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Antonio Carlos de Oliveira
Analista de negócios - Professor universitário PENSANDO ESTRATEGICAMENTE

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

Dólar nas 
alturas. O que 
vem por aí?!

A alta do dólar pode durar mais tempo 
do que os brasileiros gostariam. A desva-
lorização do real tem sido um prato indi-
gesto para grande parte dos brasileiros, 
mas é parte da estratégia do governo para 
estimular a volta dos investimentos inter-
nacionais e o crescimento programado.

Segundo uma máxima entre os espe-
cialistas em finanças, onde diz que minis-
tro da área econômica não emite opinião 
sobre assuntos como o câmbio e taxas 
básicas de juros, a resposta à quebra des-
sa regra, sempre vem pela via do merca-
do, que entra em ação para lembrar que 
não existe um pronunciamento correto 
nesse assunto. 

Recentemente, quebrando essa regra, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
deu um recado aos brasileiros preocupa-
dos com a recente alta do dólar. Em res-
posta a um jornalista, Guedes disse: “É 
bom se acostumar com câmbio mais alto 
e juro mais baixo por um bom tempo”. 

Por mais dolorosa que possa parecer, 
a frase de Guedes faz sentido e funciona 
como uma espécie de aviso para quem 
tem esperanças de encontrar câmbio 
mais favorável daqui para a frente.

Mesmo com as intervenções do Banco 
Central, devem ser mantidas as perspec-
tivas de desvalorização do real a longo 
prazo. O dólar está mais caro por vários 

fatores. Um deles é o desempenho eco-
nômico dos Estados Unidos e da própria 
economia mundial. O país avança mais 
rápido do que outras nações.

Entre se preocupar com os desejos 
da classe média, que gosta do real valo-
rizado para fazer compras em Miami, e 
as necessidades do setor produtivo, que 
precisa ganhar competitividade para im-
pulsionar as exportações com uma mo-
eda mais baixa, o ministro da Economia 
deixou claro qual é a sua opção.

Por outro lado em todo o mundo, inves-
tidores acompanham com preocupação a 
rápida expansão do surto de coronavírus 
e seus impactos na economia. A OMS de-
clarou uma pandemia, o que significa que 
há uma transmissão recorrente em dife-
rentes partes do mundo e de forma simul-
tânea do vírus em questão.

Mundialmente medidas emergenciais 
estão sendo anunciadas para evitar que 
a doença leve a uma nova recessão eco-
nômica, mas ainda permanecem dúvidas 
sobre sua eficiência. Enquanto as autori-
dades norte-americanas procuram manei-
ras de lidar com o surto de coronavírus, 
o governo do presidente Donald Trump 
anuncia medidas para prevenir-se cor-
tando impostos e destinando recursos em 
forma de subsídios para as empresas e 
pessoas em situação de risco.

O Brasil não parece ter a preocupação 
de se demonstrar um porto seguro para 
os dólares vindos de fora. A demora do 
governo de Jair Bolsonaro em seguir com 
a agenda de reformas, as constantes cri-

No curto prazo, a cautela continua como 
componente importante e não existe no horizonte 
expectativa de melhoria nos cenários, ainda que 
esteja claro que o dólar realmente está mais caro do 
que o esperado

É simplesmente absurdo dizer que o fato de termos 
que ficar certo período do ano em quarentena 
seria suficiente para destruir a economia e causar 
desemprego em massa

ses palacianas e o temor de instabilidade 
social e política são sinais de alerta para 
quem observa o país do exterior. “Existia 
uma expectativa de que era só aprovar a 
reforma da Previdência para começar a 
chuva de dólares no Brasil”, diz o econo-
mista Gino Olivares, do Insper. “O país 
ainda tem condições de se posicionar de 
forma mais atraente e se tornar um caso 
de sucesso em 2020, mas o governo 
precisa agir para que isso ocorra”. An-
tes que as nossas possibilidades sejam 
dizimadas pelas incertezas do relaciona-
mento entre os três poderes.

Vamos refletir... Com o dólar nas al-
turas o que vem por aí? Vai continuar a 
subir? Vai cair? Olhando o que a maioria 
dos analistas dizem, é possível afirmar 
que o dólar está com o valor um pouco 
acima do valor esperado.

No passado, a atuação do Banco 
Central foi eficiente e, ao menos em 
momentos críticos, atuou de forma inte-
ligente, sem utilizar de instrumentos que 
poderiam levar insegurança ao merca-
do. É bom lembrar que temos uma boa 
reserva. Agora, a tempestade perfeita 

criada por diversas questões importan-
tes, colocam em risco o sistema de câm-
bio flutuante, servindo como teste para 
entendermos nesse momento até onde 
o Banco Central vai para conter a alta da 
moeda americana.

Pensando estrategicamente... No 
curto prazo, a cautela continua como 
componente importante e não existe no 
horizonte expectativa de melhoria nos 
cenários, ainda que esteja claro que o 
dólar realmente está mais caro do que o 
esperado.

A palavra cautela é proveniente eti-
mologicamente do latim e possui alguns 
significados particulares, tais como nos 
faz a remitir a palavra “cuidado”, que foi 
usada para se referir à pessoa que trata 
a outra com cuidado e prudência ou até 
mesmo que é uma característica pesso-
al. 

O termo pode ser associado com 
prudência e moderação. Numa situação 
como essa, convém lembrar da boa e 
velha recomendação: cautela e canja de 
galinha não fazem mal a ninguém!

Parece um paradoxo. Se desobedecer 
às recomendações sanitárias ocorrerá o 
alastramento do coronavírus, que seria 
uma tragédia em um país de população 
pobre e sem leitos hospitalares e médi-
cos disponíveis; se ficarmos em casa, a 
economia sofrerá graves prejuízos, como 
o aumento exponencial do desemprego, 
da fome e da miséria. Para os primeiros, 
a saúde da economia depende da saúde 
das pessoas; para os segundos, inver-
samente, a saúde das pessoas depende 
da saúde da economia. Um paradoxo, no 
entanto, apenas aparente.

Primeiramente, é preciso que se diga: 
a anarquia na economia que se espraia 
mais uma vez pelo mundo é inerente 
ao capitalismo, particularmente em sua 
forma altamente financeirizada, regula-
da pela reprodução do lucro e a ilusão 
fetichista do dinheiro (uma coisa com 
aparente vida própria), que se opõe, em 
regra, a qualquer interesse social que 
obste sua insaciável acumulação. A his-
tória registra essa evidência sobejamen-
te. Segundo lugar, as crises comprovam 
a falsa tese neoliberal de que o mercado 
se autorregula e que o Estado atrapalha 
o saneamento da economia. Banqueiros 
são os primeiros a pedir socorro na hora 
da quebradeira geral, conforme se viu em 
1929, em 2008 e agora, em 2020, que já 
dá sinais de ser mais grave do que a cri-

se inaugurada com o crash da Bolsa de 
Nova York nos anos 20/30.

Em uma sociedade que se autorre-
gulasse de forma coletiva e racional, e 
não individualista e irracional, como o 
capitalismo liberal prevalecente no Brasil 
e na maioria dos países há pelo menos 
200 anos, a saúde das pessoas e o sa-
neamento da economia não apareceriam 
diante de nós como polos opostos e in-
conciliáveis, como se vê diante da atual 
dissensão social em curso.

Afinal, diante das forças produtivas gi-
gantescas e das enormes reservas mo-
netárias disponíveis no mundo todo, é 
simplesmente absurdo dizer que o fato 
de termos que ficar certo período do ano 
em quarentena seria suficiente para des-
truir a economia e causar desemprego 
em massa. Isso seria verdadeiro caso a 
economia fosse movida principalmente 
pelos músculos humanos e de animais, 
como ocorria até o século XVIII, mas não 
com máquinas acionadas a um simples 
toque das mãos e controladas por outras 
máquinas, como se vê na robótica e na 
alta tecnologia da informática e do con-
trole remoto. Todo o parque industrial 
funciona assim. Convenhamos, falar de 
caos econômico, destruição e pobreza 
diante dessas evidências é simplesmente 
incompreensível ao olhar atento de qual-
quer um. O problema é que os interesses 

SALVAR PESSOAS OU A ECONOMIA
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práticos e sua correspondente ideologia 
dominam de tal forma a atividade prática 
e teórica daqueles incumbidos de agir e 
pensar por toda a sociedade, que não 
conseguimos sequer duvidar da possi-
bilidade de que tudo isso que ocorre e 
que já ocorreu na história do capitalismo 
poderia ser diferente, muito diferente.

