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Os impactos econômicos da pandemia da 
Covid-19 lançam um enorme desafio para a 
iniciativa privada no Brasil. As medidas de 
isolamento social, destinadas a impedir a pro-
pagação da doença, têm como efeito colate-
ral a interrupção das atividades e dos negó-
cios, levando as entidades privadas a reduzir 
ou até mesmo suspender as suas operações.

Dentre os desafios que compõem a ad-
versidade do cenário, sobressalta ter a ca-
pacidade de manter a liquidez mesmo com a 
queda no faturamento. Diante disso, compe-
lidos a optar pelo pagamento de funcionários 
e fornecedores, os gestores podem se ver 
forçados a deixar de recolher contribuições e 
tributos a fim de garantir a sobrevivência da 
organização.

Nesse cenário, é relevante considerar que, 
para os tribunais superiores, o fato de a com-
panhia se encontrar em dificuldade financei-
ra, por si só, não é motivo idôneo para afastar 
a ocorrência de crimes tributários.

Na maioria das vezes, o argumento invo-
cado é a inexigibilidade de conduta diversa, 
um elemento da culpabilidade, sem a qual 
diz-se que a conduta é atípica, isto é, um ir-
relevante penal. Em suma, é como dizer que 
o administrador “não teve escolha” e que um 
agente só pode ser punido quando, diante de 
mais de uma possibilidade, optou por com-
portar-se em desacordo com o Direito.

Cumpre esclarecer que o argumento tem 
pouca aplicabilidade nos tribunais, sobretudo 
quando o crime tributário é cometido por meio 
de fraude, o que evidencia a prévia e delibe-
rada intenção de ludibriar a fiscalização tribu-
tária e previdenciária.

Não significa, contudo, que se deva aban-
donar a tese.

A jurisprudência dos tribunais regionais fe-
derais acolhe melhor esta excludente quando 
aplicada sobre os delitos do art. 2º, II, da Lei 
nº 8.137/90 e do art. 168-A, caput, do Códi-
go Penal, nos quais o agente se apropria de 
tributo que deveria repassar aos cofres públi-
cos. É o que acontece com os tributos sujeitos 
à retenção na fonte, como o imposto de renda 
dos funcionários (IRRF) e as contribuições 
previdenciárias, cuja obrigação de retenção e 
recolhimento aos cofres públicos recai sobre 
o empresário/empregador.

Entretanto, é necessário ressalvar que, 

desde o dia 12 de dezembro de 2019, o Su-
premo Tribunal Federal fixou o entendimento 
de que o não recolhimento do ICMS embutido 
no preço de mercadoria ou serviço, de forma 
contumaz e com dolo de apropriação, caracte-
riza o delito do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990.

Levada às últimas consequências, a inter-
pretação dada pelo STF poderá ser estendi-
da para outros tributos, tais como o IR, ISS, 
PIS, COFINS, dentre outros. Convém, desse 
modo, que os dirigentes de instituições amea-
çadas pela insolvência se previnam de even-
tual responsabilização penal.

Para tanto, com o propósito de avaliar o 
cabimento da inexigibilidade de conduta di-
versa, deve-se verificar o cumprimento de 
três requisitos: primeiro, a existência de pro-
vas concretas sobre a situação crítica da 
saúde financeira da organização; segundo, a 
comprovação do inadimplemento como única 
saída para se evitar a falência; terceiro, que a 
escassez de recursos seja resultado de crise 
econômica generalizada ou por fatos estra-
nhos à responsabilidade dos administradores.

No contexto atual, em que os desafios im-
postos pela pandemia do Covid-19 podem vir 
a representar uma situação de crise apta a 
colocar em risco o adimplemento das obriga-
ções tributárias, havendo provas robustas a 
respeito da excepcionalidade da situação de-
ficitária da pessoa jurídica, há de se reconhe-
cer a tese.

Por fim, deve-se registrar a necessidade 
de se realizar uma profunda análise da saúde 
financeira da organização, bem como de se 
fazer o confronto entre as suas dívidas e os 
valores devidos à fazenda pública, para que 
seja cogitada a inviabilidade de pagar o tribu-
to sem dispensar funcionários.

EM MEIO À CRISE, DEIXAR DE RECOLHER TRIBUTOS AINDA É CRIME?
 � POR GUILHERME GUEIROS E DELMAR CUNHA SIQUEIRA, ESPECIALISTAS EM DIREITO PENAL 
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Superlua
Pois então, dias atrás tivemos a “Su-

perlua”. Trem de doido, a tão cantada em 
versos e prosas, inspiração dos “poetas, 
seresteiros namorados, correi…”, deu 
o maior 171 na gente. Não que tenha 
não ocorrido, as potentes lentes de jor-
nalistas e astrônomos nos mostraram o 
fenômeno mundo afora em imagens te-
levisivas. Aqui choveu a cântaros. Uma 
super bem-vinda água do céu a verter. 
Para ser sincero, mais importante do que 
a lua em grandeza diferente. Não, não é 
isso. Sou grande admirador e apreciador 
de luas, sóis e cometas, a ponto de me 
deixar largado no chão a contar peque-
nos pontos moventes como se fossem 
discos voadores, quando não passam de 
invenção humana, os satélites artificiais. 
São dezenas deles a toda hora, já parou 
para olhar?

Pois digo, os astros andam a nos pre-
gar peças com uma constância danada. 
Outro dia foi uma chuva de meteoros que 
melou. Fiquei noite inteira, olhar fixo em 
um céu doente de tanta estrela, com mi-
nha lista imensa de pedidos a fazer para 
cada um avistado. Frustração. Nem um 
acertinho na mega-sena ou amor perfeito 
consegui emplacar. Há alguns anos foi Mr 

Sou grande admirador e apreciador de luas, 
sóis e cometas, a ponto de me deixar largado 
no chão a contar pequenos pontos moventes 
como se fossem discos voadores, quando não 

passam de invenção humana

lhava freneticamente em seu celular.
Todos respondiam quase a mesma 

coisa: - Você bebeu demais. Tem lua não, 
as nuvens estão cobrindo tudo! - Que 
nada, aqui tem chuvisco só e a tal é su-
per mesmo.

Intrigados, mais do que curiosos, al-
guns amigos foram à sua casa conferir. 
O encontraram encharcado no meio do 
gramado, em ataque eufórico, abraçado 
com uma garrafa de uísque: - Ali ó, olha 
que beleza, balbuciou quase em choro de 
alegria.

- Cara, vamos entrar e sair dessa chu-

va!
- Nunca! E perder esse espetáculo?!
- Vamos sô, você pode gripar!
- Saio não. Só na hora que ela for em-

bora!
- Cansados de tentar convencer be-

bum, um dos amigos perdeu a Brahma!
- Vai entrar sim, o que você está admi-

rando seu mala é a antena parabólica do 
vizinho.

