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O aumento no número de casos de coro-
navírus (Covid-19) e a disseminação global 
resultaram na decretação, em 11 de março, 
de estado de pandemia por parte da OMS 
(Organização Mundial de Saúde). No Brasil, 
ainda no começo de fevereiro, a Lei 13.979/20 
determinou as medidas para o enfrentamen-
to da emergência de saúde pública em razão 
da Covid-19, sendo que as principais dizem 
respeito ao isolamento e à quarentena. Nes-
se cenário de necessidade de contenção da 
disseminação do vírus, diversos órgãos pú-
blicos e algumas empresas têm optado por 
instituir o teletrabalho.

Em 2017, a CLT (Consolidação das Leis 
de Trabalho) foi alterada pela reforma traba-
lhista, sendo expressamente prevista a possi-
bilidade de que o trabalhador empregado de-
senvolva suas atividades cotidianas a partir 
de sua residência, não havendo necessidade 
de que cumpra sua jornada na própria sede 
da empresa. Inclusive, a nova legislação per-
mite que ocorra a alteração de regime pre-
sencial para o regime de teletrabalho desde 
que haja acordo entre as partes, o que pode 
ocorrer de maneira individual ou coletiva, de-
vendo ser redigido um aditivo contratual.

Mas, apesar de previsto na CLT, o chama-
do “home office” tem gerado dúvidas tanto de 
empregados quanto de empregadores.

A primeira delas diz respeito ao controle 
da jornada de trabalho. O texto da lei apro-
vada pela reforma trabalhista equiparou o 
trabalhador em regime de teletrabalho àque-
les dispensados de controle de jornada. É 
possível, contudo, a existência de controle 
de jornada no teletrabalho, embora a nova 

lei a dispense. Para que haja uma adequada 
mensuração, sugere-se a utilização de me-
canismos que propiciem não só o controle 
de horários, mas também a produtividade, de 
modo a resguardar empregado e emprega-
dor, cada um cumprindo o que foi estabeleci-
do no contrato.

Além disso, tendo em vista que empre-
gado e empregador devem concordar com 
a prestação de serviços na modalidade de 
teletrabalho, deverá constar expressamente 
do aditivo contratual as atividades que serão 
realizadas pelo empregado. Assim, caso a 
empresa adote o teletrabalho, é importante 
que o gestor saiba controlar a produtividade 
e gerencie as tarefas adequadamente. Uma 
das maiores vantagens dessa modalidade de 
trabalho é, justamente, o aumento da produ-
tividade.

Outra dúvida diz respeito à estrutura: as 
disposições relativas à responsabilidade pela 
aquisição, manutenção ou fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e da infraestru-
tura necessária e adequada à prestação do 
trabalho remoto, bem como ao reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado, serão 
previstas em contrato escrito (aditivo contra-
tual). Dessa forma, o empregador poderá dis-
ponibilizar notebooks, equipamentos eletrô-
nicos, mobiliário e ajuda de custo, sem que 
isso se caracterize como verba salarial.

Outro ponto polêmico diz respeito à er-
gonomia e à segurança do trabalho. O em-
pregador deverá instruir os empregados, de 
maneira expressa e ostensiva, quanto às 
precauções a tomar a fim de evitar doenças e 
acidentes de trabalho. O empregado, por sua 

vez, deverá assinar termo de responsabilida-
de comprometendo-se a seguir as instruções 
fornecidas pelo empregador.

Tendo em vista a gravidade da atual situa-
ção, a recomendação é que as pessoas que 
façam parte do grupo de risco sejam imedia-
tamente dispensadas do trabalho presencial, 
adotando-se o home office a fim de não ex-
por a risco indevido tais empregados, que 
são mais vulneráveis à infecção. Inclusive, 
caso o empregado possua atestado médico, 
poderá se recusar a prestar o trabalho de 
maneira presencial, com base no artigo 483 
da CLT, segundo o qual um funcionário não é 
obrigado a trabalhar em áreas que lhe ofere-
çam risco ou perigo iminente.

Evidentemente, nem todas os cargos são 
compatíveis com o “home office”, mas cabe 
ao empregador analisar seu quadro de fun-
cionários, permitindo, nesse momento, que 
a maior quantidade de pessoas desenvolva 
suas atividades em casa, com segurança, 
prevenindo a propagação do coronavírus.

O momento é de validação das normas 
escritas, porém, ainda não postas integral-
mente em prática. Os fatores culturais e de 
conscientização tanto do empregado como 
do empregador são primordiais para viven-
ciarmos essa mudança de paradigma. Como 
disse John Kennedy “Quando escrita em chi-
nês, a palavra crise compõe-se de dois ca-
racteres: um representando perigo e o outro 
oportunidade”. Assim, o cenário, apesar de 
pandêmico, é também de oportunidade de 
reflexão, readaptação e superação do em-
pregado e empregador brasileiro.

COVID-19 E TELETRABALHO: COMO FUNCIONA O “HOME OFFICE”?
 � POR DÉBORA VENERAL, ADVOGADA, E KARLA KNIHS, PROFESSORA DE DIREITO DO TRABALHO
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Semanas
Como é que você conta os dias da se-

mana? Como diria um amigo em reposta 
a um “post” quando pergunto quem será 
que compra o Petróleo do Exército Islâ-
mico (EI): “Todo mundo, pô! Todo mundo 
precisa de petróleo. Que pergunta mais 
besta!” Claro que no rápido ler penso 
que meu querido amigo de décadas foi 
rápido demais, pois a pergunta não se 
referia ao mundo árabe, mas sim ao 
petróleo dos poços ocupados por estes 
senhores da guerra e do horror. Mas e 
aí, como você conta os dias da sua se-
mana? Outra pergunta besta, pensaria 
a maioria: Uai conto como todo mundo: 
primeiro vem a terrível e ressaquenta se-
gunda-feira, o dia mais odiado segundo 
pesquisa feita pelo International Rese-
arch Center for Absurd Affairs – IRCAA, 
para a sigla em inglês. Ah, tal instituição 
foi criada neste momento, sou fundador 
e presidente, CEO e único membro da 
dita. Depois vem a terça, maioria dorme 
mais cedo e os resquícios da esbórnia 
começam a diminuir, mas, por favor, fala 
mais baixo!

Pronto, a quarta chega e a semana 
começa de verdade, tem futebol, che-
gou-se ao meio e para baixo todo santo 

Mas e aí, como você conta os dias da sua 
semana? O importante é que se curta 

cada um deles, pois aqui nunca se ganha 
tempo, cada segundo que passa é poeira 
de retirada e o caminho não tem atalho

com uma delas, trazia na segunda cin-
co frutas que lá no Laboratório ficavam 
guardadas. Cada dia uma que ia. Esque-
cia dos nomes dos dias, mas sabia que 
estamos no quarto, quinto ou sexto con-
tando minhas frutas.

Enfim, existem mil formas de se con-
tar os famosos cinco dias úteis seja por 
cigarros fumados (péssima ideia), noites 
de prazer, dívidas e/ou dia de pagamen-
to. O importante, caro amigo, é que se 
curta cada um deles, pois aqui nunca se 
ganha tempo, cada segundo que passa 
é poeira de retirada e o caminho não tem 

atalho. “Carpe diem” poeta vivo, aprovei-
te o dia.

Resolvida a questão da semana. Per-
gunto: e em previsões de horóscopo você 
acredita? Tenho um outro amigo que dei-
xa de viajar se o dele der algum sinal de 
perigo. Sem razão, pois, na verdade, ele 
tem de conferir como dizia minha mãe, é 
o signo do piloto do avião, ou não?

“Eu sou de Virgem e só de imaginar 
me dá vertigem”. Aproveito e passeio 
“Pelas vitrines (...) da alma”. Não é, João 
Bosco?

ajuda, logo se avista uma quinta e, glória 
ao criador, sangue de Jesus tem poder, 
chega a sexta novamente. É mais ou 
menos assim? Pode ser, pode ser. Mas 
que dia mesmo começa a tal semana 
ou as sete manhãs? No domingo ou na 
segunda? O dicionário nos explica: “Pri-
meiro dia da semana, depois de sába-
do e antes de segunda-feira / “Domingo, 
na tradição cristã, último dia da semana, 
consagrado ao descanso e à oração.”

Dizem que a Diretoria descansou ao 
sétimo dia, aí resolveram chamar de do-
mingo esse dia.

Na verdade, pouco importa, pois o 
domingo pode ser tudo, “consagrado ao 
descanso e à oração para uns”. Futebol, 
se tiver jogo do Galo é sagrado, churras-
co e cerveja para outros. Rezem por nós.

Mas existem outras formas de se 
contar dias da semana. Sabemos desde 
que o mundo é mundo que jamais con-
seguiremos fechar nossas agendas de 
trabalho e que muito ficará para a sema-
na vindoura. No nosso caso que traba-
lhávamos com emergências então, não 
existia agenda, ela era o cotidiano do 
mundo, perigoso de Riobaldo Tatarana, 
assim, contava a semana com bananas, 
ou maçãs. Isso mesmo, frutas. Todo dia 
no meio da manhã enganávamos a fome 

William H Stutz
Veterinário e escritor CRÔNICAS DO STUTZ

O conteúdo desta coluna 
é de responsabilidade do 
autor e não representa, 
necessariamente, a opinião 
do Diário de Uberlândia.

MERCADO 
DE TRABALHO

VAGAS 
DISPONÍVEIS 

HOJE NO SINE

O Sine fica na avenida 
Afonso Pena, 280, 2° andar, 

Centro. O horário de 
atendimento é das 8h às 17h

Mestre de Obras 
(1 vaga temporária)
Salário: R$ 2.500,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Ensino 
Medio Completo

Comprador - Peças 
de Ônibus (1 vaga) 
Salário: R$ 2.000,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo
Habilitação: B

Mecânico Diesel 
(2 vagas) 
Salário: R$ 1.950,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo
Habilitação: B

Técnico de Projetos 
Elétricos (1 vaga) 
Salário: R$ 1.600,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Curso 
Técnico
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CORONAVÍRUS

Uberlândia tem quase 
700 casos suspeitos 

 � A REDAÇÃO

O novo boletim divulga-
do pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), ontem, 
aponta 298 novos casos 
suspeitos de coronavírus 
em Uberlândia. Ontem, a 
cidade tinha 399 registros 
suspeitos da doença e ago-
ra o número chegou a 697. 
O levantamento, que é pos-
tado pela Prefeitura todos os 
dias no fim da tarde, mostra 
ainda que 72 testes realiza-
dos foram descartados para 
a contaminação do vírus.

Ainda de acordo com 
o levantamento da SMS, 
o número de casos confir-
mados segue em oito. Até 
o momento há quatro óbi-
tos suspeitos da Covid-19 
notificados e 39 pacientes 

seguem internados com sin-
tomas suspeitos da doença 
em unidades de saúde do 
município. Desses, cinco 
são residentes das cidades 
de Araguari, Monte Alegre 
de Minas, Patrocínio e Ara-
porã.

O número de casos con-
firmados da Covid-19 em 
todo o estado de Minas Ge-
rais subiu para 153, ou seja, 
foram registrados 20 novos 
casos em um dia, segundo 
o boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MG). Em 
relação às notificações sus-
peitas da doença, também 
houve aumento e já são 
17.409 notificações em in-
vestigação. Até o momento, 
não há óbitos confirmados 
pelo vírus no estado.

CASSAÇÃO

STJ autoriza presença de vereadores afastados
 � SÍLVIO AZEVEDO

Uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
autorizou a presença dos 
vereadores que estão afasta-
dos nas sessões de instrução 
e julgamento das comissões 
processantes que analisam 
os pedidos de cassação na 
Câmara Municipal de Uber-
lândia.

Na petição, que partiu 
da Procuradoria da Casa, o 
argumento utilizado para o 
pedido é que, devido às me-
didas impostas pelo STJ com 
o recolhimento domiciliar no-
turno, a proibição de acessar 
ou frequentar a Câmara e a 
proibição de manter contato 
com os demais réus e com os 
servidores da referida Casa, 
os vereadores denunciados 
não estão atendendo aos 
chamados para comparecer 
ao Legislativo para responder 
ao processo de cassação.

Na decisão, o ministro do 
STJ, Sebastião Reis Júnior, 
decide adequar as medidas 
impostas anteriormente para 
a continuidade dos proces-
sos de cassação. “Dessa for-
ma, flexibilizo a determinação 
de recolhimento domiciliar 
e de proibição de acesso à 
Câmara de Vereadores, para 
que seja possível seu acesso 
pelos investigados tão so-
mente para comparecimento 
às audiências realizadas em 
decorrência dos processos 
de cassação”.

Ainda de acordo com a 
decisão do STJ, as outras 
cautelares impostas ante-

MÁ IMPRESSÃO

Gaeco inicia acordos com gráficas
 | EMPRESAS INVESTIGADAS NA OPERAÇÃO SERÃO MULTADAS E TERÃO QUE RESSARCIR COFRES DA CÂMARA DE UBERLÂNDIA 

 � CAROLINE ALEIXO

Os acordos de não per-
secução penal com as 
empresas gráficas que 

foram investigadas na ope-
ração Má Impressão come-
çaram a ser assinados pelos 
investigados nesta semana. 
O primeiro acordo foi feito 
com o responsável pela RB 
Gráfica e Comunicação Visual 
e prevê mais de R$ 1,2 milhão 
em ressarcimento à Câmara 
de Uberlândia e multa, sendo 
metade do valor aplicada na 
confecção de material gráfico 
doado a órgãos públicos.

