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“Decerto, nenhuma sociedade pode ser 
próspera ou feliz, se a maior parte dos seus 
membros está reduzida a miséria” (Adam 
Smith, 1967). A decisão de começar o arti-
go partindo da citação ao trecho da Riqueza 
das Nações de Smith é uma provocação ao 
que emergiu no Brasil das eleições passa-
das. A inquietação para com uma direita que 
não se preocupa com causas sociais não é 
só minha. Recentemente, Edmar Bacha, um 
dos mais brilhantes economistas brasileiros 
cunhou, em uma entrevista, o oportuno ter-
mo “liberalismo social”, a ser utilizado em se-
guida pelo próprio Fernando Henrique Car-
doso em um de seus artigos dominicais. Não 
há nada novo no argumento de Fernando 
Henrique e de Bacha (embora seja oportuno 
resgatar tais ideias), a noção social do libe-
ralismo estava presente já em seu pai Adam 
Smith que em sua principal obra de aproxi-
madamente 1300 páginas, dedicou cerca de 
115 páginas para denunciar as condições de 
miséria dos trabalhadores de seu tempo.

O surgimento de liberais de almanaque 
em 2018, vocalizados por um presidente de 
tendências explicitamente autoritárias e ili-
berais, cujas pautas morais são muito mais 
associáveis às teocracias islâmicas mais ra-
dicais do que às democracias ocidentais do 
hemisfério norte que respeitam minorias e 
diversidade, preocupa. Esta é uma nova di-
reita que se sente confortável diante da fala 
de um bastardo de Chicago, que ao se re-
ferir de forma preconceituosa e ofensiva às 
pessoas humildes, se alinhou ao que existe 
de mais heterodoxo na defesa de um câm-

bio desvalorizado, que na prática significa 
exatamente isto, menos domésticas viajan-
do para o exterior e mais empresários locais 
protegidos da competição externa.

Preocupa também o fato desta nova di-
reita hostil a políticas de inclusão social, cujo 
fracasso é questão de tempo (vide o exem-
plo recente da Argentina), acabar pavimen-
tando o caminho para a volta da esquerda 
que destruiu o Brasil. Esquerda esta que se 
apropriou por décadas do discurso da defesa 
dos pobres, mas que não tinha compromis-
so com o equilíbrio fiscal e macroeconômi-
co, muito menos com uma agenda microe-
conômica moderna de segurança jurídica, 
ampliação da concorrência e estabilidade 
de regras, uma esquerda anticapitalista que 
afundou o país em graves escândalos de 
corrupção.

O Brasil passa por um momento econô-
mico muito delicado. Reformas econômicas 
como a PEC do teto dos gastos, as reformas 
da previdência e trabalhista são extrema-
mente necessárias embora insuficientes e 
não nos enganemos, elas repercutem de for-
ma muito severa no dia a dia das camadas 
mais humildes. De forma que falas como as 
proferidas pelo Ministro da Economia recen-
temente, causam revolta e minam o apoio da 
opinião pública (exceto os fanáticos do pre-
sidente) às reformas que ainda estão por vir.

Em 2020, o Brasil completa 90 anos 
desde o rompimento com a república das 
oligarquias em 1930 e sua opção pelo ca-
pitalismo industrial. Os primeiros 50 anos 
desta história foram marcados por um mo-

delo de crescimento econômico sem quais-
quer instrumentos de distribuição de renda, 
evidentemente que este modelo fracassou e 
conduziu o país a uma década perdida. De 
meados de 1990 até 2010, o país distribuiu 
riqueza, porém não cresceu se comparado 
ao seu histórico e ao desempenho do res-
to do mundo, novamente isto levou à outra 
década perdida. O desafio agora, ainda não 
percebido em Brasília é encontrar um mode-
lo de desenvolvimento que permita crescer 
distribuindo. 

Isto não é tão difícil, estímulos na educa-
ção de base, como defendido nos capítulos 
VI e VII do Tratado de Economia Política de 
Jean Baptiste Say (outro liberal canônico), 
ao esporte, à cultura, ao combate à fome, 
à alfabetização de adultos, em nada pre-
judicam medidas pró-crescimento como a 
abertura econômica, o equilíbrio fiscal, esta-
bilidade de regras ou um marco regulatório 
adequado na infraestrutura. 

Ao longo de séculos de construção do 
pensamento econômico, o que separou o 
pensamento liberal das demais visões de 
mundo, não foi a despreocupação para com 
causas sociais, mas sim o combate aos pri-
vilégios dos ricos, por alguns tratados como 
“setores estratégicos” da economia. Infeliz-
mente neste governo que usurpou a titula-
ção liberal, vê-se o desmonte de políticas 
sociais importantes como o Mais Médicos 
coexistindo com a manutenção de privilé-
gios, por exemplo, na reforma da previdên-
cia dos militares.

A FACE SOCIAL DO LIBERALISMO
 � BENITO SALOMÃO, DOUTORANDO EM ECONOMIA
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O primeiro 
regulador 
público 

Há pouco mais de 50 anos, fui repre-
sentar o prefeito Renato de Freitas na 
inauguração de um relógio que se insta-
lou na torre da igreja de Tapuirama. Pela 
Câmara Municipal foi o vereador Antônio 
Couto de Andrade. Couto e Renato não 
amarravam o burro no mesmo pau.

A organizadora da festa, professora 
Deusdete Moreira, quando me apresen-
tei, disse-me que o último discurso seria 
meu, em nome do prefeito. Respondi-lhe 
que não podia ser porque não falo em pú-
blico, muito menos de improviso. Como 
insistisse, alertei-a de que seria um fias-
co.

Ao final da cerimônia, a festeira não 
titubeou:

- E agora, em nome do prefeito Muni-
cipal, vai falar o seu representante...

Esfriei. Danada, pensei, estragou a 
festa.

Mas a professora, equivocada, com-
pletou:

- Antônio Couto de Andrade!
Suspirei. Apesar de adversários polí-

ticos, Couto não perdeu a oportunidade. 
Adorava fazer discursos. E elogiou o seu 
opositor.

A lembrança desse fato, me faz recuar 
mais no tempo e registrar a inauguração 
de um relógio público na velha Uberabi-
nha do século XIX.

Relógio, em praça, naquele tempo, 
era chamado de “Regulador Público”.

Como parte das comemorações do 
Sete de Setembro de 1.893, Arlindo Tei-
xeira, grande empresário, líder social, 
homem de muita religiosidade, enco-
mendou a seu cunhado, Manoel Terra, 
que morava em Uberaba, um Regulador 
Público. Pretendia instalá-lo numa das 
torres da igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, ali no Largo da Matriz, hoje praça 
Cícero Macedo.

Manoel Terra transferiu o pedido à im-
portadora paulista Grumbach & Comp., 
empresa internacional, com casas em 
Paris e Chaux de Fonds.

No dia 10 de abril de 1.893, desem-
barcou no porto de Santos, procedente 
do Havre, França, os volumes que con-
tinham o Regulador. Eram três caixas. 

Relógio, em praça, naquele tempo, era chamado de 
Regulador Público. Como parte das comemorações 
do Sete de Setembro de 1.893, Arlindo Teixeira, 
grande empresário, líder social, homem de muita 
religiosidade, encomendou a seu cunhado, Manoel 
Terra, que morava em Uberaba, um Regulador 
Público

O custo, na origem, foi de um conto e 
cinquenta e três mil réis, porém com os 
acréscimos de fretes, despesas alfande-
gárias, mais isso, mais aquilo, chegou a 
quatro contos, duzentos e vinte e cinco 
mil e setenta réis. Quatro vezes mais 
caro.

As caixas, que chegaram em carro de 
bois, porque a Mogiana ainda não tinha 
vindo para  Uberabinha, estavam para-
das em Uberaba, foram depositadas no 
antigo prédio do Fórum onde o técnico 
Fornério lubrificou as peças antes de 
montá-las. Fornério era de Uberaba.

Montado e instalado, o Regulador co-
meçou a funcionar no dia 28 de fevereiro 

de 1.894 (ficando o Sete de Setembro lá 
para trás), com Banda de Música, fogue-
tes, muitos discursos e tudo mais a que 
tinha direito como aconteceu quase 100 
anos depois em Tapuirama.

Quando, em 1.943, demoliu-se a igre-
ja, por ordem do prefeito Vasconcelos 
Costa e permissão do pároco Monsenhor 
Eduardo, a Cúria concordou em ceder o 
Regulador Público para o Município de 
Tupaciguara, pelo preço de dez mil cru-
zeiros. O dito regulador foi instalado à 
época na Igreja Matriz da nossa vizinha. 

Fontes: Tito Teixeira, Arquivo Público 
Municipal, Antonio Pereira da Silva)

Antônio Pereira da Silva
Jornalista e professor CRÔNICA DA CIDADE

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

O Diário errou quando citou 
que o pré-candidato a prefeito 
pelo Patriota, Ivan Pereira, 
terá o apoio do grupo Somos 
Todos Uberlândia. Na verda-
de, o grupo chama-se Somos 
Todos Vereadores.

A partir de amanhã, o valor de 
venda do exemplar do Diário 
passa a ser R$ 2,00.

