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CIDADES

Quinta-feira, 31 de março de 2016 ●

ALÔ! ALÔ! 3263-5372

Avenida Getúlio Vargas,
291, Bairro Funcionários
CEP: 30120-020
Belo Horizonte-MG

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 13H
Os artigos publicados com assinatura não traduzem ou podem não traduzir o pensamento/opinião do jornal, que por eles não se responsabiliza. Os leitores só terão suas cartas publicadas, no todo ou em parte, se elas contiverem nome e endereço absolutamente legíveis.

CARROS NA PRAÇA DO POVO
– Posso fazer uma reclamação?
– Claro, pode falar!
– Gostaria de fazer uma reclamação sobre a
situação da Praça do Povo, que fica em frente a
Escola Municipal Gabriela Leite, no Bairro Nossa
Senhora de Fátima, em Sabará, Região Metropolitana de BH. Há uma placa de proibido estacionar, mas o local sempre fica cheio de carros
estacionados.A ironia é que tem um posto policial bem em frente a Praça, mas está sempre vazio. Outro dia uma senhora quase foi atropelada por um carro que saia do "estacionamento".
Parece que as autoridades estão esperando
acontecer um acidente grave para depois tomar
providências.

FALE AQUI

RESPOSTA

FOFINHA

A Prefeitura de Sabará informa, por meio da Gerência de
Trânsito, que a Guarda Municipal realiza constantemente fiscalização no entorno da Praça
do Povo a fim de coibir o estacionamento irregular no local. A
Gerência está estudando um
projeto de melhorias do trânsito da região.
Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Sabará

O número de pessoas que estão preocupadas com o corpo só tem aumentado.A
palavra da vez é emagrecer. Uma conversa que ouvi no ônibus esses dias era sobre a dieta da proteína. O problema é quando a meta de perder quilos se torna
uma obsessão e,em vez de ajudar,atrataça.Eu,como mulher,gosto de ser fofinha
e abomino quem acha quer ser magra é a preferência nacional.
Lucinda Magalhães - por telefone

CELULAR NO TRÂNSITO

Esses motoristas não têm nenhuma responsabilidade nas ruas, pois não largam o telefone um minuto sequer enquanto dirigem, arriscando a vida até dos
pedestres. Deveria haver uma maior fiscalização por aí, com multas pesadas.
Ana Souza Lima - por telefone

DOAÇÕES E TROCAS
BICICLETA E PATINETE

Troco/negocio bicicleta Caloi Cecizinha (infantil) antiga e patinete usado.
Me interesso por mesa de computador, furadeira, saco de ração Ecopet
frango 20kg. Contato: (31) 99104-9804 e (21) 2523-0796.

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

Através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para
conhecimento dos interessados a abertura da licitação sob a
modalidade PREGÃO Nº 041/2016 – PRC Nº 175/16. Objeto:
Aquisição de veículo 0 KM Tipo: menor preço. Aquisição do edital: até
às 08:30 horas do dia 14/04/2016 na Diretoria de Compras e
Contratos ou acesso pelo site http://www.parademinas.mg.gov.br.
Abertura: 14/04/2016 às 09:00 horas. Pará de Minas, 30 de março de
2016. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro Oﬁcial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS/MG
Aviso de Licitação – Pregão Presencial com Ata de Registro de Preços
nº 37/2016 - P.A.L. nº 74/2016 – O Fundo Municipal de Saúde de
Divinópolis/MG através da Comissão de Pregão legalmente constituída
pelo Decreto nº 12.022 de 08/01/2016, torna público estar realizando
licitação sob a modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por
lote, com registro do preço, para aquisições futuras e eventuais de
faixas, incluindo instalação e retirada, para utilização da Administração
Municipal, de acordo com a necessidade, conforme Termo de
Referência e Anexo I do Edital, no dia 13 (treze) de abril de 2016, às
09:00 (nove) h, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Saúde –
Rua Minas Gerais, 900, Centro, Divinópolis/MG. O edital está à
disposição dos interessados no site: www.divinopolis.mg.gov.br <
EDITAIS >. Informações complementares poderão ser obtidas através
dos telefones - (037) 3229-6826 e (037) 3229-6827. Divinópolis, 30 de
março de 2016. Simone de Freitas Guimarães. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA-MG

Edital Nº 001/2016 - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS - O Secretário Municipal de Administração, Sr. Renato Corradi
Bechelaine, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das instruções
especiais destinadas à realização de CONCURSO PÚBLICO para provimento
de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Itaúna, Estado de Minas Gerais, que se regerá pelas normas
estabelecidas no Edital 001/2016 e seus anexos. As inscrições on line serão de
03/06/2016 a 29/06/2016 e as provas estão previstas para o dia 31/07/2016. O
concurso contemplará vagas para cargos dos níveis de ensino fundamental
incompleto, fundamental completo, médio, médio/técnico, médio/magistério
e superior. Os detalhes sobre os cargos, jornada de trabalho, vagas, vencimentos
mensais, pré-requistos e outras determinações constam do inteiro teor do edital
001/2016, que se encontra divulgado nos sites www.paconcursos.com.br e
www.itauna.mg.gov.br. Itaúna (MG) 29 de março de 2016.