A operação foi deflagrada 
em dezembro e apurou mais 
de R$ 4 milhões em desvios 
de recursos da verba indeni-
zatória, a partir de notas ide-
ologicamente falsas emitidas 
pelas empresas e que eram 
utilizadas pelos vereadores 
investigados para receber o 
reembolso da Câmara.

Durante as oitivas após 
a prisão dos investigados, 
a maioria dos empresários 
confessou a emissão das 
notas frias e se dispuseram 
a fazer os acordos para não 

responderem aos processos 
criminais. O coordenador do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco), Daniel Marotta, 
informou que a demora na ce-
lebração dos acordos ocorreu 
em virtude da necessidade de 
levantamento do valor desvia-
do por cada vereador.

“No momento das oitivas 
das gráficas, alguns confes-
saram a prática delituosa e 
se comprometeram a fazer 
o ressarcimento e também 
o pagamento de multa. Mas 
naquele momento não foi 
fisicamente possível celebrar 
os acordos por necessidade 
de atualização dos cálculos 
e, como já estavam soltos, 
não havia necessidade de 
se firmar naquele momento, 
até porque também entrou 
o recesso forense em segui-
da”, comentou o promotor de 
Justiça.

O acordo assinado na últi-
ma quarta-feira (25) determina 
ao empresário ressarcir aos 
cofres o valor total de R$ 
619.615,20 em 96 parcelas 
mensais. O mesmo valor foi 
aplicado também em multa e 

deverá ser pago como pres-
tação pecuniária por meio 
da confecção de materiais 
gráficos para utilização de 
órgãos públicos ou entidades 
privadas de natureza pública 
da cidade. Os materiais a título 
de doação deverão ser feitos 
nos próximos oito anos.

Os projetos serão apresen-
tados ao Gaeco e promotorias 
de Justiça de Defesa do Patri-
mônio Público de Uberlândia 
e depois repassados às em-
presas do investigado para 
confecção e doação.

Ainda conforme o acordo, 
as empresas administradas 
pelo investigado deverão res-
cindir qualquer contrato com a 
Câmara Municipal de Uberlân-
dia ficando proibidas de pres-
tar serviço ao Legislativo pelo 
prazo de 10 anos. Os demais 
contratos públicos que a em-
presa eventualmente tiver não 
foram objeto da investigação e 
seguem mantidos.

Novos acordos devem ser 
assinados nos próximos dias e 
seguindo os mesmos termos, 
e com base na lei anticrime, 
com exceção dos valores que 
serão calculados individual-

mente.
“Em janeiro entrou em 

vigor a lei anticrime que, ba-
sicamente, replicou no que 
tange o acordo de não per-
secução penal o conteúdo da 
resolução do CNMP [Conselho 
Nacional do Ministério Público] 
que disciplinava o tema. Ago-
ra as empresas estão sendo 
chamadas a firmar os compro-
missos verbais que já tinham 
feito no momento da oitiva e, 
obviamente, nenhuma está 
isenta da responsabilidade”, 
disse o promotor.

 � O OUTRO LADO

O advogado de defesa 
Flávio Teixeira Alves, que 
representa a empresa no 
procedimento, informou ao 
Diário que, desde o momento 
em que a empresa tomou 
conhecimento dos fatos, se 
comprometeu junto ao Minis-
tério Público e também com a 
sociedade uberlandense.

“A empresa e seus cola-
boradores prezam pela exce-
lência do seu compromisso 
com a população, clientes e 
fornecedores”, disse.

riormente continuam valendo, 
como a proibição de contato 
dos réus com os demais ve-
readores afastados e com as 
testemunhas - que não sejam 
servidores da Casa.

“Por sua vez, mantenho 
flexibilizando, contudo, o 
contato com os servidores 
da referida Casa legislativa, 
que será limitado aos atos 
estritamente necessários 
para prosseguimento dos 
processos de cassação”.

Segundo o procurador 
da Câmara, Tiago Nunes, 
esses impedimentos estavam 
atrasando e prejudicando os 
trabalhos das comissões pro-
cessantes diante da recusa 
dos vereadores em receber 
as intimações.

“Houve a flexibilização no 
sentido somente do compare-
cimento deles no ato da audi-
ência no pedido de cassação. 
Com isso, damos andamento 

no processo para que volte 
a situação de normalidade 
dentro da Câmara”, explicou.

A medida afeta direta-
mente o trabalho das 12 
comissões processantes que 
atualmente trabalham na Câ-
mara Municipal. Presidente 
em quatro das comissões, 
a vereadora Dra. Jussara 
Matsuda (PSB) acredita que 
a decisão colaborará com a 
celeridade dos trabalhos e 
não prejudica os vereadores 
que estão sendo julgados.

“Agora, temos uma libe-
ração judicial, de um órgão 
competente, visto que embo-
ra tenha havido uma libera-
ção judicial anterior, o nobre 
magistrado se declarou im-
pedido de proferi-la porque 
não podia se sobrepor a 
uma decisão do STJ. Assim, 
agora, com a liberação do 
STJ, temos total respaldo 
jurídico para proceder com 

as notificações sem uma 
possível alegação de nulida-
de por parte dos vereadores 
afastados”.

 � OUTROS PEDIDOS

O mesmo ministro do 
STJ negou dois pedidos de 
habeas corpus impetrados 
pela defesa dos vereado-
res afastados Marcio Nobre 
(PSD), Isac Cruz (Republica-
nos) e Vilmar Resende (PSB) 
solicitando a suspensão das 
medias cautelares, entre elas 
o afastamento do cargo de 
vereador.

Os três estão afastados 
após serem denunciados na 
Operação Má Impressão, que 
identificou possíveis usos 
irregulares da verba de inde-
nizatória, com a utilização de 
notas fiscais ideologicamente 
falsas para desvio de verba 
pública.

 ALINE REZENDE/CMU

RÚBIA CELY/FUNED

GIOVANNA TEDESCHI

Sessão de julgamento 
recente realizada na Câmara
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BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Ativo
Nota 

explicativa 2019 2018
Circulante 87 1.349
 Caixa e equivalentes de caixa 3 3 3
 Impostos a recuperar 4 79 1.346
 Outros ativos 5 5 –
Não circulante 331.944 336.978
 Outros ativos financeiros 6 2.107 784
 Impostos a recuperar 4 445 –
 Outros ativos 5 591 1.733
 Investimentos 7 328.801 334.461
Total do ativo 332.031 338.327

Passivo e patrimônio líquido
Nota 

explicativa 2019 2018
Circulante 3.033 2.710
 Impostos e contribuições a recolher 8 a 146 221
 Outros passivos 9 2.350 1.216
 Dividendos e juros sobre capital a pagar 10 537 1.273
Não circulante 597 692
 Impostos e contribuições a recolher 8 b 597 692
Patrimônio líquido 11 328.401 334.925
 Capital Social 202.194 202.194
 Outros resultados abrangentes 13.245 13.245
 Reservas de lucros 112.963 119.487
 Ajuste avaliação patrimonial (1) (1)
Total do passivo e do patrimônio líquido 332.031 338.327

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais) Capital Outros Resultados Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação Lucros
Social Abrangentes Legal Expansão Patrimonial Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 202.194 11.889 4.823 85.353 – – 304.259
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 32.159 32.159
Ajuste a valor de mercado – – – – (1) – (1)
Outros (Nota 11c) – 1.356 – – – – 1.356
Destinações:
 Reserva legal – – 1.466 – – (1.466) –
 Reserva para expansão – – – 27.845 – (27.845) –
 Juros sobre Capital Próprio - R$ 0,014673 por ação – – – – – (2.848) (2.848)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 202.194 13.245 6.289 113.198 (1) – 334.925
Juros sobre Capital Próprio - R$ 0,105575 por ação – – – (20.492) – – (20.492)
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 18.200 18.200
Destinações:
 Reserva legal – – 699 – – (699) –
 Reserva para expansão – – – 13.269 – (13.269) –
 Juros sobre Capital Próprio - R$ 0,021803 por ação – – – – – (4.232) (4.232)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 202.194 13.245 6.988 105.975 (1) – 328.401

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Almar Holding Financeira S.A. iniciou suas operações em 31 de maio de 2012 e tem por 
objeto a participação em outras sociedades.
A empresa foi constituída, a partir da participação acionária dos acionistas na cisão parcial 
do patrimônio da companhia Almar Participações S.A, no capital da empresa Banco 
Triângulo S.A.
A incorporação do montante foi efetivada mediante integralização das ações ordinárias 
nominativas subscritas, determinada em Assembleia Geral Extraordinária de 29 de junho de 
2012.
 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluídas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos 
técnicos e nas orientações, interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
b) Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. Este custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. Não há efeitos na adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC.
c) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Empresa são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação.
d) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, e os reconhecimentos das receitas 
estão de acordo com os critérios definidos e aprovados pelo Pronunciamento Técnico CPC 
47 - Receitas de contratos com cliente, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC.
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem contas bancárias.
f) Investimentos em controladas
Os investimentos são registrados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecidos no 
resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional.
As práticas contábeis adotadas pelas controladas são uniformes às adotadas pela 
Sociedade.
g) Empréstimos e financiamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos 
líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. Subsequentemente são mensurados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e 
cambiais conforme previsto contratualmente incorridos até as datas dos balanços.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Disponibilidades 3 3

3 3

4. IMPOSTOS A RECUPERAR
São representados, basicamente, pelo imposto a compensar sobre a provisão dos juros 
sobre capital a receber da empresa investida Banco Triângulo S.A.
5. OUTROS ATIVOS
Referem-se a juros sobre capital próprio a receber da investida Banco Triângulo S.A.
6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
São representados por aplicações em Certificado de Depósito Bancário junto ao Banco Triângulo S.A.
7. INVESTIMENTOS

Banco  
Triângulo S.A.

Tripag Meios  
de Pagamento Ltda. Total

Dados das Controladas 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Capital Social 285.293 285.293 100.000 100.000
Patrimônio líquido 462.643 470.606 69.904 90.843
Lucro líquido do exercício 20.870 71.187 (20.939) (9.156)
Juros sobre capital próprio 
 distribuído aos acionistas – (30.136) – –
Base apuração equivalência 
 patrimonial 20.870 41.051 – –
Situação dos investimentos
Participação 71,07% 71,07% 0,01% 0,01%
Saldos no início do exercício 334.460 303.874 1 1 334.461 303.875
Ganho na variação participação
  do capital (i) – 677 – – – 677
Outros (nota 11 c) – 1.356 – – – 1.356
Juros sobre capital próprio 
 controladora (20.492) – – – (20.492) –
Equivalência patrimonial 14.832 28.553 – – 14.832 28.553
Saldos no fim do exercício 328.800 334.460 1 1 328.801 334.461
(i) A partir de maio de 2018, em função de saída de acionista da controlada Banco Triângulo 
S.A, a participação no investimento, foi alterado de 63,25% para 71,07%.
Foram recebidos do Banco Triângulo S.A. o montante de R$ 5.106 (R$ 2.254 em 2018) 
referente aos juros sobre o capital próprio do exercício.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
a) Circulante 2019 2018
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (nota 8 b) 81 68
Contribuição para o Financ. da Seguridade Social - COFINS 53 126
Programa de Integração Social - PIS 12 27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (i) – –

146 221
b) Não Circulante (i)
Refere-se a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
(i) Em 2017 a Almar Holding Financeira S.A. aderiu ao Programa Especial de Regularização 
Tributária - PERT, instituído pela Receita Federal do Brasil pela Lei nº 13.496/17 em relação 
a débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota 
explicativa 2019 2018

Receitas e despesas operacionais 17.755 32.183
 Despesas de pessoal (1.378) (1.346)
 Despesas gerais e administrativas (44) (34)
 Resultado de equivalência patrimonial 14.832 29.230
 Receitas/Despesas financeiras 12 4.345 4.333
Lucro operacional 17.755 32.183
Resultado antes dos Impostos 17.755 32.183
Imposto de renda e contribuição social 445 (24)
 Correntes – (24)
 Diferidos 445 –
Lucro líquido do exercício 18.200 32.159
 Lucro líquido do exercício por ação R$ 0,093767 0,165684
 Juros sobre capital próprio 4.232 2.848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Lucro líquido do exercício 18.200 32.159
Ajustes inclusos que não afetam o fluxo de caixa:
 Resultado de participação em controladas (14.832) (29.230)
Lucro líquido antes das mudanças no capital de giro 3.368 2.929
(Aumento) redução nos ativos:
 Impostos a recuperar 1.267 (150)
 Créditos a receber de controladas 697 (1.733)
 Outros ativos (1.328) (722)
Aumento (redução) nos passivos:
 Impostos e contribuições a recolher (170) 47
 Outros passivos 1.134 1.198
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 4.968 1.569
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
 Ajuste a valor mercado investida – (1)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento – (1)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
 Dividendos e juros sobre capital a pagar (736) 1.273
 Dividendos e juros sobre capital pagos (4.232) (2.848)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (4.968) (1.575)
AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – (7)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3 10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO 3 3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

da Fazenda Nacional. Os valores totais referentes a este parcelamento montam em R$ 678 
(R$ 759 em 2018).
9. OUTROS PASSIVOS
Referem-se a valores a pagar de salários e rendimentos.
10. DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL A PAGAR
Referem-se a valores de juros sobre capital a pagar sobre o resultado do exercício.
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social no valor de R$ 202.194 é representado por 194.098.170 ações.
b) Dividendos
Conforme previsto no Estatuto Social, aos acionistas é assegurado dividendo mínimo 
obrigatório à razão de 25% do lucro líquido anual, após as deduções estatutárias, ajustados 
nos termos da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.
c) Outros Resultados Abrangentes
Referem-se ao ganho apurado pela empresa no montante de R$11.889, no início do 
investimento em função de sua participação do patrimônio da controlada.
O patrimônio de referência utilizado na constituição da Companhia investidora teve por 
data-base o patrimônio líquido da investida de maio de 2012. Diante disto o resultado 
anterior à constituição da empresa investida, foi reconhecido como Resultado Abrangente, 
tendo como contrapartida a conta de investimento.  
Em 2018, o montante de R$1.356 refere-se principalmente a adequação de registro 
indevido, no investimento, de exercício anterior.
d) Reserva Legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada período, até o limite de 20% 
do capital social.
e) Reserva de Expansão
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da conta “Reservas para Expansão” de R$ 105.975 
é composto pelo saldo de 2018 no montante de R$ 113.198, acrescido do lucro líquido do 
exercício findo naquela data, no montante de R$ 18.200, após deduções legais e de 
pagamento de juros sobre capital próprio.
12. Receitas/Despesas Financeiras
Referem-se substancialmente aos juros sobre capital próprio pagos no exercício.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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Estado faz parceria para ampliar leitos
 | GOVERNADOR ROMEU ZEMA ACOMPANHOU VISTORIAS ONTEM EM DOIS HOSPITAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BH

 � AGÊNCIA MINAS 

O governador Romeu 
Zema acompanhou, 
ontem uma vistoria 

ao Hospital Mater Dei Betim 
e ao Hospital Regional de 
Betim, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, 
que devem ceder parte das 
estruturas para receber pa-
cientes graves infectados 
pelo novo coronavírus. O 
objetivo da ação, que poderá 
se estender a outras cidades 
mineiras, é fazer parcerias 
com instituições de saúde 
da rede privada e hospitais 
municipais para ampliar o 
número de leitos disponíveis 
no estado.

