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ORQUESTRA VIRTUAL

Banda Municipal leva música e
esperança em apresentações
|| SEM POSSIBILIDADE DE REALIZAR EXIBIÇÕES DEVIDO À PANDEMIA, MÚSICOS GRAVAM EM CASA
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 DHIEGO BORGES

C

om a pandemia dando
o tom e desafinando
qualquer possibilidade
de união, pelo menos por
enquanto, a Banda Municipal
de Uberlândia encontrou um
jeitinho de driblar a saudade
dos aplausos e do contato
com o público. Se o show não
pode parar, a saída encontrada pelos músicos da orquestra
foi usar a internet para levar
um pouco de alegria e música para quem precisa de um
reencontro com a esperança.
Com os ensaios suspensos desde o fim de março por
conta do coronavírus, a banda
tem feito apresentações online
e de um jeito bem diferente do
habitual. Em casa, os músicos recebem dos maestros
partituras e guias de canções
a serem interpretadas. Um
tempinho para ensaiar e, com
tudo pronto, cada um registra
sua melodia em uma câmera
de celular e envia à orquestra
para a edição.
O resultado desse processo é a união de lindas
melodias que tem encantado
o público nas redes sociais.

O diretor da banda, Samuel
Borges, explica que o formato
tem sido um combustível para
os músicos, que tiveram suas
atividades interrompidas na
orquestra.
“O que motiva e satisfaz o
músico e o artista de fato é o
reconhecimento e, neste momento, essas apresentações
têm sido uma forma de garantir aos músicos da banda
a vivência com o instrumento.
Também estamos tendo a
oportunidade de criar novos

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita
o comparecimento do(a) colaborador(a) LEONARDO CARDOSO
DE OLIVEIRA CTPS:003871894 S/005_08/03/2016 à empresa no
prazo de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais,
sob pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.
AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 283/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para EXECUÇÃO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
- TEMPO INTEGRAL - ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS - FNDE, SITUADA
À RUA MANUEL LÚCIO, ÁREA INSTITUCIONAL 02, LOTEAMENTO GRAND VILLE,
UBERLÂNDIA/MG. Os Secretários Municipais de Educação e de Obras, no uso de suas
atribuições legais, informam a quem possa interessar, que devido à alteração do edital,
e que a mesma influencia na elaboração da proposta a Sessão Pública para entrega dos
Envelopes das propostas e documentação será no dia: 20/08/2020, às 13:00 horas, na
Galeria Ido Finotti, situada nesta cidade, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro
Santa Mônica. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no
site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico https://
goo.gl/ho2JED. Uberlândia/MG, 15 de julho de 2020. TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO Secretária Municipal de Educação; NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA - Secretário
Municipal de Obras.

repertórios, mesmo estando
separados”, destaca.
Se para eles é uma motivação, para o público é um
alento em um momento de
incerteza. O diretor da Banda
destaca que o objetivo do projeto é renovar a esperança das
pessoas através da música.
“É um refúgio para a alma.
Neste momento delicado, em
que a maioria das notícias infelizmente são tristes, é importante que as pessoas tenham
acesso a algo diferente e que

faça reacender a esperança.
O resultado tem sido espetacular e temos recebido muitos
pedidos de mais postagens”.
Em média, de 30 a 35 músicos participam das apresentações, que são postadas semanalmente nas redes sociais
da Prefeitura de Uberlândia.
A banda tem feito apresentações voltadas para temas
motivacionais e temáticas,
como clássicos românticos
no Dia dos Namorados, por
exemplo.

EXTRATO DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL 3ª VARA CÍVEL DE TRÊS CORAÇÕES – MG
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ REGINALDO MIMO NAKAJIMA, na forma da lei, faz
saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado
LEILÃO JUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site www.rafaelleoloeiro.com.br, para
alienação do bem penhorado (Honda Civic LXS 1.8 Flex 16V Mec., 4 portas, Ano/Modelo: 2008, Cor:
Prata, Renavam: 00950495760, Chassi: 93HFA66308Z205498, Placa: EBH-2194 nas condições em
que se encontra. Avaliado de acordo com a tabela FIPE no valor de R$ 31.146,00 nos autos da ação
e de acordo com as regras expostas no edital de Leilão: PROCESSO Nº: 0101822-94.2016.8.13.0693
- EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DA REGIÃO DE VARGINHA LTDA — SICOOB CREDIVAR. EXECUTADO: ROSELI MARIA BORGES
CRUZ E OUTROS. 1º LEILÃO DIA 03/08/2020, ÀS 12:00 HORAS E 2º LEILÃO DIA 10/08/2020, ÀS
12:00 HORAS(50% do valor da avaliação). TEL. (34) 3212-9939, CEL. (34) 99116-3933. E-mail:
contato@rafaelleiloeiro.com.br, rafaelleiloeiro@gmail.com, site: www.rafaelleiloeiro.com.br, Rafael
Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941.
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 444/2020
TIPO “MAIOR DESCONTO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
– por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução de obras
de implantação do Trevo na Rodovia BR 497-2020 – Trecho SEST SENAT e Rua das
Mussaendras, em Uberlândia/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais.
Os documentos que integram o edital serão disponibilizados no site de licitações da
Prefeitura Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e
no Comprasnet http://www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 10/08/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. , Uberlândia/MG, 15 de julho de 2020.
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA - Secretário Municipal de Obras.
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