ERRAMOS

COMUNICADO

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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Saiba como acompanhar e esclarecer
dúvidas sobre a implementação do residencial

COMUNICADO

Estão em andamento as obras de implantação do Terras 
Alpha Uberlândia, localizado no Granja Marileusa, vizinho à 
Algar Tech, à UNIUBE e ao Alphaville Uberlândia 1 e 2, os 
quais já se encontram em operação. A nova fase vem forta-
lecer o desenvolvimento do Eixo Norte de Uberlândia/MG. 
Como é de praxe nas obras da Alphaville Urbanismo, as 
atividades construtivas são monitoradas por uma série de 
medidas de controle ambiental e prevenção de possíveis 
impactos, além da execução de diversos programas socio-
ambientais.
Com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas e proporcio-
nar um espaço de diálogo aberto com a população em 
geral e com os vizinhos em torno da obra, a empresa man-
terá aberto um canal de comunicação. Além dos contatos 
por e-mail e telefone, serão realizados encontros presenci-
ais, com datas a serem divulgadas posteriormente pela 
empresa.
Fale conosco
Telefone: (34)3255-8749/ t_galoe@alphaville.com.br
www.alphavilleurbanismo.com.br
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UBERLÂNDIA

Necessidade de isolamento é reforçada
 | MEMBROS DO COMITÊ MUNICIPAL ADVERTEM SOBRE PICO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NAS PRÓXIMAS SEMANAS

 � CAROLINE ALEIXO E  
SÍLVIO AZEVEDO

Durante entrevista à 
imprensa ontem, repre-
sentantes da Prefeitura 

de Uberlândia e do Comitê 
de Enfrentamento à Covid-19 
endureceram o discurso a 
favor do isolamento social na 
cidade como principal medida 
para prevenir a disseminação 
do novo coronavírus. Além 
disso, reforçaram sobre as 
ações adotadas para viabi-
lizar testes mais efetivos no 
município.

O médico infectologista 
Marcelo Simão, do Hospital 
de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-
UFU), defendeu que o mo-
mento é crucial para evitar o 
convívio social diante ao pico 
da epidemia que está previsto 
para as próximas semanas.

Simão ainda citou como 
exemplo a situação em Milão, 
na Itália, cujo prefeito reco-
nheceu na última semana ter 
errado ao ignorar a medida 
de isolamento e a cidade já 
ter registrado mais de 5 mil 
óbitos por Covid-19. O dis-
curso também é contrário ao 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que defende o chamado iso-
lamento vertical, a reabertura 
do comércio e o pleno fun-
cionamento de instituições 
de ensino.

“Somos totalmente con-
tra a opinião do presidente 
da República porque neste 
mês de abril teremos aqui 
no Brasil e também nos EUA 
um pico da epidemia. En-
tão os locais têm que estar 
fechados para evitar que 
essa doença se dissemine. 
Pessoas estão morrendo e 
a rede pública e privada não 
suportarão o número de pa-
cientes que surgirão caso o 
isolamento seja cancelado. O 
isolamento vertical [manten-
do apenas idosos em casa] 
não funciona”.

O especialista ressaltou 
que o isolamento tem que ser 
horizontal especialmente nas 
próximas quatro semanas, 

permanecendo o comércio 
fechado e apenas os serviços 
essenciais funcionando como 
supermercados, farmácias e 
setor de alimentação.

 � TESTES

Outro assunto tratado 
na coletiva foi quanto à re-
alização dos testes para 
detectar o vírus nos pacien-
tes considerados suspeitos. 
Atualmente, a cidade conta 
com 10 casos confirmados da 
enfermidade e mais de 1 mil 
suspeitos. Mas com a demo-
ra em liberar os resultados e 
a falta de kits  para a coleta 
de material, os dados são di-
vulgados sempre com atraso 
ou sequer os pacientes são 
analisados.

“Espero que a população 
siga as diretrizes que esta-
mos providenciando para 
toda a cidade. Nós estamos 
viabilizando testes de diag-
nósticos e isso é o mais im-
portante porque nós vamos 
saber como está a situação 
aqui. Quantas pessoas estão 
infectadas? O pessoal que 
está nas UAIs, nas UTIs, 
quantos deram positivo? Nós 
estamos tendo epidemia de 
influenza junto e dengue. 
Quem está com o quê? Nós 
não sabemos”, comentou 
Marcelo.

A falta de testes ocorre 
pela alta procura e falta de 
insumos para a produção. 
Inicialmente, apenas três 
laboratórios brasileiros es-
tavam autorizados a realizar 
os exames e agora outros fo-
ram credenciados, incluindo 
Uberlândia.  

O Município está fazendo 
parcerias com laboratórios 
para se ter uma ideia mais 
real do cenário epidêmico 
na cidade. “Provavelmente 
temos muito mais do que 10 
pessoas [casos confirmados] 
e essas pessoas têm contato 
com várias outras. Se tiver-
mos os testes, as pessoas 
serão isoladas e o vírus não 
prolifera”, acrescentou o 
médico.

A Prefeitura também está 
tentando providenciar tes-
tes rápidos indicados pelos 
médicos, que estão sendo 
produzidos nos Estados Uni-
dos, e que podem auxiliar na 
detecção.

 � CLOROQUINA

Questionado sobre o tra-
tamento para a Covid-19 com 
uso de cloroquina – medica-
mento utilizado para tratar do-
enças como malária e lúpus 
- o médico afirmou que a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) já está providenciando 
a compra do produto, mesmo 
ainda em fase de testes e 
pesquisas.

“Pesquisas demonstram 
que o vírus é sensível à 
cloroquina e ela está sendo 
testada nos EUA e nos países 
europeus. Aqui, a Anvisa já 
recomendou o uso da hidroxi-
cloroquina para pacientes em 
estado grave. De 80 pacien-
tes na França, um trabalho 
mostrou uma taxa de 93% de 
cura, pacientes graves. Toda 
droga tem efeitos adversos, 
mas são efeitos controláveis. 
Evidentemente já está sendo 
providenciado pelo secretário 
de Saúde para ser utilizado 
nas unidades de saúde de 
Uberlândia”.

 � REDE PÚBLICA

O secretário municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues, 
informou à imprensa que o 
novo coronavírus se transmite 
em velocidade superior ao 
vírus da influenza. Por isso, 
a rede de saúde está sendo 
reestruturada para poder aten-
der a demanda de internações 
que devem aumentar nos 
próximos dias.

Além do Hospital Santa 
Catarina, que contará com 
20 leitos de UTI e outros 60 
de enfermaria disponíveis, 
há mais 21 leitos de UTI e 22 
de enfermaria no Hospital do 
Câncer, mais oito leitos de 
UTI na UAI Tibery, caso seja 
necessário reforçar os atendi-
mentos. De toda forma, a de-
terminação é que as pessoas 
fiquem em casa para diminuir 
o contágio e não sobrecarre-
gar a rede pública. 

“É isso que estamos ten-
tando esclarecer, pedindo 
ajuda da imprensa, pedindo 
a colaboração da população 
para que permaneçam em 
casa. É um sacrifício? Sim, 
haverá preocupação com os 
salários e outras questões 
econômicas, mas o prefeito 
já está traçando planos para 
ajudar essa população que 
necessite de apoio durante o 

período, que nós imaginamos 
que deva ser curto nesse pri-
meiro momento”.

 � EMPRESARIADO 
LOCAL

Sobre os prejuízos à eco-
nomia local, o prefeito Odelmo 
Leão comentou que as es-
tratégias do governo federal, 
como a liberação de recursos 
especialmente aos pequenos 
empresários, poderão ter re-
flexos positivos para a cidade.

Não foram citadas durante 
a coletiva medidas pontuais 
para a cidade para o setor 
econômico e nem a previsão 
de queda na receita do Muni-
cípio. No entanto, o chefe do 
Executivo garantiu que todos 
os investimentos estão sendo 
feitos no sentido de combater 
a epidemia na cidade e equi-
librar as contas, dentro do 
orçamento municipal.

“O Município entende que 
o Governo Federal vai injetar 
na economia agora R$ 800 
milhões em recursos para aju-
dar os empresários e que vão 
auxiliar a nossa economia, 
mas o grande problema do 
Município é que eu não tenho 
aqui a Casa da Moeda e nem 
o Banco Central. Nós estamos 
fazendo todo sacrifício para 
poder ter o equilíbrio que 

estamos mantendo até neste 
momento”, comentou.

 � DIVERGÊNCIA 
DECRETOS

Ao final da coletiva, o pro-
motor de Justiça de Defesa do 
Consumidor e membro do co-
mitê, Fernando Martins, escla-
receu sobre as diferenciações 
entre os decretos do Estado e 
do Município, que têm gerado 
dúvidas na população.

“Por mais que possa haver 
algumas diferenciações entres 
as diretrizes do Estado e do 
Município, o que nós trabalha-
mos é com o sistema jurídico. 
O sistema jurídico ele não é 
feito somente por um decreto 
ou por uma disposição legis-
lativa, nós trabalhamos com o 
todo. O Ministério Público está 
muito consciente da situação 
e consciente de que existe 
uma manifestação nacional 
de calamidade pública e que 
existe uma emergência inter-
nacional para com a saúde, 
ou seja, estamos falando em 
direitos humanos”, frisou.

Martins ainda salientou 
que o Ministério Público em 
Uberlândia está atuando junto 
ao Município de forma preven-
tiva e com base no que estão 
defendendo os especialistas e 
cientistas sobre o tema.

VALTER DE PAULA/SECOM/PMU

CORONAVÍRUSINFLUENZA

Novo boletim aponta
1.082 casos suspeitos

Novas doses de vacina
chegam a Uberlândia

O levantamento sobre a 
disseminação do coronavírus 
em Uberlândia, divulgado na 
tarde de ontem, aponta mais 
53 casos suspeitos. Agora, a 
cidade tem 1.082 notificações 
em investigação. Ainda de 
acordo com o boletim da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), o número de casos 
confirmados segue em dez 
e 105 testes deram negativo 
para a doença.

Há quatro mortes suspei-
tas e uma quinta foi descarta-
da pela secretaria depois que 
exames atestarem negativo 

para o vírus. Ao todo, 50 pa-
cientes estão internados em 
unidades de saúde da cidade.