Durante as visitas, Zema 
ressaltou que é preciso apro-
veitar todas as estruturas 
disponíveis para combater 
a Covid-19 com o menor 
impacto possível no Estado.

“Provavelmente vamos 
precisar de muitos leitos 
para atender as pessoas 
contaminadas pelo novo co-
ronavírus. Por isso, estamos 
tomando todas as medidas, 
na Região Metropolitana e 
no interior, para ampliarmos 
a estrutura disponível. Muitos 
hospitais têm alas vagas e 
leitos ociosos, que podem ser 
utilizados neste momento. 
Tudo isso está sendo levan-
tado, para que, caso venha 
a ser necessário, o estado 
disponha de leitos suficientes 
para atender as pessoas que 
necessitarem”, afirmou.

O Mater Dei Betim dis-
ponibilizou quatro andares 
que estavam inoperantes 
para tratar doentes afetados 
pelo novo coronavírus. O 
espaço já possui estrutura 
de ressonância, tomografia 
e exames respiratórios. Já 
o Hospital Público Regional 
de Betim Professor Osvaldo 

Franco cedeu o Centro Ma-
terno-Infantil, que acabou de 
ser finalizado em um prédio 
anexo. A área construída 
contará com uma estrutura 
de 120 leitos.

Os profissionais que atua-
rão nas estruturas disponibi-
lizadas pelos hospitais serão 
cedidos pela Secretaria de 

Estado de Saúde e empre-
sários vão custear os equipa-
mentos durante a crise.

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), Flá-
vio Roscoe, também acom-
panhou as vistorias e colocou 
o setor à disposição para aju-
dar a ampliar a capacidade 

de atendimentos da Região 
Metropolitana.

“Aproveitando a infraes-
trutura já disponível, essas 
parcerias podem gerar até 
200 novos leitos na Grande 
BH, sendo 180 de UTI e 60 de 
enfermaria para pacientes”, 
destacou.

Também participaram das 

visitas o secretário de Estado 
de Saúde, Carlos Eduardo 
Amaral; o prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli; o presiden-
te do Mater Dei, Henrique 
Salvador; a diretora-geral do 
Hospital Regional de Betim, 
Patrícia Evangelista; o presi-
dente da MRV, Rafael Menin; 
entre outras autoridades.

GOVERNO DE MINAS/DIVULGAÇÃO
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BALANÇO PATRIMONIAL
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
1. Contexto operaCional
A Tribanco Corretora de Seguros S/A. (“Empresa”) iniciou suas operações em 25 de março de 2008 e tem 
como objeto principal a corretagem e o agenciamento de seguros. Em 15 de fevereiro de 2018, a Empresa 
assinou um contrato de parceria com a Tokio Marine Seguradora S.A. para exploração de seguros pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, sem cláusula de exclusividade.
2. apresentação das demonstrações finanCeiras e prinCipais prátiCas Contábeis
a) declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. b) base de 
elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas 
práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Não há efeitos na adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC. 
c) moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras da Empresa são apresentadas 
em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação. d) apuração do resultado: O resultado é 
apurado pelo regime de competência, e os reconhecimentos das receitas estão de acordo com os critérios 
definidos e aprovados pelo Pronunciamento Técnico CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente, emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. e) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem contas 
bancárias e são classificadas como ativos financeiros mensurados ao valor justo e seus rendimentos são 
registrados no resultado do exercício. f) provisão para devedores duvidosos: A Empresa constitui 
provisão, em sua totalidade, para os valores a receber vencidos há mais de 30 dias. A partir do 180º dia, o 
saldo é baixado para prejuízo. O critério para constituição da provisão foi definido através do julgamento 
da Administração quanto ao nível de risco, que considera a conjuntura econômica, a experiência passada 
e os riscos específicos em relação ao tipo de operação. g) imobilizado: Avaliado ao custo histórico, 
deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em 
consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de 
depreciação são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do 
imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. Demais 
reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Um item do 
imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são 
determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos no resultado. h) intangível: i) Ativos intangíveis adquiridos separadamente: Ativos 
intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da 
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida 
linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização 
são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados 
ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. ii) Ativos intangíveis gerados 
internamente - gastos com pesquisa e desenvolvimento: Os gastos com atividades de pesquisa são 
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. O ativo intangível gerado internamente 
resultante de gastos com desenvolvimento (ou de uma fase de desenvolvimento de um projeto interno) é 
reconhecido se, e somente se, forem verificadas todas as seguintes condições: • A viabilidade técnica, 
intenção e habilidade de completar o ativo intangível para que seja disponibilizado para uso ou venda; 
• Como o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios econômicos futuros; • A disponibilidade de 
adequados recursos técnicos, financeiros e outros para completar o desenvolvimento do ativo intangível 
e para usá-lo ou vendê-lo; e • A habilidade de mensurar, com confiabilidade, os gastos atribuíveis ao ativo 
intangível durante seu desenvolvimento. O montante inicialmente reconhecido de ativos intangíveis 
gerados internamente corresponde à soma dos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou 
a atender aos critérios de reconhecimento mencionados anteriormente. Quando nenhum ativo intangível 
gerado internamente puder ser reconhecido, os gastos com desenvolvimento serão reconhecidos no 
resultado do exercício, quando incorridos. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos 
intangíveis gerados internamente são registrados ao valor de custo, deduzido da amortização e da perda 
por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos separadamente. 
iii) Baixa de ativos intangíveis: Um ativo intangível é baixado quando da alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros resultantes do uso. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo 
intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, 
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. i) Valor de recuperação dos ativos não 
monetários: Os ativos não monetários estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em períodos anuais 
ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus 
valores. j) benefícios a empregados: A Empresa é co-patrocinadora de um plano de previdência privada 
com contribuições definidas. As contribuições são efetuadas com base em um percentual da remuneração 
dos colaboradores. Os pagamentos a planos de aposentadoria de contribuição definida são reconhecidos 
como despesa quando os serviços que concedem direito a esses pagamentos são prestados. k) ativos e 
passivos financeiros: Ativos financeiros: Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 
(i) pelo valor justo através do resultado; (ii) mantidos até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e 
(iv) disponíveis para venda. A classificação depende da natureza e do propósito dos ativos financeiros e é 
determinada no reconhecimento inicial. i) Ativos financeiros pelo valor justo através do resultado: Ativos 
financeiros são mensurados ao valor justo pelo resultado quando são mantidos para negociação ou, no 
momento do reconhecimento inicial, são designados pelo valor justo através do resultado. Um ativo 
financeiro é classificado como mantido para negociação quando: • É adquirido principalmente para o 
propósito de venda em prazo muito curto; • É parte de uma carteira identificada de instrumentos 
financeiros que a Empresa administra conjuntamente e que tenha um padrão recente real de lucros no 
curto prazo; e • É um derivativo que não é designado e efetivo como instrumento de “hedge” em uma 
contabilização de “hedge”. Um ativo financeiro que não seja mantido para negociação pode ser designado 
ao valor justo através de lucros e perdas no reconhecimento inicial quando: • Essa designação eliminar ou 
reduzir significativamente uma inconsistência surgida em sua mensuração ou seu reconhecimento; • For 
parte de um grupo administrado de ativos ou passivos financeiros ou ambos, seu desempenho for avaliado 
com base no valor justo de acordo com a gestão dos riscos ou a estratégia de investimento documentada 
pela Empresa e as respectivas informações forem fornecidas internamente com a mesma base; e • For parte 
de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e o CPC 48 - Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração - permitir que o contrato combinado como um todo (ativo ou passivo) seja 
designado ao valor justo através de lucros ou perdas. Ativos financeiros pelo valor justo através do resultado 
são avaliados ao valor justo, com ganhos ou perdas reconhecidos no resultado do exercício. Ganhos ou 
perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelo ativo 
financeiro. ii) Mantidos até o vencimento: Ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e 
datas de vencimento fixas e que a Empresa tenha a intenção e habilidade de manter até o vencimento são 
classificados nessa categoria. Ativos financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo 
amortizado utilizando-se o método dos juros efetivos, deduzido de provisão para perda do valor 
recuperável (“impairment”). A receita com juros é reconhecida aplicando-se o método da taxa efetiva. 
iii) Disponíveis para venda: Ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles que não são derivativos 
e que são designados como disponíveis para venda ou não são classificados nas categorias apresentadas 
anteriormente. Os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, 
a correção monetária e a variação cambial, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, quando 
incorridos. As variações decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidas em conta específica do 
patrimônio líquido quando incorridas, sendo baixadas para o resultado do exercício no momento em que 
são realizadas em caixa ou consideradas não recuperáveis. Passivos financeiros: Os passivos financeiros são 

classificados pelo valor justo através do resultado ou como outros passivos financeiros. i) Passivos 
financeiros pelo valor justo através do resultado: São classificados nessa categoria os passivos financeiros 
mantidos para negociação ou quando mensurados pelo valor justo através do resultado. Um passivo 
financeiro é classificado como mantido para negociação quando: • For incorrido principalmente com o 
propósito de recompra em futuro próximo. • For parte de uma carteira identificada de instrumentos 
financeiros que a Empresa administra conjuntamente e que tenha um padrão realizado de lucros no curto 
prazo. • For um derivativo que não esteja designado como um instrumento de “hedge” efetivo. Passivos 
financeiros que não sejam classificados como mantidos para negociação podem ser designados como valor 
justo através do resultado no reconhecimento inicial quando: • Tal designação eliminar ou reduzir 
significativamente uma inconsistência na mensuração ou no reconhecimento que poderia surgir. 
• Compuserem parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros ou de ambos, o qual seja administrado 
e cuja “performance” seja avaliada com base em seu valor justo, de acordo com a administração de risco 
documentada ou a estratégia de investimento da Empresa, e as informações sobre esse grupo forem 
fornecidas nessa base internamente. • Formarem parte de um contrato contendo um ou mais derivativos 
embutidos e o CPC 48 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração - permitir que o contrato 
combinado como um todo (ativo ou passivo) seja designado ao valor justo através de lucros ou perdas. 
Passivos financeiros pelo valor justo através do resultado são demonstrados ao valor justo, com ganhos ou 
perdas reconhecidas no resultado. Os ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam 
quaisquer juros pagos no passivo financeiro. ii) Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transação, e subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado usando-se o método dos juros efetivos, sendo as despesas com juros 
reconhecidas com base no rendimento. O método dos juros efetivos é um método que calcula o custo 
amortizado de um passivo e aloca as despesas com juros durante o período relevante. A taxa de juros 
efetiva é a taxa que exatamente desconta pagamentos estimados futuros de caixa através da vida esperada 
do passivo financeiro ou, quando aplicável, por um período menor. l) provisões, ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados 
de acordo com os critérios definidos e aprovados pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 25, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, sendo os principais critérios os seguintes: 1) Ativos 
Contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 2) Provisões 
Passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores 
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 3) Os 
passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são divulgados em 
notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não são passíveis de provisão ou 
divulgação. 4) Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas administrativas ou 
judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. m) imposto de renda e contribuição social: A Empresa 
optou pela apuração do imposto de renda e da contribuição social pelo Lucro Presumido, nos exercícios 
demonstrados. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de 
cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração do 
lucro real. O imposto de renda foi constituído à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente a R$ 240 mil; e a contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre a base 
tributável. O lucro tributável é obtido a partir da presunção da sua Receita Bruta, à alíquota de 32%, 
acrescido das demais receitas. A receita bruta compreende o produto da venda de bens nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, 
excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos e os 
impostos não cumulativos cobrados, destacadamente do comprador ou contratante, e dos quais o 
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário. n) Uso de estimativas: A 
preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração 
impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre contingências passivas e receitas e despesas nos 
exercícios demonstrados. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à 
probabilidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. 
3. Caixa e eqUiValente de Caixa 2019 2018
Disponibilidades 88 53
total 88 53
4. apliCações finanCeiras
Estão representadas, em sua totalidade, por Certificados de Depósito Bancário - CDBs pós fixados, 
classificados como disponível para venda, emitidos pelo Banco Triângulo S.A., no montante de R$ 9.763 
(R$ 3.631 em 2018), com vencimento até 2024.
5. Contas a reCeber de Clientes
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, referem-se, principalmente, a valores a receber de seguradoras 
pela corretagem e agenciamento de seguros.
6. impostos a reCUperar
Referem-se principalmente, a crédito com impostos retidos sobre corretagem de seguros.
7. oUtros atiVos
Referem-se principalmente, despesas antecipadas e a adiantamentos a funcionários.
8. permanente
É representado por:
a) imobilizado 2019

equipamentos  
de informática instalações

máquinas e  
equipamentos

móveis  
e Utensílios total

taxas anuais de depreciação 20% 10% 10% 10%
Custo
saldo anterior 89 52 6 80 227
Aquisições 5 – – – 5
saldo atual 94 52 6 80 232
depreciação
saldo anterior (51) (51) (4) (69) (175)
Despesa (9) (1) (1) (3) (14)
saldo atual (60) (52) (5) (72) (189)
saldo no início do  período 38 1 2 11 52
saldo no fim do período 34 – 1 8 43

