
Durante reunião com o go-
vernador reeleito de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, ontem, o mi-
nistro da Infraestrutura, Marce-
lo Sampaio, mesclou seu discur-
so sobre projetos para o setor
com ataques às antigas gestões
no estado e no Brasil. Ele tam-
bém prometeu que vai entregar
parte da duplicação da BR-381
até o fim de outubro."No Brasil,
tínhamos um programa de go-

verno anterior com várias obras
inacabadas, então a nossa meta
desde o começo era finalizar
elas. Aqui no estado, a gente tem
uma obra emblemática, que é
um monumento ao descaso e à
corrupção, que é a duplicação da
BR-381, de Belo Horizonte a Go-
vernador Valadares. E nós vamos
entregar parte dela na última se-
mana deste mês. Uma rodovia
difícil para a engenharia e com-
plexa em termos de solução",
declarou o ministro.

A BR-381 também foi tema da
coletiva de imprensa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no domingo, quando o petista
promoveu um ato de campanha
na capital mineira. “Essa estrada
começou no governo da Dilma,
porque nós fizemos ela até Belo
Horizonte, depois ela ia até Go-

vernador Valadares. [...] Foi feita
licitação para fazer o trecho na
chamada 'Estrada da Morte',
uma empresa espanhola ganhou
a concessão e depois essa empre-
sa desistiu”, explicou Lula ao se
referir à ex-presidente petista.

De acordo com Sampaio, o lei-
lão para a duplicação do trecho
restante da rodovia vai ocorrer
até a última semana de dezem-
bro. Ele revelou ainda que preten-
de publicar, nos próximos 15
dias, o edital para o projeto da BR-
262, no sentido Espírito Santo.

METRÔ Apesar de não citar o
metrô de Belo Horizonte na lista
de projetos de infraestrutura pa-
ra o setor de transporte, o minis-
tro falou sobre o tema ao ser per-
guntado na coletiva de impren-
sa. "Foram repassados R$ 2,8 bi-

lhões pelo governo federal para
que a gente pudesse ter um ce-
nário de viabilidade econômica e
financeira por parte do projeto e
com ela privatizada haverá a
concessão para que seja explora-
da e construída a segunda linha
do metrô", declarou. O edital pa-
ra a concessão foi publicado em
setembro pelo governo do esta-
do e está previsto para ocorrer
em 22 de dezembro, na B3, em
São Paulo. A vencedora do leilão
será responsável pela gestão,
operação e manutenção da rede,
incluindo a Linha 1 (Novo Eldo-
rado-Vilarinho) e Linha 2 (Nova
Suíça-Barreiro). A rede de trans-
porte metroviário em Minas Ge-
rais, atualmente, atende à capital
mineira e Contagem, compreen-
dendo 19 estações e 28,1 quilô-
metros de extensão.
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❚ CORRIDA AO PLANALTO

Apoiador da reeleição de Bolsonaro, governador de Minas rebate declarações do candidato
do PT, que sugeriu a ele comparar a sua gestão (2003-2010) com a do atual presidente

Zema: “Lula deveria pedir
perdão aos mineiros”

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA/MG
1º Termo aditivo ao contrato nº 041/2022. Partes: Municipio de Mirabela/MG e a
Empresa Construtora Novais LTDA, CNPJ nº 86.496.478/0001-70. Objeto: Contratação
de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de revitalização
e capa asfáltica com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), nas ruas Bom
Jesus, João Antônio, Mariano de Almeida, Augusto Ribeiro, rua dos Xavier, Damásio Luiz
\raújo, rua do Shopping galeria e rua Carlos Paulino no centro da cidade de Mirabela/
MG. Iniciando tal prorrogação em 26/09/2022 pelo período de 05 (cinco) meses (até
25/02/2023). Fernanda Cristina Vieira e S. Rodrigues – Presidente da CPL.

EDITALDE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIAPRESENCIAL
E ELETRÔNICA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS
DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E OURO BRANCO – APUBHUFMG+
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo
Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBH, entidade sindical de primeiro grau, inscrito
no CNPJ nº 21.853.775/0001-80, com sede na Rua Artur Itabirano, nº 70, bairro São José/
Pampulha, Belo Horizonte - MG, CEP 31275-020, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca toda(o)s a(o)s filiada(o)s docentes ativa(o)s e inativa(o)s de Universidades Federais
de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco para a realização em via de urgência
de Assembleia Geral Extraordinária Presencial e Eletrônica, sendo neste último formato
exclusivamente para os filiados vinculados ao campus de Montes Claros, Ouro Branco e
aposentados, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser realizada no dia 13 de outubro de
2022 (quinta-feira), às 10 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 11 horas, em
segunda e última convocação. A Assembleia Extraordinária ocorrerá no Auditório do Colégio
Técnico da UFMG/COLTEC – Campus Pampulha. A votação presencial e eletrônica ocorrerá
com apreciação e deliberação da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Paralisação dia 18/10/2022
contra os cortes em defesa da Universidade pública, gratuita e de qualidade social e científica.
O link de acesso à sala virtual da Assembleia será informado aos filiados cujo acesso virtual
tenha sido franqueado pelos meios de comunicação do sindicato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/MG
ADJUDICAÇÃO DACONCORRÊNCIANº 005/2022

O Pres. da Comissão de Licitação da Pref. Mun. Cachoeira da Prata/MG, Adjudica
a empresa Construtora Ágil Ltda, CNPJ Nº 04.614.051/0001-64, a qual a mesma
poderá firmar compromisso com o Município de Cachoeira da Prata, conforme PL Nº
093/2022, Conc. nº 005/2022, no valor de R$ 1.250.055,45. Informações pelo e-mail:
licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br, ou pelo site: cachoeiradaprata.mg.gov.br.