Pois é, os astros não mentem jamais, 
mas que enganam, ah, isso fazem com 
frequência.

Cometa Halley que deu as caras numa 
ressaca de deslumbre e beleza decep-
cionante. Aliás, a tal chuva de meteoros, 
dizem, é o rastro do tão falado cometa da 
enganação. Bom, vamos esperar 2061. 
Quem sabe toma tipo e produz um es-
petáculo decente? Talvez consiga algum 
patrocínio via lei Rouanet que lhe permi-
ta cobrir-se de brilho convincente. Quem 
viver verá.

O céu e suas peripécias, a bela Estre-
la d’alva nem estrela é. Para quem não 
sabe é Vênus, um planeta. Plutão que 
era planeta com P maiúsculo foi rebai-
xado a categoria de planeta anão. Não 
existia essa categoria, mas a União As-
tronômica Internacional (UAI), sabia que 
era coisa nossa de mineiro foi lá e criou o 
termo para não humilhar demais o astro. 
Não gostamos de nos desfazer de nada, 
nem de ninguém. Somos observadores 
atentos, mas maldade deixe para os ou-
tros.

O melhor foi a história de um amigo. 
Mesmo com a invernada que deu, tomou 
todas e foi para o quintal à caça da su-
perlua. Não deu outra, ele viu e esparra-
mou a notícia pelas redes sociais — Cara 
essa superlua é realmente super. Estou 
embriagado de tanta beleza, nunca vi 
nada igual. Vocês estão curtindo? Dedi-

William H Stutz
Veterinário e escritor CRÔNICAS DO STUTZ

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

MERCADO 
DE TRABALHO

VAGAS 
DISPONÍVEIS 

HOJE NO SINE

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

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

Auxiliar de Limpeza – 
Exclusiva PCD (1 vaga) 
Salário: R$ 1.160,34
Experiência: não exigida
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo 

Auxiliar de Estoque – 
Exclusiva PCD (2 vagas) 
Salário: R$ 1.160,34
Experiência: não exigida
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo 

Auxiliar de Escrituração 
Fiscal (1 vaga) 
Salário: R$ 1.700,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo 

Mecânico Diesel 
(1 vaga)
Salário: R$ 1.950,00
Experiência: 6 meses
Escolaridade: Ensino 
Médio Incompleto
Habilitação: B
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LEGISLATIVO

Trabalho de comissões processantes deve avançar
 � SÍLVIO AZEVEDO

A Câmara Municipal publi-
cou, no jornal oficial O Legis-
lativo de quarta-feira (1º), as 
notificações aos vereadores 
afastados Vilmar Resende 
(PSB), Ronaldo Alves (PSC), 
Silésio Miranda (PT), Pamela 
Volp (PP), Isac Cruz (Republi-
canos) e Hélio Ferraz, Baiano, 
(PSDB) dando prazo de 10 
dias para que eles, ou seus 
advogados, apresentem as 
defesas nos processos de 
cassação aos quais estão 
respondendo.

Nos seis casos, o servidor 
efetivo da Câmara designado 
a entregar os mandados de 
notificação não conseguiu 
localizar os denunciados por 
mais de duas vezes. Com 
isso, a casa se resguarda 
fazendo as publicações para 
que os trabalhos das comis-
sões possam ter prossegui-
mento.

“A gente enfrenta uma 
dificuldade de eles não rece-
berem a notificação. Para que 
o processo possa tramitar, 
tentamos notificar duas vezes 

pelo menos, e dai por diante 
publicamos no Legislativo 
para que o ato seja público. 
Nesse caso valida-se a no-
tificação e ela é dada como 
se fosse feita pessoalmente”, 
explicou o procurador da Câ-
mara, Tiago Nunes.

Com a publicação, o prazo 
de 90 dias para a conclusão 
dos trabalhos das comissões 
processantes começou a va-
ler a partir de ontem. 

As publicações benefi-
ciam as quatro comissões 
processantes presididas pela 
vereadora Jussara Matsuda 
(PSB) (Silésio, Pamela, Isac e 
Baiano) e as duas comissões 
presididas pelo Pastor Átila 
Carvalho (PP) (Vilmar Re-
sende e Ronaldo Alves), que 
estavam aguardando a notifi-
cação oficial dos denunciados 
para dar prosseguimento nos 
trabalhos.

 � DEMAIS COMISSÕES

Os trabalhos das outras 
cinco comissões seguem 
mais adiantados. Hoje have-
rá uma reunião da comissão 
processante do vereador 

afastado Wender Marques 
(PSB), presidida por Sargento 
Ednaldo (PP). 

Na terça-feira (7), será 
a vez de Helvico José de 
Queiroz Júnior, o Vico, (Ci-
dadania), ser ouvido pela 
comissão processante, junto 
com mais 11 testemunhas. Já 
na quarta-feira (8), acontece 
a audiência de instrução do 
vereador afastado Osmírio 
Alves, o Ceará (PP), com a 
comissão ouvindo 12 teste-
munhas, sendo oito arroladas 
pela defesa. 

A audiência de instrução 
do vereador afastado Doca 
Mastroiano (PL) estava mar-
cada para quinta-feira (9), 
mas foi desmarcada por conta 
de a data ser considerada 
ponto facultativo no municí-
pio.

Já em relação à comissão 
processante do vereador 
Márcio Nobre (PSD), houve 
a mudança da presidência, 
com a renúncia do mandato 
de Michele Bretas (Avante) e 
a posse do seu suplente Gui-
lherme Miranda (PSD), que 
por sorteio, também herdou 
a presidência da comissão.

Segundo ele, mesmo com 
pouco tempo para analisar 
o processo, observou que 
já está bem adiantado, mas 
que algumas questões ainda 
precisam ser realizadas. “Es-
tamos analisando juntamente 
com o jurídico o processo e 
sabemos da sua complexida-
de. Meu advogado pegou o 
processo há dois dias. Tenho 
contato com a colaboração 
do relator Eduardo Moraes 
(PSC) e seus advogados 
para ponderarmos as próxi-
mas ações. Vamos alinhar 
as decisões de uma forma 
mais assertiva, sem riscos 
de erros”.

 � COVID-19

Ontem o presidente da Câ-
mara, Ronaldo Tannús (MDB) 
entregou um cheque de R$ 1 
milhão para o Executivo como 
adiantamento das possíveis 
sobras orçamentárias do ano 
de 2020. O objetivo é que o 
valor seja investido na compra 
de equipamentos e insumos 
utilizados no tratamento e 
combate ao novo coronavírus 
na cidade. 

Grupo faz máscaras para 
os profissionais da saúde
 | MAIS DE 300 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SERÃO DOADOS À SMS DE UBERLÂNDIA

 � BRUNA MERLIN

Empresas, indústrias, 
startups e instituições 
que compõem o Hub 

de inovação em Uberlân-
dia decidiram unir forças 
e tecnologias para criar e 
disponibilizar equipamentos 
aos profissionais da área de 
saúde que estão na linha de 
frente do combate ao novo co-
ronavírus. Com impressoras 
3D, as máscaras face shield 
estão sendo produzidos de 
forma voluntária desde a últi-
ma semana.