A primeira morte por co-
ronavírus foi confirmada em 
Minas Gerais no boletim de 
ontem da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES-MG). O 
óbito trata-se de uma idosa 
de 82 anos que foi interna-
da no dia 21 de março com 
quadro de febre, tosse e 
desconforto respiratório. Ela 
também apresentava doença 
cardiovascular crônica, diabe-
tes mellitus e pneumopatia 
crônica.

A Prefeitura de Uberlândia 
recebeu outra remessa das 
doses da 22ª Campanha 
Nacional de Imunização a 
Influenza para os idosos e 
trabalhadores da área da 
saúde. A Secretaria Municipal 
de Saúde retomará a partir de 
hoje a imunização nas unida-
des de saúde e no sistema de 
drive-thru. A recomendação 
é que os idosos continuem 
fazendo o agendamento para 
receber a dose em casa por 
meio do 0800-940-1480.

O atendimento do call 
center “Alô, Saúde” também 

foi reforçado. Os atendimen-
tos estão sendo realizados 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 20h, e aos sábados 
das 8h à s 13h. Os pacientes 
estão recebendo a dose em 
domicílio em até dez dias. O 
esquema de drive-thru acon-
tece nas Unidades de Aten-
dimento Integrado (UAI) dos 
bairros Luizote, Roosevelt, Ti-
bery, Planalto e Martins, bem 
como nas Unidades Básicas 
de Saúde da Família (UBSF) 
dos bairros Dona Zulmira, 
Custódio Pereira e Nossa 
Senhora das Graças.

Entrevista coletiva 
sobre o assunto foi 

realizada no final 
da manhã de ontem
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ mil) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ mil)

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida ........................................................ 120.680 105.125
Custo do período .................................................... (12.353) (13.962)
Resultado bruto ��������������������������������������������������� 108�327 91�163
Despesas com vendas ............................................. (27.187) (12.995)
Despesas administrativas ......................................... (99.673) (90.101)
Resultado operacional ����������������������������������������� (18�533) (11�933)
Receitas financeiras ................................................. 39.065 29.630
Despesas financeiras ............................................... (4.716) (5.383)
Resultado financeiro líquido ���������������������������������� 34�349 24�247
Receitas (Despesas) não operacionais ...................... 2.292 (3)
Resultado antes do imposto
 de renda e da contribuição social ���������������������� 18�108 12�311
Imposto de renda e contribuição social ..................... (6.591) (3.820)
Resultado líquido do exercício ������������������������������������ 11�517 8�491

Capital  
social

Ajustes de 
 avaliação patrimonial

Reserva de 
 retenção de lucros

Lucros ou (Prejuízos) 
 acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 ������������������������������������������� 19�700 20�368 9�442 – 49�510
Resultado líquido do período ........................................................ – – – 8.491 8.491
Constituição de reserva de retenção de lucros ............................... – – 8.491 (8.491) –
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ������������������������������������������� 19�700 20�368 17�933 – 58�001

Resultado líquido do período ........................................................ – – – 11.517 11.517
Distribuição de lucros .................................................................... – – (65) – (65)
Constituição de reserva de retenção de lucros ............................... – – 11.517 (11.517) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ������������������������������������������� 19�700 20�368 29�385 – 69�453

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício ................................... 11�517 8�491
Ajustes ao lucro líquido
Perdas (reversão) estimadas em créditos de 
 liquidação duvidosa................................................. (26.029) 3.649
Prejuízo na cessão de créditos vencidos ..................... 42.135 –
Depreciação e amortização ....................................... 825 886

28�448 13�026
Variações nos ativos operacionais
Redução (aumento) em contas a receber ................... 22.591 (27.379)
Redução (aumento) em ativo fiscal corrente .............. (521) (279)
Redução (aumento) em adiantamentos ..................... 1.741 463
Redução (aumento) em depósitos judiciais ................ 347 (583)
Redução (aumento) em outros créditos ..................... (1.686) (2.295)
Variações nos passivos operacionais
Aumento (redução) em contas a pagar operacionais . (18.113) 28.721
Aumento (redução) em fornecedores ........................ (2.099) (874)
Aumento (redução) em adiantamentos de clientes .... 1.543 876
Aumento (redução) em salários e encargos ............... (95) 980
Aumento (redução) impostos e contribuições ............. 8.057 3.804
Aumento (redução) em provisões contingências .............. 1.525 1.171
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades operacionais ��������������������������������������� 41�738 17�631
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações em investimentos em renda variável ......... – 698
Movimentação do ativo imobilizado e intangível ....... (748) (1.051)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de investimento ��������������������������������� (748) (353)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos bancários .................... – (7)
Distribuição de dividendos ........................................ (65) –
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
 atividades de financiamento ������������������������������� (65) (7)
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa, líquidos ��������������������������� 40�925 17�271
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ... 58.272 41.001
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício .... 99.197 58.272
Aumento (redução) no caixa e equivalentes���������� 40�925 17�271

31/12/2019 31/12/2018
Ativo
  Circulante
   Caixa e equivalentes  de caixa ............................ 99.197 58.272
   Contas a receber ............................................... 117.032 155.729
   Impostos a recuperar ......................................... 2.079 1.558
   Adiantamentos .................................................. 1.658 3.399
   Outros créditos .................................................. 4.065 3.379

224�031 222�337
 Não circulante
  Realizável a longo prazo
   Empréstimos com partes relacionadas  ................ 2.813 2.813
   Outros créditos .................................................. 1.000 –
   Depósitos judiciais ............................................. 1.998 2.345

5�811 5�158
  Imobilizado ......................................................... 1.260 1.127
  Intangível ............................................................ 22.481 22.691

23�741 23�818
Total do ativo ������������������������������������������������������� 253�583 251�313

31/12/2019 31/12/2018
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Contas a pagar operacionais ............................... 160.987 179.100
  Fornecedores ...................................................... 800 2.899
  Adiantamentos de clientes ................................. 2.426 883
  Obrigações sociais e trabalhistas ......................... 3.155 3 .250
  Obrigações fiscais ............................................... 12.843 4.786

180�211 190�918
 Não circulante
  Provisões para processos judiciais........................ 3.919 2.394

3�919 2�394
Total do passivo �������������������������������������������������� 184�130 193�312
 Patrimônio líquido
  Capital social ...................................................... 19.700 19.700
  Ajustes de avaliação patrimonial ......................... 20.368 20.368
  Reservas de lucros .............................................. 29.385 17.933
Patrimônio líquido ���������������������������������������������� 69�453 58�001
Total do passivo e patrimônio líquido ��������������� 253�583 251�313

NOTAS EXPLICATIVAS 

A Trivale Administração Ltda. é uma sociedade limitada, com sua sede na Rua 
Machado de Assis, 904, Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Ge-
rais - Brasil. Consiste no Arranjo de Pagamento VALECARD, controlada pela VA-
LEINVEST que integram ao Grupo CEPHAS. Foi constituída em 16 de maio de 
1995 e tem como objetivo à administração, gestão e prestação de serviços de 
meios de pagamentos em cartões Pré-pago e Pós-pago, relacionados a benefí-
cios de alimentação e refeição, gestão de frotas, convênio e similares da bandei-
ra VALECARD, incluindo serviços de credenciamento de estabelecimentos.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e também de acordo com a legislação societária brasileira, segundo 
a premissa de continuação dos negócios da sociedade em curso normal no Brasil. 
Ainda, todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na 
gestão da empresa.
O capital social da Sociedade está representado por quotas de responsabilidade 
limitadas e são classificadas no patrimônio líquido.
A Sociedade estará sujeita a diretrizes estabelecidas pelo Banco Central bem 
como ao cumprimento de regras e nível mínimo de Patrimônio Líquido.

Uberlândia (MG), 30 de março de 2020

A  Administração
Responsável Técnico

Adilson Joaquim Pereira - CRC-1SP151058/O-0 “S”MG - CPF: 031.027.408-71
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Rodi Borges é o quarto 
parlamentar cassado
 | GLÁUCIA DA SAÚDE (PMN) ASSUME A TITULARIDADE DO CARGO DO EX-COLEGA

 � SÍLVIO AZEVEDO

O vereador Rodi Borges 
(PL) teve o mandato 
cassado ontem pela 

Câmara de Uberlândia com 
24 votos a favor e uma ausên-
cia. A cassação foi decidida 
após o julgamento em sessão 
extraordinária. Nenhum parla-
mentar votou contra a decisão 
e apenas a vereadora Dra. 
Jussara Matsuda não com-
pareceu à votação, justifican-
do a ausência por questões 
relacionadas ao isolamento 
social causado pela Covid-19 
por fazer parte do grupo de 
risco. O presidente da Casa, 
Ronaldo Tannus (MDB), que 
regimentalmente não vota, e 
a vereadora suplente Gláucia 
da Saúde, considerada parte 
interessada, também não 
participou.

Os vereadores acompa-
nharam o relatório da comis-
são processante, que pediu 
a cassação por quebra de 
decoro parlamentar. Durante 
os trabalhos, também defini-
ram pela inclusão do delito de 
improbidade administrativa.

“Ao longo do trabalho da 
comissão, nós trouxemos 
para o ambiente do processo 
administrativo uma prova 
emprestada, que é o processo 
que corre na 3ª Vara Criminal 
da comarca de Uberlândia, 
que mostram evidências cla-
ríssimas da procedência de 
ilicitudes que culminaram, na 
nossa avaliação, no acata-
mento da denúncia de quebra 
de decoro. Mas, também 
identificamos elementos sufi-
cientes para caracterizar uma 
outra ilicitude, o da improbi-
dade administrativa”, desta-
cou o relator da comissão, o 
vereador Professor Edilson 

Graciolli.
Ainda segundo Graciolli, 

Rodi teve amplo direito de se 
defender das acusações nas 
reuniões da comissão, mas 
preferiu se ausentar de todas. 
“Nós, respeitando o devido 
processo legal, o amplo direito 
de defesa em relação ao qual 
o vereador Rodi se recusou 
a usar, estando ausente nas 
quatro oportunidades que teve 
para se defender”.