Cachoeira da Prata, 06 de outubro de 2022
Vitor Leonardo Freitas Barbosa
Pres. Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/MG
Licitação nº 111/2022 - TP Nº 014/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do plano de segurança
de barragem - PSB, plano de ação de emergência - PAE, revisão periódica da
barragem - RPSB, relatório de inspenção de segurança especial - RISE, de forma a
cumprir o auto de fiscalização do igam nº 85503/2022, referente a barragem localizada
neste município denominada Dr. Geraldo Pereira Rocha, conforme detalhamento
técnico descriminado no Termo Referência Anexo I deste Edital que será realizado
na data de 04/11/2022, às 09h00min, no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado
a Praça JK, nº 139, Centro, Cachoeira da Prata/MG. Informações pelo e-mail:
licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br ou pelo site: cachoeiradaprata.mg.gov.br.

Vitor Leonardo Freitas Barbosa
Pres. Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES/MG
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves
torna público que se encontra aberto o Processo nº 071/2022, Tomada de Preços nº
006/2022, cujo Objeto é execução de obra de pavimentação em blocos de concreto
em nove trechos de vias vicinais. Data limite para entrega dos envelopes e abertura
da Primeira Sessão: 26/10/2022, às 14h00min. Edital e anexos na íntegra disponíveis
em www.goncalves.mg.gov.br. Informações: luana.marcio.licitacao@gmail.com.
Gonçalves, 10 de outubro de 2022. Márcio Vieira de Paula - Setor de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES/MG
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. A Prefeitura Municipal de Gonçalves
torna público que se encontra aberto o Processo nº 072/2022, Tomada de Preços
nº 007/2022, cujo Objeto é execução de obra de adequação na UBS “Elizeu
Ribeiro de Barros”. Data limite para entrega dos envelopes e abertura da Primeira
Sessão: 26/10/2022, às 08h30min. Edital e anexos na íntegra disponíveis em
www.goncalves.mg.gov.br. Informações: luana.marcio.licitacao@gmail.com.
Gonçalves, 10 de outubro de 2022. Márcio Vieira de Paula - Setor de Licitações.

PL Nº 172/2022 – PP RP Nº 020/2022. CORREÇÃO DO AVISO DE
REABERTURA DE LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAPARARECEBIMENTODERESÍDUOSDECLASSEA(COM
PREVISÃO DE DESCARGA DE ACORDO COM A DEMANDA DO
MUNICIPIO, (O LOCAL DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DEVE
ESTAR LOCALIZADO NO RAIO DE 25 KM DO CENTRO DO
MUNICÍPIO(PONTODEREFERÊNCIAPREFEITURAMUNICIPAL)OU
A 20 KM DA LAGOA DO MORRO ALTO, POR QUESTÃO DE
ECONOMIA E VIABILIDADE DO TRANSPORTE). CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Credenciamento: Das 09h30min às 09h45min do dia 26/10/2022 e o
recebimentodosenvelopesseráàs09h45min,destemesmodia.Asessão
delancesocorreráematocontínuodestemesmodia.Oeditalencontra-se
disponível no site da Prefeitura: www.vespasiano.mg.gov.br. Amaury
OliveiradeSouza–PregoeiroOficial.

PREFEITURA DE VESPASIANO/MG

PREFEITURA DE CRISTÁLIA/MG
A PREF. MUNICIPAL DE CRISTÁLIA/
MG torna-se público o extrato do Primeiro
Termo de Aditivo referente ao Contrato N°
039/2022, referente ao TOMADA DE PREÇO
nº 004/2022, PROCESSO LICITATÓRIO
n° 037/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE
OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
(TSD) COM ACABAMENTO EM
MICRORREVESTIMENTO, EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE CRISTÁLIA/MG, teor na integra em
diariomunicipal.com.br/amm-mg.

ÍGOR PASSARINI

Um dia após o ato de campa-
nha do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) em Belo Hori-
zonte, no domingo, o governador
reeleito de Minas Gerais Romeu
Zema (Novo) se manifestou con-
tra declarações do petista em duas
oportunidades. Na primeira, nas
redes sociais, ele afirmou que os
mineiros estão“vacinados”contra
o partido, e a segunda, durante
reunião com o ministro da In-
fraestrutura, Marcelo Sampaio,
que esteve, ontem, na capital mi-
neira. Durante o encontro, Zema
disse que Lula “deveria pedir per-
dão aos mineiros”. Hoje, faz uma
semana que o chefe do Executivo
estadual declarou apoio à reelei-
ção do presidente Jair Bolsonaro
(PL). Dessa forma, Zema, mesmo
reeleito, mantém a postura com-
bativa ao PT. Apesar de as men-
ções à sigla serem uma pauta fre-
quente do governador, as declara-
ções de ontem foram em respos-
ta ao discurso do ex-presidente
durante a caminhada feita entre a
Praça da Liberdade e a Praça Tira-
dentes, na Região Centro-Sul da
capital mineira.