O Hub de Uberlândia, que 
tem como propósito criar um 
centro de soluções inovado-
ras para organizações com 
alto poder de crescimento, 
conta com o apoio de diver-
sas instituições da cidade. 
A Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae), BRF, Brain, Eurobras, 
Cargill, Granja Marileusa e 
VLI fazem parte do grupo.

“O Hub fica localizado 
no que chamamos de Open 
Maker que é uma estrutura 
situada no bairro Granja Ma-
rileusa. Toda essa estrutura é 
composta por 12 contêineres 
onde todos os projetos são re-
alizados, inclusive essa ação 
de produção de máscaras 
para a proteção individual dos 
médicos, enfermeiros, técni-

cos e outros profissionais que 
estão sofrendo com a falta de 
equipamentos nas unidades 
de saúde”, explicou Dione 
Luis Souza Barbosa, que é 
especialista de inovação do 
Hub.

O Senai é o responsável 
pela produção dos suportes 
das máscaras. O equipamen-
to, que cobre todo o rosto do 
profissional, é feito com placa 
de acetato e outros materiais 
que dão o suporte e a fixação. 
Todos os recursos necessá-
rios foram disponibilizados 
pelas empresas que acredi-
tam na importância do projeto.

Além do apoio das or-
ganizações, profissionais 
de engenharia e biomédica 
também estão trabalhando 
na ação e contribuindo com 
o projeto dos suportes das 
máscaras. Ainda de acordo 
com Dione, a UFU é uma 
aliada e já disponibilizou 
seus laboratórios para os 
trabalhos.

Segundo o instrutor de for-
mação profissional do Senai, 
Marcus Galdino, mais de 300 
máscaras estão sendo feitas 
e a expectativa é de que se-
jam entregues até o início da 
próxima semana. A primeira 
remessa será destinada à Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Uberlândia que fará 
a distribuição em hospitais 
públicos da cidade.

A produção dos suportes 
dura em torno de 1h30 a 2h 
e a equipe padronizou uma 

determinada qualidade do 
produto para economizar 
tempo e imprimir novos equi-
pamentos. “Estamos todos 
envolvidos nesse trabalho e 
trabalhamos todos os dias 
em horário comercial. Até 
aqueles que receberam férias 
por causa da situação da pan-
demia estão voltando para 
ajudar de forma voluntária”, 
disse Galdino.

A intenção é continuar a 
produção para ajudar todas 
as unidades de saúde do 

município. O instrutor de for-
mação do Senai conta que 
todo o grupo está correndo 
atrás de mais insumo para 
continuar realizando o traba-
lho e entregar os aparelhos.

“Já fomos solicitados para 
ajudar hospitais e clínicas 
laboratoriais particulares que 
também estão registrando 
falta no estoque de produtos 
de proteção individual. Nos-
so objetivo é atender toda a 
demanda e ajudar o máximo 
possível na luta”, finalizou.

ATITUDE SOLIDÁRIA
LIBÉLULAS

DUAS NOVAS ESPÉCIES 
são encontradas em MG

Um trabalho científico, 
conduzido por professores 
de instituições federais de 
ensino de Minas Gerais e do 
Paraná, localizou duas novas 
espécies de libélula ainda 
não descritas pela ciência 
na área do Parque Estadual 
da Serra do Papagaio, região 
Sul do estado. 

O trabalho de descrição 
acabou de ser concluído e 
uma das espécies já está 
pronta para ser oficializada. 
Ela aguarda apenas publica-
ção em revista científica para 
ser efetivada como a 61ª 
espécie no mundo a ser des-
crita da família Libellulidae 
para o gênero Erythrodiplax e 
a 41ª espécie do mesmo gru-
po com ocorrência no Brasil.

Considerando o número 
total de espécies de todos os 
grupos, são cerca de 5,7 mil 
em todo o mundo e 870 em 
território nacional. No caso 
da segunda espécie, ela é 
uma novidade: pertence à 
família Heteragrionidae e ao 
gênero Heteragrion, mas os 
trabalhos de identificação 
ainda estão em andamento.

O trabalho de coleta dos 
animais na unidade de con-
servação, gerenciado pelo 
Instituto Estadual de Flo-
restas (IEF), ocorreu entre 
2015 e 2017. Coordenada 
pelo professor Marcos Maga-
lhães de Souza, do Instituto 
Federal Sul de Minas, e pelo 
mestrando da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), 
Caio dos Anjos, a coleta 
pode resultar ainda em uma 
terceira espécie inédita de li-
bélula. Esta ainda está sendo 
investigada.

 � INDICADORES 
BIOLÓGICOS

Segundo o diretor geral 
do IEF, Antônio Malard, as 

libélulas são importantes 
indicadores biológicos e têm 
um papel significativo no 
ecossistema. “É necessário 
destacar que cada nova es-
pécie descoberta demonstra 
a importância da pesquisa 
para conservação e geração 
de conhecimento sobre a bio-
diversidade em Minas, refor-
çando o papel das unidades 
de conservação, da gestão 
da fauna e das parcerias 
entre IEF e instituições de 
ensino e pesquisa”, avalia.

O trabalho de campo ge-
rou a coleta de exemplares 
de cerca de 70 espécies, 
enviados à Coleção Ento-
mológica Padre Jesus San-
tiago Moure, da UFPR. O 
professor Ângelo Parise, que 
é responsável pela coleção, 
também participa do trabalho 
em conjunto para descrever 
as espécies.

“No meio desse lote de 70 
espécies coletadas, temos 
essa que é nova e está pron-
ta, uma outra que também é 
nova, mas ainda não finali-
zamos a descrição, e uma 
terceira que pode ser um 
inseto raro, com um registro 
do século XIX e que já estava 
extinta”, afirma o professor 
Marcos Magalhães.

 � CARACTERÍSTICAS

Para chegar à nova es-
pécie que já teve o trabalho 
concluído, foram examina-
dos dois machos adultos 
coletados em novembro de 
2015 em áreas montanhosas 
de floresta mista, principal 
domínio do Parque da Serra 
do Papagaio. É uma libélula 
de porte médio, de cor azul-
-esverdeada e coloração 
azul leve que se forma no 
abdômen do animal.

