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Pacientes com leucemia relatam falta 
de remédios para tratamento na rede
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O atual cenário econômico brasileiro 
reflete medidas e caminhos tomados pelo 
governo desde meados do ano de 2014, 
em que o Brasil começou a sentir os efei-
tos de uma crise econômica e política. 
Diante dessa recessão, houve aumento 
do desemprego e, em consonância, au-
mentou o número de trabalhadores infor-
mais, para garantir renda e conseguir fa-
zer frente às suas necessidades diárias. 
Dados mostram que no ano de 2019, a 
taxa média de desemprego foi de 11,9% 
- pouco abaixo da taxa de 2018, que foi 
de 12,3%. Apesar disso, como dito, au-
mentou-se o número de trabalhadores 
informais (que atingiu em 2019 a marca 
de 41,1%).

Se esse cenário já não era positivo, 
agora, com a pandemia do Covid-19, 
tende a se agravar, pois haverá impactos 
negativos sobre a indústria, o comércio e 
a construção civil.

No Brasil, atualmente, são centenas 
de casos confirmados, milhares de casos 
suspeitos e dezenas de mortes em de-
corrência dessa pandemia. Mas, um fato 
importante nas estatísticas até o momen-
to divulgadas é que elas não refletem a 
realidade, pois não há testes suficientes 

para a população com sintomas, o que 
pode produzir dados subestimados. Além 
disso, é preciso considerar que somos 
um país com uma grande desigualdade 
de renda, no qual, segundo dados do 
IBGE (2019), 13,5 milhões de pessoas 
sobrevivem com até R$ 145 mensais.

Mas diante de um cenário tão alar-
mante, o que pode ser feito?

O que pode e deve ser feito é uma 
maior atuação do governo brasileiro for-
necendo condições mínimas para que a 
população possa enfrentar este momen-
to e, ao mesmo tempo, tenha garantias 
de que, apesar da situação pessimista, 
terá condições mínimas de vida, incluin-
do no aspecto econômico, de saúde e de 
bem-estar.

O governo tem então proposto algu-
mas medidas que, ao meu ver, são insu-
ficientes e não resolvem um dos grandes 
problemas: a condição de subemprego e 
os trabalhadores informais, aqueles que 
não possuem respaldo legal que garanta 
seus direitos. Um dos pronunciamentos 
do governo anunciou a liberação de R$ 
200 aos trabalhadores informais. A ideia 
é diminuir a recessão econômica, uma 
vez que grande parte da população en-

GABAGLIA - 
O MÉDICO 
ITINERANTE

Quando se terminou a construção da 
capela curada de N. S. do Carmo e São 
Sebastião, rodeada de casebrezinhos hu-
mildes com uma bica d’água puxada lá de 
perto do Carrefour, aí por 1853, o Arraial 
de São Pedro de Uberabinha já tinha o 
seu primeiro farmacêutico prático que por 
aqui aportara por volta de 1850. Era o Mi-
guel Jacintho de Mello, que repartia seus 
dons curativos com os raizeiros e benze-
dores da região.

Não demorou muito para que batesse 
por aqui o primeiro farmacêutico licen-
ciado, o músico e professor de primeiras 
letras, Antônio Maximiano Ferreira Pinto, 
que instalou a primeira banda de música 
do lugar. Eram todos membros da sua fa-
mília, por isso chamava-se a “Banda dos 
Pintos”.

Maximiano era conhecido por “Pintão” 
e legou-nos uma descendência respeitá-
vel. São ramos de sua família os Oliveira 
Pinto de nossos dias, fervorosos espíritas 
dedicados à caridade humana.

Até aí, a saúde dos nossos antepassa-
dos estava nas mãos desses profissionais 

mais os benzedores e raizeiros e se suas 
meizinhas descomplicadas não resolves-
sem, só havia dois jeitos de se fazer um 
tratamento: ir a Uberaba, ou chamar um 
médico de lá. Qualquer dos dois tinha que 
ir (ou vir) em lombo de burro ou em carro 
de bois. Às vezes, quando o “doutor” che-
gava, o doente já estava curado ou morto.