Considero que tão ou mais lamentá-
vel do que Bolsonaro minimizar os ris-
cos da disseminação dessa doença, é 
sua recorrente postura de intransigência 
e confronto, nada adequada para um 
Chefe de Estado de uma das maiores 
nações do mundo, instigando e induzin-
do seus próprios apoiadores desobede-
cer às criteriosas medidas dos órgãos 
de saúde pública. Sabemos que as de-
clarações do presidente da República 
não são simplesmente tiradas de sua 
cabeça; elas são manifestações em de-

fesa dos grandes grupos empresariais 
e financeiros que lhe deram e lhe dão 
suporte. Para esses grupos, como o Ma-
dero, cujo lucro líquido já foi estimado 
em mais de R$ 300 milhões/ano, os pre-
juízos econômicos parecem ser maiores 
do que a vida de alguns milhares de bra-
sileiros.

Curiosamente, entretanto, o radica-
lismo da extrema-direita é tão desas-
troso que até mesmo seus mais diletos 
apoiadores, como o governador de Goi-
ás Ronaldo Caiado, Danilo Gentili, en-
tre outros, decidiram romper com aquilo 
que consideram uma “insanidade”. Bol-
sonaro e seus intransigentes seguidores 
poderão sofrer um revés definitivo caso 
as medidas de isolamento não sejam 
suficientes para controlar essa iminente 
tragédia, cujas notícias vindas dos EUA 
não são muito animadoras.
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SANTA CATARINA

HOSPITAL DEVE COMEÇAR A 
atender na próxima semana

 | REPAROS ESTÃO SENDO 
FEITOS NA UNIDADE 
QUE FUNCIONARÁ 
COMO ANEXO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL 
DE UBERLÂNDIA

 � CAROLINE ALEIXO 

Aexpectativa da Pre-
feitura de Uberlândia 
é colocar o Hospital 

Santa Catarina em funciona-
mento já na próxima semana. 
A unidade particular foi requi-
sitada administrativamente 
para reforçar a rede pública 
de saúde durante a epidemia 
do novo coronavírus e tem 
passado por reparos para 
iniciar os atendimentos aos 
pacientes da cidade.

O hospital conta com 101 
leitos e capacidade para aten-
der até 60% da demanda 
via Sistema Único de Saú-
de (SUS). Em coletiva de 
imprensa na segunda-feira 
(30), o secretário municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues, 
informou que inicialmente 
estão aptos para serem uti-
lizados 20 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
outros 60 de enfermaria. 

O imóvel, que estava fe-
chado há quase quatro anos 
e apresentava alguns danos 
estruturais, passa por manu-
tenção na parte elétrica, como 
aparelhos de ar condicionado 
e substituição de fiação que 
havia sido furtada, além de 
acabamento, como pintura. 
Os trabalhos vêm sendo feitos 
no local desde o último fim 
de semana e também está 
contemplada a limpeza de 
todo o hospital e higienização 
dos leitos.

Os profissionais que irão 
atuar no local deverão ser 
remanejados de outras uni-
dades de saúde da rede. O 
Diário questionou o Município 
sobre a forma que se dará os 
remanejamentos, mas foi in-
formado que o planejamento 
ainda está em andamento.

Além de auxiliar na luta 
contra a Covid-19, o hospital 
será utilizado como um anexo 
do Hospital e Maternidade 

Municipal Dr. Odelmo Leão 
Carneiro. Ou seja, não fará 
atendimentos diretos de pa-
cientes, mas sim por meio dos 
encaminhamentos feitos pela 
Central de Regulação Munici-
pal, desde que os pacientes 
residam na cidade e estejam 
devidamente regulados. 

 � ENTENDA

Os impasses envolvendo 
o Santa Catarina, que entrou 
em processo de recupera-
ção judicial, são antigos e 
envolvem uma dívida que 
chega a R$ 38 milhões com 
funcionários, fornecedores e 
instituições financeiras. Além 
disso, há uma dívida tributária 
de aproximadamente R$ 50 
milhões e uma ação trabalhis-
ta milionária contra os sócios. 

Segundo apuração do 
Diário, os problemas finan-
ceiros da unidade ocorreram 
após um alto investimento em 

novas UTIs no ano de 2010 e 
mau gerenciamento da admi-
nistração. Em agosto de 2016 
foi anunciado o fechamento.

Um grupo de empresários 
então, em 2018, apresentou 
projeto de investimento de 
R$ 6,5 milhões e fez uma 
proposta para aquisição do 

controle acionário e assumir 
a administração do hospital. 
Também foi dada a previsão 
de reabertura para março 
de 2019, o que não ocorreu 
ainda uma vez que a proposta 
aguardava análise da Justiça.

Com o avanço da pande-
mia de coronavírus, a Pre-

feitura de Uberlândia fez a 
requisição administrativa para 
poder assumir a unidade ante 
à situação de emergência. Um 
grupo chegou a fazer uma 
vistoria no hospital, com anu-
ência do Ministério Público, e 
constatou que ele estaria apto 
a funcionar.

CORONAVÍRUS

ISOLAMENTO PODE AFETAR A SAÚDE MENTAL
 � BRUNA MERLIN

A pandemia mundial do 
novo coronavírus trouxe di-
versas consequências e pre-
ocupações para a população, 
que não esperava passar 
pelo isolamento social indica-
do pelo Ministério da Saúde 
para diminuir a disseminação 
da doença. Em meio ao caos, 
a angústia e a aflição geradas 
pela incerteza afetam a saúde 
mental de diversas pessoas 
que não conseguem lidar com 
a situação.

O psicólogo Leonardo 
Abrahão explica que todas 
as mudanças que tem sido 
feitas na rotina pessoal e 
profissional da maioria da 
população são um gatilho 
para despertar ou agravar 
transtornos emocionais e 
psicológicos. “A mudança 
repentina de alguma rotina 
causa muitos efeitos no ser 
humano, ainda mais quando 
ele não tem o controle da situ-
ação. Uma novidade que não 
é bem entendida ou aceita ela 
pode acabar gerando trans-
tornos psicológicos como 
agressividade, ansiedade, fo-
bias, transtornos alimentares, 
comportamentos antissociais 
e outros”, explicou Leonardo.

Uma comerciante, que 
não quis se identificar, con-
tou ao Diário de Uberlândia 
que o marido de 66 anos 
começou a ter crises de an-
siedade devido à quarentena 
domiciliar. O casal, que mora 
em Uberlândia, sempre teve 
uma rotina normal. De acordo 
com a comerciante, ela e o 
esposo, que é administrador, 
trabalhavam fora de casa e 
costumavam sair regularmen-
te com amigos e parentes. 
Ela conta que o esposo nunca 
havia apresentado sintomas 
do transtorno antes do iso-
lamento e teve que ser me-

dicado com calmantes para 
conseguir se manter em casa. 
As crises de ansiedade são 
acompanhadas por aumento 
da pressão e falta de ar.

“Ele não tem medo do 
que pode acontecer ou de 
perder o emprego porque 
está conseguindo trabalhar 
em casa, mas tem receio de 
ficar dentro da residência o 
dia inteiro. Estamos nessa 
situação há cerca de 15 dias 
quando as crises começaram.  
Procuramos um profissional e 
com o remédio ele consegue 
ficar mais calmo”, detalhou a 
comerciante.