 � AGÊNCIA MINAS

MARCOS MAGALHÃES

DIVULGAÇÃO

Equipamento 
é produzido 
com placa 
de acetato 
e outros 
materiais 
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CORONA FAZ CRESCER E-COMMERCE
A ABComm, Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico, em parceria com o Com-
pre & Confie, empresa de inteligência de 
mercado focada em e-commerce, divulgou 
relatório com as variações no faturamento 
do e-commerce brasileiro causadas pela cri-
se do novo coronavírus.  O estudo compara 
vendas realizadas em fevereiro e março de 
2020 com as do mesmo bimestre de 2019 
e mostra aumento significativo no consu-
mo dentro do varejo digital. Em números, a 
análise mostra que houve aumento signifi-
cativo no consumo das categorias de Super-
mercados (80%), Saúde (111%) e Beleza e 
Perfumaria (83%).  Por outro lado, segmen-
tos como Câmeras, Filmadoras e Drones 
(-62%), Games (-37%), Eletrônicos (-29%) e 
Automotivo (-20%), apresentaram forte que-
da no período. 

APLICATIVO ESSENCIAL
Por conta da disseminação do coronavírus, 
o iFood viu o número de candidatos a vagas 
de entregador mais que dobrar no mês de 
março. O aplicativo, que opera em mais de 
1 mil cidades em todo o Brasil, recebeu em 

março 175 mil inscrições de candidatos in-
teressados em atuar como entregadores da 
plataforma ante 85 mil em fevereiro.

AR MAIS PURO
No Rio de Janeiro, o isolamento social, que 
começou em 17 de março, influenciou a 
qualidade do ar da cidade. Um levantamen-
to do Inea, Instituto Estadual do Ambiente, 
mostrou uma redução na concentração de 
dióxido de nitrogênio (NO2). De acordo com 
o órgão, isso se traduz em “uma expressiva 
melhora na qualidade do ar”.

EXPLORAÇÕES VALIOSAS 
Famosas instituições culturais que fecharam 
as portas devido ao coronavírus estão dis-
ponibilizando exposições virtuais gratuitas. 
O Museu do Louvre, em Paris, e o Vaticano, 
são alguns deles.

QUEDA
Neste ano, entre os muitos segmentos que 
devem sofrer queda, está o de moda e arti-
gos esportivos. A expectativa é de que seja 
em torno de 20% a 25%, de acordo com 
BCG, Boston Cosulting Group.

ACESSÓRIO DA MODA
A nova moda agora é a pulseira em silico-
ne que armazena até 8ml de álcool em gel. 
Disponível em cores variadas, também é 
possível guardar nela repelente ou protetor 
solar. 

ENTREGAS GRATUITAS 
O James, plataforma de entregas  exclusiva 
das redes Pão de Açúcar e Extra, está re-
alizando entregas gratuitas para quem faz 
parte do grupo de risco: idosos, profissio-
nais da saúde e pessoas que tenham doen-
ças que podem complicar o quadro em caso 
de infecção pelo coronavírus. Por meio de 
seu programa de assinaturas Prime, esse 
público não pagará a mensalidade do bene-
fício por tempo indeterminado para as com-
pras a partir de R$ 50 no Extra e no Pão de 
Açúcar e a partir de R$ 25 em restaurantes 
parceiros selecionados. Não há limite de 
quantidade de compras por mês.

MANTER A CALMA
Em webconferência organizada pela XP In-
vestimentos nesta semana, Luiza Trajano, 
presidente do conselho de administração 

do Magazine Luiza, defendeu que empre-
sários do país mantenham o nível de em-
prego ante a crise disparada pelo coronaví-
rus no Brasil e que os recursos prometidos 
por governos federal e estaduais cheguem 
rapidamente à população. “Estou pedindo 
para as pessoas terem calma… O governo 
está propondo medidas, muitas coisas que 
elas acham que vão ter de pagar no dia 10, 
não vão precisar”, disse a empresária.

CRÉDITO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS 
Nos próximos três meses, o Sebrae vai 
destinar 50% da sua arrecadação (no mí-
nimo), para ampliar o crédito aos peque-
nos negócios. Os recursos vão fortalecer o 
Fundo de Aval para as Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe) e permitir um aumento 
nas operações de microcrédito com taxas 
mais baixas, maior prazo e melhor período 
de carência. A operação de socorro deve 
começar com R$ 1 bilhão em garantias, o 
que permitirá a concessão de aproxima-
damente R$ 12 bilhões em crédito para 
pequenos negócios. A ação foi anunciada 
nesta semana.

Tania Malamud
Jornalista

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

MG

Zema aprova projetos contra Covid-19
 | GOVERNO DO ESTADO INVESTIRÁ R$300 MILHÕES NO COMBATE À PANDEMIA; OUTRAS MEDIDAS TAMBÉM FORAM SANCIONADAS

 � AGÊNCIA MINAS

O governador Romeu 
Zema sancionou, on-
tem, seis projetos de 

lei na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). O 
objetivo das normas é minimi-
zar os impactos da pandemia 
do coronavírus no estado.

Entre os PL’s sanciona-
dos estão a autorização da 
convocação de militares da 
reserva da Polícia Militar de 
Minas Gerais e do Corpo de 
Bombeiros em casos de cala-
midade pública e a criação do 
“Programa de Enfrentamento 
dos efeitos da pandemia do 
Covid-19”, autorizando o 
remanejamento de emendas 
parlamentares para ajudar a 
combater o coronavírus. O 
acordo entre o governo e a 
casa legislativa prevê a libe-
ração imediata de cerca de 
R$ 300 milhões para enfren-
tamento da pandemia.

Poderão receber esses 
recursos de emendas parla-
mentares o Fundo Estadual 
de Saúde (FES), a Funda-
ção Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (Fhemig), a 
Fundação Ezequiel Dias (Fu-

ned), a Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
de Minas Gerais (Hemomi-
nas) e a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social 
(Sedese).

A ALMG também aprovou 
a suspensão de prazos nos 
processos administrativos 
do Executivo e nos procedi-
mentos tributários. Ficou de-
terminado assim que, durante 
a suspensão dos processos, 
não serão realizadas sessões 
de julgamento pelo Conselho 
de Contribuintes do Estado 
de Minas Gerais e o Poder 
Executivo poderá prorrogar 
prazos estabelecidos na le-
gislação tributária estadual. 
A medida vale inclusive na 
hipótese de que o prazo já 
se encontre vencido, desde 
que o encerramento tenha 
ocorrido durante a situação 
de emergência ou o estado 
de calamidade pública em 
decorrência da pandemia do 
Covid-19.

 � CONTRATAÇÕES

A Casa aprovou, ainda, e 
o governador sancionou, o 
projeto que autoriza contra-
tações para combater coro-

navírus no estado, visando 
garantir o funcionamento de 
unidades que prestam ser-
viços médico-hospitalares. 
As contratações serão feitas 
por meio de processo sele-
tivo, pelo prazo máximo de 
seis meses, que poderá ser 
prorrogado enquanto perdu-
rar o estado de calamidade 
pública.

Outra norma sancionada 
ontem consolida regras para 
o estado de calamidade, a 
partir de 148 propostas que 
tramitavam na Assembleia. 
O texto regulamenta ações 
na área da Saúde, medidas 
administrativas, ações de su-
porte à atividade econômica, 
proteção aos consumidores 
e a grupos sociais mais vul-
neráveis.