Preocupado com essa situação que se 
arrastou até depois da emancipação do 
município, o povo se reuniu e resolveu 
contratar um médico. Naqueles tempos, 
havia a curiosa estirpe dos profissionais 
itinerantes que ficavam uns tempos aqui, 
outros acolá, de povoado em povoado, 
como jogador de futebol. Estavam sem-
pre onde lhe pagassem melhor o “passe”.

Esses médicos tinham família que se 
fixava em algum lugar, mas sustentavam-
na circulando com seus conhecimentos.

A comunidade procurou o Dr. Car-
los Gabaglia. Ele pediu, por um ano em 
Uberabinha, seis contos e seiscentos mil 
réis. Era muito. Os habitantes se reuni-
ram, juntaram as economias disponíveis 
e conseguiram apenas cinco contos e oi-
tocentos mil réis.

Era 1895. A Câmara Municipal já esta-
va em sua segunda legislatura. O expe-
riente vereador Augusto César Ferreira e 
Souza, que já tinha sido Deputado Pro-
vincial em Minas Gerais e Agente Execu-

DIANTE DA CATÁSTROFE, O QUE PODE SER FEITO PELA ECONOMIA?
 � POR POLLYANA RODRIGUES GONDIN, ECONOMISTA
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[...] esperamos que novas medidas 
sejam anunciadas pelo governo 
para garantir apoio ao combate 
à pandemia e, ao mesmo tempo, 
permitir o funcionamento da 
economia - mesmo que em níveis 
mais baixos

Naqueles tempos, havia a curiosa 
estirpe dos profissionais itinerantes 
que ficavam uns tempos aqui, outros 
acolá, de povoado em povoado, 
como jogador de futebol. Estavam 
sempre onde lhe pagassem melhor o 
‘passe’. Esses médicos tinham família 
que se fixava em algum lugar, mas 
sustentavam-na circulando com seus 
conhecimentos

ARTIGO DO LEITOR Caso também queira ter seu artigo publicado, envie o texto para o 
e-mail redacao@diariodeuberlandia.com.br 

Antônio Pereira da Silva
Jornalista e professor CRÔNICA DA CIDADE

O conteúdo desta coluna 
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necessariamente, a opinião 
do Diário de Uberlândia.

contra-se em isolamento social, o que 
impacta diretamente comércios e traba-
lhadores informais.

Desse modo, esperamos que novas 
medidas sejam anunciadas pelo governo 
para garantir apoio ao combate à pande-
mia e, ao mesmo tempo, permitir o fun-
cionamento da economia - mesmo que 
em níveis mais baixos. Soma-se a isso a 
necessidade de atuação dos governan-
tes fornecendo subsídios aos trabalha-
dores e aos empresários para que estes 
tenham consciência e consigam manter 
seus empregados, sem causar o desem-

prego em massa.
Enquanto isso, devemos nos cons-

cientizar a gastar nossa renda da melhor 
forma, evitando desperdícios e contri-
buindo com os comerciantes locais e in-
formais, que se veem em um momento 
assustador e tentam driblar as dificulda-
des por meio de, por exemplo, anúncios 
de seus produtos nas redes sociais e en-
tregas em domicílio. Assim, governo, em-
presários e trabalhadores podem se unir 
para evitar um colapso, resguardando in-
clusive, o psicológico da população mais 
vulnerável.

tivo em Uberabinha, resolveu socorrer a 
população entrando com um Projeto de 
Lei, no dia 7 de janeiro, propondo comple-
mentar a verba levantada pelo povo. Só 
que a Câmara também não tinha dinhei-
ro. O jeito foi emitir uma Nota Promissória 
que o “doutor” aceitou.

Ficou apenas um ano. Mas, nesse pe-
ríodo teve intensa vida social. Foi, entre 
outras coisas, escolhido presidente da co-
missão que organizou os festejos da inau-
guração da estação da Mogiana.

Não sei se partiu para outra cidade, se 
voltou para o seio da família, o que hou-

ve. Mas, foi-se. Vencido o contrato, fez as 
malas, tomou um trem na Mogiana e nun-
ca mais apareceu.

Segundo o Dr. Longino Teixeira, Gaba-
glia teve movimentada clínica.