Esta coluna é publicada no
Aqui às quintas-feiras.

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Uma pessoa carente está precisando de material de construção para fazer um barraco no Bairro Nacional, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Qualquer ajuda é bemvinda. Favor entrar em contato com Margareth. Contato: (31) 98777-0049.

Município de João Monlevade
aviSo de liciTaÇão
O Município de João Monlevade torna pública licitação na modalidade pregão
10/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE
MEDICAMENTOS DE REFERENCIA. Data de abertura: 19/04/2016 às 08:00 horas.
Edital disponível no Setor de Licitações para cópia magnética e no site do município
(www.pmjm.mg.gov.br). Maiores informações: 31 3859-2525 (Setor de Licitações).
João Monlevade, 29 de Março de 2016.
Marlene pessoa Ferreira
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

Através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para
conhecimento dos interessados a abertura da licitação sob a modalidade
PREGÃO Nº 042/2016 – PRC Nº 068/16 – RP 020/2016. Objeto:
Fornecimento de alimento para dieta enteral. Tipo: menor preço. Aquisição
do edital: até às 13:30 horas do dia 14/04/2016 na Diretoria de Compras e
Contratos ou acesso pelo site http://www.parademinas.mg.gov.br.
Abertura: 14/04/2016 às 14:00 horas. Pará de Minas, 30 de março de
2016. Anderson José Guimarães Viana. Pregoeiro Oﬁcial.

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG

Aviso de Abertura de Licitação. Processo Licitatório nº. 038/2016, na
modalidade Tomada de Preços nº. 002/2016, tipo Técnica e Preço, cujo
objeto é a Contratação de Agência de Publicidade, empresa especializada
em prestação de serviços técnicos de publicidade institucional,
comunicação social, compreendendo o estudo, a concepção, a execução e
veiculação de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e
execução de ações promocionais, assessoria no desenvolvimento e
elaboração de pesquisas de mercado e de opinião, a elaboração de
marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos
de comunicação visual e a execução de outras ações imprescindíveis ao
atendimento das necessidades da Diretoria de Comunicação do Município
de Divinópolis. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 02 de maio de
2016, às 9:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Divinópolis situada à rua Pernambuco, 60, 3º Andar, Centro, Divinópolis/MG.
O edital em inteiro teor encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.divinopolis.mg.gov.br > Editais. Quaisquer informações ou pedido de
esclarecimentos poderão ser obtidas no endereço acima ou pelos telefones:
(37) 3229-6702 / 3229-6682. Divinópolis, 29 de março de 2016. Mário Lúcio
de Souza – Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRISTIANO OTONI-MG
A INAZ do Pará Serviços de Concursos
Públicos Ltda-EPP, organizadora do
Concurso da Prefeitura Municipal de
Cristiano Otoni-MG torna pública a
retificação nº 02 do referido edital. Retifica
os itens 10.1 e 11.1. Esta retificação
encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.paconcursos.com.br.

PREFEITURA DE CAPELA NOVA/MG
Aviso de licitação – O Município de Capela
Nova/MG torna público a Chamada
Púbica 01/2016. Abertura 12/04/2016 –
09h30min em sessão pública na Prefeitura
Municipal, localizada na Rua Lopes de
Assis, nº 09, centro. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar
para alimentação escolar. Edital na integra
no site www.capelanova.mg.gov.br.
Duvidas através do telefone (31)
37271171, licitar@capelanova.mg.gov.br
ou diretamente na Prefeitura Municipal.
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA– i.CISMEP
comunica a realização do Pregão
Presencial No 009/2016, relativo ao
Processo Licitatório n° 013/2016, nos
moldes das Leis Federais no
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o
regime de menor preço por item. O
credenciamento dos licitantes se dará
das 08h30min ás 09h00min do dia
14/04/2016, e a abertura da sessão
ocorrerá às 09h01min do mesmo dia.
O objeto licitado é: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de
medicamentos injetáveis. O edital
completo está disponível no site do
CISMEP www.cismep.com.br e ainda
encontra-se à venda na
Coordenadoria Administrativa, Rua
Córsega, 318, Arquipélago Verde,
Betim/MG, no horário de 10:00 às
16:00 horas. Maiores informações,
telefone (031) 3532-3066. A pregoeira
29/03/2016.