Na área da Saúde, en-
tre outros pontos, o projeto 
autoriza o Estado a deter-
minar compulsoriamente o 
isolamento ou quarentena, e 
a realizar, também compul-
soriamente, análises clínicas, 
exumação, necropsia, crema-
ção e manejo de cadáveres.

Já para reduzir o impacto 
econômico da pandemia, o 
projeto de lei prevê a adoção 
de medidas que impeçam 

a interrupção dos serviços 
públicos como abastecimen-
to de água, fornecimento de 
energia e telefonia, ainda que 
haja inadimplência ou atraso 
no pagamento das tarifas.

O Estado também deverá 
promover o crédito e suporte 
logístico ou operacional aos 

setores prejudicados, espe-
cialmente às micro e peque-
nas empresas, e promover 
instrumentos para assegurar 
ao consumidor o ressarci-
mento de valores pagos em 
pacotes turísticos, passa-
gens aéreas e terrestres e 
hotéis, que não puderam ser 

utilizados. Caberá ao Estado 
ainda combater a elevação 
injustificada de preços e limi-
tar a aquisição de produtos 
higiênicos e alimentícios pela 
população, se necessário. O 
governador já havia publicado 
deliberação com proibição da 
prática de preços abusivos.

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG
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ANIVERSÁRIO
Comemora nova idade hoje 
o artista George Thomaz. 
Felicidades.

BOLETIM
A Prefeitura de Uberlândia 
passa a disponibilizar em seu 
site oficial o Boletim Municipal 
do Coronavírus. A ferramenta 
permite que os internautas 
visualizem a evolução dos 
números de casos suspeitos, 
confirmados, negativados, 
óbitos registrados, entre ou-
tros. Os dados são fornecidos 
pela Vigilância Epidemiológi-
ca de Uberlândia. 

FORÇA TAREFA
Em pouco mais de uma se-
mana de atividades, a mobi-
lização da sociedade civil or-
ganizada em prol da melhoria 
das condições para combate 
ao coronavírus em Uberlân-
dia apresenta importantes 
resultados. O “Juntos por 
Uberlândia” , até terça-feira 
(31), arrecadou R$ 1 milhão 
em recursos financeiros e o 
equivalente a mais de R$ 720 
mil em doações de produtos 
de limpeza e higiene. Novas 
frentes de trabalho, amplian-
do as ações, também foram 
criadas. Todas as informa-
ções sobre a campanha po-
dem ser obtidas diretamente 
no site www.juntosporuber-
landia.com.br

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

ARTE

UFU segue com 
FESTIVAL DE 
cultura online

 | #UFUEMCASA 
SEGUE POR TEMPO 
INDETERMINADO; 
HOJE TEM 
LANÇAMENTO DE 
LIVRO DO PROFESSOR 
PEDRO BARBOSA

 � DA REDAÇÃO

Após a recomendação de suspen-
são das atividades acadêmicas na 
Universidade Federal de Uberlân-

dia (UFU), a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proexc), por meio da Diretoria de 
Cultura (Dicult), criou o projeto “Festival 
de Cultura #UFUemCasa”. A proposta, 
que começou na terça-feira (31) e se-
gue por tempo indeterminado, consiste 
na realização de ações culturais online, 
acessado livremente pela internet.

O objetivo é estimular a difusão e 
a criação de bens artísticos e culturais 
dos mais diversos gêneros, propostos 
por artistas e demais agentes culturais 
vinculados à comunidade da UFU e in-
teressados. As atividades serão divulga-
das por meio das redes sociais e outros 
canais de comunicação da UFU, Proexc 
e Dicult, de maneira gratuita.

Encerrando a programação da pri-
meira semana de atividades, a atração 
de hoje do #UFUemCasa é o autor e 
professor Pedro Barbosa, com o lan-
çamento do livro “O Movimento Social 
Negro Brasileiro: da liberdade de auto-
nomia organizativa à institucionalização”, 

promovido pelo Centro de Memória da 
Cultura Negra Graça do Aché, às 14h.

Na ocasião, ocorrerá ainda uma con-
versa ao vivo com Barbosa, que é doutor 
em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). Na obra, ele 
descreve sua visão sobre o movimento 
social negro brasileiro, pontuando os 
momentos históricos mais consistentes 
de sua luta e a sua inserção na esfera 
pública diante das perspectivas e dos 
desafios colocados, incluindo sua orga-
nização política para exercer pressões e 
negociações sobre os poderes privados 
e públicos.

Mesmo quem não puder acompa-
nhar ao vivo, todos os materiais estarão 
disponíveis durante o final de semana. 
Isto vale para as exibições de outras 
programações que ocorreram nos dias 
anteriores. Os registros dos bate-papos 
também estrão disponíveis para visuali-
zação de todo o festival.

 � EIXOS

O festival é composto de quatro ei-
xos articulados entre si. O primeiro diz 
respeito sobre as “Produções Oriundas 

dos Programas de Fomento à Cultura da 
Proexc”, que tem como objetivo difundir a 
produção artística local por meio dos edi-
tais de fomento à cultura da Pró-Reitoria, 
que incluem o  Programa Institucional de 
Apoio à Cultura (PIAC e PIAC-Estudantil) 
e o Programa de Ocupação do Centro 
de Memória da Cultura Negra Graça do 
Aché.

O segundo eixo promove ações da 
Proexc, tais como o Cine UFU, Coral 
da UFU, ações da Graça do Aché, Arte 
na Praça e também as atividades da 
Orquestra Popular do Cerrado.

Já o terceiro divulga as ações desen-
volvidas pelo Museu do Índio e demais 
unidades integrantes do sistema de 
museus da UFU.

Por fim, o último eixo existente no fes-
tival retrata o fomento à criação artística 
para difusão por meio de mídias digitais. 
Na ocasião, há uma seleção pública de 
propostas apresentadas por estudantes 
de graduação e pós-graduação da UFU, 
de modo a estimular a criação artística 
em formato digital nas mais diversas 
linguagens, como artes visuais, cinema, 
circo, dança, literatura, música, perfor-
mance, teatro e vídeo.

DIVULGAÇÃO

Livro de Pedro Barbosa será lançado nas redes sociais

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A jovem Bruna 
Ticino destaque na 

página de hoje

Sérgio Gouvea e 
Rafael Sobrinho

A cirurgiã-dentista 
Mariel Paschoal
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

Resultado 
do excesso
de barulho

Lanterna
que guia
os carros

à noite

Calçado
do mergu-

lhador

Celebra-
ram; fes-
tejaram
(p. ext.) 

Susana
Vieira,
atriz

Instrumen-
to tocado
por Paulo

Moura

Pedra que
confundiu
Fernão Di-
as Paes (pl.)