Para o psicólogo Leonar-
do Abrahão, os transtornos 
correspondem a um processo 
de desintoxicação de um esti-
lo de vida que é regrado pela 
correria, falta de tempo e pela 
vontade de se satisfazer com 
passeios e eventos. Ainda de 
acordo com o profissional, 
essas mudanças devem ser 
encaradas como oportuni-
dades para descobrir novas 
coisas para manter a mente 
ocupada.

 � COMPREENSÃO

Existem muitas alternati-
vas para driblar o surgimento 
ou aumento dos transtor-
nos. Mas, segundo Leonardo 
Abrahão, as pessoas preci-
sam começar entendendo o 
verdadeiro sentido do que 
está acontecendo para que 
as mudanças não sejam fei-
tas somente externamente 
em suas casas, mas sim no 
interno de cada um.

“Somos movidos por sen-
tidos, sendo assim, quando 
compreendemos o sentido 
do porquê de todas essas 
transformações nas nossas 
rotinas, conseguimos lidar 
melhor com o que está acon-
tecendo. É necessário com-

preender que o isolamento 
social é legítimo, tem um 
propósito e que irá passar”, 
explicou.

O segundo passo é acei-
tar o processo de adaptação 
temporária e procurar por 
estratégias que tornem a situ-
ação melhor. “Nós passamos 
por adaptações o tempo todo, 
como começar uma nova 
dieta ou prática de exercício, 
mas é preciso ter esforço e 
paciência para que dê certo”, 
completou o psicólogo.

Por fim, é hora de investir 
nas estratégias traçadas. É 
recomendado que as pesso-
as mantenham uma rotina, 
façam planejamentos, criem 
metas e tenham horários 
mesmo dentro de casa. Além 
disso, outras atividades po-
dem ajudar a distrair a cabeça 
como manter contato com 
os amigos por redes sociais, 
investir em um curso novo, 
fazer exercício físico e outras.

“É importante lembrar que 
cada pessoa deve respeitar 
o seu limite. Não devemos 
mergulhar nas opções de 
atividade em excesso porque 
isso só irá sobrecarregar o 
psicológico É necessário ter 
equilíbrio e buscar por coi-
sas que fazem sentido para 
você”, orientou. 

 � MENOS É MAIS

O psicólogo também lem-
bra a importância de manter 
o equilíbrio nestes momentos 
de crise que afetam diversas 
pessoas no mundo. Para 
ele, o excesso pela procura 
de informações a respeito 
de tudo o que envolve a 
situação pode trazer muitas 
consequências e gerar um 
comportamento obsessivo.

“A busca incansável por 
informações sobre o vírus e 
o que ele está causando na 

sociedade, principalmente, 
quando se trata de fake news, 
que é a grande maioria, gera 
uma preocupação maior do 
que a necessária. A pessoa 
deixa de prestar atenção em 
outras questões, em si mes-
ma e nos familiares. Esse ato 
cega, veda e a pessoa vai se 
afundando cada vez mais, e 
esquece de pensar em outras 
coisas que possam agregar 
diante da situação”, disse.

Leonardo afirma que a 
informação não deve ser es-
quecida pelos cidadãos, pois 
ela é sempre importante para 
manter o senso de realidade, 
mas deve ser buscada em 
veículos de comunicação 
confiáveis e oficiais. Além 
disso, é recomendado que 
isso seja feito apenas uma 
ou duas vez por dia.

 � AJUDA

A busca por auxílio pro-
fissional em momentos de 
descontrole pode ser essen-
cial para preservar a saúde 
mental. Segundo o psicólogo 
Leonardo, existem diversos 
suportes disponíveis, tanto 
solidários quanto remune-
rados, para quem não con-
segue passar pelo processo 
do isolamento social da Co-
vid-19.

O profissional indicou 
aos leitores do Diário de 
Uberlândia os serviços de 
apoio do Instituto Janeiro 
Branco, fundado na cidade. 
Grupos de psicológicos do 
município estão se unindo 
para oferecer acolhimento 
durante a pandemia do ví-
rus. Os interessados podem 
acessar o site do instituto 
(www.janeirobranco.com.br) 
e solicitar ajuda.

SECOM/PMU

 Inicialmente 
serão 

disponibilizados 
20 leitos de UTI 
e outros 60 de 

enfermaria

SUPERMERCADOS

PROCON FISCALIZA 
preços de produtos

 � BRUNA MERLIN

A Superintendência de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon) de Uber-
lândia realizou ontem uma 
fiscalização em supermer-
cados que possam estar 
comercializando produtos 
alimentícios com preços 
abusivos durante a pande-
mia do novo coronavírus. De 
acordo com o órgão, foram 
registradas nos últimos dias 
muitas denúncias sobre o 
aumento no valor de ali-
mentos como arroz, feijão, 
ovos, leite, café, açúcar e 
hortifrúti.

O superintendente do 
Procon, Egmar Ferraz, infor-
mou que a meta era fiscali-
zar dez supermercados da 
cidade em diversos bairros 
somente ontem. A avaliação 
dos preços está sendo feita 

com base em uma pesquisa 
realizada pela superinten-
dência semanas atrás. Caso 
o estabelecimento apre-
sente um alto percentual 
de mudança no valor, ele 
será autuado pelos fiscais. 
A ação conta com o apoio 
da Polícia Militar (PM).

“Esses estabelecimentos 
foram traçados por meio de 
denúncias e estratégias da 
superintendência. Começa-
mos a verificação e preten-
demos continuar o trabalho 
durante a semana”, explicou 
Ferraz. 

Egmar informou ao Diá-
rio que um estabelecimento 
já havia sido autuado por 
irregularidades nos preços 
dos produtos. Até o fe-
chamento desta edição o 
balanço da ação não havia 
sido divulgado pelo Procon.

P10LUZ/SECOM/PMU

Fiscalização deve continuar durante toda a semana
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CASSAÇÃO

Wilson Pinheiro alega erros em processo
 | “TEVE GENTE QUE RECEBEU BENEFÍCIO INDEVIDO PARA ME CASSAR”, DISSE O EX-VEREADOR EM ENTREVISTA EXCLUSIVA AO DIÁRIO

 � SÍLVIO AZEVEDO

D esde fevereiro, o Diá-
rio de Uberlândia abriu 
espaço para que os 

vereadores envolvidos em 
denúncias nas operações do 
Ministério Público Estadual 
(MPE), por meio do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
se manifestassem sobre os 
processos e suas defesas. 
A primeira entrevista foi com 
Silésio Miranda (PT), em feve-
reiro, denunciado por uso irre-
gular de verba indenizatória na 
operação Má Impressão.

O entrevistado desta edi-
ção é o vereador cassado Wil-
son Pinheiro (PP), denunciado 
na operação O Poderoso Che-
fão por contratação indevida 
do escritório Ribeiro Silva Ad-
vogados Associados durante a 
CPI das Vans, instaurada pela 
Câmara de Uberlândia para 
apurar as irregularidades en-
volvendo a AMTGO em 2015.

Durante a conversa, Wil-
son alegou inocência, comen-
tou os erros processuais que 
serviram como base para o 
seu mandado de segurança 
para retomar o mandato de ve-
reador, desde a protocolização 
do pedido até a atuação da 
comissão processante.

“Semana passada pro-
tocolei na Câmara e na se-
gunda (30) conversei com o 
procurador [Tiago Nunes] um 
pedido de abertura de uma 
comissão de sindicância na 
Casa porque o protocolo do 
meu pedido de cassação foi 
tudo errado. Infelizmente a 
comissão não investigou. Por 
exemplo, Lauro Belquior [autor 
do pedido de cassação] falou 
que protocolou sem assinar. 

Aqui foi o primeiro erro”.
O segundo questionamen-

to é sobre a conferência de 
todos os documentos neces-
sários para que o processo 
pudesse ser protocolado. Na 
visão de Wilson Pinheiro, não 
houve essa cautela. “Existem 
dois documentos que não têm 
explicação jurídica e eles não 
foram juntados pelo Lauro. 
Alguém na Câmara juntou. 
Um é o e-mail que foi enviado 
para ele [Lauro] às 16h34, 
falando para ele ir assinar os 
documentos, a petição inicial. 
No mesmo horário tem uma 
certidão da Justiça Eleitoral 
anexada provando domicílio 
dele”. 