Quem assume a titulari-
dade é a vereadora Gláucia 
da Saúde (PMN), primeira 
suplente da coligação (PR/ 
PMN/ PROS), que já estava 
como suplente desde 3 de 
fevereiro na vaga de Doca 
Mastroiano (PL). Para ela, 
agora é momento de continu-
ar o trabalho, mas com uma 
segurança maior de poder 
completar o mandato.

“Eu sou a primeira suplen-
te da coligação. Agora assu-
mimos como titular, mas o tra-
balho continua. O importante 
é representar e trabalhar pela 
cidade de Uberlândia”, disse.

Rodi é o quarto parlamen-
tar a ter o mandato cassado 
após ser acusado de desvios 
de recursos da verba indeni-
zatória na atual legislatura. Já 
foram cassados por quebra de 
decoro parlamentar: Juliano 
Modesto, Alexandre Nogueira 
e Wilson Pinheiro.

 � PROCESSO 
ARQUIVADO

Na sessão também foi lido 
o pedido de cassação contra 
o vereador Paulo César-PC 
(SD), que foi denunciado 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) também 
pelo uso irregular da verba 
indenizatória.

A denúncia contra PC foi 
protocolada pelos eleitores 
Guilherme Rossi Grossi e 
Gabriel Santos Miranda. No 
documento, os denunciantes 
justificaram que o uso irre-
gular da verba de gabinete, 
mesmo não tendo havido a 
apropriação direta dos re-
cursos públicos, configurou 
“crime atentatório ao erário” 
uma vez em que o parlamen-
tar adquiriu produtos gráficos 
para promoção pessoal e não, 
exclusivamente, voltados às 
atividades parlamentares.

Após a leitura da denún-
cia, os parlamentares vota-
ram pela abertura ou não do 
processo. Com nove votos 
favoráveis, três contrários e 
13 abstenções o pedido foi 
arquivado. Eram necessários 
pelo menos 14 votos a favor 
para que a denúncia pudesse 
prosseguir.

 � POSSE 

Antes do início da sessão, 
Guilherme Miranda (PSD) to-
mou posse no cargo de verea-
dor na vaga de Michele Bretas 
(Avante), que renunciou ao 
mandato no último dia 20, em 
acordo com o Ministério Públi-
co Estadual (MPE) para não 
ser denunciada na operação 
Má Impressão, que investiga 

o uso irregular da verba inde-
nizatória da Câmara.

“Nossa proposta é que te-
nha oportunidade de mostrar 
um trabalho bacana. Quero 
trabalhar em uma bandeira so-
cial, com a parte empresarial 
e cristã. São bandeiras impor-
tantes que vamos começar a 
desempenhar trabalhos que a 
população acompanhe e ava-
lie e conquista a confiança da 
população”, afirmou Miranda.

No seu primeiro dia, o ve-
reador foi sorteado para pre-
sidir a comissão processante 
que conduz a cassação do ve-
reador afastado Márcio Nobre 
(PSD), que era presidida por 
Michele Bretas (Avante). “É 
um desafio importante, dentro 
do regimento da casa. Os tra-
balhos da comissão já estão 
bem encaminhados. Agora 
vamos fazer uma análise da 
questão jurídica do processo 
para pronunciar sobre a lega-
lidade”.

Outro sorteio realizado foi 
para substituir Bretas na rela-
toria da comissão processante 
do vereador Osmírio Alves, o 
Ceará (PP), que ficará a cargo 
de Adriano Zago (PDT).

O vereador Guilherme 
Miranda teve 1443 votos nas 
eleições de 2016, sendo se-
gundo suplente da coligação 
PSD/PSL.

CÂMARA
PESQUISA

UFU testa biosensor 
para detectar infarto

 � DA REDAÇÃO

“Não senti dor ou sensa-
ção de aperto no peito, nem 
falta de ar”, descreve Jaime 
Ferra, professor do ensino 
básico, sobre o infarto que 
sofreu em novembro do ano 
passado. Aos 29 anos, Fer-
ra acredita que, mesmo sem 
saber, ficou infartado duran-
te dois dias. Após procurar 
a Unidade de Atendimento 
Integrada (UAI), vinculada 
ao Sistema Único de Saú-
de (SUS), descobriu que 
tinha uma obstrução arterial. 
Ele foi submetido a todos 
os exames e tratamento e 
permaneceu internado por 
20 dias, tendo mais dois in-
fartos durante este período.

Com o objetivo de tentar 
dar mais efetividade no 
diagnóstico e prognóstico 
de casos como o do profes-
sor Jaime Ferra, pesquisa-
dores da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) 
desenvolveram um novo 
estudo utilizando um dispo-
sitivo óptico capaz de fazer 
o diagnóstico de lesões 
no coração causadas pelo 
infarto em um menor tempo 
e de maneira precisa. 

O aparelho foi inven-
tado em 2012, durante o 
mestrado no Instituto de 
Química da UFU, defendido 
por Luciano Pereira Rodri-
gues, professor no Instituto 
de Engenharia, Ciência e 
Tecnologia da Universidade 
Federal dos Vales do Jequi-
tinhonha e Mucuri (UFVJM).

De acordo com Rodri-
gues, a agilidade do re-
sultado pelo exame com o 
biosensor vai permitir que 
seja decidido precocemente 
qual o melhor tratamento 
no caso de infarto. “Esse 
dispositivo poderá ser útil no 
prognóstico preciso dos pa-
cientes em prontos-socorros 
e hospitais, reduzindo o 
risco de mortes por infarto 
e, consequentemente, con-

tribuir para a redução das 
taxas de mortalidade que, 
no Brasil, são altas”. 

 � COMO FUNCIONA

A nova tecnologia de-
tecta proteínas Troponinas 
T por meio de um sensor 
que poderá identificar le-
sões causadas por infarto. 
“Sobre uma plataforma de 
vidro, depositamos um filme 
polimérico, que imobiliza 
o anticorpo-troponina. As 
proteínas Troponina T vão 
se ligar ao anticorpo; por 
consequência a Troponina 
T fica aderida”, explicou 
Luciano Rodrigues, um dos 
inventores.

Ainda segundo Rodri-
gues, para que essa ligação 
fique visível, eles marcaram 
um outro anticorpo-tropo-
nina com um nanomaterial 
com propriedades fluores-
centes excepcionais, for-
mando uma espécie de 
sanduíche. “O dispositivo 
incide um laser azul sobre 
a amostra, se ela emitir uma 
luz verde indica que tem 
anticorpo ligado a Troponina 
T, ou seja, o paciente está 
com uma lesão causada por 
infarto, mas se o paciente 
estiver com outro problema 
ou saudável nenhuma emis-
são de luz será observada”, 
explicou. 

A especificidade elevada 
não é o único ponto positivo 
da invenção dos pesquisa-
dores da UFU. Trata-se de 
um teste sensível como o 
ELISA e ágil na obtenção 
do resultado como o teste 
cromatográfico em gel. “O 
resultado por meio dessa 
tecnologia pode ser obtido 
em até 15 minutos; para 
isso, ainda é preciso fa-
zer ajustes para otimizar 
a detecção, assim como 
trabalhar na portabilidade 
do dispositivo para dispo-
nibilizar à hospitais”, revela 
Luciano Rodrigues.

ALINE REZENDE/CMU

Cassação foi decidida 
após julgamento em 

sessão extraordinária
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ANIVERSÁRIO
Comemorou nova idade ontem a diretora operacional 
e comercial do Diário de Uberlândia, Juliana Marques. 
Felicidades! 

BEBÊ
Veio ao mundo na última semana Henrique Resende Debs, 
fruto da união do empresário Gustavo Debs, leia-se Zup 
Innovation, e da também empresária Laura Ávila Resende, 
leia-se Lila Resende. Saúde e muito amor ao baby! 

PROFISSIONAL
Queridíssima, a jornalista Ana Augusta Ribeiro comemora 
novo desafio profissional. Filha do empresário Flavius 
Navarro Pacheco e de Ivanilda Paula, a jovem agora é a 
nova assessora de comunicação da Uberlândia Refrescos. 
Sucesso! 

A jovem Ana Augusta Ribeiro Aline Ferraz em clique para a coluna

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

INTERNACIONAL

Banda Kiss adia show em Uberlândia
 | NOVA DATA SERÁ 12/11; TODAS AS APRESENTAÇÕES NO PAÍS FORAM AFETADAS EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS

 � DA REDAÇÃO

Em razão da pandemia 
do novo coronavírus, a 
banda Kiss adiou todos 

os shows que aconteceriam 
no Brasil, incluindo o de Uber-
lândia, anteriormente previsto 
para o dia 19 de maio, no 
Estádio Parque do Sabiá. O 
comunicado feito pela pro-
dutora responsável da turnê 
aponta que o show na cidade 
acontecerá no dia 12 de no-
vembro, no mesmo local.

Formado por Gene Sim-
mons, Paul Stanley, Eric Sin-
ger e Tommy Thayer, a banda 
também anunciou as novas 
datas da “End of The Road 
World Tour” nas demais ci-
dades do Brasil, todas para 
novembro:  Brasília (10); São 
Paulo (14); Ribeirão Preto 
(15); Curitiba (17); e Porto 
Alegre (19).