Tornar
custosa a
realização

de algo

Artigo
definido
feminino

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Anfíbio 
anuro cuja

carne é
apreciada

A região
da Zona
Franca
(abrev.)

"Rico (?)
à toa"
(dito)

Pessoa es-
calada pa-
ra serviço
noturno

Rede de TV
dos EUA

que exibe 
"The Voice"

Senador
(abrev.)

O homem
de Aço

da extinta
URSS

Pedro (?),
imperador
brasileiro

(?)-
branca; 

plenos po-
deres (fig.)

(?)
Franklin,
a "Rainha
do Soul"

Colação de
(?), cerimô-
nia aca-
dêmica

(?) natura:
sem indus-
trialização
(alimento)

Qualquer
trabalho;

lida

Habitação
A

primeira
pessoa a
ver Jesus 
ressusci-

tado
(Bíblia)

10 x 10

Mudar a 
direção de

(?)-mar: o Brasil, em
relação a Portugal

Grupo de segurança
pública do Estado

Acolá
"Me (?)", 

sucesso de
O Rappa 

A maior ilha
fluvial (BR)
Produto
cultural

Loja de
espelhos
e blindex
"A (?)",
peça de
Bernard 

Shaw sobre
dinheiro

Venda,
em inglês
Interjeição
de alívio

ALCFM
PEDEPATO

COMEMORARAM
LSVLODA

DIFICULTAR
CALIUI

VIDRAÇARIA
AERÃMM
MILIONARIA
IXNESLD

PLANTONISTA
IBANANAL

ATRACOSALE
ATGR

AUIN
ARETHAFAINA

2/in. 4/sale. 5/deixa. 6/aretha. 10/milionária.

Profissionais 
da saúde
Tentei sair do tema “coronavírus”, 

não consegui. O impacto em nossas vi-
das e o preço da conta que virá são sé-
rios demais para serem relegados.

Ainda assim, procurei focar em algo 
positivo, saudável e digno de reflexões 
positivas. Encontrei no segmento dos 
profissionais da saúde essa referência.

Que beleza extraordinária o papel de 
todos eles neste momento crucial, colo-
cando suas vidas em risco para ajudar a 
salvar outras. Sejam eles médicos, en-
fermeiros, auxiliares, atendentes ou ou-
tra atividade qualquer ligada a essa área.

Nunca estive numa guerra, mas os 
coloco na condição de soldados que vão 
ao campo de batalha para proteger todos 
os demais. O que está em jogo, em dis-
puta não são seus interesses pessoais, 
mas o bem-estar dos outros.

Merecem toda nossa admiração, re-
conhecimento e gratidão. Que exemplo 
nos dão de como as pessoas podem ser 

boas pela sua essência, conduta e ca-
ráter.

O que os move são seus propósitos, 
valores e comprometimento com a causa 
da saúde.

Sei que não falo apenas por mim, 
mas por todos que lhes somos gratos e 
reconhecidos.

Mesmo virtual, recebam nosso mais 
carinhoso abraço de gratidão. Que a sa-
tisfação do dever cumprido e do bem que 
estão fazendo seja a remuneração mais 
adequada por tanta dedicação, coragem 
e determinação.

E falando em saúde pública, ainda 
que o motivo seja essa temível pande-
mia, que boa notícia a reabertura do 
Hospital Santa Catarina.

Que volte a funcionar para nunca 
mais fechar, pela sua história, tradição e 
inspiração em cumprir um notável papel 
na medicina de Uberlândia e região. Com 
certeza, lá em cima, os Drs. Ivan, Bolivar, 
Abdala e outros devem estar felizes e re-
confortados por verem a causa de suas 
vidas voltando a vida novamente.

Independente da religião, Santa Ca-
tarina protegei todos nós!

Que beleza extraordinária o papel de todos eles 
neste momento crucial, colocando suas vidas 

em risco para ajudar a salvar outras. Sejam eles 
médicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes ou 

outra atividade qualquer ligada a essa área. Nunca 
estive numa guerra, mas os coloco na condição 
de soldados que vão ao campo de batalha para 
proteger todos os demais. O que está em jogo, 

em disputa não são seus interesses pessoais, mas 
o bem-estar dos outros. Merecem toda nossa 
admiração, reconhecimento e gratidão. Que 

exemplo nos dão de como as pessoas podem ser 
boas pela sua essência, conduta e caráter

Celso Machado
Publicitário CELSICES

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

ADIADO

REPRODUÇÃO FACEBOOK

O João Rock, um dos principais eventos de música do interior de São Paulo, também 
foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O festival, que acontece em Ribeirão 
Preto, estava programado para o dia 6 de junho, mas foi remarcado para 12 de setembro.
O evento, como estava previsto, continuará a homenagear a música do Rio de Janeiro no palco 
Brasil. Já as atrações ainda deverão ser confirmadas. Inicialmente, já estavam certos nomes 
como Erasmo Carlos, Nação Zumbi, CPM22, Gabriel, o Pensador, Cidade Negra, entre outros.
“Conversamos muito com as bandas e todas apoiam nossa decisão. Estamos convencidos 
de que o momento é de prudência e que logo mais estaremos todos juntos no João Rock 
em setembro”, afirmou o organizador Marcelo Rocci , em nota divulgada na quarta-feira (1º).
Segundo os organizadores, os ingressos já vendidos para o festival serão válidos para a 
nova data, mas quem optar pelo ressarcimento terá 100% do valor do ingresso devolvido. A 
política de devolução será anunciada em breve pelos canais oficiais do evento. “Queremos 
que o João Rock seja realizado em um momento em que acreditamos que o Brasil já terá 
superado os desafios”, afirmou Luit Marques, organizador do evento.

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Este é o momento para desen-
volver seu relacionamento com 
cuidado. “Depois de fazer um es-
forço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. Tenha uma 
noite de relaxamento.

Você vai ser capaz de concluir um 
projeto financeiro ligado a uma 
compra essencial. Você está re-
carregando baterias por um influ-
xo de novas forças.

Se você se prender aos seus 
valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a nin-
guém. Uma vida equilibrada está 
ao seu alcance.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

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.

Você vai ser menos paciente 
do que o que as outras pessoas 
querem, mude a sua tática e você 
pode chegar a um compromisso. 
Aceite que você precisa de um 
descanso.

Se você se prender aos seus 
valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a nin-
guém. Uma vida equilibrada está 
ao seu alcance.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

O tempo que vai passando o leva 
a dar uma olhada em sua vida. 
Você pode recomeçar. Fique cal-
mo, você estará envolvido em um 
sentimento de paz e bem-estar.

Você vai encontrar seu próprio ca-
minho para dialogar, o que vai tor-
nar a vida mais fácil. Você precisa 
de mais liberdade e vai se sentir 
mais reacionário - você precisa 
respirar.

Você está de bom humor e mais 
relaxado, seu otimismo é muito 
oportuno, ideal para suavizar os 
conflitos. Você está em forma e 
vai saber como usar isso a seu 
favor. 

