteção, que foi parar
na cerca de um vizinho e está
agora cheia de lixo. Minha má-
quina de lavar também foi em-
bora”, lamentou Consuelo. “O
perigo agora está nas trincas nas
paredes, a gente fica com me-
do”, ressaltou.

Em Sabará, uma das cidades
mais antigas de Minas, localizada
na Grande BH, lama e prejuízos
para quem teve a casa inundada,
pista escorregadia e queda de pe-
lo menos 10 barrancos na rodo-
via BR-262, que liga o município
à capital, se misturam num cená-
rio de desolação para os morado-
res do município histórico.

De rodo e vassoura na mão, é
hora de começar a limpeza, em-
bora a chuva persista. Na manhã
de ontem, numa loja de peças de
veículos na Avenida Expedicio-
nário Romeu J. Dantas, Bernardi-
no Calixto de Almeida, de 71, aju-
dava a tirar a sujeira no estabele-
cimento do genro.“Todo ano que
chove esta situação se repete, e
nós sempre temos que arcar com
os prejuízos”, disse. Bernardino
explicou que as perdas só não fo-
ram maiores “porque suspende-
mos muitas mercadorias”.

SOLIDARIEDADE Com a previsão
de que o Rio Doce ultrapasse o ní-
vel de 3,60 metros em Governa-
dor Valadares, na Região Leste de
Minas, todo cuidado é pouco. A
população está sendo orientada
pela Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil (Com-
dec) a retirar móveis, eletrodo-
mésticos, e procurar se proteger.

Voluntários também estão
ajudando quem mora nas áreas
próximas ao rio. No Bairro Santa
Rita, alguns moradores, além de
fazer postagens nas redes sociais
sobre a situação, levam móveis
para terraços, agilizam mudan-
ças e fazem apelos para doações
de cestas básicas.

GUSTAVO WERNECK, MATEUS MURATORI, LEANDRO COURI E EDÉSIO FERREIRA

Sem perder a fé, a aposentada Giselda Marta, com o filho, Eliezer
Eduardo, foi acolhida numa igreja evangélica de Santa Luzia

Além da perda de equipamentos de trabalho e eletrodomésticos, a
instrutora Consuelo Paracampos teme as trincas nas paredes, em Betim

Cleiton Santos teve de sair de casa, com a mulher, depois de ter visto
novo transbordamento de córrego desviado por causa de viaduto

Aos 71 anos, Bernardino Calixto já viu outras enchentes em Sabará e, no
mesmo local, ajudou a retirar a lama que invadiu a loja do genro
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