Sobre os trabalhos da co-
missão processante, Wilson 
aponta disse que há diversos 
erros de natureza jurídica, 
como a não intimação dele 
ou do advogado para compa-
recimento em reuniões, junta 
de documentos sem protocolo, 
petição e assinatura.

“Um absurdo eles juntarem 
mais de 200 páginas com ma-
terial digitalizado e querer me 
ouvir e outras testemunhas 
sem que tivéssemos acesso 
com antecedência a esse 
conteúdo. Houve atropelo. 
São princípios constitucionais 
da ampla defesa e devido 
processo legal, então tudo isso 
foi atropelado e nós vamos 
questionar”.

Wilson também falou sobre 
o posicionamento do vereador 
Adriano Zago (PDT) diante 
das acusações de fraude em 
uma das atas de reunião dos 
trabalhos da CPI das Vans.

“Primeiro ele disse que a 
ata da CPI das Vans tinha sido 
falsificada, que a assinatura 
não era dele. Depois falou 

que assinou na confiança. Já 
no dia do julgamento, Zago 
falou que pegou a ata lá na 
presidência com Alexandre 
Nogueira e foi para o gabi-
nete, leu com os advogados, 
não concordou, mas assinou. 
Então ele confirma que o crime 
que estou sendo acusado ele 
também cometeu. Teria que 
ser réu também”.

Na visão de Pinheiro, o pre-
sidente da Câmara, Ronaldo 
Tannús (MDB), errou ao mar-
car a sessão de julgamento 
antes mesmo da comissão 
processante ter concluído os 
trabalhos. Ele ainda reforça 
que não teve acesso legal ao 
voto da presidente da comis-
são na época, Michele Bretas.

“Eles não me deram cópia 
sequer do voto da Michele. 
Ela me mandou pelo What-
sApp e eu não tinha como 
ler. Foi ilegal. Eu tinha que ter 
conhecimento 24 horas antes 
da decisão da comissão para 
depois marcar sessão”. 

 � PROCESSO DE 
CASSAÇÃO

Durante todo o processo 
de cassação, Wilson Pinheiro 
se mostrou tranquilo quanto 
a sua inocência. E o resulta-
do do relatório da comissão 
processante o deixou ainda 
mais confiante de que seria 
absolvido pelo plenário.

“A cassação me pegou de 
surpresa. Eu não esperava. 
Primeiro porque o parecer da 
comissão foi favorável a mim, 
mesmo eu não sabendo se 
seria, pois o Eduardo Moraes 
era membro novo que eu não 
tinha relacionamento nenhum. 
A Michele eu sabia que ia ser 
contra e a Gláucia [da Saúde, 

relatora] estava sendo pres-
sionada. Mas ela participou 
na época da CPI das Vans, 
conhecia a história da CPI, que 
foi um sucesso”. 

A sessão de julgamento 
foi realizada no dia 10 deste 
mês e Wilson Pinheiro teve o 
mandato cassado por 19 votos 
favoráveis, dois contra, uma 
ausência e duas abstenções. 
Dos que foram a favor, alguns 
vereadores que formam a 
base de governo. “Não acho 
que houve traição. Eu entendo 
forças ocultas. Acho que teve 
gente que recebeu benefício 
indevido. Teve gente que rece-
beu favores ali para votar pela 
minha cassação”.

Sobre a continuidade na 
carreira política, Wilson afir-
mou que seguirá. “Sou mili-
tante desde a época de es-
tudante. Sobre ser candidato 
nós vamos ver. A minha família 
não quer, mas por questão de 

honra pode ser que eu seja, ou 
apoie outras pessoas”.

 � O OUTRO LADO

O Diário procurou a Câma-
ra Municipal que não quis se 
manifestar sobre os problemas 
apontados no serviço de proto-
colo da Casa e sobre a marca-
ção da sessão de julgamento 
antes do término dos trabalhos 
da comissão processante.

A reportagem também pro-
curou Michele Bretas, que 
informou que quando assumiu 
a presidência da comissão 
processante, “ela já estava em 
curso, ou seja, documentos já 
haviam sido protocolados na 
Câmara, sendo o protocolo 
responsabilidade da Câmara. 
Enquanto presidente, todos os 
atos foram tomados de forma 
transparente e em conjunto 
com os membros da comissão, 
observando sempre a estrita 

legalidade, assegurando o 
contraditório e a ampla defe-
sa. Estou tranquila quanto ao 
cumprimento do dever que a 
comissão prestou”.

O vereador Adriano Zago 
também foi procurado e in-
formou que não responderá 
ao ex-vereador e ex-líder do 
prefeito. “Ele é quem deve 
satisfações à Justiça pelos 
atos cometidos na contratação 
suspeita de um escritório de 
advocacia, que à época, tinha 
duas filhas do atual prefeito 
Odelmo Leão no quadro de 
advogados. Fatos pelos quais 
já foi inclusive condenado e 
cassado pela Câmara Munici-
pal de Uberlândia”.

A reportagem fez contato 
com a Secretaria Municipal 
de Governo e Comunicação 
para saber sobre a citação do 
vereador Adriano Zago, mas 
até o fechamento desta edição 
nenhum retorno foi feito.

RECOMENDAÇÃO

MP pede suspensão de cobranças por bancos 
 � IGOR MARTINS

Considerando o estado de 
emergência nacional frente 
à pandemia do novo coro-
navírus, o Ministério Público 
Federal (MPF) e o Ministé-
rio Público Estadual (MPE) 
de Uberlândia fizeram uma 
série de recomendações à 
Caixa Econômica Federal e 
à Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), princi-
pal entidade representativa 
dos bancos brasileiros, para 
que suspendam algumas 

operações pelos próximos 
180 dias.

O documento expedido 
pelo procurador da República 
Cléber Eustáquio Naves e 
pelo promotor de Justiça Fer-
nando Martins pede que to-
das as instituições bancárias 
adotem medidas a fim de que 
todos os correspondentes e 
demais coligados suspendam 
as cobranças e exigências 
referentes a pessoas físicas 
e jurídicas.

O MP recomenda que 
sejam suspensas atividades 
como operações de crédito 

consignado, financiamento 
e prestações habitacionais, 
créditos direto ao consumi-
dor, cartão de crédito, em-
préstimos em geral, saldo 
devedor em cheque especial, 
crédito em imóvel próprio, 
empréstimo em capital de 
giro e empréstimo para ca-
pital fixo.

Além disso, a recomenda-
ção é para que os bancos se 
abstenham de impor quais-
quer ônus, repactuação ou 
novação, refinanciamento, 
aumento e cobrança de juros, 
inclusão de outras taxas, 

majoração de saldo devedor, 
vedando-se o acúmulo de 
prestações após a prorroga-
ção de qualquer operação, 
bem como a inscrição de de-
vedores em banco de dados 
de restrição ao crédito de 
quaisquer naturezas, assim 
como a retomada de imóvel 
ou outro bem.

O Diário entrou em con-
tato com a Febraban, que 
informou que ainda não foi 
notificada sobre as reco-
mendações de cobrança de 
crédito, empréstimos e finan-
ciamentos.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

SÍLVIO AZEVEDO

 Wilson Pinheiro 
recebeu a 

reportagem do 
Diário ontem
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SUSPENSO
As feiras livres em Uberlândia continuam suspensas temporaria-
mente. O Sindicato dos Feirantes do Município, em cumprimento 
às recomendações do Governo de Minas Gerais, suspendeu as 
atividades desde o dia 24. A medida vai ao encontro das inúmeras 
diretrizes adotadas visando a segurança e a saúde da população 
durante a pandemia provocada pelo coronavírus. Ainda não há data 
para retorno das atividades.

ANIVERSÁRIO
Comemora nova idade hoje a empresária Ariana Cardoso. Felici-
dades!