2018
equipamentos  
de informática instalações

máquinas e  
equipamentos

móveis  
e Utensílios total

taxas anuais de depreciação 20% 10% 10% 10%
Custo
saldo anterior 67 52 6 80 205
Aquisições 22 – – – 22
saldo atual 89 52 6 80 227
depreciação
saldo anterior (46) (46) (3) (61) (156)
Despesa (5) (5) (1) (8) (19)
saldo atual (51) (51) (4) (69) (175)
saldo no início do período 21 6 3 19 49
saldo no fim do período 38 1 2 11 52

b) intangível 2019
software em 

 desenvolvimento
softwares  e  

aplicativos total
taxas anuais de amortização 20%
Custo
saldo anterior 1.997 1.572 3.569
Aquisições 1.408 413 1.821
saldo atual 3.405 1.985 5.390
amortização
saldo anterior – (1.256) (1.256)
Despesa – (97) (97)
saldo atual – (1.353) (1.353)
saldo no início do período 1.997 316 2.313
saldo no fim do período 3.405 632 4.037

2018
software em 

 desenvolvimento
softwares  e  

aplicativos total
taxas anuais de amortização 20%
Custo
saldo anterior 79 1.251 1.330
Aquisições 1.918 321 2.239
saldo atual 1.997 1.572 3.569
amortização
saldo anterior – (1.241) (1.241)
Despesa – (15) (15)
saldo atual – (1.256) (1.256)
saldo no início do período 79 10 89
saldo no fim do período 1.997 316 2.313
9. impostos e ContribUições a reColher 
São representados por: 2019 2018
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 322 158
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 160 114
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 79 74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 81 66
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 65 55
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 23 21
Imposto Sobre Serviços - ISS 18 20
Programa de Integração Social - PIS 11 8
total 759 516
10. oUtros passiVos 
a) Circulante: É composto da seguinte maneira: 2019 2018
Participação dos colaboradores 268 664
Adiantamento de Clientes Diversos 40 516
Provisão para férias e encargos 361 271
Previdência privada a pagar 35 14
Outros 11 8
total 715 1.473
b) não Circulante: É composto pelo saldo da parceria junto ao Santander pelo processamento de folha 
de pagamento. 
11. transações e saldos Com partes relaCionadas 2019 2018
Ativos (Passivos):
 Aplicações financeiras (i) 9.763 3.631
 Contas a pagar para ligadas:
  Banco Triângulo S.A. (75) (116)
  Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. (3) (3)
Receitas:
 Receitas financeiras (i) 378 1.170
Despesas
 Despesas financeiras (i) (2) (4)
 Despesas administrativas (i) (1.113) (1.192)
(i) Referem-se a operações realizadas com o Banco Triângulo S.A.
12. patrimônio líqUido
 a) Capital social: O capital social no valor de R$ 3.000.000,00 é representado por 3.000.000 ações, no 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo a empresa uma subsidiária integral do Banco Triângulo S.A.  
b) dividendos: Em 28 de setembro de 2018, foi aprovada a distribuição de dividendos no montante  
de R$ 16.851 referente as Reservas de Lucros de Anos Anteriores e R$ 3.214 referente ao lucro de janeiro 
à setembro 2018.
13. imposto de renda e ContribUição soCial
A seguir está demonstrada a despesa de imposto de renda e da contribuição social para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:

2019 2018
Receita Bruta de serviços 19.017 12.513
Base de Cálculo Presumido 6.085 4.004
 Receitas Financeiras 383 1.170
 Outras Receitas 15 328
Acréscimos a Base de Cálculo 398 1.498
Base de Cálculo IRPJ / CSLL 6.483 5.502
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes (34%) (2.204) (1.871)
Redutor IRPJ adicional 24 24
despesa imposto de renda e contribuição social (2.180) (1.847)
14. oUtras informações
a) A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras 
deduções similares. A receita líquida de prestação de serviços somou em 2019 R$ 17.944, apresentando 
um aumento de 52% em relação ao ano anterior (R$ 11.805 em 2018). b) A despesa com pessoal totalizou 
R$ 5.762 (R$ 4.646 em 2018) onde inclui-se compartilhamento de estrutura administrativa R$ 732 
(R$ 813 em 2018). As despesas gerais e administrativas referem-se, principalmente, a despesas com 
prestação de serviços R$ 1.103 (R$ 297 em 2018), despesas com depreciação e amortização R$ 111 
(R$ 37 em 2018), despesas com marketing R$ 368 (R$ 395 em 2018), entre outras. c) Receitas financeiras 
referem-se, basicamente, às aplicações financeiras no montante de R$ 383 (R$ 1.170 em 2018). 
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ativo nota explicativa 2019 2018
ativo Circulante 1.300 1.587
 Caixa e equivalentes de caixa 3 88 53
 Contas a receber de clientes 5 1.027 1.415
 Impostos a Recuperar 6 176 82
 Outros ativos 7 9 37
não Circulante 9.763 3.631
 Aplicações Financeiras 4 e 11 9.763 3.631
permanente 8 4.080 2.365
 Imobilizado 43 52
 Outros ativos intangíveis 4.037 2.313
total do ativo 15.143  7.583

passivo e patrimônio líquido nota explicativa 2019 2018
passivo Circulante 1.979 2.128
 Fornecedores 427 20
 Contas a pagar para ligadas 11 78 119
 Impostos e contribuições a recolher 9 759 516
 Outros Passivos 10.a 715 1.473
não Circulante 10 15
 Outros Passivos. 10.b 10 15
patrimônio líquido 12 13.154 5.440
 Capital social 3.000 3.000
 Reservas de lucros 10.154 2.440
total do passivo e do patrimônio líquido 15.143 7.583

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

nota explicativa 2019 2018
receita bruta de serviços 14.a 19.017 12.513
 Deduções s/Serviços (1.073) (708)
lucro bruto 17.944 11.805
receitas e despesas operacionais (8.050) (4.953)
 Despesas de pessoal 14.b (5.762) (4.646)
 Despesas gerais e administrativas 14.b (2.321) (1.407)
 Financeiras 11 e 14 c. 378 1.164
 Outras Receitas/Despesas (329) 327
 Participação no resultado (16) (391)
lucro operacional 9.894 6.852
resultado antes dos impostos 9.894 6.852
 Imposto de renda e contribuição social corrente 13 (2.180) (1.847)
lucro líquido do exercício 7.714 5.005
lucro líquido do exercício por ação r$ 2,571333 1,668333

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  (Em milhares de reais)
Capital 
social

reservas de lucros lucros 
acumuladoslegal expansão total

saldos em 31 de dezembro de 2017 3.000 649 16.851 – 20.500
Lucro Líquido do Exercício – – – 5.005 5.005
Destinações:
 Reserva para expansão – – 5.005 (5.005) –
 Distribuição de Dividendos (R$6,688333 por ação) – – (20.065) – (20.065)
saldos em 31 de dezembro de 2018 3.000 649 1.791 – 5.440
Lucro Líquido do Exercício – – – 7.714 7.714
Destinações:
 Reserva para expansão – – 7.714 (7.714) –
saldos em 31 de dezembro de 2019 3.000 649 9.505 – 13.154

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
flUxo de Caixa de atiVidades operaCionais
lucro líquido do exercício 7.714 5.005
Ajustes inclusos que não afetam o fluxo de caixa:
 Depreciações e amortizações 111 37
lucro líquido antes das mudanças no capital de giro 7.825 5.042
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber 388 (789)
 Impostos antecipados e a recuperar (94) 11
 Aplicações financeiras (6.132) 17.341
 Outros ativos 28 (10)
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores 407 (28)
 Contas a pagar para ligadas (41) 59
 Impostos e contribuições a recolher 243 (8)
 Outras obrigações (758) 425
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.866 22.043
flUxo de Caixa das atiVidades de inVestimento:
Aquisição de imobilizado de uso (5) (22)
Aplicação no intangível (1.821) (2.239)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.826) (2.261)
flUxo de Caixa das atiVidades de finanCiamento
Aumento (Redução) de Financiamentos - Adiantamento de Parceiros Diversos (5) (4)
Dividendos Pagos – (20.065)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (5) (20.069)
aUmento/redUção do Caixa e eqUiValentes de Caixa 35 (287)
Caixa e eqUiValentes de Caixa no iníCio do exerCíCio 53 340
Caixa e eqUiValentes de Caixa no fim do exerCíCio 88 53

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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ATÉ A REALEZA
O coronavírus também chegou à 
realeza. O teste do príncipe Char-
les deu positivo para covid-19.

MUDANÇA NA DIRETORIA DA 
ABAG
O economista, administrador de 
empresas e publicitário Eduardo 
Daher é o novo diretor executivo 
da Associação Brasileira do Agro-
negócio (ABAG).

QUEDA
Na semana de 16 a 22 de março, 
as vendas do comércio varejista 

nacional recuaram 25,2%, frente 
à semana anterior, afirmou a Boa 
Vista.

TODOS NA LUTA
Mercado Livre, Sono Quality e Mc-
Donald´s são algumas das marcas 
que reformularam seus logotipos 
para campanhas de conscienti-
zação à Covid-19 como forma de 
alertar a todos pela prevenção e 
proteção. 

TIM HOME OFFICE
A TIM adotou home office em âm-
bito nacional para 100% dos seus 

colaboradores.

CORRENTE DE AMOR 
O Boticário, por meio do Instituto 
Grupo Boticário, vai doar 1,7 to-
nelada de álcool em gel Cuide-se 
Bem para o sistema de saúde pú-
blica de Curitiba, cidade onde está 
localizada a sede do Grupo.

FABER-CASTELL ONLINE
A alemã Faber-Castell  está ofere-
cendo 17 cursos online de desenho 
e pintura para crianças e adultos se 
divertirem. Os materiais básicos in-
dicados para acompanhar as aulas 

são lápis de cor, de escrita e bor-
racha, mas os participantes podem 
incorporar outros itens também. 
https://cursos.faber-castell.com.br/
combos/combo-numero-emcasa-
comfabercastell

FORÇA-TAREFA
O Bradesco, Itaú e o Santander 
importarão e doarão 5 milhões de 
testes rápidos de detecção do co-
ronavírus, além de equipamentos 
médicos, como tomógrafos e res-
piradores, observando as orienta-
ções do Ministério da Saúde e a 
disponibilidade no mercado. 

APOIO
A Rede, braço de maquininhas do 
Itaú Unibanco, está disponibilizan-
do maquininhas adicionais gra-
tuitas durante 60 dias para seus 
clientes. Por este período, eles 
não precisarão pagar pela compra 
ou aluguel das máquinas extras. 
De acordo com a credenciadora, 
o objetivo é diminuir os impactos 
negativos causados pelo corona-
vírus no setor varejista e apoiar os 
comerciantes diante do aumento 
dos serviços de entrega, que está 
intensificando as solicitações de 
novas maquininhas.

Tania Malamud
Jornalista

radardiario@gmail.com RADAR DIÁRIO
O conteúdo desta coluna 
é de responsabilidade do 
autor e não representa, 
necessariamente, a opinião 
do Diário de Uberlândia. 

CORONAVÍRUS

Período também pede 
cuidados com os olhos

 | OFTALMOLOGISTA DE 
UBERLÂNDIA DÁ DICAS DE 
COMO CUIDAR DO ÓRGÃO 
E DOS EQUIPAMENTOS QUE 
AUXILIAM NA CORREÇÃO DA 
VISÃO

 � BRUNA MERLIN

Os olhos são considera-
dos a parte mais sen-
sível do nosso rosto 

e diante do surgimento e da 
rápida disseminação da Co-
vid-19, é necessário dedicar 
maior atenção a eles para 
evitar o contágio do novo co-
ronavírus e outras infecções. 
O alerta é feito pelo oftalmo-
logista de Uberlândia Rodrigo 
Fernandes, que dá dicas so-
bre os cuidados com o órgão 
e equipamentos que auxiliam 
na correção da visão.

Além da boca e nariz, os 
olhos também são um canal 
de transmissão e aquisição 
de doenças e os processos 
ocorrem através de lágrimas. 
De acordo com a Academia 
Americana de Oftalmolo-
gia, pacientes contaminados 
por coronavírus por meio 
dos olhos podem apresentar 
conjuntivite e desconfortos 
respiratórios, o que é espe-
rado porque o canal lacrimal 
é ligado às vias respiratórias. 
Outros sintomas são febre, 
tosse e falta de ar. 

“É por esse motivo que 
é tão importante não passar 
as mãos pelo rosto, especial-
mente se elas não estiverem 
limpas”, diz o oftalmologista.