Todos os ingressos ad-
quiridos serão válidos para 
as respectivas novas datas, 
não havendo necessidade 
de troca ou substituição de 

nenhuma entrada. Os pro-
cedimentos de reembolso ou 
troca serão informados em 
breve.

 � OUTROS SHOWS

A cidade de Uberlândia 
também teve outras apresen-
tações canceladas. A banda 
britânica McFly foi uma que 
também adiou O show que 
aconteceria na Arena Sabia-
zinho. A data da nova perfor-
mance da boyband será no 
dia 29 de setembro.

Já The Offspring e Pen-
nywise, que teriam se apre-
sentado no último dia 17, 
adiaram o show, mas ain-
da não informaram novas 
datas de apresentações. 
A banda Skank, que faria o 
turnê de despedida no dia 9 
de maio, passou a apresenta-
ção para o dia 23 outubro em 
razão da Covid-19.

 � ENTREVISTA

Na edição do dia 7 de mar-

ço, o Diário publicou uma re-
portagem com o guitarrista da 
banda Kiss, Tommy Thayer. 
Por telefone, o músico falou 
sobre a expectativa de de-
sembarcar em solo brasileiro 
para a última turnê do grupo 
musical.

Questionado sobre o fim 
do Kiss, o guitarrista de 59 
anos afirmou que o foco da 
banda está na turnê e nas 
apresentações que ainda es-
tão por vir. “Não podemos dar 
certeza sobre isso. Estamos 
muito focados em dar o nosso 
melhor na nossa turnê. Ainda 
temos um longo caminho a 
percorrer. Nós começamos 
no ano passado e só vamos 
terminar em julho do ano 
que vem. Ainda não temos 
planos, então é difícil dizer o 
que nós faremos. Pode ser 
que a banda continue, talvez 
com outros integrantes. Pode 
ser que eu continue também. 
Tudo é possível”, disse.

Você pode conferir a en-
trevista na íntegra na edição 
8.987 do Diário.

JEN ROSENSTEIN/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BETO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

 Queridas Natália Leles e Thaísa Quagliatto, 
destaques na página de hoje
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HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

O clima é construtivo e gratifican-
te no que diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai permitir que 
você faça novos contatos.

A intervenção de um colega irá 
ajudá-lo a terminar um projeto em 
andamento que está provando ser 
pesado. Você vai melhorar a sua 
forma deixando o passado para 
trás.

Você está no centro do pal-
co e não terá problemas para 
persuadir os outros a trabalharem 
com você. Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam sua ener-
gia.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

O clima é construtivo e gratifican-
te no que diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai permitir que 
você faça novos contatos.

É o seu bom senso que lhe per-
mitirá sair de uma situação difí-
cil. Sair da rotina irá permitir-lhe 
melhorar o seu estado de ânimo. 
Você deveria beber mais líquidos 
para limpar os seus rins.

Você vai estar profundamente 
inspirado hoje e seus instintos o 
levarão na direção certa. Abando-
ne certos hábitos ruins que estão 
presentes em sua vida.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

O superaquecimento mental gi-
rando ao seu redor está fazendo 
você perder a paciência. Tente fi-
car algum tempo sozinho. A única 
armadilha é o excesso no sentido 
mais amplo da palavra.

Você terá a sensação de que as 
coisas estão indo rápido demais, 
mas as relações com os outros lhe 
permitirão manter o ritmo. Praticar 
esporte seria uma boa ideia.

Seu dia será positivamente leve, 
algumas viagens estão previstas, 
mas elas serão úteis. Uma dis-
cussão com pessoas experientes 
provará que, sem dúvida, seus ex-
cessos são prejudiciais.

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Sua indecisão está fazendo você 
se sentir desconfortável. Você 
precisa tomar uma decisão defi-
nitiva para encontrar a sua paz 
interior. A flexibilização seria bem-
vinda.

O clima é construtivo e gratifican-
te no que diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai permitir que 
você faça novos contatos.

Sua sensibilidade crescente tende 
a colocá-lo muito na defensiva, 
tente colocar as coisas em pers-
pectiva. Você é muito descuidado 
e precisa desacelerar.

www.meu-horoscopo-do-dia.comPALAVRAS 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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EM
NEGROIDE

MCLERNER
ICONESN
COTONETE

ALDEIAAS
OERTRT
PARCOTO

BEECOEG
DATADAE
ILVOLPI

ASILARIS
TAENENE
ASBABEL

Fecha-se
durante o

soluço

Deste
modo;
assim

Stepan 
Nerces-

sian, ator
brasileiro

Haste
flexível pa-
ra higiene
do ouvido

Povoação
habitada
por índios

Filipe (?)
rapper
carioca

Ave cujo
ovo é dito 
afrodisía-

co

A pessoa
com quem
se dança

Elias Glei-
zer, ator
falecido
em 2015

Onomato-
peia do

balido da
ovelha

Chris (?),
ator de 

"Star Trek"
(Cin.)

A consulta
marcada
com ante-
cipação

O Pintor 
das Ban-
deirinhas

Igor Stra-
vinski, 

composi-
tor russo

Abrigar;
acolher 

Bebê
(inf.)

(?) kwon
do, arte
marcial 

A torre da
confusão 
de línguas

(Bíblia)

Umberto 
(?), escritor

Apesar
disso

Pedaço de
vela

Abertura
de blusas

Carta do
baralho
Tribunal 

trabalhista

Jaime (?),
político 

Parte exter-
na do pão

O biotipo
de origem
africana

Filósofo 
como De-
nis Diderot 
no Ilumi-

nismo 

"Vem (?)", sucesso de
Luiz Gonzaga

Pintor impressionista
de "As Banhistas"

Político e militar brasi-
leiro, foi o presidente
da abertura política
na Ditadura Militar

1.100,
romanos

Símbolo do
Windows

3/ret. 4/pine. 5/códea — glote — volpi.

Enzo Banzo
Músico, escritor e doutorando 

em Estudos Literários CRÔNICAS DO DIÁRIO
O conteúdo desta coluna é de 
responsabilidade do autor e 
não representa, necessaria-
mente, a opinião do Diário de 
Uberlândia.

Aprender 
a só ser
Sabe, Gil. É tanta coisa pra gente 

saber. Este forçado retiro nos leva a 
relativizar o tempo e o espaço, a nossa 
vulnerável existência, de cada um e da 
humanidade. Neste mundo grande em 
que Terra é pequena, um vírus pode 
se propagar mais rapidamente que a 
informação instantânea da rede. Esta-
mos aqui, no exercício diário de uma 
assepsia necessária, lavando sem pa-
rar as mãos e qualquer coisa que venha 
de fora de casa. Sorte e privilégio de 
quem tem onde morar: o que foi sempre 
evidente, agora é ainda mais gritante. 
Alarmamo-nos a cada notícia, de nossa 
cidade, de cada continente, do Brasil. 
Não vou nem comentar sobre aquele 
senhor inominável, de atitudes insanas 
e assassinas diante da tal vil situação. 

Prefiro recorrer à sua luz e ao seu 
canto, caro Gil, para sobreviver e man-
ter a sanidade em meio a esta inespera-

da reviravolta do planeta. Sabe aquele 
seu disco, “Gil Luminoso”, em que você 
regravou algumas de suas canções, 
só com voz e violão, a gravação foi em 
1999 e o lançamento em 2006, lembra? 
Pois é na filosofia poética deste álbum, 
tão íntimo e tão de dentro, que tenho me 
sustentado na busca de uma vibração 
positiva sobre o estar neste mundo que 
assusta, mas com o qual o qual temos 
que lidar. 

A abertura já carrega, no título, o pri-
meiro lema: “Eu preciso aprender a só 
ser”, contraponto a um samba-canção 
daqueles doloridos, “Eu preciso apren-
der a ser só”. Solitude harmoniosa que 
se sobrepõe ao sofrimento da solidão. 
Saber estar consigo nunca foi tão im-
portante, e, sem perder a consciência 
do risco, impõe-se permitir ao “coração 
dizer não quando a mente tenta nos le-
var pra casa do sofrer”. Aprender a ser 
só e a só ser, o oposto da velocidade 
que até outro dia a nós se impunha, da-
mos conta? Precisamos.

Segue o disco e me pergunto se 
é possível, neste momento, cantar 

algo como “o melhor lugar do mundo 
é aqui e agora”. Deixo que a canção 
soe adentro, e assim aceito. O bom é 
que a gente pergunta, e você, com as 
notas exatas e o mais delicado violão, 
nos responde. Foi o que senti na fai-
xa seguinte, “Copo vazio” (que é sua 
e não do Chico como por muito tem-
po pensei): a dor ocupa a metade da 
verdade.

Lembro-me de quando eu era 
criança e te via na TV, meu velho Gil. 
Eu adorava aquele  “Punk da perife-
ria” que você cantava, som anos 80, 
roupa extravagante. E também aquela 
dançante celebração da crença positi-
va: andar com fé eu vou, que a fé não 
costuma faiá. Ali estava um sujeito 
animado e expansivo, que se parece 
com a outra metade do copo do som 
joãogilbertiano deste álbum. A gente 
gosta de sair e dançar, mas quando é 
tempo. Por hora, só há uma metade 
do copo, e para enchê-lo é preciso pa-
rar. Parar com fé.

Continuo ouvindo o “Luminoso”, e 

agora parece que você decidiu mesmo 
nos ensinar, passo a passo, a busca 
pela reflexão inevitável do isolamento: 
nos meus retiros espirituais, descubro 
certas coisas tão normais, como estar 
defronte de uma coisa e ficar horas a 
fio com ela. Exercício de introspecção 
e aceitação dos problemas: resolver 
tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter. 
Deixo-me embalar pela calma dança 
dos sinais iniciais dessa canção. 