ESPORTE
Diante dos últimos acontecimentos, o Parque do Sabiá segue fe-
chado por tempo indeterminado. Porém, a Fundação Uberlandense 
de Turismo, Esporte e Lazer (Futel) passou a oferecer aulas online 
de mix dance. A atividade é transmitida no Facebook do Parque do 
Sabiá de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30. 

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

REPRISE

Totalmente Demais volta à programação
 | AUTORES AFIRMAM QUE TRAMA AINDA É ATUAL E IDEAL EM MEIO À PANDEMIA; GLOBO PAROU AS GRAVAÇÕES DE NOVELAS

 � FOLHAPRESS

Com o avanço da pan-
demia do novo coro-
navírus, a Globo parou 

todas as gravações de sua 
dramaturgia. “Salve-se Quem 
Puder” foi uma das novelas 
afetadas e que teve seu últi-
mo episódio da primeira fase 
da trama exibido no sábado 
passado (28).

Para o mesmo horário, a 
emissora vai reprisar uma ver-
são especial de “Totalmente 
Demais”, trama de Paulo Halm 
e Rosane Svartman transmi-
tida originalmente entre 2015 
e 2016 e que foi indicada ao 
Emmy Internacional em 2017. 
A novela traz Marina Ruy 
Barbosa, Juliana Paes, Fábio 
Assunção e Felipe Simas 
como protagonistas.

Para os autores, o folhe-
tim é o ideal para o atual 
momento em que vivemos. 
“Acredito que uma novela 
leve, divertida, esperançosa 
e principalmente com uma 
mensagem forte de superação 
como ‘TD+’ poderá ajudar as 
pessoas a suportarem esses 
tempos ásperos e desalenta-
dores”, diz Halm.

Svartman diz que ficou 
surpresa ao saber da escolha 
da trama para ser reprisada 

agora. “Estamos todos assus-
tados com essa pandemia e 
com o ineditismo das novas 
práticas. Confesso que prefe-
ria rever ‘Totalmente Demais’ 
em um contexto mais leve.”

“Fico com o coração na 
mão ao me colocar no lu-
gar de Daniel Ortiz e de sua 
equipe de ‘Salve-se Quem 
Puder’. Mas claro, vai ser 
um alento reencontrar com 
Eliza, Jonatas, Arthur, Carol”, 
afirma a autora ao citar os 
personagens de Marina Ruy 
Barbosa, Felipe Simas, Fábio 
Assunção e Juliana Paes, 
respectivamente.

Na trama, Assunção in-
terpreta o ambicioso Arthur, 
empresário do ramo da moda 
e dono da agência Excalibur, 
que viverá um triângulo amo-
roso com sua amiga de longa 
data Carolina (Juliana Paes) 
e a jovem Eliza (Marina Ruy 
Barbosa), que foge do interior 
do Rio de Janeiro após con-
fusão com seu padrasto Dino 
(Paulo Rocha).

Ao abandonar a mãe Gilda 
(Leona Cavalli), Eliza conhece 
Jonatas (Felipe Simas) nas 
ruas e desenvolve uma amiza-
de bem sincera com o jovem. 
Jonatas leva Eliza para morar 
com ele em um cinema aban-
donado, no bairro de Fátima, 

onde ele a ensina a ganhar di-
nheiro vendendo flores. Arthur 
esbarra em Eliza e a leva para 
o universo da moda.

 � BOA AUDIÊNCIA

A trama teve bom desem-
penho de audiência superan-
do “Velho Chico”, trama das 
21h na época. Com direção-
geral de Luiz Henrique Rios, 
“Totalmente Demais” teve 
média de 31 pontos no Ibope 
na Grande SP (à época, cada 
ponto equivalia a cerca de 69 
mil domicílios), contra média 
de 28 de “Velho Chico”. Com 
sucesso da novela, a Globo 
decidiu esticá-la em 15 dias.

Rosane Svartman avalia 
que, por se tratar de uma 
situação inédita, é impossível 
prever como será o desem-
penho da trama nos tempos 
atuais. Já Paulo Halm diz que 
imagina que a “Totalmente 
Demais” deve manter o Ibope 
de “Salve-se Quem Puder”. 
Nos dados consolidados da 
semana de 16 a 21 de março, 
a trama de Daniel Ortiz ob-
teve 31 pontos de média no 
Painel Nacional da Televisão. 
No mesmo período, o folhetim 
fez 32 pontos em São Paulo, 
o seu recorde. Até então, o 
melhor índice da novela havia 

sido em 2 de março, quando 
marcou 31,4 pontos - cada 
ponto do Kantar Ibope equiva-
le a cerca de 73 mil domicílios.

“Acreditamos que vamos 
herdar esse público e segu-
rá-lo até a volta da trama de 
Daniel Ortiz. Penso que a 
estratégia da casa foi essa, 
usar novelas bem-sucedidas 
para assegurar a boa audi-
ência e qualidade das atuais, 
enquanto a produção estiver 
paralisada”, diz Halm, ao 
mencionar que “Totalmente 
Demais” é uma fábula moder-
na sobre desafios, superação 

e solidariedade. “Não podia 
ser mais atual e urgente.”

Svartman diz que a es-
tratégia para “Totalmente 
Demais” se manter bem são 
os temas abordados. “É uma 
novela que fala, entre outros 
temas, de se reinventar, su-
perar o próprio medo, encarar 
de frente o preconceito e as 
dificuldades. Creio que é um 
tema que também interessa 
hoje.”

A novela foi editada para 
ficar mais curta, porém, ainda 
é complicado prever quanto 
tempo ela ficará no ar. Até 

mesmo os próprios autores 
afirmam estar curiosos para 
ver o resultado na tela após 
quatro anos do último capítulo 
de sua versão original. “Em 
princípio, trata-se de uma 
novela apropriada para o ho-
rário, sem maiores problemas 
de restrição etária. E como é 
razoavelmente recente, não 
creio que nenhum assunto 
tenha perdido interesse ou 
relevância. Pelo contrário, a 
maioria das coisas que discu-
timos na época continua atual 
e despertando o interesse do 
espectador”, diz Halm.

DIVULGAÇÃO

Ethel Caires e Flávio Vieira GonçalvesA beleza da jovem Donata Knychala
Destaque na página de hoje, 

Kassiane Braga

BETO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

FABIANO BATTAGLIN/GSHOW

Eliza (Marina Ruy Barbosa) 
e Jonatas (Felipe Simas) 
fazem parte do elenco
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NC
ACAMPADA
ULAVEZ

ITUIUTABA
IBMRIAD
CEIFACO
OITVIL
ETANOEO

ISADORAS
PLOTMIM
OIRPATA
RAPIRI

ETNOLOGIA
ORAROS

Times 
pernam-
bucanos

de futebol

Milan
(fut.)

Batalha
da Guerra 
do Paraguai

(Hist.)

Derrota ou 
debanda-

da de
tropas

Propício;
oportuno

Indivíduo
como o

plagiador

Empresa
de Infor-
mática

dos EUA

Capital e
maior
cidade
saudita

A região dos
cerrados
no Brasil
(abrev.)

Romance
de Eça de
Queirós
(1888)

Substân-
cia do gás

natural

Associa-
ção de

Amigos do
Autista

Metal leve
branco- 
acinzen-

tado
(?)

Duncan,
bailarina
dos EUA
(?) twist, 

reviravolta
em trama
de filmes

Ouvir, em
espanhol

Otis
Redding,

cantor dos
EUA

"(?) melhor
quem ri

por último"
(dito) 

O estudo
da cultura
dos povos

Desejo do
fiel que
vai à
igreja 

Artigo
definido

masculino
plural

Membro
de animal
Conversa 

(bras. gír.)

O "eu"
oblíquo

Inferior a
tudo mais

Abjeto; 
desprezível
Não, em
inglês

Ocasião;
ensejo

Sabor da
cica

Alojada (a
tropa) em

arraial

Município
do interior

sul de
Minas
Gerais

Colheita
de cereais

Entidade
da ONU
para o

trabalho
(sigla)

Cléo Pires,
atriz

O coleste-
rol LDL

3/not — oír. 4/plot — riad. 5/azado. 7/debacle.