Todos devem redobrar os 
cuidados diante de uma pan-
demia viral, mas as pessoas 
que utilizam equipamentos 
para corrigir alguma disfun-

ção visual devem adotar mais 
medidas de higienização. Aos 
usuários de lentes de contato, 
a atenção deve ser triplicada. 

“Nunca, em hipótese ne-
nhuma, coloque o dedo no 
olho ou na lente sem lavar 
as mãos com água e sabão. 
Além disso, o ideal é diminuir 
a frequência do uso das len-
tes porque elas naturalmente 
já deixam os olhos mais sen-
síveis. É muito importante 
também limpar o estojo de 
armazenamento das lentes 
todo os dias, com água e 
shampoo neutro”, detalhou 
Rodrigo.

O colírio deve se tornar 
um aliado dos adeptos às 
lentes. O produto pode ser 
utilizado ao longo do dia 
para manter os olhos úmidos. 
Além disso, é importante in-
tensificar a limpeza das lentes 
com a solução específica 
para o material antes e depois 
de usá-las.

As pessoas que utilizam 
óculos também devem ficar 
atentas à limpeza frequente 
do objeto. “Eles podem ser 
contaminados com secreções 
de outras pessoas quando 
elas falam ou espirram. Por 
isso, lavar os óculos várias 
vezes ao dia, com água e 
shampoo ou detergente neu-
tro, é fundamental”.

Por fim, o médico Rodrigo 
Fernandes orienta que por 
questões de saúde coletiva e 
falta de leitos em hospitais da 
cidade por causa da pande-

mia, a procura por um profis-
sional deve ser feita somente 
se houver fortes sintomas de 
incômodo. “Olhos vermelhos, 
com constante lacrimação, 
coceira e sensação de corpo 
estranho são alguns motivos 
para procurar um médico of-
talmologista”, explicou.

 � CRIANÇAS

Escolas fechadas, aulas sus-
pensas e crianças em casa 
aos cuidados dos pais. Ape-
sar da situação da pandemia 
do coronavírus não ser nada 
favorável, ela se tornou uma 
ótima oportunidade para que 
os responsáveis orientem 
seus filhos sobre os cuidados 
com os olhos. 

A tarefa de monitorar os 
movimentos de uma criança 
é praticamente impossível, 
principalmente quando se tra-
ta de colocar a mão no rosto. 
Mas, de acordo com o médico 
Rodrigo Fernandes, existem 
alternativas para ensiná-las a 
se prevenirem.

A primeira e mais impor-
tante das orientações é con-
versar com os filhos sobre o 
que é o vírus e como ele pode 
ser adquirido ou dissemina-
do. Além disso, é necessário 
explicar o que pode ser feito 
para prevenir a doença.

O oftalmologista ressalta 
também que os responsáveis 
devem dar exemplos e tam-
bém praticarem as medidas 
de prevenção para que sirva 

de inspiração para as crian-
ças. “Os filhos se espelham 
nos pais ou em pessoas que 
os rodeiam, sendo assim os 
responsáveis devem lavar 
as mãos e passar álcool em 
gel na frente deles para que 
aprendam e repitam o ato”, 
explicou. 

 � EXPOSIÇÃO 
A CELULARES E 
COMPUTADORES

Com a quarentena e a 
adaptação ao home office, o 
tempo de uso de dispositivos 
eletrônicos aumenta. Essa 
exposição em excesso, se-
gundo o oftalmologista, pode 
levar à fadiga ocular que pro-
voca sintomas como dor nos 
olhos, na cabeça, náusea, 
olhos cansados e vermelhos.

“Nossos olhos funcionam 
como um músculo. Se ficar-
mos muito tempo fazendo 
algum exercício em frente a 
computadores, celulares ou 
tablets, eles vão demonstrar 
cansaço. Além de causar 
dores e vermelhidão, o uso 
em excesso desses equipa-
mentos pode alterar nossos 
hormônios do sono e causar 
o que chamamos de insônia”.

Para prevenir os incô-
modos causados pelos apa-
relhos digitais é importante 
deixar o ambiente o mais 
claro possível, aumentar o 
tamanho das letras dos dispo-
sitivos, ampliar a distância en-
tre a tela e os olhos e diminuir 

o tempo de exposição aos 
eletrônicos na parte da noite 
e parar de usá-los entre uma 
e duas horas antes de dormir. 

“Também é importante 
ficar atendo à quantidade 
de vezes que você pisca, 
porque quando estamos em 
frente às telas costumamos 

nos esquecer de fazer esse 
movimento, o que prejudica 
ainda mais a saúde ocular. 
Além disso, se você for usu-
ário de óculos, não deixe de 
usá-los só porque está em 
casa. Eles também são uma 
forma de proteção”, finalizou 
o oftalmologista.

ARQUIVO PESSOAL

Oftalmologista Rodrigo Fernandes  
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9 MIL
A época não é das melhores, 
mas preciso destacar aqui 
que hoje chegamos à edição 
9 mil do Diário de Uberlândia. 
Um marco para a comunica-
ção uberlandense. Um traba-
lho feito com muito afinco, se-
riedade e comprometimento 
por uma equipe composta por 
mais de 30 pessoas, incluin-
do jornalistas, departamento 
comercial, administrativo, 
marketing e circulação. Apro-
veito a oportunidade também 
para elogiar publicamente 
a excelente cobertura que 
toda a equipe de jornalismo 
tem realizado em função do 
coronavírus. Parabéns pelo 
belíssimo trabalho equipe 
Diário de Uberlândia.

SUSPENSO
O atendimento presencial 
aos mais de cinco mil apo-

sentados e pensionistas vin-
culados ao IPREMU (Instituto 
de Previdência dos Servido-
res do Município de Uberlân-
dia) foi suspenso. O serviço 
administrativo está mantido, 
porém apenas pelo telefone 
(34) 3239-6700. A suspensão 
segue determinações da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

SUSPENSO II
O atendimento também está 
suspenso ao público no Cen-
tro Administrativo Municipal e 
na sede do DMAE em virtude 
da pandemia do coronaví-
rus. A medida está valendo 
desde segunda-feira (23). 
No período, a população 
pode continuar utilizando 
os serviços municipais por 
meio das plataformas online 
(www.uberlandia.mg.gov.
br)  ou pelo Whatsapp (34) 
99974-0616.

MAURO MARQUES/DIVULGAÇÃO

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

INDÚSTRIA MUSICAL

Spotify fará doação para reduzir crise
 | PLATAFORMA VAI ACRESCENTAR US$ 1 PARA CADA US$ 1 DOADO NO SITE DO PROJETO; INTENÇÃO É CHEGAR A US$ 10 MILHÕES

 � FOLHAPRESS

O Spotify anunciou uma 
doação milionária para 
reduzir os impactos do 

novo coronavírus na indústria 
da música. A plataforma de 
streaming vai acrescentar 
US$ 1 para cada US$ 1 doado 
no site do projeto, chama-
do Spotify COVID-19 Music 
Relief, até o fundo atingir a 
marca de US$ 10 milhões.

Em comunicado, o Spotify 
anunciou que está traba-
lhando com as instituições 
humanitárias MusiCares, PRS 
Foundation e Help Musicians. 
A mais popular plataforma de 
streaming de música do mun-
do também disse que está 
reunindo outras ONGs veri-
ficadas que oferecem alívio 
financeiro para profissionais 
da música necessitados.

“Ainda que o streaming 
continue fornecendo aos ar-
tistas uma maneira de se 
conectar com os fãs, muitas 
outras fontes de arrecadação 
estão ameaçadas por causa 
da crise”, diz o comunicado.

Pela página oferecida pelo 
Spotify, é possível doar dire-
tamente para a instituição es-
colhida, com o valor dobrado 
pela plataforma de streaming. 
Além das iniciativas próprias, 
o Spotify também fez uma 
doação ao COVID-19 Relief 
Fund, que arrecada dinheiro 
para profissionais da música 
que estão impossibilitados de 
trabalhar.

O fundo, anunciado na 
semana passada pela Musi-
Cares - fundação humanitária 
da Academia de Gravação 
americana, que faz o Grammy 
- também recebeu apoio de 
outros gigantes do streaming 
de música e da tecnologia. 
Entre eles estão Amazon Mu-
sic, Facebook, SiriusXM-Pan-
dora, Tidal e YouTube Music.

O COVID-19 Relief Fund 
informa que já arrecadou 
alguns milhões de dólares 
desde que foi lançado, mas 
ainda precisa de mais. “Com 
este fundo, profissionais da 
indústria da música - incluindo 
artistas, equipes de produção, 
técnicos e qualquer um im-

pactado pela perda de traba-
lho gerada pelos cancelamen-
tos de eventos com música 
ao vivo - podem se inscrever 
para ter uma assistência 
básica”, diz a instituição em 
comunicado.

Para fazer uma doação 
à MusiCares, basta acessar 
o site disponibilizado pela 
empresa.

No Brasil, algumas das 
mais importantes instituições 
da indústria da música, lidera-
das pelo Ecad, enviaram uma 
carta à Secretaria Especial da 
Cultura pedindo medidas para 
amenizar o impacto do novo 
coronavírus no setor. Entre 
as demandas estão o incen-
tivo à realização de eventos 
com arrecadação de direitos 
autorais depois do período 
de isolamento; apoio para a 
regularização de débitos re-
lativos aos direitos autorais, 
especialmente das rádios e 
TVs e a abertura de uma linha 
de crédito, com juros reduzido 
e pagamento parcelado, para 
empresas e pessoas ligadas 
ao setor musical.

PIXABAY

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Arnaldo Alves e Ana Flávia Baeta

A chef gastronômica e 
decoradora, Patrícia Nonato

O cirurgião-dentista 
Rodrigo Antônio de Faria
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Reaprendendo a 
aprender

Reaprendendo a aprender pode parecer redun-
dante, confesso que não estou nem aí para isso. 
Quando menciono reaprender a aprender é porque 
muitos já nos imaginávamos com um conhecimento 
suficiente e nos atínhamos a aprender apenas sobre 
coisas novas. As demais julgávamos sabedores de-
las. 

Nesse momento de pandemia que estamos pas-
sando, acabaram todas as nossas certezas, alias só 
temos uma, a de que não sabemos mais de nada.

Não sabemos como estamos, nem mesmo como 
o mundo todo foi envolvido nisso e principalmente 
não temos segurança alguma de quando vai acabar, 
como ficaremos depois que ela terminar. Penso que 
estamos vivendo uma época de retornar a aprender 
em tudo. Nos relacionamentos, na economia, nos 
desdobramentos que virão, no preço que todos pa-
garemos.

De repente, nós que tanto apregoávamos e apre-
ciávamos a liberdade, entramos em confinamento, 
tendo que reaprender a relacionar mais com as mes-
mas pessoas, ficarmos reclusos num ambiente limi-
tado, isolados de convívios e atividades costumeiras. 

A hierarquia, os títulos, funções e cargos, tirando os 
ligados a atividades específicas não contam.

Até ontem vivíamos reclamando da falta de tem-
po, hoje não sabemos o que fazer com ele. Temos 
mais tempo do que coisas para fazer.

Quando olhamos para o futuro, temos dificulda-
des em projetar planos. Em fazer previsões. A gen-
te sabe que vamos ter um amanhã, mas não temos 
segurança de quando será ele. Porque se sabemos 
onde começou essa tragédia sem precedentes, não 
temos referência de nenhum lugar onde ela terminou. 
O legado que deixou.

O mundo que parecia tão grande, não passa de 
uma aldeia. Os países tidos como poderosos, sofrem 
tanto quando os diminutos e frágeis. 

Paciência, disciplina, fé, solidariedade e espe-
rança são os ingredientes que devemos usar em alta 
escala.

Resta voltarmos a aprender sobre coisas que 
imaginávamos saber, descobrir que nada é mais 
como foi, nem será como estávamos acostumados. 
Tudo será novo e diferente. Principalmente nós e 
nossas vidas.

Para combater a melancolia e depressão, dentro 
do possível, ainda que digitalmente, nos manter liga-
dos ao mundo e aos amigos com a certeza de que 
tudo passa. E que isto também vai passar.

Tomara que seja rápido.

Penso que estamos 
vivendo uma época 

de retornar a 
aprender em tudo. 

Nos relacionamentos, 
na economia, nos 

desdobramentos que 
virão, no preço que 
todos pagaremos

Celso Machado
Publicitário CELSICES

O conteúdo desta coluna é de 
responsabilidade do autor e 
não representa, necessaria-
mente, a opinião do Diário de 
Uberlândia. 

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Faça um balanço das coisas. 
Você definitivamente se sente 
mais à vontade com você mesmo 
quando faz esse balanço. Você 
precisa relaxar.

Sua bondade lhe trará sorte, você 
se sente útil e o favor será devol-
vido. Você vai acabar tendo algu-
mas conversas muito positivas, o 
que lhe trará o ânimo que você 
sentia que faltava.

Você vai ser muito solicitado por-
que está muito enérgico. Você não 
pode ajudar a todos, mesmo que 
queira. Descanse e desfrute de al-
gum tempo sozinho.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Você está sobrecarregado por 
todos os tipos de projetos. Uma 
escolha parece ser difícil, tome 
seu tempo antes de chegar a uma 
decisão.

Você vai ter o reconhecimento da-
queles que o rodeiam e estabele-
cerá laços mais profundos e mais 
próximos. Você vai gastar muito 
dinheiro e isso o deixará fora de si.

As escolhas que fizer hoje serão 
mais importantes do que nunca. 
Olhe para o futuro e sua constru-
ção. Você terá tudo a ganhar de-
senvolvendo a sua resistência.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você vai se sentir mais seguro de 
si. É hora de tomar uma decisão 
importante. Você tende a duvidar 
muito porque analisa demais as 
coisas, encontre a fonte de con-
fiança dentro de si.