O tempo mudou, estimado Gil, os 
tempos mudaram. Não cabe mais aque-
la prepotência do ser humano que se 
achava infalível dominador deste pla-
neta. Você, eu sei, já sabia. O tempo 
mudou para nós, mas continua Rei, 
como sempre foi. Tomo consciência de 
mim mesmo, tendo de aprender a só 
ser, evoco a outra metade do copo. Ao 
mesmo tempo, não me iludo: tudo ago-
ra mesmo pode estar por um segundo. 
Que a gente consiga sair dessa melhor 
do que entrou. E que nos ouça o “Tem-
po Rei”: transformai as velhas formas 
do viver.

Solitude harmoniosa 
que se sobrepõe 
ao sofrimento da 

solidão. Saber estar 
consigo nunca foi 

tão importante, 
e, sem perder a 

consciência do risco, 
impõe-se permitir 
ao coração dizer 

não quando a mente 
tenta nos levar pra 

casa do sofrer

ARQUIVO PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO
Quem é este senhor da foto? Se tem alguma 
informação, ligue ou mande um e-mail para o 
Arquivo Público. Os contatos estão acima nesta 
página. O código da foto é AE DOADAS 1918.

EVENTO
O que seria este evento? Ele teria acontecido no 
Sindicato Rural de Uberlândia? Você consegue 
identificar algumas das pessoas da foto? Ligue ou 
mande um e-mail para o Arquivo Público. O códi-
go da imagem é AE DOADAS 1917.

 Arquivo Público | 3232-4744 | Segunda a sexta de 8h às 17h  
arquivopublico@uberlandia.mg.gov.br
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Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

ASSUSTADO, O MUNDO VIVE PÂNICO
Um minúsculo vírus tornou-se gigante por toda parte do 

mundo, provocando as mais diversas reações na humani-
dade, perplexa pela sua rápida circulação e poder de des-
truição. E Uberlândia não é uma exceção. Assim, um dos 
principais pontos de lazer e atividades esportivas da cidade 
está fechado. Diante do isolamento social provocado pela 
Covid-19, a orientação é que as pessoas pratiquem exer-
cícios físicos dentro de suas casas. Pensando nisso e com 
o complexo Parque do Sabiá temporariamente fechado ao 
público, a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e 
Lazer (Futel) passou a oferecer aulas online de Mix Dance. 
A atividade está sendo ministrada no Facebook do Parque 
do Sabiá, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30. As 
transmissões ao vivo estão feitas pelas educadoras físicas 
da Futel Juliana Camila Freitas (segundas-feiras), Lívia 
Tozato (terças-feiras), Suelen Alvarenga (quartas-feiras), 
Karine Fernandes (quintas-feiras) e Anielle Ferreira Borges 
(sextas-feiras). Para acompanhar as aulas ao vivo, basta 
acessar a página do Parque, às 18h30. As aulas também 
estão sendo gravadas e continuarão disponíveis na rede 
social para quem preferir se exercitar em outro horário. To-
dos os equipamentos esportivos administrados pela Funda-
ção estão fechados, com as atividades suspensas, visando 
garantir a segurança e a saúde da comunidade frequenta-
dora dos vários locais, como o complexo Parque do Sabiá, 
o Estádio, a Arena Sabiazinho, o UTC e todos os ginásios 
e poliesportivos.

RAPIDINHAS

• Tudo passa. E o Covid-19 também passará. Para ame-
nizar o rastro de destruição, é necessário que as autorida-
des competentes tomem decisões, e que cada cidadão faça 
a sua parte, ajudando a reduzir as graves consequências. 
E outras dificuldades virão também após o Covid-19. A 
economia. E não será privilégio de nenhum país. Uns mais 
outros menos, mas todos sofrerão e terão que reerguer eco-
nomicamente o seu país.

 
• Vamos amenizar o noticiário. Tudo está parado, mas 

tudo retornará ao cenário. E o esporte será um deles. Tudo 
voltará a ser definido aos poucos e retomando as suas ati-
vidades, cada setor procurando superar o tempo perdido. 
Alguns buscando concluir o que ficou parado. Outros co-
locando ponto final de onde parou, começando ou progra-
mando vida nova. E nesta situação está a maior competição 
do mundo: os Jogos Olímpicos.

• A cidade de Uberlândia perdeu um ilustre filho no fi-
nal da semana que passou. Calcir José Pereira, empresá-
rio bem sucedido, homem simples, que soube se conduzir 
como cidadão e exemplar chefe de família. Além de vitorio-
so na vida empresarial, se dedicou muito em benefício da 
cidade. Foi vereador atuante e honrado, foi também presi-
dente do Uberlândia Esporte Clube, enfim, deixando uma 
relevante folha de serviços prestados a Uberlândia. O pre-
feito Odelmo Leão decretou luto por três dias.

• O Praia Clube está fechado no período de 23 de março 
a 10 de abril. A decisão atende ao cumprimento da determi-
nação do governo do Estado pelo fechamento de todos os 
clubes mineiros, por meio do Decreto de Calamidade Públi-
ca, além de ser um pensamento da diretoria, resguardando 
o bem-estar do associado e dos funcionários do clube.

 
• A Copa Amvap de Futebol Amador, que deveria come-

çar nos próximos dias, teve seu início adiado “sine die”, de-
vido ao Covid-19. Já está tudo programado, inclusive com 
rodada de abertura definida. A última edição aconteceu 
em 2014, e os campeões das 10 edições realizadas desde 
2006 são os seguintes: 2006 – Clube Atlético Guará (Uber-
lândia); 2007 – Clube Atlético Guará (Uberlândia); 2008 – 
Campina Verde; 2009 – Clube Atlético Guará (Uberlândia); 
2010 – Dinterin (Tupaciguara); 2011 – Triângulo Sport Club 
(Monte Alegre de Minas); 2012 – Associação Atlética Pra-
tense (Prata); 2013 – Associação Atlética Pratense (Prata); 
2014 – Fluminense Futebol Clube (Araguari); 2015 – não foi 
realizado o campeonato.

• Pensamento: “Quando eu deixei de olhar tão ansiosa-
mente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza 
para o que eu tinha, descobri que, na verdade, há muito 
mais a agradecer do que a pedir”.

RESENHA ESPORTIVA

COI anuncia novas datas 
para os Jogos Olímpicos
 | EVENTO ESTÁ PREVISTO PARA ACONTECER ENTRE JULHO E SETEMBRO DE 2021

 � AGÊNCIA BRASIL

Os Jogos de Tóquio 
(Japão) estão oficial-
mente remarcados. A 

Olimpíada será disputada en-
tre 23 de julho e 8 de agosto 
de 2021. Já a Paralimpíada 
ocorrerá entre 24 de agosto 
e 5 de setembro, também do 
ano que vem.

O anúncio foi feito ontem 
após uma conferência por 
telefone entre o presidente 
do Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), Thomas Bach, 
e as autoridades japonesas. 

O adiamento dos Jogos, con-
firmado na última terça-feira 
(24), deu-se por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) que, além de 
colocar em risco a saúde de 
atletas, técnicos, dirigentes e 
torcedores, prejudicou a pre-
paração dos esportistas com 
o cancelamento de competi-
ções e o fechamento de clu-
bes e centros de treinamento.

“Estou confiante de que, 
trabalhando junto com o Co-
mitê Organizador dos Jogos, 
patrocinadores e governo 
japonês, poderemos enfrentar 
esse desafio sem preceden-

tes. A humanidade se en-
contra em um túnel escuro, e 
esses Jogos podem ser a luz 
no fim deste túnel”, declarou 
Bach, após a reunião, confor-
me nota oficial publicada no 
site do COI.

“As novas datas dão cer-
teza aos atletas, aos patroci-
nadores e ao resto do mundo. 
A prioridade de todos no mo-
vimento paralímpico deve ser 
manter-se a salvo com famí-
lias e amigos nesse momento 
sem precedentes. Vamos 
trabalhar com as federações 
internacionais e estabelecer 
novos critérios de qualifica-

ção, respeitando totalmente 
aqueles já classificados aos 
Jogos”, afirmou, também em 
nota, o presidente do Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC, sigla em inglês), Andrew 
Parsons.

Entre os próximos deta-
lhes a serem solucionados, 
estão a confirmação dos 
locais de prova – os comitês 
responsáveis pelos Jogos 
precisarão renegociar contra-
tos para utilização de estrutu-
ras acordadas para 2020 – e a 
situação dos ingressos que já 
haviam sido comercializados.

OLIMPÍADAS

FUTEBOL

Atlético-MG corta 25% do salário dos jogadores
 � AGÊNCIA BRASIL

O Atlético-MG anunciou 
a redução de 25% do valor 
dos salários de jogadores, 
comissão técnica e diretoria. 
Em comunicado oficial, o 
clube justificou a medida em 
função da paralisação de 
todos os campeonatos en-
volvendo equipes do futebol 
brasileiro, em decorrência da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). Os ajustes se 
estenderão, de acordo com a 
nota oficial publicada no site 
do clube, “pelo período em 
que perdurarem os efeitos da 
pandemia.”

“Considerando a excep-
cionalidade da atual conjun-
tura, que impõe ao Atlético 
a adoção de ajustes tran-
sitórios que lhe permitam 
continuar honrando os seus 
compromissos”, argumentou 
o clube. 

O comunicado ainda ex-
plica que os funcionários 
que recebam menos de R$ 5 
mil reais não terão qualquer 
corte “em respeito ao míni-
mo existencial daqueles que 
mais necessitam”.