Kelson Venâncio
Jornalista CINEMA & VÍDEO

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

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

A verdade de suas convicções 
será contagiosa, então expresse 
o que você pensa de forma clara 
e simples. A mensagem está che-
gando às outras pessoas.

Suas amizades vão estar presen-
tes hoje. Seria bom fazer uma 
pausa na sua vida diária - de pre-
ferência, tire um dia de folga para 
respirar.

Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo 
a lidar com um problema de uma 
vez por todas. Sua moral vai voltar 
com força. Você tem uma tendên-
cia a reagir muito rapidamente.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Você terá a oportunidade de esta-
belecer contatos úteis e seria ideal 
dedicar tempo a isso em detalhes.

Para ser aberto aos outros, você 
vai precisar fazer um esforço. 
Você foi avisado, relaxe. Você es-
tará melhor equipado para enfren-
tar os problemas que o prendem. 
Sua moral está bem.

As escolhas que fizer hoje serão 
mais importantes do que qualquer 
outra que já fez antes. Olhe para o 
futuro e para como você vai che-
gar lá.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

A atmosfera será sombria, difícil e 
austera e você vai fazer o seu me-
lhor para sair dessa. Você precisa 
reconhecer que está sofrendo de 
tensão nervosa.

Você se sente muito à vontade 
consigo mesmo e uma onda de 
otimismo vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da vida. Se ten-
tar moderar sua impaciência, você 
vai ganhar o dia.

Seu bom humor recebe reconhe-
cimento daqueles que o rodeiam. 
O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. 

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Você encontrará paz dentro da 
sua própria casa. Você vai conti-
nuar conversas que foram inter-
rompidas. Sua forma vai melhorar, 
você está reservando a sua ener-
gia de forma sensata.

Motivado e otimista, você será 
perfeito para treinar as pessoas 
ao seu redor. É hora de lutar por 
sua causa. Você está lutando para 
manter o ritmo. Não se preocupe 
com nada.

Seu otimismo e habilidades so-
ciais vão lhe trazer sorte hoje. 
Relacionamentos bem sucedidos 
estão à vista. Vai ser difícil decidir 
entre as suas prioridades e futili-
dades.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

CARIDADE
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Judy: Muito 
Além do 
Arco-Íris

Como sempre digo, filmes 
que são baseados em histórias 
reais na maioria das vezes são 
bons. E quando se tratam de 
personalidades muito famosas 
que deixaram um legado na 
história da arte, costumam ser 
melhores ainda. E “Judy – Muito 
Além do Arco-Íris” é sem dúvida 
uma das melhores produções 
que assisti durante esta tempo-
rada de premiações em 2020.

O longa se passa em 1968. 
Com a carreira em baixa, Judy 
Garland (Renée Zellweger) 
aceita estrelar uma turnê em 
Londres, por mais que tal tra-
balho a mantenha afastada dos 
filhos menores. Ao chegar ela 

enfrenta a solidão e os conhe-
cidos problemas com álcool e 
remédios, compensando o que 
deu errado em sua vida pessoal 
com a dedicação no palco.

O roteiro do longa se limita 
a nos mostrar basicamente esta 
parte final da carreira da talen-
tosíssima Judy Garland que foi 
atriz, cantora e dançarina e se 
tornou uma das principais refe-
rências da indústria cinemato-
gráfica norte-americana. Mas é 
claro que, mesmo de forma mais 
superficial, a infância conturba-
da de Judy é revelada através 
de flashbacks nos mostrando 
o sucesso incrível e prematuro 
que teve desde que foi escolhi-
da para ser a Dorothy Gale no 
clássico “O Mágico de Oz”.

Mas essa escolha foi um 
acerto, até porque se você pes-
quisar tudo sobre o que acon-
teceu depois desse filme vai 
perceber que a história dela 

daria pra fazer pelo menos uns 
três filmes ou até virar uma sé-
rie com vários capítulos. E a 
premissa mostra com maestria 
a última e mais decadente fase 
de Judy. E essa história é ba-
seada em pesquisas aprofun-
dadas que foram feitas sem a 
participação dos três filhos de 
Garland que aparecem no fil-
me, especialmente a excelente 
cantora e atriz Liza Minelli, que 
aparece uma única vez no lon-
ga. Liza não quis papo com a 
produção e se recusa a assistir 
o longa dizendo que Judy nunca 
falava desses problemas com 
os filhos.

O fato é que o filme é per-
feito tecnicamente e nos traz 
uma atuação brilhante e arrasa-
dora da atriz René Zellwegger. 
Pra quem não se lembra dela, 
é aquela loirinha que fez “Diário 
de Uma Paixão”. A atriz, que em 
2004 ganhou o Oscar por “Cold 

Mountain” como melhor coadju-
vante, arrebatou todos os prê-
mios de 2020 (21 no total) como 
melhor atriz. E só não ganha o 
Oscar se os membros da Aca-
demia estiverem loucos. Zellwe-
gger brilha em tudo que faz nes-
se filme. Canta muito bem (sem 
dublagem) e encarna perfeita-
mente o temperamento forte 
de Judy Garland. Os trejeitos, 
as expressões faciais, o olhar 
triste, o jeito de falar, a maneira 
como mexe a boca quando fala, 
o modo como anda. São tantos 
detalhes tão perfeitos que só 
assistindo o filme pra compro-
var.

Judy – Muito Além do Arco-
-Íris foi pra mim mais um injusti-
çado no Oscar já que em minha 
opinião é melhor que alguns 
que concorrem ao prêmio de 
Melhor Filme. 

NOTA 9

Luciano Huck, Neymar, Thiaguinho, Gabriel 
Medina, Rafael Zulu e Bruninho Rezende formam 
um grupo de amigos autonomeado Diretoria. Se 
em tempos normais eles se reúnem para festas 
e viagens, diante da pandemia do coronavírus fi-
zeram algo diferente: iniciaram na última semana 
uma campanha para arrecadar fundos e fazer do-
ações a comunidades carentes do Rio de Janeiro, 
segundo informou a coluna de Fábia Oliveira.

No domingo (29), o apresentador usou as 
redes sociais para prestar contas da campa-
nha. “O fundo solidário que levantamos entre 
nossa família e amigos irá doar mais de R$ 1,5 
milhão nos próximos dias. Estamos focados na 
rede de empreendedores sociais que atuam em 
favelas e comunidades, os quais conectamos 
ao longo dos últimos 20 anos rodando o país”.

Ao lado da imagem havia também uma men-
sagem motivacional: “A solidariedade deve ser 
mais contagiosa que o vírus. Você que pode, faça 
o mesmo”, acompanhada da #exemploarrasta.

A iniciativa acontece na mesma semana em 
que Huck se viu em meio a uma polêmica. Um de 
seus sócios, Junior Durski, dono da rede de res-
taurantes Madero, usou a internet para se posicio-
nar contra o isolamento social recomendado pela 
OMS. Para o empresário, o Brasil não pode parar 
porque “5.000 ou 7.000 pessoas vão morrer”.