Foi o nosso primeiro médico. Merecia 
até uma rua. Por sorte, a linha de ferro 
que o levou trouxe-nos, no mesmo ano, o 
primeiro médico fixo, o Dr. Rafael Rinaldi, 
que ficou aqui até falecer. Foi o anjo da 
guarda do nosso povo.

Fontes: Atas da Câmara, jornais da 
época, Dr. Longino Teixeira.
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UBERLÂNDIA

Casos confirmados de 
Covid-19 chegam a 49

 � DA REDAÇÃO

Ontem, o número de ca-
sos confirmados pela con-
taminação do coronavírus 
chegou a 49 em Uberlândia. 
A informação consta no bo-
letim epidemiológico diário 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
nos canais oficiais da pre-
feitura. 

Ainda de acordo com o 
levantamento, a quantidade 
de mortes em investigação 
pela Covid-19 segue em oito 
na cidade. Outras duas já 
foram confirmadas para a 
doença na última semana e 
quatro foram descartadas.

O município tem 1.715 
notificações suspeitas de 
coronavírus. O boletim infor-
ma também que 402 testes 
já foram descartados para 
o vírus.

Segue em 60 o número 
de pacientes internados 
em unidades de saúde com 
sintomas da enfermidade. 
A Prefeitura não informa se 

os pacientes já passaram 
por exames para confirmar 
ou não a contaminação do 
coronavírus. Dos pacientes 
hospitalizados, 28 estão em 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e 32 em leitos de 
enfermarias. 

 �  MINAS GERAIS

Já são 525 casos confir-
mados da Covid-19 em todo 
o território mineiro, segundo 
o boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG). O núme-
ro de óbitos confirmados 
para a doença subiu para 
nove e 119 óbitos seguem 
em investigação.

As mortes atestadas 
para o coronavírus se tratam 
de vítimas dos municípios 
de Uberlândia (2), Belo 
Horizonte (4), Mariana (1), 
Montes Claros (1) e Ouro 
Fino (1). Em relação à quan-
tidade de casos suspeitos 
pela contaminação do vírus, 
Minas Gerais tem 47.715.

CHOCOLATE E DOCES

Lojas são autorizadas
a funcionar na cidade

 � DA REDAÇÃO

O Núcleo Estratégico 
do Comitê Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19 
autorizou, ontem, o funcio-
namento de lojas do setor 
de doces e chocolates em 
Uberlândia. A decisão visa 
acatar solicitação dos lojis-
tas para a reabertura dos 
estabelecimentos, conside-
rando que a Páscoa, come-
morada no dia 12 de abril, é 
uma data importante para a 
economia do setor.

Apesar da autorização 
ter sido liberada, os comer-
ciantes deverão tomar algu-
mas medidas, estabelecidas 
pelas autoridades de saúde 
e órgãos sanitários, para 
continuar mantendo a se-
gurança dos funcionários e 

clientes, como higienização 
do ambiente e equipamen-
tos de trabalho com álcool 
70% ou solução de hipoclo-
rito de sódio.

A medida também re-
força a proibição de aglo-
merações no interior ou em 
áreas de espera do estabe-
lecimento, inclusive em filas 
formadas na área externa, 
com distanciamento mínimo 
de 1,5m entre pessoas, e a 
disponibilização de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual a todos os funcionários, 
inclusive máscaras e luvas, 
conforme novas diretrizes 
do Ministério da Saúde. Por 
fim, a disponibilização de 
álcool em gel antisséptico 
para higienização das mãos 
a todos os funcionários e 
clientes.  

Vereadores iniciam semana 
após mudanças partidárias
 | COM O FIM DA JANELA PARTIDÁRIA NA SEXTA, 12 FORAM PARA OUTRAS LEGENDAS

 � SÍLVIO AZEVEDO

Segundo a legislação 
eleitoral, sete meses 
antes da eleição abre-

se a janela partidária, pe-
ríodo em que deputados e 
vereadores podem trocar de 
partido sem o risco de perder 
o mandato por infidelidade 
partidária. Esse ano, o prazo 
de 30 dias terminou na últi-
ma sexta-feira (3).