A decisão da diretoria do 

Galo foi tomada após a falta 
de acordo entre os clubes 
e os jogadores. A proposta 
enviada pelo clube na sema-
na passada para um acordo 
coletivo dizia respeito à re-
dução salarial de 25% até 
que as atividades fossem 
normalizadas, e concessão 
de 20 dias de férias a partir do 
dia 1° de abril. Tal proposta, 
no entanto, foi rejeitada por 
atletas e sindicatos. Como 

não houve um acerto geral, 
os presidentes dos clubes 
se reuniram e definiram que 
as negociações deveriam 
ocorrer individualmente com 
os jogadores. Em relação às 
férias, os clubes acionaram 
a Medida Provisória 927, que 
flexibiliza as leis trabalhistas 
neste momento de pandemia 
da Covid-19, concedendo o 
direito previsto pela Consti-
tuição Federal.

 � BARCELONA 

Já na Espanha, o Barcelo-
na vai cortar 70% dos salários 
dos jogadores até que o futebol 
espanhol volte à normalidade. 
O anúncio foi feito pelas redes 
sociais pelo argentino Lionel 
Messi.  Além disso, ele contou 
que os atletas vão colaborar 
com os salários dos funcioná-
rios do clube para que rece-
bam sem qualquer desconto.

BRUNO CANTINI/AGÊNCIA GALO

REUTERS/ISSEI KATO
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EM TEMPO DE COVID-19 , O MELHOR É
SER ATENDIDO EM CASA. Ligue: 0800 940 0317

VID-19 , O MELHOR ÉEM TEMPO DE 
TENDIDO EM CASER ATENDIDO EM CASER ATENDIDO EM CASER A

EM TEMPO DE VID-19
Ligue: 0800 940 0317Ligue: 0800 940 0317Ligue: 0800 940 0317Conte com a gente!

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores Acionistas, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), 
a realizar-se no dia 29 de abril de 2020, às 09:00 (nove) horas, em sua sede social, localizada na Rua José Alves 
Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte 
ordem do dia:  1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre 
a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração 
da Companhia para os próximos 2 (dois) exercícios sociais, com mandato até à Assembleia que será realizada 
em 2022. 4. Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia. 5. Deliberar sobre a fixação da 
remuneração anual global da Administração da Companhia; e, 6. Deliberar sobre a proposta de orçamento de 
capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2020. Instruções Gerais: 
1. A documentação relativa à ordem do dia estará à disposição na sede da Companhia, assim como no sítio 
eletrônico https://ri.algartelecom.com.br/. 2. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, mediante a 
apresentação do mandato de representação, outorgado na forma da legislação vigente.

Uberlândia - MG, 31 de março de 2020.
Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

AVISO AOS ACIONISTAS
 Acham-se à disposição dos acionistas, na sede social da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, 
CEP: 30.320-670, bem como também poderão ser solicitados por meio do endereço eletrônico do representante 
da Sociedade: juridico@cscalgar.com.br, diante dos desdobramentos causados pela disseminação do COVID-19 
no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões, 
trânsito e aglomerações de pessoas, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.

Uberlândia,MG., 28 de março de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 030/2020, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 17 de abril de 2020 às 14:00
horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery,
CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para prestação de serviço de copeira nas
dependências da sede e descentralizações do DMAE, incluindo material (equipamentos, utensílios
e produtos) necessário para execução do serviço, em atendimento à Diretoria Administrativa, estando
o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. VISITA FACULTATIVA: Fica facultado às empresas
interessadas em oferecer proposta VISITAR e VISTORIAR os locais onde serão prestados os serviços,
cujo objetivo é proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta de preço. Uberlândia
(MG), 30 de março de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

A V I S O E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº 030/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"MENOR  PREÇO  GLOBAL - ESTIMADO"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 031/2020, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço" e critério de julgamento "O Menor Valor Global Estimado",
dia 23 de abril de 2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon
Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a Contratação exclusiva de Microempresa
ME, Empresas de Pequeno Porte EPP ou equiparadas, para construção de 60.000 (sessenta mil
metros) lineares de cerca paraguaia, tipo arama liso, no ano de 2020, em atendimento à Diretoria
Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br
ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 30 de março de 2020.
Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

A V I S O E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº 031/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"MENOR  PREÇO  GLOBAL - ESTIMADO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: prestação de serviços de conservação de
pavimentos viários - "tapa-buracos" e fornecimento de massa asfáltica em usina por
tonelada e recomposição asfáltica por processo mecânico por m2, restauração de pavimento
com recomposição de base e aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de
ligação, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras.  A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 22/04/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 30 de março de 2020.Norberto
C. Nunes de Paula.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  175/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
COMUNICADO

Em cumprimento à ordem judicial proferida pelo Exmo. Juiz Titular da 6ª. Vara do 
Trabalho em Uberlândia, nos autos do Processo 0010275-67.2020.5.03.0173, o 
Presidente Executivo do Sindicato patronal das Empresas de TELEMARKETING de 
Uberlândia-SINDHART, vem por meio do presente comunicar todas as Empresas 
sediadas em Uberlândia-MG que atuam no setor de CALL CENTER, TELEMARKE-
TING e AFINS, nos seguintes termos:
 1.O Sinttel-Mg, representante laboral da categoria dos trabalhadores em 
Empresas de Call center, telemarketing e afins, ajuizou Ação Civil Coletiva, figurando o 
SINDHART como único réu, com pedido de liminar em desfavor das Empresas que 
atuam no setor de Call Center, Telemarketing e afins em Uberlândia-MG, a fim de obter 
ordem judicial para que as Empresas do Setor de Call Center, Telemarketing e afins 
adotem medidas urgentes de prevenção e restritivas para evitar a propagação do 
Covid-19 em seus ambientes de trabalho;
 2.Como pode ser verificado no texto da liminar proferida no processo, o 
Exmo. Juiz Titular da 6ª. Vara do Trabalho em Uberlândia-MG, concedeu parcialmente 
o pedido de tutela antecipada, enumerando em sua r. decisão 11(onze) obrigações a 
serem cumpridas pelas Empresas que atuam no setor de Call center, Telemarketing e 
afins em Uberlândia-MG, cujo prazo é de 03(três) dias a contar da comunicação feita 
pelo Sindhart.
 3.O teor completo da Ação Civil Coletiva e todas as obrigações impostas às 
Empresas por meio da decisão liminar deverão ser obtidas na opção de “consulta de 
processos eletrônicos” no site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª. Região.
 4.O Sindhart coloca-se a disposição para encaminhar cópia da decisão 
e/ou para prestar todos os esclarecimentos por meio do e-mail diretoria@sindhart.-
com.br ou pelo telefone (34)3232-7878. Uberlândia, 30 de março de 2020.

Pérsio José de Oliveira
Presidente Executivo do Sindhart
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Percentual de endividados 
atinge recorde em março

 | AUMENTO FOI DE 
66,2%, A MAIOR TAXA 
DA SÉRIE HISTÓRICA 
DESDE 2010

 � AGÊNCIA BRASIL

A Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplên-
cia do Consumidor 

(Peic), divulgada ontem pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), mostrou que 
o total de famílias com dívidas 
no Brasil voltou a crescer em 
março, depois de um recuo 
em fevereiro (65,1%), atingin-
do 66,2%, maior taxa da série 
histórica iniciada em janeiro 
de 2010.

O recorde havia sido re-
gistrado em dezembro do ano 
passado (65,2%). “O resulta-
do extrapolou o percentual 
de dezembro e registrou o 
maior nível da série histórica”, 
disse a economista da CNC, 
responsável pela pesquisa, 
Izis Ferreira. Ela avaliou que 
a pandemia de coronavírus 
vai contribuir para elevar o 
grau de endividamento das 
famílias nos próximos meses 
e, também, a inadimplência.

A pesquisa foi feita com 
18 mil famílias de todas as 
capitais do país, incluindo o 
Distrito Federal, no período de 
20 de fevereiro e 5 de março. 
O aumento do endividamento 
vinha atrelado ao avanço do 
crédito, e isso podia ser ob-
servado pelo aumento no es-
toque do crédito para pessoas 
físicas e jurídicas, aumento 
nas concessões, redução do 
custo do crédito, facilitação 
nas condições. “Isso fez com 
que o nível de endividamento 
chegasse nessa maior pro-
porção da série histórica”, 
disse a economista.

Segundo a coordenadora 
da pesquisa, as taxas de juros 
no cartão de crédito ainda são 

muito altas, o que representa 
um custo elevado para o con-
sumidor. Mas o custo vinha 
em sentido decrescente nos 
últimos meses. “Isso fazia 
com que as pessoas retomas-
sem o consumo por meio do 
crédito.”

Crédito no cheque es-
pecial, crédito consignado, 
financiamento de imóveis e 
de carros são os itens que 
mais têm crescido nos últimos 
meses, apesar de o cartão de 
crédito ainda aparecer como a 
maior proporção do endivida-
mento. “Mas o endividamento 
pelo cartão de crédito não 
está crescendo tanto quanto 
nos outros tipos de dívidas”, 
afirmou a economista da 
CNC. O financiamento de 
casa e de veículos apresen-
taram as maiores taxas de 
expansão nos últimos meses.

 � INADIMPLÊNCIA

A pesquisa da CNC mostra 
que a inadimplência também 
aumentou nos dois níveis. O 
percentual de famílias com 
dívidas ou contas em atraso 
subiu de 24,1%, em fevereiro, 
para 25,3% em março. Já o 
total de famílias que decla-
raram não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas 
em atraso nos próximos me-
ses e que permaneceriam 
inadimplentes, passou de 
9,7%, em fevereiro, para 
10,2%, em março. Izis ava-
liou que, com o aumento 
do endividamento, é natural 
que a inadimplência também 
aumente. Ela destacou, con-
tudo, que no cenário crítico 
que o país atravessa, com a 
pandemia de coronavírus, a 
inadimplência provavelmente 
vai começar a crescer mais 

nos próximos meses, menos 
em função do crescimento 
do endividamento e mais em 
função das dificuldades que 
essas pessoas vão encontrar 
para pagar suas contas e 
dívidas em dia.