Na terça (24), Huck usou seu Twitter para se 
manifestar. “Sempre gostei de empreender. Ao 
longo da vida tive, e tenho, um número expressivo 
de sócios, em especial fundadores das empresas 
nas quais investi. Não seria razoável imaginar que 
todos pensassem da mesma forma sobre tudo”.
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ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/03/2020
Data, Horário e Local: Em 12/03/2020, às 11h, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”) localizada 
na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-252. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o Sr. Nicolò Caffo, Secretário: o Sr. 
Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 23.000.000,00, mediante a 
subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e Participações S.A. (“Argovias”) (“Aumento 
de Capital”); (ii) a alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: 
Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a AGE aprovou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, 
mediante a emissão de 23.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 
por ação de emissão do capital social, aumento este que será totalmente subscrito e integralizado em nesta data pela acionista Argovias, 
à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição. Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da 
Companhia passa dos atuais R$ 436.000.000,00, representado por 436.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
para R$ 459.000.000,00, representado por 459.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Quanto ao item (ii): a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 459.000.000,00, representado por 459.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal”. O acionista autoriza os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem 
como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme 
vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 12/03/2020. Assinaturas: Presidente: Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: 
Argovias Administração e Participações S.A. (por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Certificamos que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais - Registro nº 7784884 em 26/03/2020. Protocolo 201529823 - 26/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

Raízen Combustíveis S.A., por determinação da Superintendência Regional 
de Meio Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que solicitou, 
por meio do Processo Administrativo nº 00034/1992/015/2019 e solicitação 
2020.03.01.003.0003540 no Sistema de Licenciamento Ambiental, a Licença de 
Operação Corretiva, para a atividade de Base de Distribuição e Armazenamento 
de Combustíveis Líquidos em Uberlândia, Minas Gerais.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂN-
DIA – IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Edital 01/2020, torna 
público o resultado pós recurso dos pedidos de 
isenção do valor da taxa de inscrição. A integra do 
resultado será divulgado nos endereços eletrôni-
cos www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaode-
concursos.com.br.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG TORNA PÚBLICO, QUE LEVARÁ Á 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL) NO DIA 07 DE ABRIL DE 2.020, ÁS 10:00 
HORAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, LOCALIZADO NA 
AVENIDA SANTA CATARINA Nº 58, BAIRRO ALVORADA, CEP: 38270.000 EM CAMPINA VERDE -  
MG. BENS MÓVEIS CONFORME O EDITAL. EDITAL E INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEI-
RO.COM.BR.   

34-99116-3933. RAFAEL ARAÚJO GOMES – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL -  JUCEMG Nº 941

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

Uberlândia/ Araguari-MG

O Presidente do Sindicato dos empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari, no uso de suas 
atribuições e nos termos do art.605 da CLT, comunica a todas as empresas do Comércio Varejista, 
Atacadista, distribuição e afins,  estabelecidas nos Municípios de Uberlandia e Araguari sobre a 
obrigação legal de fazer desconto e recolhimento da contribuição sindical de seus empregados 
(sócios e não sócios do sindicato) que de forma PRÉVIA E EXPRESSA autorizaram o desconto e o 
recolhimento a este Sindicato, correspondente à remuneração de um dia de trabalho no mês de 
março de 2020 e deverão fazer o recolhimento até o dia 30 de abril do corrente ano. Aos trabalhado-
res que forem admitidos após o mês de março, aplica-se o disposto no Artigo 602 da CLT, nos termos 
do inciso IV, art. 8º da Constituição Federal e arts.545, 582 e 605 da CLT e ainda conforme o artigo 
577 da CLT e o plano básico de enquadramento sindical a que se refere. 
Tal recolhimento deve ser feito sob código sindical 914565.093.07232-0. A Contribuição deverá ser 
recolhida até 30/04/2020, Ficam as empresas cientificadas desde já que o não recolhimento da 
Contribuição Sindical até a data limite para o pagamento, importará em multa de 10% (dez por cento) 
nos primeiros 30 dias, com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, mais 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o Artigo 600 da CLT. No prazo de 
15 dias, após o recolhimento da referida contribuição, o comprovante do depósito será enviado ao 
Sindicato nos termos do Artigo 583, parágrafo 2º da CLT, Precedente Normativo 41 do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST e Nota Técnica nº 202/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 
publicada no DOU dia 15/12/2009, com a relação nominal de seus empregados, função e respectivos 
salários.
As guias próprias poderão também ser retiradas nas sedes do Sindicato nos municípios de Uberlândia 
e Araguari- Rua José Carrijo 366, Centro Araguari-MG e Av. Fernando vilela 1421- B. Osvaldo-Uber-
lândia-MG ou site da CEF www.cef.gov.br.

Uberlândia – Araguari - MG, 31 de março de 2.020

LUIS SÉRGIO DOS SANTOS
Diretor – Presidente
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

INTERNET, LIVE E FUTEBOL

Em tempos de medidas de confinamento, a orientação 
é ficar em casa e evitar aglomerações. A regra claro é para 
todos, inclusive para os amantes da atividade física e dos 
jogadores de futebol.

Os atletas profissionais têm que seguir as cartilhas ela-
boradas pelos clubes e profissionais autorizados.

Nos grandes clubes, os treinos são feitos pelo Zoom, 
um aplicativo onde você consegue ver até cem pessoas 
ao mesmo tempo. O preparador físico entra e então todos 
fazem juntos o treinamento. Contudo, também é necessá-
rio o controle sistêmico das alimentações, afinal não são 
férias.

Hoje, todos os preparadores físicos e professores de 
educação física que conhecemos estão postando treinos.

A internet nos dá acesso aos treinos, mas, para saber 
a carga que devemos usar, os modos de cada exercício e 
quantidade de repetições é necessário ouvir um profissio-
nal da área. Copiar e fazer pode nos gerar sérios danos à 
saúde.

Em seguida, a Internet tem postado grandes jogos do 
passado, sem famosos debates dos programas de televi-
são, sejamos bem-vindos às lives nas redes sociais. São 
diversas delas, muita gente entrando ao vivo pelo INSTA-
GRAM em dupla e contando histórias, respondendo per-
guntas e muito mais. Eu mesmo já realizei nas minhas 
redes sociais três desses encontros com nomes conceitu-
ados do futsal do brasileiro. Foram eles: Hygor Fonseca, 
tricampeão mineiro de futsal, Paulinho Cardoso, umas das 
cabeças mais pensantes do futsal na última década, e Ro-
drigo Perdigão, a referência da base no Brasil e técnico 
principal das equipes do Minas Tênis Clube. As mesmas 
não param por aí, nomes que estarão presentes, técnicos 
e representantes de grandes clubes do Brasil como Rafael 
de Souza, do Fluminense, Fabrício Monte, do Santos FC, 
Caco Espinosa, do Corinthians, Marquinhos Xavier, téc-
nico da Seleção Brasileira de Futsal, dentre tantos outros 
que estão disponíveis a ensinar via internet e responder 
seu público.

Assim, a nossa reclusão forçada vai ficando menos te-
diosa. Aliás, nada no esporte volta em menos de 2 meses.

Viva o Futebol!

Paixão Futebol

JOGOS OLÍMPICOS

Adiamento impacta agenda
de modalidades para 2021

 | FEDERAÇÕES 
DE ATLETISMO 
E TAEKWONDO 
MUDARÃO DATAS 
DE SEUS MUNDIAIS

 � AGÊNCIA BRASIL

O adiamento dos Jogos 
de Tóquio 2020, no 
Japão, em decorrên-

cia da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), já 
impacta o calendário de 
algumas modalidades. As 
federações internacionais de 
atletismo e taekwondo anun-
ciaram a mudança de seus 
principais eventos para não 
coincidirem com as novas 
datas de Olimpíada (23 de 
julho a 8 de agosto) e Para-
limpíada (24 de agosto a 5 de 
setembro) no ano que vem. 

A World Athletics, enti-
dade máxima do atletismo, 
informou o adiamento do 
Mundial, previsto inicial-
mente para o período de 6 
a 15 de agosto de 2021, na 
cidade Eugene, no Oregon 
(Estados Unidos). O torneio 

foi transferido para 2022, 
ainda sem data definida. A 
federação comunicou, ainda, 
que iniciou as conversas com 
organizadores dos Jogos 
da Commonwealth e Jogos 
Europeus - as competições 
estão previstas para ocorrer 
entre julho e agosto de 2022.