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Você não sente a necessidade de 
se justificar o tempo todo. Você 
poderá controlar sua vida. Você 
deve se preocupar com os exage-
ros nos prazeres da mesa, não se 
exceda.

O seu radar emocional estará ex-
tremamente aguçado e fará com 
que você seja seletivo. Há tantas 
coisas acontecendo ao seu redor 
que você só tem um desejo: ficar 
sozinho.

O clima poderia ser tenso no as-
pecto emocional. Você vai encon-
trar um equilíbrio, então começar 
a pensar. As circunstâncias são 
uma razão para manter sua vida 
privada separada.

www.meu-horoscopo-do-dia.com
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia. 

Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

UBERLANDENSES E OS SEUS CAMPEONATOS 
Os principais campeonatos disputados por clubes de 

Uberlândia são a Superliga Feminina de Vôlei (CBV), com 
o Dentil/Praia Clube; o Uberlândia Esporte Clube, no Cam-
peonato Mineiro – Divisão Especial (FMF), e o Uberlândia 
Vôlei (CBV), na Superliga B. A exemplo de todos os even-
tos esportivos pelo Brasil e pelo mundo, foram encerrados 
como estavam e outros suspensos até definição da grave 
situação mundial com a Covid-19. 

A Superliga Feminina 2019/2020 não terá um campeão. 
A Confederação Brasileira de Voleibol se reuniu por video-
conferência com as oito equipes que se classificaram para 
os playoffs. Seis clubes e a comissão de atletas votaram 
pelo fim do campeonato e dois foram contrários. Neste 
caso, não há campeão e o resultado respeita a classifica-
ção final do momento. Assim, a temporada 2019/2020 ter-
mina desta forma: Dentil/Praia Clube (MG), Sesc RJ, Itam-
bé/Minas (MG), Sesi Vôlei Bauru (SP), Osasco Audax São 
Cristóvão Saúde (SP), São Paulo/Barueri (SP), Fluminense 
(RJ), Curitiba (PR), Pinheiros (SP), Flamengo (RJ), Vali-
nhos Vôlei (SP) e São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP).

A Federação Mineira de Futebol suspendeu o Campeo-
nato Mineiro por tempo indeterminado. A medida foi toma-
da tão logo a entidade não teve mais condições dar con-
tinuidade ao torneio. Se vai ter continuidade, só o tempo 
dirá. Caso a situação persista por longo tempo, a federação 
pode também encerrar o campeonato na posição em que 
se encontra, quando foi suspenso. A classificação atual é a 
seguinte: América com 21, Tombense com 20, Atlético com 
18, Caldense com 17, Cruzeiro com 14, Patrocinense com 
12, Uberlândia e URT com 11, Boa com 8, Coimbra com 7, 
Villa Nova com 4 e o Tupynambás com 3 pontos. São 11 
rodadas e já foram realizadas 9. Ao UEC restam portanto 
duas partidas: no Parque do Sabiá, contra o Villa Nova, e 
em Tombos, contra o Tombense. O Verdão começou muito 
mal no campeonato, trocou de técnico, fez algumas contra-
tações e o time cresceu acentuadamente na competição. 
Como fugiu do fantasma do rebaixamento, agora chega a 
pensar numa vaga para a Série D do Campeonato Brasi-
leiro. 

Na Superliga B Masculina, a Confederação Brasileira 
de Voleibol se reuniu com os clubes e optaram pelo fim 
da competição. Dos oito times que jogaram o campeona-
to, cinco foram a favor e três contra a decisão. Como a 
equipe uberlandense (Uberlândia Vôlei) terminou a pri-
meira fase do torneio na segunda colocação, conseguiu 
o acesso direto, juntamente com o Vedacit/Vôlei Garu-
lhos, para a Superliga Masculina da divisão especial. 

BASQUETE DA CBB SERÁ REPENSADO 
Não vai ser agora, como estava previsto, mas vai acon-

tecer. A Confederação Brasileira de Basquete deu o pri-
meiro passo para realizar um novo Campeonato Brasileiro, 
torneio que chega a sua segunda edição e que no pró-
ximo ano substitui a Liga Ouro. O Brasileirão tinha início 
previsto para fevereiro de 2020, mas a Covid-19 mudou 
tudo e impediu o começo do campeonato. A proposta é: “O 
Campeonato Brasileiro coloca mais clubes para jogar em 
todo o país, vai ser para agregar e para dar oportunidade 
e emprego para mais atletas no Brasil. Quanto mais bas-
quete tivermos, melhor. Teremos mais oportunidades para 
revelar jogadores para nossas seleções e de popularizar o 
esporte. Ampliar o número de equipes jogando no adulto 
era uma promessa de campanha e estamos cumprindo”, 
disse o presidente da CBB, Guy Peixoto. O que foi discu-
tido e acertado na sede da Confederação, no Riocentro, 
pode mudar quando for programar novamente a compe-
tição. Quinze clubes estiveram na conversa. Desses, 11 
ficaram confirmados, sendo quatro do Paraná, quatro de 
Santa Catarina, um de Minas Gerais, um de Goiás e um 
do Distrito Federal. Flamengo e Pinheiros participaram do 
Congresso Técnico e podem confirmar a participação na 
disputa, assim como o Liga Nordeste-BA e Osasco-SP. O 
Tatuí, de São Paulo, também demonstrou interesse, mas 
não participou do congresso. Com certeza, tudo será dis-
cutido novamente. Naquela oportunidade ficaram confir-
mados: Maringá-PR, Ponta Grossa-PR, São José dos Pi-
nhais-PR, Campo Mourão-PR, Blackstar -SC, Joinville-SC, 
Brusque-SC, Blumenau-SC, Praia Clube-MG, Anápolis-GO 
e Cerrado-DF. Esse número já significa um aumento no nú-
mero de participantes e de partidas. A primeira edição do 
Brasileirão, em 2019, teve oito equipes. O Praia Clube de 
Uberlândia foi um dos clubes que confirmou participação 
durante a reunião no Rio de Janeiro. Como a Covid-19 cer-
tamente deixará profundas marcas na economia mundial, 
o esporte brasileiro vai repensar seu calendário em todos 
os níveis e este campeonato também passará por uma re-
visão entre a entidade promotora e os clubes participantes.

RESENHA ESPORTIVA
BRASILEIRO ÍCARO MIGUEL 
sobe ao topo do ranking
 | PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA, UM ATLETA NACIONAL TORNA-SE O NÚMERO 1

 � AGÊNCIA BRASIL

O mineiro Ícaro Miguel, 
de 24 anos, é o mais 
novo líder do ranking 

mundial da Federação Inter-
nacional de Taekwondo (Word 
Taekwondo), na categoria até 
87Kg. A atualização de abril 
foi divulgada na quarta (1º) 
no site da entidade.  Ainda 
em clima de comemoração, o 
atleta descreveu a emoção ao 
se ver no topo do ranking, em 
uma postagem em rede social.