“No governo PT em Minas teve
posto de saúde fechado, merenda
sopadearroz,hospitaisabandona-
dos,estradassemqualquermanu-
tenção e servidores com salários
atrasados. O mineiro não é gado. É
povo sábio e honrado, que do PT já
tá vacinado”, disse o governador
nas redes sociais. A publicação é
uma resposta a Lula, que afirmou
que Zema deveria fazer compara-
çãoentreagestãodelenaPresidên-
ciadaRepública,entre2003e2010,
comadeBolsonaro.“BeloHorizon-
te pode medir quatro anos meus
comquaisquerquatroanosdeBol-
sonaro, porque se o governador
souber 10% do que nós fizemos
em Minas Gerais, ele terá um pro-
blema de remorso ao não me
apoiar. Quando ele souber que no
nosso governo em 13 anos foram
colocadosàdisposiçãodogoverno
de Minas Gerais R$ 260 bilhões; se
elesoubertudoquenósfizemos,o
Reginaldo Lopes vai levar para ele,
só para saber e tomar cuidado
quando falar”, disse o petista.

No domingo, Lula ressaltou
que o mineiro tem liberdade de
apoiar quem ele quiser e que
nunca pensou que o político fos-
se fazer algo diferente do que de-
fender o atual presidente. No en-
tanto, o petista questionou uma
eventual transferência de votos
em função da vitória de Zema no
primeiro turno.“A única coisa que
tem que levar em conta é não
pensar que o povo é gado, é não
pensar que o povo pode ser tan-
gido para lá ou para cá. O povo
tem consciência do que está
acontecendo no país. Então, é só
tomar cuidado para não tratar o
povo como rebanho, tratar o po-
vo como cidadão de inteligência,
consciente, sabendo do que quer”,
declarou Lula, em Belo Horizonte.

Zematambémaproveitoureu-

niãocomoministrodaInfraestru-
tura para criticar o ex-presidente.
Ao lado deles estavam o vice-go-
vernadoreleitoMateusSimõeseo
vereador bolsonarista Nikolas Fer-
reira (PL), eleito deputado federal.
“Eu acho que o ex-presidente Lula
estámuitomal-informado.Nami-
nha opinião, ele deveria estar aqui
pedindo perdão aos mineiros pela
catástrofe que foi a gestão 'PT Pi-
mentel' nos quatros anos, que eu
não preciso citar nada que aconte-
ceu. Me parece que ele está total-
mente fora da realidade”, disse Ze-
ma se referindo ao ex-governador
FernandoPimentel (PT),maisuma
vez.

Apesar das trocas de críticas, o
ex-presidente petista ponderou
que quer dialogar com o governa-
dor mineiro. Segundo ele, o hospi-
talregionaldeDivinópolis,noCen-
tro-Oeste de Minas, é uma priori-
dade a ser tratada em seu eventual
governo e será negociada com o
atual chefe reeleito do Executivo
estadual.“Eu não conheço o Zema,
mas sei que ele foi eleito governa-
dor do estado no primeiro turno.
SeeuforeleitopresidentedaRepú-
blica, ou ele vai conversar comigo
em Brasília, ou eu venho para Belo
Horizonte conversar com ele, por-
que a gente vai acabar esse hospi-
tal e fazer ele prestar serviço à co-
munidade da região de Divinópo-
lis.Nãopodemosdeixar,numpaís
que precisa de saúde, hospital pa-
rado”, declarou o presidenciável.

■■ VÍDEO
EDITADO

Ganhou força nas redes so-
ciais ontem uma suposta amea-
ça de Lula a Zema. O vídeo com-
partilhado por apoiadores de Bol-
sonaro é uma edição, com cortes,
das respostas do petista em Belo
Horizonte. A declaração comple-
ta de Lula durou 2min06 e, nela,
ele aborda o apoio de Zema à ree-
leição de Bolsonaro. Contudo, na
versão bolsonarista, de 11s, há
uma construção de que houve
uma ameaça direta. A versão edi-
tada foi compartilhada inclusive
pelo deputado federal reeleito
Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho
do presidente. “Primeiro eu que-
ro deixar bem claro que o gover-
nador Zema (há um corte) terá
um problema de remorso ao não
me apoiar (há mais um corte) pa-
ra ele tomar cuidado quando ele
falar. Agora, ele é livre”, consta no
vídeo compartilhado por bolso-
naristas e que juntou três decla-
rações do petista em diferentes
momentos.

Ministro faz promessa para a BR-381

Governador Romeu Zema se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio (D), e fez críticas às declarações do ex-presidente Lula
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