Já o Mundial de taekwon-
do, agendado para maio do 
próximo ano em Wuxi, cidade 
próxima à Xangai (China), 
também foi postergado se-
gundo a World Taekwondo, 
federação internacional da 
modalidade. O evento ainda 
não tem uma nova data, mas 
os organizadores pretendem 
realizá-lo entre outubro e 
dezembro de 2021. Outros 
eventos da entidade, como 
o Mundial Júnior (14 a 18 de 
outubro em Sofia, na Bul-
gária) e as finais do circuito 
mundial (28 e 29 de novem-
bro em Cancun, no México) 

estão mantidos para 2020.
A remarcação dos Jogos 

influenciará, ainda, o plane-
jamento de outras entidades 
e eventos tradicionais para 
2021. A Federação Interna-

cional de Natação (Fina), por 
exemplo, tem o Mundial de 
Esportes Aquáticos marca-
do para 16 de julho a 1º de 
agosto em Fukuoka (Japão). 
Neste período, também ocor-

rerão - com início em 23 de 
julho - os Jogos da Francofo-
nia, em Kinshasa (República 
Democrática do Congo). 

Antes, de 25 de junho a 7 
de julho, a cidade de Oran 
(Argélia) sedia os Jogos do 
Mediterrâneo.

REUTERS/SUZANA VERA
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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
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CORONAVÍRUS

Força Nacional vai atuar na prevenção
 | MEDIDA FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E VALE POR 60 DIAS PODENDO SER PRORROGADO O PRAZO

 � AGÊNCIA BRASIL

Equipes da Força Na-
cional de Segurança 
Pública vão participar 

das ações de prevenção e 
combate à pandemia do novo 
coronavírus em todo o país. A 
autorização do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
para que parte do efetivo da 
tropa seja empregada no 
apoio às ações do Ministério 
da Saúde foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União de segunda-feira 
(30).

A Portaria nº 151 estabe-
lece que a Força Nacional 
poderá ajudar os profissionais 

da área de saúde para que 
possam atender, com segu-
rança, as pessoas com sus-
peita de estarem infectadas 
pela Covid-19. Os agentes 
também poderão reforçar, 
nos estados e no Distrito Fe-
deral, as medidas policiais de 
segurança, que garantam o 
funcionamento dos centros de 
saúde (hospitais, UPAs, etc), 
a distribuição e o armazena-
mento de insumos médicos e 
farmacêuticos e de gêneros 
alimentícios e de produtos 
de higiene.

“Em caráter episódico”, 
a Força Nacional também 
poderá ser utilizada para 
auxiliar no controle sanitário 
em portos, aeroportos, rodo-

vias e centros urbanos; para 
evitar saques e vandalismos 
e protegendo os locais onde 
estejam sendo realizados tes-
tes rápidos para a detecção 
da doença, bem como na apli-
cação das medidas coercivas 
previstas em lei.

As ações deverão ser 
sempre planejadas juntamen-
te com o Ministério da Saúde 
e coordenadas com as auto-
ridades responsáveis dos go-
vernos estaduais e do Distrito 
Federal. Caberá à Secretaria 
Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
definir o total de agentes a 
ser empregado nessas ações.

Inicialmente, a medida vai 

ENEM 2020

Período de inscrição será de 11 a 22 de maio
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
divulgou ontem os editais das 
versões impressa e digital do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. O período 
de inscrição será de 11 a 22 de 
maio. O participante que optar 
por fazer o Enem impresso 
não poderá se inscrever na 
edição digital e, após concluir 
o processo, não poderá alterar 
sua opção.

De acordo com o cronogra-
ma, o Enem 2020 impresso 
será aplicado em 1º e 8 de 
novembro. Os editais foram 
publicados no Diário Oficial 
da União de ontem e também 
estão disponíveis na página 
do Enem. Os participantes 
que optarem por realizar a 
versão digital do exame farão 
as provas nos dias 11 e 18 de 
outubro.

A autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação tam-
bém informou que, a partir do 
dia 6 de abril, os estudantes 
poderão fazer a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 
do Enem.

Os requerimentos e as 
justificativas de ausência na 
edição anterior devem ser fei-
tas pela internet, na Página do 
Participante, com acesso pelo 
computador ou celular.

Pode solicitar a isenção da 
taxa quem está cursando a 
última série do ensino médio, 
em 2020, em escola da rede 
pública declarada ao Censo 
Escolar; quem cursou todo o 
ensino médio em escola da 
rede pública ou como bolsista 
integral na rede privada, além 
de ter renda, por pessoa, igual 
ou menor que um salário mí-
nimo e meio, e quem está em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica por ser mem-
bro de família de baixa renda, 
devendo informar o número 
de identificação social (NIS), 
único e válido, além de ter 
renda familiar por pessoa de 
até meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal de até 
três salários mínimos.

Os participantes que so-
licitaram isenção em 2019, 
não realizaram os dois dias de 
prova e querem solicitar nova 
isenção para 2020, devem 
fazer a justificativa de ausên-
cia. O resultado dos pedidos 
deve ser divulgado em 24 de 
abril. Entre 27 de abril e 1º de 
maio será aberto prazo para 
apresentação de recursos e 
os resultados finais estarão 
disponíveis em 7 de maio. As 
regras valem para a versão 
impressa e digital.

O Inep ressalta que a apro-
vação da justificativa de au-
sência no Enem 2019 e da 
solicitação de isenção da taxa 
de inscrição não significa que 
a inscrição foi realizada. Por-
tanto, os participantes deverão 
acessar o Sistema Enem e se 
inscrever para esta edição do 
exame.

 � INSCRIÇÕES

Neste ano, será obriga-
tória a inclusão de foto atual 
do participante no sistema 
de inscrição, que deverá ser 
utilizada para procedimento 
de identificação no momento 
da prova. O valor da taxa de 
inscrição permaneceu o mes-
mo da edição de 2019: R$ 85, 
que deverá ser pago até 28 
de maio.

De acordo com o Inep, a 
estrutura do exame não foi 
alterada e será mantida a 
aplicação de quatro provas 
objetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma redação 
em língua portuguesa. Duran-
te o processo de inscrição, o 
participante deverá selecionar 
uma opção de língua estran-
geira: inglês ou espanhol.

 � ACESSIBILIDADE

A Política de Acessibilidade 
e Inclusão do Inep visa dar 
atendimento especializado 
aos participantes que ne-
cessitarem. Para facilitar a 
compreensão no momento 
da inscrição, os atendimentos 
específicos (gestantes, lac-

tantes, idosos e estudantes 
em classe hospitalar) foram 
incluídos na denominação “es-
pecializado”. As solicitações 
para esses atendimentos tam-
bém deverão ser feitas entre 
11 e 22 de maio. Os resultados 
serão divulgados em 29 de 
maio. Para os pedidos que 
forem negados, está prevista 
uma fase para apresentação 
de recursos. O resultado final 
estará disponível no dia 10 de 
junho.

Os pedidos de tratamento 
por nome social serão feitos 
entre 25 e 29 de maio, com 
previsão de divulgação dos 
resultados em 5 de junho. O 
período para apresentação 
de recursos será entre 8 e 12 
de junho e a disponibilização 
dos resultados finais em 18 
de junho.

 � ENEM DIGITAL

A implantação do Enem 

Digital terá início neste ano 
e, de acordo com o Inep, será 
feita de forma progressiva. 
Nessa fase inicial, até 100 
mil pessoas poderão fazer 
a prova no novo modelo. A 
previsão é que a consolidação 
deste modelo seja feita até o 
ano de 2026. A estrutura do 
exame será igual à da versão 
impressa.

O processo de inscrição é 
o mesmo da versão impressa. 
Serão disponibilizadas 100 
mil inscrições para os primei-
ros participantes que optarem 
pela edição digital, conforme 
distribuição das vagas previs-
tas no edital. Por se tratar de 
fase piloto de implantação do 
novo modelo, neste primeiro 
ano, o Enem Digital não esta-
rá disponível para treineiros e 
não promoverá atendimento 
especializado.

 � AGÊNCIA BRASIL
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vigorar por 60 dias, ou seja, 
até o dia 28 de maio, mas 
poderá ser prorrogada, de 

acordo com a necessidade. 
Durante esse prazo, os agen-
tes que estejam atuando em 

outras missões de apoio aos 
estados e ao Distrito Federal 
poderão ser realocados.

REUTERS



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 