Concentre-se em estabilidade e 
confiança hoje, consolidando as 
coisas com as pessoas ao seu 
redor e coloque suas cartas na 
mesa. Você vai estar em excelen-
te forma em geral.

Você precisa fugir da realidade da 
vida diária. Faça um favor a você 
mesmo e faça uma pausa, você 
vai se sentir fisicamente exausto e 
precisa recarregar suas baterias. 
Durma mais. 

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Você pode contar com a confiança 
e o entendimento hoje, consolide 
as coisas, especialmente no plano 
das amizades. Sua impaciência 
para sair da rotina vai fazer que 
você seja imprudente.

Tudo está indo muito rápido hoje e 
você vai ser bombardeado com to-
dos os tipos de pedidos - não diga 
sim a todos. Você será mais efi-
ciente se fizer tudo mais devagar.

Seu bom humor hoje será primor-
dial, você se sentirá como um pei-
xe na água. Você faz muito pelos 
outros... e não o suficiente para 
você mesmo.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

INTERNET
DIVULGAÇÃO/NEW ZEALAND TOURISM

Para quem é fã da franquia “O Senhor 
dos Anéis” e está procurando o que fazer 
durante esta quarentena, por causa da 
pandemia do novo coronavírus, uma das 
opções é visitar os sets de filmagem da 
saga virtualmente.

Os seis filmes adaptados das obras de 
J.R.R. Tolkien que foram filmados na Nova 
Zelândia, agora estão disponíveis no site do 
departamento de turismo do país com visão 
de 360° da área do Condado, conhecida 
por ser o lar dos hobbits.

A experiência promete entreter os fãs da 
produção com imagens em alta resolução 

de lugares marcantes da história de Tolkien, 
como o famoso jardim do Bolsão, o ban-
quete da Pousada e a entrada do Condado. 
A “tour digital” aos sets de “O Senhor dos 
Anéis” também é gratuita.

Os cenários construídos em Waikato, 
na Nova Zelândia, foram usados desde o 
primeiro filme da trilogia, do diretor Peter 
Jackson, e desmontados após o fim das 
filmagens. Já para as gravações dos lon-
gas de “O Hobbit”, também comandados 
por Jackson, o Condado foi reconstruído e 
mantido como atração turística da região.
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COMARCA DE ARAGUARI/MG - EDITAL DE CITAÇÃO DE ROGÉRIO FARIA DE SA. Prazo: 30
dias. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Juíza: ANA RÉGIA SANTOS CHAGAS. Autos nº. 0035 13
0081355. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL. 911/69. Autor: ITAÚ UNIBANCO S/A. Réu:
ROGÉRIO FARIA DE SÁ. Faz saber que, em estando tramitando neste Foro os autos em epígrafe,
pelo presente, CITA o réu, ROGÉRIO FARIA DE SÁ, CPF 036.883.586-35, que encontra em lugar
incerto e não sabido, para no prazo 15(quinze) dias CONTESTAR a ação, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Ficando ainda, ciente de que poderá ainda,
sem prejuízo de eventual resposta, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição,
pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar,
segundo os valores apresentados pelo autor na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será
restituído livre de ônus. Edital expedido em 20/02/2020. Eu, Malvina Eulália Teixeira, Oficiala de
Apoio Judicial, o digitei e assino. Eu, Fabiana Fernandes Rodrigues, Escrivã Judicial, o conferi e
assino por ordem do MM. Juiz. (Prov. 161/06).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CONSU-
MIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL - Número 01/2020 – A Cooperativa de Consumidores de 
Energia Lugar ao Sol, CNPJ 32.899.545/0001-78, por seu presidente Gustavo Malagoli Buiatti, no uso 
das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data 
soma-se 20 em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária que se realizará na Avenida José Andraus Gassani, nº 4555, Distrito Industrial, na cidade de 
Uberlândia, no dia 10 de abril de 2020. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação 
realizar-se-á às 15:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 
16:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de 
associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 18 horas, com 
a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Prestação de Contas do exercício de 2019 compreendendo:
 a)Relatório da Gestão;
 b)Balanço Geral;
 c)Demonstração de Sobras Apuradas ou das Perdas;
 d)Parecer do Conselho Fiscal; e
 e)Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;

II – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas
III - Saída de cooperados;
IV – Ingresso de cooperados;
V – Renúncia de membro da Diretoria;
VI – Eleição de cargo vago na Diretoria;
VII – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

   Uberlândia-MG, 27 de março de 2020.

COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL
Gustavo Malagoli Buiatti

ALSOL
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
material (trocador de calor), com instalação inclusa. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 16/04/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  25 de março de 2020.IRACEMA
BARBOSA MARQUES.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 159/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de equipamentos (mesa ginecológica, aparelho
desfibrilador e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 15/04/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 25 de março de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 173/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada
- Objeto: Fornecimento de marmitex em atendimento à Secretaria acima citada . A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 14/04/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,
MG, 25 março de 2020.IRACEMA BARBOSA MARQUES
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
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a opinião do Diário de Uberlândia. 

Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

JOGOS OLÍMPICOS E O CORONAVÍRUS 
A cada dia agrava-se a situação. Qualquer que seja 

a solução adotada pelos organizadores do maior evento 
esportivo do mundo, haverá prejuízos. Mas essa não é a 
prioridade. Um inimigo microscópico conseguiu tornar-se 
o grande adversário das nações mais poderosas do es-
porte. E agora o mundo se pergunta se o coronavírus vai 
permitir a realização dos Jogos Olímpicos, daqui a quatro 
meses, no Japão. Segundo o membro mais antigo do Co-
mitê Olímpico Internacional (COI), o advogado canaden-
se Dick Pound, “não se pode adiar algo do tamanho de 
uma Olimpíada”. Essa decisão vai depender do ritmo do 
contágio nos próximos dias para que o COI dê a palavra 
final sobre como vai administrar o problema. Seja como 
for, nem é preciso projetar o futuro. O Japão já está en-
frentando os efeitos do coronavírus com o “desapareci-
mento” dos turistas coreanos e chineses, que respondem 
pela metade dos mais de 30 milhões de turistas que visi-
tam o país anualmente. Na história do Movimento Olím-
pico, os Jogos só foram cancelados três vezes, sempre 
em função das Grandes Guerras Mundiais: Berlim-1916, 
Tóquio-1940 e Londres-1944. Levando em conta que al-
gumas das principais Federações ou Ligas Mundiais, tais 
como a NBA (basquete), Fórmula 1, ATP (tênis), Uefa, 
Conmebol, La Liga e Serie A (futebol) estão cancelando 
ou suspendendo eventos, excluindo o público de suas 
competições, podemos imaginar alguns cenários para a 
solução do problema – ou, ao menos, redução dos preju-
ízos para os stakeholders de Tóquio -2020. 

TODOS OS JOGOS OLÍMPICOS DA ERA MODERNA:

1896 – I Jogos Olímpicos – Atenas, Grécia;
1900 – II Jogos Olímpicos – Paris, França;
1904 – III Jogos Olímpicos – Saint Louis, Estados Uni-

dos da América;
1906 – Edição comemorativa – Atenas, Grécia;
1908 – IV Jogos Olímpicos – Londres, Reino Unido;
1912 – V Jogos Olímpicos – Estocolmo, Suécia;
1916 – VI Jogos Olímpicos – Não houve em função da 

Primeira Guerra Mundial;
1920 – VII Jogos Olímpicos – Antuérpia, Bélgica;
1924 – VIII Jogos Olímpicos – Paris, França;
1928 – IX Jogos Olímpicos – Amsterdã, Países Baixos 

(Holanda);
1932 – X Jogos Olímpicos – Los Angeles, Estados Uni-

dos da América;
1936 – XI Jogos Olímpicos – Berlim, Alemanha;
1940 – XII Jogos Olímpicos – Não houve em função da 

Segunda Guerra Mundial;
1944 – XIII Jogos Olímpicos – Não houve em função 

da Segunda Guerra Mundial;
1948 – XIV Jogos Olímpicos – Londres, Reino Unido;
1952 – XV Jogos Olímpicos – Helsinque, Finlândia;
1956 – XVI Jogos Olímpicos – Melbourne, Austrália;
1960 – XVII Jogos Olímpicos – Roma, Itália;
1964 – XVIII Jogos Olímpicos – Tóquio, Japão;
1968 – XIX Jogos Olímpicos – Cidade do México, Mé-

xico;
1972 – XX Jogos Olímpicos – Munique, República Fe-

deral da Alemanha;
1976 – XXI Jogos Olímpicos – Montreal, Canadá;
1980 – XXII Jogos Olímpicos – Moscou, União Sovi-

ética;
1984 – XXIII Jogos Olímpicos – Los Angeles, Estados 

Unidos da América;
1988 – XXIV Jogos Olímpicos – Seul, Coreia do Sul;
1992 – XXV Jogos Olímpicos – Barcelona, Espanha;
1996 – XXVI Jogos Olímpicos – Atlanta, Estados Uni-

dos da América;
2000 – XXVII Jogos Olímpicos – Sydney, Austrália;
2004 – XXVIII Jogos Olímpicos – Atenas, Grécia;
2008 – XXIX Jogos Olímpicos – Pequim, China;
2012 – XXX Jogos Olímpicos – Londres, Reino Unido;
2016 – XXXI Jogos Olímpicos – Rio de Janeiro, Brasil. 

RESENHA ESPORTIVA

F-1 usa corrida virtual
para ausência dos GPs
 | PRIMEIRA EXPERIÊNCIA FOI GP DO BAHREIN, TRANSMITIDO PELO YOUTUBE

 � JULIANE CERASOLI | 
FOLHAPRESS 

Quando a Fórmula 1 
anunciou que substi-
tuiria o GP do Bahrein, 

que teve de ser adiado devido 
ao novo coronavírus, por uma 
prova disputa online usando 
o jogo oficial da categoria, os 
fãs se animaram. Afinal, seria 
uma forma de passar o tempo 
e se divertir vendo os pilotos 
disputando uma corrida com 
carros iguais e em um jogo 
que qualquer um pode ter 
em casa.

Mas, a realidade ficou 
bem aquém da expectativa: 
a corrida virtual teve proble-
mas técnicos e a baixíssima 
adesão dos pilotos do atual 
grid acabou gerando muitas 
críticas. Chamada de Virtual 
Race, a versão online do GP 
do Bahrein contou com ape-
nas dois pilotos do atual grid: 
Lando Norris, da McLaren, e 
o estreante deste ano, Nicho-
las Latifi, da Williams. Eles 
se juntaram por uma mistura 

bastante aleatória, desde o 
piloto de 89 a 2000 e hoje 
comentarista Johnny Herbert 
até o ex-One Direction, Liam 
Payne, passando por Nico 
Hulkenberg, Stoffel Vandoor-
ne e até o ciclista medalhista 
olímpico Chris Hoy.

No final das contas, a vi-
tória do GP virtual do Bahrein 
ficou com o chinês Guanyu 
Zhou, que faz parte do pro-
grama de jovens da Renault e 
está na F-2. Vandoorne foi o 
segundo e Phillip Eng, piloto 
da DTM, categoria de turismo 
alemã, foi o terceiro.

Não era esperada a parti-
cipação de todos os pilotos, 
até porque especialmente 
os mais velhos costumam 
declarar que não são gran-
des apreciadores de jogos e 
simuladores. Mas o mesmo 
não pode ser dito dos mais 
jovens, como Alex Albon e 
George Russell. Mas quem 
mais fez falta no grid foi Max 
Verstappen, que não costu-
ma perder nenhuma “pelada” 
virtual.

O holandês explicou à 

TV holandesa, contudo, que 
não está familiarizado com 
o jogo oficial da Fórmula 1, 
que não costuma ser usado 
por aqueles que levam mais 
a sério a brincadeira e pre-
ferem plataformas como o 
iRacing e o rFactor. “Levaria 
dias para eu entender o jogo 
e não quero fazer isso no 
momento. E também estou 
ocupado com vários outros 
campeonatos online. Não 
funciona para mim ficar mu-
dando de plataforma. Quero 
correr para ganhar e não 
para ficar andando no meio 
do pelotão”, declarou.

O modelo de disputa tam-
bém pode ter desanimado 
alguns pilotos: os carros 
eram todos iguais, com confi-
gurações de acerto limitadas, 
e os acidentes não tiravam 
os pilotos da prova. Então foi 
mais uma brincadeira do que 
uma corrida para valer. Para 
piorar, problemas técnicos 
fizeram com que a prova, 
que inicialmente teria 28 
voltas, fosse encerrada com 
14. Falando em dificuldades, 
Norris, que vem participando 
de todas as corridas virtuais, 
seja qual for a plataforma, 
batendo recorde atrás de re-
corde em suas transmissões 

no Twitch, não conseguiu se 
conectar na primeira parte da 
corrida e só correu de verda-
de no final.

Dando um show à parte 
nesta fase online da F-1, 
Norris ligou para Verstappen, 
com quem costuma correr 
em outros simuladores, para 
conseguir alguns conselhos 
e ouviu que deveria “bater 
em todo mundo na primeira 
curva, dar uma volta de ré 
e ganhar”. Norris ligou tam-
bém para o companheiro de 
McLaren, Carlos Sainz, o 
chefe, Zak Brown e Russell.

Mesmo decepcionando 
muitos fãs, a F-1 comemorou 
os números de engajamento 
e os 643 mil internautas que 
seguiram a prova ao vivo 
pelo YouTube, ainda que os 
números tenham sido bem in-
feriores em comparação com 
os mais de 1.400 acessos 
que o replay do GP do Brasil 
de 2016 teve no dia anterior, 
também em transmissão no 
YouTube oficial da categoria.