“A renda vai estar muito 
restrita e as expectativas de 
confiança para o futuro dos 
consumidores já está sendo 
abalada. As famílias vão res-
tringir ao máximo o consumo 
que não for essencial”.

A restrição na renda tam-
bém pode fazer com que 
as decisões de tomada de 
crédito de longo prazo sejam 
adiadas, por um temor em 
relação a emprego e renda 
no futuro.

“O que vai fazer com que a 
inadimplência siga se acirran-
do é justamente a dificuldade 
que as famílias vão encontrar, 
principalmente aquelas com 
renda menor, para pagar 
suas dívidas e contas em dia, 
nesse contexto de inseguran-
ça em relação à renda e ao 
emprego”.

 � PANDEMIA

A pandemia do novo co-
ronavírus levou a CNC a 
prever o acirramento da ina-
dimplência no país. “A crise 
do coronavírus é que está 
sendo imperativa para que 
as pessoas encontrem maior 
dificuldade hoje em dia.”

A pesquisa evidencia ain-
da que a capacidade de paga-
mento pode ser medida pela 
parcela da renda comprometi-
da com dívidas. Essa parcela 
chegou a 30% em março. Isso 
acaba dificultando o consu-
mo. O índice significa que um 
terço da renda das famílias 
já está comprometida com 

dívidas. Para contrair novas 
dívidas e ampliar o consumo 
no momento, a pessoa esbar-
ra na questão da capacidade 
de pagamento.

Outro detalhe da pesquisa 
é que aumentou a proporção 
de famílias que estão com 
mais de 50% da renda com-
prometidos com dívidas. Sig-
nifica que o consumo dessas 
pessoas está restrito.

A proporção de famílias 
com contas em atraso teve 
em março o maior nível dos 
últimos 12 meses, da ordem 
de 25,3%, depois de registrar 
24,1%, em fevereiro, e 23,8%, 
em janeiro.

Do mesmo modo, o per-
centual das famílias que di-
zem não ter condições de 
pagar dívidas ou contas em 
atraso e vão continuar ina-
dimplentes também subiu de 
9,6%, em janeiro, para 9,7%, 
em fevereiro, e para 10,2%, 
em março. A proporção das 
famílias que se declararam 
muito endividadas aumentou 
de 15% em fevereiro para 
15,5% em março, além de ter 
sido registrada a alta de 2,5% 
na comparação anual.

ECONOMIA

 � TENDÊNCIA 

“Apesar de falar, nos últi-
mos meses, que a trajetória 
da inadimplência não vinha se 
mostrando explosiva, agora já 
podemos dizer que há uma 
tendência ascendente da ina-
dimplência, em função dessa 
crise que está restringindo 
o consumo e vai restringir a 
renda mais para a frente”, 
apontou Izis Ferreira.

O cartão de crédito con-
tinua sendo a dívida mais 
frequente, tanto para famílias 
de renda inferior a dez sa-
lários-mínimos, como para 
aquelas que ganham acima 
disso. Em março, esse tipo 
de dívida registrou 78,4%, 
seguido por carnês (16,2%) e 
por financiamento de veículos 
(10,3%).

A economista da CNC afir-
mou que, embora ainda seja 
o principal tipo de dívida das 

famílias, o cartão de crédito 
está perdendo espaço para 
outros tipos, como dívidas em 
carnês, em cheque especial, 
em crédito consignado, por 
exemplo. 

Izis Ferreira disse que a 
velocidade de crescimento 
desses outros tipos de dívida 
está maior do que a do cartão 
de crédito, porque as pessoas 
vinham trocando uma dívida 
mais cara por dívidas mais 
baratas.

A mudança das regras 
para dívidas em cartão de 
crédito, promovida recente-
mente pelo Banco Central, 
favoreceu também essa troca 
de dívida. Apesar disso, o 
cartão de crédito segue repre-
sentando o principal tipo de 
endividamento das famílias, 
com 78,4% em março, mas 
as taxas de crescimento dos 
outros tipos de dívida têm se 
mostrado maiores, indicou a 
economista da CNC.

MARCELLO CASAL JR/ABR



EMPRESAS & NEGÓCIOS
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.

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão 
todo coberto com escritório, 
cozinha e banheiro social. 
R$2.500,00 (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.
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.
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.
TUPACIGUARA-MG -3/4 Quar-
tos, sala, copa, cozinha, quin-
tal, 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.

TERRENOS

CHACARAS TUBALINA - Ter-
reno com 320m², plano de 
esquina, escriturado pronto 
para construir 3 casas, lado 
sombra com toda infraestru-

tura, 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 suí-
te, b.s., cozinha, sala, gara-
gem. R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SANTA MONICA - 2/4,Cozi-
nha,área de serviços,01 ba-
nheiro social, sala, 01 vaga 
para garagem. Próximo 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-
nheiro social, sala, sacada, 1 
vaga para garagem. Próximo 
ao Terminal Umuarama, Av 
João Pinheiro nº 4670 - Prima-
vera Park. 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  
SHOPPING PARK - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, a.s,-
quintal  e garagem. R$800,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 - CRECI/PJ 3065.

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.

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 
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$180,00). Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
- Atividades: Lançamento de 
NF, conferência de mercadoria, 
entrada e saída de mercado-
ria , testar , limpar , fazer re-
latório de conferência diário , 
balanço de mercadoria diário , 
relatório de perdas extravios e 
manutenção , inserir dados de 
ordens de serviço no sistema 
e escanear todas as ordens de 
serviços antes de sair da em-
presa salvar em arquivo por 
data e mês do ano. OBS: Pode-
rá fazer almoço na empresa, 
levar comida pois temos copa 
para alimentação, sábado não 
trabalhamos, porém podere-
mos ter escalas com banco de 
horas no sábado e domingo 
dependendo da necessidade 
do cliente. Requisitos: Segun-
do grau completo, desejável 
CNH A e B . Experiência mínima 
de 01 ano na atividade . Horá-
rio: Segunda a Sexta 08:00 às 
17:30 e Sábado 08:00 ao 12:00. 
Remuneração: R$ 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 - Ativi-
dades: Revezamento no horá-
rio 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, matemáti-
ca financeira básica. Horário: 
Das 8h às 18h segunda à sex-
ta, 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 
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telefone e presencial e fecha-
mento e conferência de caixa 
diariamente. Requisitos: Estar 
cursando administração. Horá-
rio do estágio: Segunda a sexta, 
das 08:00 às 14:00 Remunera-
ção: R$ 1039,00. Benefício: VT. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: curri-
culum@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO FI-
NANCEIRO - Atividades: Dar 
baixa no sistema, conferência 
de caixa e cartão, fechamento 
de caixa, saber utilizar as fun-
ções débito e crédito. Requisi-
tos: Estar cursando Adminis-
tração ou Ciências Contábeis, 
ser uma pessoa centrada e 
organizada. Bolsa Auxílio: R$ 
600,00 Benefício: Vale Trans-
porte. Horário: A combinar. 
nteressados encaminhar o cur-
rículo para o e-mail: curricu-
lum@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ASSISTENTE DE 
MARKETING - Atividades: Sele-
ção das melhores fotos tiradas 
dos produtos, renomeação das 
fotos com o código das peças, 
tratamento das peças no Pho-
toshop (foto estilo produto, sem 
fundo, formato PNG), postagem 
dos itens no site da empresa 
(detalhando nome, código, es-
pecificidade e preço), assimila-
ção com internet, assimilação 
com Windows e Pacote O¾ce 
(Word e Excel), montagem de 
catálogos das peças no Pho-
toshop, organização dos arqui-

vos nas respectivas pastas no 
computador. Requisitos: Estar 
cursando Publicidade e Pro-
paganda, Marketing ou Design 
Gráfico, ter conhecimentos de 
Photoshop. Horário do estágio: 
à negociar. Remuneração: R$ 
600,00 Benefício: VT. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: renataaraujo@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO AUXÍLIO DE SALA - 
Atividades: Rotinas adminis-
trativas da unidade (digitações, 
e-mail, tabelas, avisos, cartaz, 
arquivar documentos), aten-
dimento ao público (alunos e 
pais), atividades de divulgação, 
carimbar folhetos, kits, corre-
ção de material didático (ma-
temática, português, inglês), 
apoio ao desenvolvimento dos 
alunos pelo método (leitura de 
história, tabuadas...). Requisi-
tos: Gostar de trabalhar com 
crianças, gostar de estudar, 
ensino médio completo ou su-
perior, ter disponibilidade de 
horário, CNH A/B. Horário do 
estágio: Das 08:00 às 15:00 – 
Com 1 hora de almoço. Remu-
neração: R$ 650,00 Benefício: 
VT e Bolsa curso de matemá-
tica e português. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: renataaraujo@funda-
caocdl.org.br
ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 
- Atividades: Auxiliar na mi-
nistração de aulas de futebol 
com crianças e adolescentes. 

Requisitos: Cursando Educação 
Física (DIURNO) a partir do 3º 
período. Horário: 30 horas se-
manais / Das 16:00 às 19:00. 
Remuneração: R$ 600,00 + VT. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: consul-
toriarh@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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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
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO - 
Atividades: Processo de lan-
çamento e faturamento via 
sistema operacional, apuração 
de número de atendimento por 
turno de cada médico, agenda-
mento de procedimentos via 