Na Câmara Municipal de 
Uberlândia, 12 vereadores 
começaram a semana em 
novos partidos. Desses, dois 
estavam sem legenda no iní-
cio da janela, dia 5 de março. 
Entre os que optaram pela 
mudança estão o presidente 
de Casa, Ronaldo Tannús, 
que trocou o MDB pelo PL, o 
recém-empossado Guilher-
me Miranda, que foi do PSD 
para o PP, Liza Prado, do 
Pros para o MDB, e Adriano 
Zago, que visando a eleição 
para o executivo migrou do 
MDB para o PDT.

No início da janela parti-
dária, o Diário fez um levan-
tamento que mostrou que 
15 dos 27 vereadores ga-
rantiriam permanência nos 
partidos. Desses, apenas 
Liza Prado fez a migração. 
Segundo ela, a escolha foi 
motivada por uma atitude da 
própria legenda.

“Eu perdi o partido. Fal-
tando poucos dias para a 
janela partidária a execu-
tiva nacional nomeou uma 
comissão provisória. Eu era 
presidente do partido e esta-
va preparando uma lista para 
saber quem estava filiado e 
ativo para montar a chapa. 
Quando olhei no sistema, 
tinha uma comissão nova”.

Diante dessa situação, 
Liza disse que procurou um 
partido que lhe desse uma 
segurança de trabalhar e 
pensar em uma possível 
reeleição. “O MDB é um 
partido equil ibrado, sem 
extremos e tem história no 
país. Eu não pensava em 
candidatar, mas agora abriu 
essa possibilidade, mas vai 
depender. Não vejo clima 
para eleição com tudo que 
o país passa por causa do 
novo coronavírus”.

O MDB recebe Liza, mas 
perdeu dois vereadores. Um 
dele é o presidente Ronaldo 
Tannús, que agora está no 
PL. Segundo ele, a disputa 
política interna foi o que 
mais pesou para a saída. 
“O MDB aqui é dividido em 
duas, três alas. Nem sabiam 
se montariam chapa, pois 
nem para conversar me 
chamaram. E o PL montou 
uma chapa muito boa. Con-
versei com vários partidos 
e é quem vai me dar opor-
tunidade de uma disputa 
mais igualitária e com boas 
chances de ser reeleito”.

LEGISLATIVO

VEREADORES AFASTADOS QUE MUDARAM DE PARTIDO

Partido atual Partido antigo

Doca Mastroiano Patriota PL

Marcelo Cunha PMB Sem Partido

Murilo Ferreira Não informou Sem Partido

Ronaldo Alves Democracia Cristã PSC

Vilmar Resende PP PSB

VEREADORES QUE MUDARAM DE LEGENDA

Partido atual Partido antigo

Adriano Zago PDT MDB

Airton Pinhal PL PP

Charles Charlão PP Sem Partido

Gláucia da Saúde PSDB PMN

Guilherme Miranda PP PSD

Heliomar Bozó PSD PSB

Jussara Matsuda Sem Partido PSB

Liza Prado MDB Pros

Odair José Avante PC do B

Ronaldo Tannús PL MDB

Sergio do Bom Preço PP PSB

Thiago Fernandes PSL Patriota

Tunico PL Sem Partido

Outro vereador que saiu 
do MDB foi Adriano Zago, 
que disse à reportagem que 
encontrou no PDT melhores 
oportunidades para viabilizar 
sua pré-candidatura a prefei-
to de Uberlândia.

“Tomei essa decisão por 
considerar que para dar con-
tinuidade ao meu trabalho 
dentro de um projeto maior 
para a cidade de Uberlândia, 
precisaria buscar uma nova 
legenda. Dentro de uma 
nova convergência partidária 
que estamos construindo em 
meio à maior crise política no 
município”.

Sobre a escolha por se 
colocar à disposição como 
pré-candidato ao Executivo 
a tentar uma reeleição como 
vereador, Zago enfatiza que-
rer ser mais um reforço na 
luta pela restauração da cre-
dibilidade da classe política 
da cidade, abalada pelos 
escândalos de corrupção.

“Essa também é uma das 
razões pela qual coloquei 
meu nome à disposição para 

ser pré-candidato a prefeito 
de Uberlândia. Esse não é 
um projeto pessoal. Juntos 
e com muito diálogo, vamos 
fazer uma frente ampla de 
siglas. E o PDT me ofereceu 
um projeto maior e mais rele-
vante - da retomada da ética 
e da honestidade na política 
e na administração pública 
uberlandense”. 