A programação segue a 
mesma para os próximos 
GPs. A próxima prova adiada 
da Fórmula 1 é o GP do Viet-
nã, que também deve ter uma 
corrida virtual, dia 5 de abril.

VELOCIDADE
 REPRODUÇÃO FACEBOOK

Verstappen aderiu mas, 
não ficou contente com 
modelo de disputa
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IMPOSTO

Declarações do IR
CHEGAM A 23,5%

 � AGÊNCIA BRASIL

Em 25 dias de entrega 
da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2020, mais de 7,5 
milhões de contribuintes 
acertaram as contas com o 
Leão. Até as 17h de ontem, 
7.518.007 pessoas haviam 
enviado o documento à 
Receita Federal.

O total equivale a 23,5% 
dos 32 milhões de declara-
ções esperadas para este 
ano. O prazo de entrega 
começou em 2 de março 
e vai até às 23h59 de 30 
de abril e não foi alterado, 
mesmo com a pandemia de 
coronavírus.

Quem declara no início 
do prazo tem prioridade 
para receber a restituição, 
caso não a preencha com 
erros e omissões. Pessoas 
com mais de 60 anos, com 
moléstias graves ou defici-
ência física também rece-
bem a restituição primeiro.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal. 
Quem optar por dispositivos 
móveis, como tablets ou 
smartphones, poderá baixar 
o aplicativo Meu Imposto 
de Renda nas lojas Google 
Play, para o sistema opera-
cional Android, e App Store, 
para o sistema operacional 
iOS.

A declaração do Imposto 
de Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, 
o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo 
terceiro. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 
1% ao mês-calendário até 
20%. O valor mínimo é R$ 
165,74.

 � MUDANÇAS

As novidades para a en-

trega da declaração neste 
ano estão disponíveis na 
página da Receita. Entre 
as principais mudanças, 
estão a antecipação no 
cronograma de restituição  
cujo pagamento começará 
no fim de maio e terminará 
no fim de setembro, e o fim 
da dedução do INSS dos 
trabalhadores domésticos.

Pela primeira vez, os 
contribuintes com certifi-
cação digital receberão a 
declaração pré-preenchida 
no programa gerador. Até 
agora, eles tinham de entrar 
no Centro Virtual de Atendi-
mento da Receita (e-CAC), 
salvar o formulário pré-pre-
enchido no computador 
e importar o arquivo para 
preencher a declaração. 
Neste ano, também está 
disponível a doação, direta-
mente na declaração, de até 
3% do imposto devido para 
fundos de direito dos idosos.

 � OBRIGATORIEDADE

Precisa ainda declarar o 
imposto de renda quem re-
cebeu rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 
40 mil; quem obteve, em 
qualquer mês de 2019, ga-
nho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito à 
incidência do imposto ou re-
alizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias 
e de futuros.

Quando se trata de ati-
vidade rural, é obrigado a 
declarar o contribuinte com 
renda bruta superior a R$ 
142.798,50. Também deve 
preencher a declaração 
quem teve, em 31 de de-
zembro do ano passado, 
a posse ou propriedade de 
bens ou direitos, inclusive 
terra nua, com valor total 
superior a R$ 300 mil.

Bolsonaro inclui perícia 
médica como essencial 
 | AGÊNCIAS DA AUTARQUIA FORAM FECHADAS POR PELO MENOS ATÉ 30 DE ABRIL

 � FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) in-
cluiu a perícia médica 

do INSS no rol de serviços 
essenciais, que não podem 
ser interrompidos durante o 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Perícias de benefícios 
destinados aos deficientes 
(BPC), aos idosos com mais 
de 65 anos, aposentadoria 
da pessoa com deficiência 
(por tempo de contribuição) 
e para os benefícios por inca-
pacidade (ambos de natureza 
previdenciária) foram colo-
cados como essenciais em 

decreto 10.292/20 publicado 
ontem pela Presidência da 
República.

No entanto, as agências 
do INSS estão fechadas até, 
pelo menos, 30 de abril e a 
análise virtual de requerimen-
to de benefícios por incapaci-
dade ainda não foi colocada 
em prática. Ela depende da 
aprovação do Congresso Na-
cional, que ainda não analisou 
a proposta.

Segundo o INSS, a análise 
pericial que pretende implan-
tar será apenas com o atesta-
do médico do trabalhador do-
ente. A ferramenta para envio 
do atestado médico, porém, 
ainda será disponibilizada no 
Meu INSS.

“Aos segurados que ain-
da precisam marcar uma 
perícia, esclarecemos que o 
agendamento pode ser feito 
normalmente pelo Meu INSS 
ou pelo telefone 135”, escla-
rece, em nota.

“O segurado deve aguar-
dar a disponibilização da fer-
ramenta no Meu INSS para o 
envio do atestado”, completa 
o INSS.

O IBDP (Instituto Brasilei-
ro de Direito Previdenciário) 
pediu ao INSS para que a 
autarquia efetive a medida 
de perícia médica indireta, 
já anunciada, nos benefícios 
por incapacidade. O instituto 
também propõe a adoção de 
duas outras medidas para 
auxiliar os segurados neste 
momento.

De acordo Alexandre 
Triches, vice-presidente do 
IBDP, com essa medida o 
beneficiário não precisará se 
deslocar até o INSS, podendo 
aguardar o resultado de sua 
perícia em casa, evitando 
aglomerações nas agências.

O ofício propõe também 
que o INSS oriente os servi-
dores para que, ao concede-
rem o benefício, cadastrem o 
seu recebimento diretamente 
em uma conta bancária, caso 
seja de interesse do segu-
rado.

Além da inclusão dos 
serviços de manutenção na 
plataforma SAG (entidades 
conveniadas), permitindo que 
os requerimentos possam ser 
realizados, durante a vigência 
da calamidade pública, sem a 
necessidade de procuração.

Essas medidas, segundo 
Triches, permitirão que os 
profissionais conveniados, 
excepcionalmente, em razão 

das recomendações sani-
tárias de isolamento social, 
possam realizar pedidos de 
liberação de valores, troca 
de banco, dentre outros, sem 
o contato pessoal com o 
segurado, já que os demais 
documentos podem ser dispo-
nibilizados pelo meio remoto.

O INSS não informou se o 
decreto do presidente, clas-
sificando a perícia médica 
como essencial, mudará a 
orientação da perícia à distân-
cia nem se as agências vão 
reabrir para perícia.

 � DEMANDA

Os benefícios por inca-
pacidade são os benefícios 
temporários e os mais re-
quisitados mensalmente nas 
agências do INSS.

“Hoje o grande estoque 
de benefícios que existe, 
em relação aos concedidos 
mensalmente, em torno de 
60 a 70% são benefícios por 
incapacidade. É isso que 
movimenta o dia a dia das 
agências e o que demonstra 
a importância de realmente 
se reconhecer a atividade 
essencial de peritos, para que 
não pare a análise desses 
segurados”, lembra Leonardo 
Zicarelli, coordenador estadu-
al do IBDP no PR.

De acordo com o advoga-
do, dados de janeiro de 2020, 
por exemplo, mostram que 
de benefícios previdenciários 
foram 318 mil concedidos, e 
destes são 150 mil auxílio-do-
ença previdenciário, 10 mil 
auxílio-doença acidentário, 
10 mil de aposentadoria por 
invalidez e 7.600 ao portador 
de deficiência. “É mais de 
50%”, diz.

INSS

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

MARCELO CAMARGO/ABR
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R$ 79,90

3235-4515
Av. Afonso Pena, 654
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IMÓVEIS

VENDA

 APARTAMENTOS

CENTRO - 4/4 com armários 
sendo 1 suíte, sala, cozinha 
com armários, b.s., lavande-
ria, 2 vagas de garagem, R$ 
600.000,00 -Imobiliária 2000 
34 3231-0303 CRECI/PJ 3065.
APARECIDA - Apartamento 
com 3/4 sendo 1 suíte, sala 
2 ambientes, banheiro so-
cial, cozinha, área de servi-
ço, 2 vagas de garagem, R$ 
230.000,00 - Imobiliária 2000 
34 3231-0303 CRECI/PJ 3065.
SARAIVA - 2/4 sendo 1 suí-
te, sala em dois ambientes 
com sacada, cozinha, lavan-
deria e vaga de garagem, R$ 
230.000,00 -Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065.

CASAS

JARDIM BOTANICO3/4 sen-
do 1 suíte, sala, cozinha com 
armários, banheiro social 
com armários, churrasqueira 
com espaço e pia, hidromas-
sagem e vaga de garagem. 
R$2.200,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - 4/4 sendo 1 suí-
te, sala em 02 ambientes, 
copa, cozinha, lavanderia, 
banho social, lavabo, quarto 
de empregada, e garagem, 
R$ 750.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
IPANEMA I - Vende-se 1 mini-
-colônia c/ 3 casas.  Duas de 
4 cômodos e 1 de 3 cômodos. 
Medida 7,5m² de frente e 24m 
de comprimento. Valor R$ 
95.000,00 - somente à vista 
- na Rua Oriental, 922. Tratar 
c/ Maria:34 99131-2297/ 34 
99694-7821(Bruno)
JARDIM DAS PALMEIRAS II - 
2/4 salas, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, quintal e 
garagem para até 4 carros, 
R$ 230.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 CRECI/PJ 
3065.
MORADA NOVA - Casa sim-
ples na área de 500m², finan-
ciamento direto com a Ave-
lar Imóveis. Entrada de R$ 
7.000,00 + 180 parcelas de 
R$ 808,00 (iniciais) -34 3211-
0216 | 34 99978-8098 |34 
99688-0216 - Avelar Imóveis 
- cresci MGJ 5925
MORUMBI - 4/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, área de servi-
ço e garagem, R$ 120.000,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 -CRECI/PJ 3065.
TUPACIGUA-MG -3/4 Quartos, 
sala, copa, cozinha, quintal, 
Comodo Comercial no mesmo 
terreno -  Rua 12 de Outubro- 
Norma 34 99119-7796.

CHÁCARAS

CONDOMINIO ELDORADO - 
Chácara à 16 km com 7.500 
m², com casa,2/4, banheiro, 
sala, cozinha, varanda, com 
água e energia. R$ 350.000,00 
- Jackson 34 99655-6485.
JOCKEY CAMPING - Vendo 
Chácara com 5.000m² casa 
simples, linda arborização, 
chácara pode fazer loca-
ção para festas. Valor   R$ 
300.000,00 ou permuta por 
apartamento de menor valor 
e pega carro também tratar 
34 9 9159-9337.

COMERCIAL

CENTRO- Imóvel comercial 
ideal para quem deseja mon-
tar escritório, consultório ou 
loja no centro Comercial Mi-
nas Center. Rua Machado de 
Assis, nº 501, loja 13 (Térreo) 
- Alexandre 34 99796-6100.

TERRENOS

CHACARAS TUBALINA - Ter-
reno com 320m², plano de 
esquina, escriturado pronto 
para construir 3 casas, lado 
sombra com toda infraes-
trutura, R$135.000,00 - Imo-
biliária 2000 34 3231-0303 
-CRECI/PJ 3065.
MORADA NOVA - Lote de 
1,000m², no valor de R$ 
65.000,00 -34 3211-0216 | 34 
99978-8098 |34 99688-0216 
- Avelar Imóveis - cresci MGJ 
5925
MORADA NOVA- Lote 500m², 
desmembrado. No valor R$ 
45.000,00 - 34 3211-0216 | 
34 99978-8098 | 34 99688-
0216 - Avelar Imóveis - Creci 
MGJ 5925.
SHOPPING PARK - Terre-
no com 300m², (10x30), 
R$100.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 -  CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA -Terreno com 
330m² (11x30), R$350.000,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 - CRECI/PJ 3065.

ALUGUEL

APARTAMENTOS

LIDICE - 3/4 sendo 1 suíte, 
b.s., cozinha, sala, garagem. 
R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
BAIRRO APARECIDA - 2/4 
quartos, sala, cozinha, 2 am-
bientes, sem garagem. R$ 
800,00. Av João Pinheiro nº 
2086 - 34 99173-1449 / 34 
99217-0853. 
SANTA MONICA - 2/4, Co-
zinha, área de serviços,01 
banheiro social, sala, 01 
vaga para garagem. Próxi-
mo à UFU, antiga 13 M.R dos 
Santos. 34 99821-0077 / 34 
3234-8182. 
SARAIVA - 3/4 sendo 1suíte, 

2/4 com armários, sala, b.s, 
cozinha. R$500,00 Condomí-
nio, R$305,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA - 3/4, 1 Suíte, co-
zinha, área de serviço, 2 ba-
nheiros social, sala, sacada, 
1 vaga para garagem. Próxi-
mo ao Terminal Umuarama, 
Av João Pinheiro nº 4670 - 
Primavera Parck. 34 99821-
0077 / 34 3234-8182.

CASAS

MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro so-
cial, a.s., garagem. R$800,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala, 
cozinha, área de serviço, 
quintal pequeno sem gara-
gem. R$500,00. (Imobiliária 
2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)
PAMPULHA - Casa de Colô-
nia com 2/4, sala, cozinha, 
b.s., lavanderia, garagem. 
R$600,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
LIDICE - 4/4 sendo 01suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavan-
deria, garagem 4 carros. 
R$1.000,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SHOPPING PARK - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, a.s., 
quintal e garagem. R$800,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
BAIRRO BRASIL - 3 Casa con-
domínio fechado, simples, 
2/4, garagem, local seguro. 
01 na Rua José Rezende dos 
Santos,01 Rua Rio de Janeiro, 
01 Rua Padre Américo Ceppi 
- Próximo a Autos e Universi-
dade da Criança, entre Afon-
so Pena e Floriano Peixoto. 
34 99821-0077 / 34 3234-
8182.
BAIRRO BRASIL - Casa de 
fundo, sem garagem, 2/4, 
sala, cozinha, lavanderia, ba-
nheiro. Valor: R$ 500,00 - 34 
99158-2292.