“Melhor do mundo! Hoje 
saiu a atualização do ranking 
mundial e estamos em pri-
meiro lugar! Eu sou o primei-
ro taekwondista brasileiro a 
chegar no topo! Tô muito feliz 

mas também surpreso, porque 
imaginei que chegaria daqui 
a um tempo”, disse o lutador.

Uma das principais pro-
messas do país na moda-
lidade, Ícaro Miguel já está 
garantido nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio e vem com um 
histórico recente recheado 
de conquistas importantes. 
Foi Vice-campeão Mundial e 
medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos Peru e o 
bronze no Grand Prix de Sofia, 
um dos mais importantes do 
mundo.

Ainda nas redes sociais, o 
atleta completou: “Esse feito 
me traz muita confiança para 
os Jogos Olímpicos. Chegar 
lá como o melhor do mundo 
faz total diferença e me motiva 

ainda mais. Acredite em você. 
Aqui eu te provo que tudo é 
possível. O Brasil pode ter 
plenas condições de ter vários 
atletas melhores do mundo”, 
garante.

Ícaro alcançou a ponta com 
247.90 pontos, ultrapassando 
o russo Vladislav Larin (247.50 
pontos). Na categoria olímpica 
do brasileiro (até 80 kg), ele 
ocupa a quarta posição.

Além de Ícaro Miguel, os 
atletas Edival Pontes, o Neti-
nho, e Milena Titonelli também 
vão representar o Brasil na 
modalidade.

TAEKWONDO

ABELARDO MENTES JR/REDE DO ESPORTE
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ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 16/03/2020, às 09h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), localizada 
na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 
38408-252. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: 
Nicolò Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15/04/2020, às 09h00 (“AGO”): (i) das contas da administração, do relatório da 
administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019; (ii) da destinação do prejuízo líquido a Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) da 
remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020. Deliberações: Após exame e discussão das matérias da 
ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a 
convocação da AGO e a recomendação: (i): da aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço 
patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, sendo que 
tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos 
à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO; (ii): da destinação do prejuízo líquido apurado no exercício encerrado em 
31/12/2019, no valor de R$ 82.422.259,57 será absorvido da seguinte forma: (ii.a) R$ 26.720.955,38 da reserva especial para 
dividendos não distribuídos; e (ii.b) 55.701.304,19 da reserva de retenção de lucros, remanescendo o montante de R$ 24.461.561,96, 
não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; e (iii): da fixação da remuneração global dos administradores, até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado 
em 31/12/2020, no valor total de até R$ 1.555.837,00, ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP. O Conselho de 
Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora 
aprovadas, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi 
lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Uberlândia, 16 de março de 
2020. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico 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 
Certifico registro sob o nº 7785205 em 27/03/2020. Protocolo 201530201 - 26/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por meio
da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação supramencionada - Objeto:
Contratação de agente de integração para operacionalizar o programa de estágio
da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Municipal
de Uberlândia. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aber ta até a s  09:00 horas  do d ia 30/0 4/2020,  no e ndereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 01 de abril de 2020.EGMAR
SOUSA F ERRAZ.SUPERINTENDENTE DE PROTEÇÃO E DE FESA DO
CONSUMIDOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 143/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO"

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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BRASIL TEM 7.910 CASOS
confirmados de Covid-19
 | PAÍS TEM 299 MORTES; ÍNDICE DE LETALIDADE AUMENTOU DE 3,5% PARA 3,8%

 � AGÊNCIA BRASIL

O número de casos 
confirmados de in-
fecção pe lo  novo 

coronavírus no país subiu 
de 6.836 para 7.910 entre 
quarta-feira (1º) e ontem, 
conforme atualização do 
Ministério da Saúde. O nú-

mero de mortes passou de 
240 para 299. O índice de 
letalidade subiu de 3,5% 
para 3,8%.

As mortes ocorreram em 
São Paulo (188), Rio de Ja-
neiro (41), Ceará (20), Per-
nambuco (9), Piauí (4), Rio 
Grande do Sul (5), Paraná 
(4), Amazonas (3), Distrito 

PANDEMIA

Federal (4), Minas Gerais 
(4), Bahia (3), Santa Catari-
na (2), Rio Grande do Norte 
(2), Sergipe (2), Alagoas (1), 
Maranhão (1), Mato Grosso 
do Sul (1), Pará (1), Espírito 
Santo (1), Goiás (1), Paraíba 
(1) e Rondônia (1).  

Os novos casos totaliza-
ram 1.076. O resultado sig-
nificou um aumento de 16% 
em relação ao total registra-
do antes. Mas se considera-
do apenas os novos casos, 
o desempenho foi menor do 
que nos dois dias anteriores, 

quando os números foram, 
respectivamente, de 1.119 
(em 1º de abril) e 1.138 (em 
31 de março).

Nas últimas 24 horas, 
foram 58 novas mortes. O 
resultado é a maior série 
histórica. Nos três dias des-
ta semana, os números de 
novas mortes totalizaram 
23, 42 e 40. No tocante ao 
perfil das vítimas, 58% eram 
homens e 42%, mulheres. 
No recorte por idade, 89% 
das vítimas tinham acima de 
60 anos.

IMPOSTO DE RENDA

Pagamento da 1ª cota
é adiado pela Receita

 � AGÊNCIA BRASIL

A Receita Federal adiou 
a data de pagamento da 
primeira cota do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
e retirou a exigência de in-
formar o número do recibo 
de entrega da última decla-
ração. As medidas são em 
decorrência do adiamento do 
prazo final para entrega da 
Declaração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física, do 
dia 30 de abril para o dia 30 
de junho de 2020, anunciada 
na quarta-feira (1º).

“Como consequência, a 
data do débito automático da 
1ª cota passa de 10 de abril 
para o dia 10 de junho e as 
datas permitidas para o dé-
bito automático das demais 
cotas passam a ser aquelas 
compreendidas entre 11 de 
junho (originalmente era 11 

de abril) e o último dia do 
prazo, agora, dia 30 de junho 
de 2020”, informou ontem a 
Receita, em nota.

Sobre o recibo do ano 
anterior, a Receita informou 
que, historicamente, há con-
tribuintes que se dirigem às 
unidades de atendimento do 
órgão para pegar o número 
do recibo da última declara-
ção, seja porque perderam a 
versão impressa ou não têm 
mais acesso à mídia ou ao 
computador em que estava 
armazenado o recibo.

“Com a alteração do pra-
zo e a retirada da exigência 
da informação do número 
do recibo, objetiva-se evitar 
eventuais aglomerações 
de contribuintes no atendi-
mento da Receita Federal, 
bem como em empresas 
ou instituições financeiras”, 
informou a nota.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Maioria das mortes é em 
São Paulo, com 188



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 