JARDIM BOTANICO - 3/4 sen-
do 1 suíte, sala, cozinha com 
armários, banheiro social 
com armários, churrasquei-
ra com espaço e pia, hidro-
massagem e vaga de gara-
gem. R$2.200,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
LIDICE - 4/4 sendo 01suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavan-
deria, garagem 4 carros. 
R$1.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 -CRECI/
PJ 3065.
PARQUE DO SABIÁ - Alu-
go uma casa só 2 cômodos 
sem garagem, forrada, água, 
energia, com fogão, TV, pu-
rificador, cama de solteiro, 
mesa, cadeiras, frigobar, etc. 
Tudo incluso. R$ 500,00. Pró-
ximo ao Parque do Sabiá - 
Tratar: 99115-3107  

COMERCIAL

APARECIDA - Cômodo co-
mercial 30m² com banheiro, 
R$700,00 -Imobiliária 2000 
34 3231-0303 - CRECI/PJ 
3065.
CENTRO - Sala comercial com 
49m² e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com apro-
ximadamente 9m² com ba-
nheiro coletivo. R$ 350,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
APARECIDA - Cômodo co-
mercial 30m² com banheiro. 
R$700,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com suíte, e 
ar condicionado aproxima-
damente 10m². R$ 480,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 CRECI/PJ 3065.
CENTRO - Sala comercial, ba-
nheiro no Minas Center. Rua 
Machado de Assis nº 501 sa-
las 115. 34 99821-0077 / 34 
3234-8182.
CENTRO - Sala própria para 
profissional liberal. Ed Exe-

cutivo, Rua Cel Antônio Al-
ves Pereira - Próximo antigo 
Fórum. 34 99821-0077 / 34 
3234-8182.
ARAGUARI/MG - Barracão 
todo coberto com escritório, 
cozinha e banheiro social. 
R$2.500,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

SÃO LUCAS - Terreno com 
estrutura para Lava Jato. 
R$670,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Área para estacio-
namento aproximadamente 
400m² e ótima localização. 
R$1.500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno todo 
murado com 2.100m² e ótima 
localização. R$8.000,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065).

VEÍCULOS

VENDA

VOLKSVAGEM

SPACEFOX COMFORTLINE - 
Completa 1.6, Ar, Rodas de 
liga, ano 2007/2008, Cor prata, 
aceito troca por carro ou moto 
de menor valor. R$ 18.500,00 
tratar 34 99812-3362 / 34 9 
9839-8374
FOX 1.0 - 2011/12, flex, com-
pleto, superconservado. Carro 
de mulher. Nunca foi na terra. 
76.000km. R$ 29.000,00 - Ana 
Abadia 34 99224-9676

DIVERSOS

HOT PARK CALDAS NOVAS 
-  vendo ação remida da pou-
sada Rio Quente, não paga 
mensal, livre acesso ao Hot 
Park para até 04 pessoas, 
desconto de hospedagem nos 
hotéis credenciados dentro e 

fora do park. R$ 60.000,00 
escuto proposta tratar: 34 
99159-9337

OPORTUNIDADE

CORRETORES IMOBILIÁRIOS 
- A Imobiliária 2000. Contrata 
corretores com CRECI e veícu-
lo próprio. Currículos Rua Du-
que de Caxias, N° 1077, tratar 
com Raulino.
CORRETOR DE IMOVEIS - Pre-
cisa - se urgente, com ou sem 
o Creci. Enviar curriculum:kle-
bermalta.j1@gmail.com
PROMOTOR DE VENDAS - A 
lhouse contrata para vendas 
de serviços de automotivo, tra-
balho a ser desenvolvido será 
abordagem á cliente, pessoal-
mente e por telefone. Experi-
ência no mínimo 02 anos, boa 
comunicação, proativo, boa co-
municação, boa concentração, 
que saiba trabalhar sob pres-
são, habilidade no trato com 
pessoas. Salario R$ 1.500,00 
a R$ 3.500,00, Segunda à Sex-
ta - 08:00 ás 18:00, Sábados 
- 08:00 a 12:00. Interessa-
dos enviar para: rh.virtual@
outlook.com, entregar currí-
culo: A Cesário Alvim, nº 1438, 
B. Nossa Senhora Aparecida. 
Tempo Integral, Comissionado, 
Efetivo/CLT.
REPRESENTANTE COMERCIAL 
- A Diore Revestimentos, está 
em busca de Representante 
Comercial em Uberlândia e 
Região para venda de reves-
timento de parede em pedras 
naturais, entrar em contato 
no e-mail: supervisor.diore@
gmail.com, Site: diorereves-
timentos.com.br, Instagram: 
diorerevestimentos - 17 3231-
5313 / 17 98807-1214.
VENDEDOR (A) - Com carro ou 
moto, área interna e externa, 
ganhos acima de R$3.000,00. 
Enviar curriculum: solsetener-
gy@gmail.com
AUXILIAR - ESTOQUE - Ativi-
dades: Carga e descarga de 
sacos de ração, conferência de 
produto com nota fiscal, repo-
sição de mercadorias e auxílio 
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(34) 99136-8733

Raphaela Cardoso Psicóloga 

Atendimento infantil adolescente e adulto.
Trabalhamos com preço social e particular.

Agende seu horário (34) 9 9136-87339

Psicóloga

CRP 04/54919

@psicologaraphaelacardoso

psicologaraphaelacardoso@hotmail.com

R. Agenor Paes, 32 - Centro
Uberlândia/MG



para alimentação, sábado não 
trabalhamos, porém podere-
mos ter escalas com banco de 
horas no sábado e domingo 
dependendo da necessidade 
do cliente. Requisitos: Segun-
do grau completo, desejável 
CNH A e B . Experiência mínima 
de 01 ano na atividade . Horá-
rio: Segunda a Sexta 08:00 às 
17:30 e Sábado 08:00 ao 12:00. 
Remuneração: R$ 1.200,00 + 
VT. Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: cdles-
tagio01@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA  - Atividades: 
Separar, organizar e conferir 
mercadoria. Requisitos: Ensino 
médio completo e possuir ex-
periência na área de no mínimo 
6 meses. Horário: De segunda 
a sexta das 08:00 às 17:30, 
com uma 1:30 de almoço e aos 
sábados das 08:00 às 12:00. 
Remuneração: R$1495,00. In-
teressados encaminhar o cur-
rículo para o e-mail: cdlesta-
gio01@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ati-
vidades: Realizar acabamentos 
em peças de ferro fundido reti-
rando as rebarbas que sobram 
nas peças com lixadeira ma-
nual e outros serviços da área. 
Requisitos: Possuir o Ensino 
Fundamental completo ou in-
completo. Salário: R$ 1.190,84 
+ 5% de produtividade + R$ 
180,00 vale card + seguro de 
vida. Horário: 07:00 às 17:00 de 
segunda a sexta-feira. Interes-
sados encaminhar o currículo 

para o e-mail: curriculum@
fundacaocdl.org.br
Auxiliar Financeiro - Ativida-
des: Revezamento no horário 
de almoço com a recepção , 
atendimento telefone e abrir e 
fechar portões, contas a pagar, 
receber, conciliação bancária, 
lançamento do fluxo de caixa 
em sistema financeiro, cobran-
ça de inadimplência, acompa-
nhamento dos controles contá-
beis e relatórios de indicadores 
financeiros. Requisitos: Segun-
do grau completo ,cursando 
ou concluído Administração 
ou Contabilidade. Experiência 
com Excel, orçamentos, mate-
mática financeira básica. Ho-
rário: Das 8h às 18h segunda à 
sexta, intervalo de 1:20 almoço 
que poderá fazer na empresa 
levar comida pois temos copa 
para alimentação, sábado não 
trabalhamos. Remuneração: 
R$ 1.200,00 + VT. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
CONSULTOR (A) DE VENDAS- 
ESCOLA DE IDIOMAS - Ativi-
dades: atendimento aos alu-
nos, pais e prospects, realizar 
prospecção, venda e pós-ven-
da. Requisitos: Ensino Médio 
Completo, conhecimentos téc-
nicos em vendas, experiência 
preferencialmente em escola 
de idiomas, conhecimentos de 
informática. Horário: Período 
da tarde e da noite. Salário: 
Fixo + Comissão + Bonificação. 

Benefícios: Vale transporte + 
Curso de idiomas. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: curriculum@fundacao-
cdl.org.br
CONSULTOR DE VENDAS EX-
TERNAS - Atividades: Prospec-
tar clientes, realizar visitas e 
formação de equipe. Requisi-
tos: Possuir CNH e veículo pró-
prio e experiência com vendas 
de semijoias. Horário: Horário 
flexível. Remuneração: Salário 
do comércio + comissão. Be-
nefícios: Ajuda de combustível. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: curri-
culum@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA - Atividades: Con-
trolar a entrada e saída de 
mercadorias, fazer etiqueta-
gem e embalagem dos produ-
tos, efetuar a conferência das 
mercadorias, carga e descarga 
de mercadorias, manter o con-
trole e organização do estoque, 
armazenamento, entrada e 
saída de mercadorias, veícu-
los e separação de produtos, 
carregamento de mercadorias 
para o caminhão das entregas 
aos clientes e descarregamen-
to em casos de transferências 
de produtos entre nossas lo-
jas. Obs: o descarregamento 
de carretas/ transportadoras 
de indústrias não é feito pelo 
estoquista, a empresa chama 
terceiros. Requisitos: Ensino 
médio completo e possuir ex-
periência na área de no míni-
mo 6 meses. Horário: 8 -17h30 

(intervalo de almoço de 1 hr) 
de segunda a sexta (30 minu-
tos extras por dia durante a 
semana). 8 – 12h aos sábados. 
Remuneração: R$1.200,00 Be-
nefícios: Ticket Alimentação 
de R$ 340,00, 10 horas extras 
pagas em folha se cumprido o 
horário de trabalho na risca, 
girando em torno de R$ 90,00. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: cdles-
tagio01@fundacaocdl.org.br
GERENTE COMERCIAL - Cargo: 
Gerente Comercial Atividades: 
Responsável por gerenciar e 
acompanhar equipe de vendas; 
treinar, capacitar e motivar sua 
equipe, garantindo evolução 
profissional de todos seus lide-
rados com objetivo de melhoria 
contínua dos processos e maxi-
mização dos resultados. Acom-
panhar diariamente indicado-
res e planejar, executar ações 
que gerem resultados para o 
cumprimento de metas, Reali-
zar visitas e negociações exter-
nas. Pré - Requisitos: - Experi-
ência com Gestão de Pessoas 
na área comercial - Ensino Su-
perior Completo - CNH e Veícu-
lo Próprio - Remuneração: Sa-
lário fixo + variável Benefícios: 
Auxílio Combustível e convênio 
médico. Horário de Trabalho: 
Comercial, de segunda á sába-
do. Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: cdles-
tagio01@fundacaocdl.org.br
MONTADORA DE SEMIJOIAS - 
Atividades: Auxílio na confec-

ção de semijoias. Requisitos: 
Ensino médio. Horário: Horário 
comercial de segunda a sexta-
-feira e aos sábados das 08:00 
às 12:00. Remuneração: Sa-
lário do comércio. Benefícios: 
Vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: curriculum@fundacao-
cdl.org.br

ZELADORIA- Atividades: Lim-
par e zelar do patrimônio, aten-
der e controlar a movimenta-
ção de pessoas e veículos no 
estacionamento, receber mer-
cadorias, materiais e equipa-
mentos, conduzir o elevador e 
prestar assistência aos religio-
sos. Requisitos: Experiência de 
no mínimo 06 meses e possuir 
o ensino médio completo. Ho-
rário: 14:00 às 22:00 (intervalo 
de 1hr) de segunda a domingo 
com folga na quinta e 01 domin-
go no mês. Remuneração: R$ 
1.693,80. Benefícios: Convênio 
médico 100% após o período 
de experiência + vale alimen-
tação no valor de R$ 220,00 e 
vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: curriculum@fundacao-
cdl.org.br Benefícios: Convênio 
médico 100% após o período de 
experiência + vale alimentação 
no valor de R$ 220,00 e vale 
transporte
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VENDE-SE 
POSTO DE COMBUSTÍVEL 

na zona urbana de 
Uberlândia. Clientela 

formada, troca de óleo e 
loja de conveniência. 

Documentação em dia. 
Ótima oportunidade. 

Tratar: (34)9 9993-5691

na separação de mercadorias. 
Requisitos: Ensino Médio Com-
pleto. Horário: De segunda a 
sexta das 07:30 às 17:30, com 
duas horas de almoço e aos 
sábados das 07:30 ás 12:00. 
Remuneração:: R$1.165,88. 
Benefício: VT e após a expe-
riência de 90 dias convênio 
médico e Vale Alimentação 
(R$180,00). Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
- Atividades: Lançamento de 
NF, conferência de mercadoria, 
entrada e saída de mercado-
ria , testar , limpar , fazer re-
latório de conferência diário , 
balanço de mercadoria diário , 
relatório de perdas extravios e 
manutenção , inserir dados de 
ordens de serviço no sistema 
e escanear todas as ordens de 
serviços antes de sair da em-
presa salvar em arquivo por 
data e mês do ano. OBS: Pode-
rá fazer almoço na empresa, 
levar comida pois temos copa 