Quem também deixou o 
partido foi a vereadora Dra. 
Jussara Matsuda, que con-
firmou à reportagem que se 
desfiliou do PSB, mas não 
informou sobre seu desti-
no. Disse apenas que não 
será candidata à reeleição. 
Segundo divulgado pelo de-
partamento de Comunicação 
da Câmara Municipal, ela 
não se filiou a outra legenda. 
“Entendo que já dei minha 
contribuição nesse poder e 
é preciso abrir espaço para 
que outras pessoas também 
tragam suas experiências e 
competências para contribuir 
com o desenvolvimento da 
nossa querida Uberlândia”.

 � VEREADORES 
AFASTADOS

Os vereadores que estão 
com mandato suspenso tam-
bém se movimentaram no 
período da janela partidária. 
Dos 13, oito se mantiveram 
nos partidos de origem. Ou-
tros três mudaram de legen-
da. São eles: Ronaldo Alves, 
Vilmar Rezende e Doca Mas-
troiano, indo para o Demo-
cracia Cristã, PP e Patriota, 
respectivamente.

Marcelo Cunha estava 
sem partido e fechou com 
o PMB. Murilo Ferreira, que 
também não tinha legenda 
se filiou, mas informou que 
aguarda decisões para divul-
gar em qual.

Todos ainda podem con-
correr à reeleição em outubro, 
pois os direitos políticos não 
foram suspensos no pedido de 
afastamento feito pelo Minis-
tério Público Estadual durante 
investigações das operações 
Má Impressão, Guardião ou O 
Poderoso Chefão.

ALINE REZENDE/CMU

REUTERS/THOMAS PETER

Janela partidária começou 
no dia 5 de março e 

terminou em 3 de abril
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CÂNCER

Pacientes relatam suspensão de remédios
 | ENFERMOS COM LEUCEMIA BUSCAM MEIOS JURÍDICOS PARA GARANTIREM A CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DA DOENÇA

 � IGOR MARTINS

Três pacientes do Hospi-
tal do Câncer de Uber-
lândia tiveram o forneci-

mento de seus medicamentos 
contra a leucemia suspensas 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-
MG) desde a última semana. 
A interrupção é válida para os 
remédios utilizados na tercei-
ra fase do tratamento contra a 
enfermidade.

O motivo da suspensão, 
conforme aponta o Proto-
colo Clínico de Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) é que 
a secretaria só prevê o forne-
cimento até a segunda linha 
de tratamento. O Diário teve 
acesso ao relatório médico 
de um dos pacientes, mos-
trando que o documento en-
caminhado pela Diretoria de 
Medicamentos Especializa-
dos da Superintendência de 
Assistência à Saúde de Minas 
Gerais diz que o hospital de-
verá arcar com o tratamento, 
já que o Ministério da Saúde 
não disponibiliza a terapia de 
terceira linha.

O relatório aponta ainda 
que o medicamento é de alto 
custo e o valor não é repassa-
do ao hospital. A reportagem 
entrou em contato com os 
três pacientes na manhã de 
ontem. Eles afirmaram que 
vinham recebendo os medi-
camentos da terceira fase do 
tratamento normalmente nos 
últimos meses.

 � PROGRESSÃO DA 
DOENÇA

Um dos pacientes afeta-

dos é Fernando Alves Vieira. 
Diagnosticado com leucemia 
em outubro de 2017, ele 
aguarda um transplante de 
medula óssea e tentará con-
seguir na justiça a garantia de 
entrega de seus medicamen-
tos, que devem ser utilizados 
de maneira contínua. Vieira 
afirmou que vinha recebendo 
o remédio desde dezembro 
de 2019.

Segundo ele, seu advo-
gado já procurou o Ministério 
Público e a Defensoria Pú-
blica, mas ainda não obteve 
resposta, devido ao novo 
coronavírus, que fechou co-
mércios e colocou algumas 
entidades em recesso em 
Uberlândia.

De acordo com o médico 
de Fernando, a leucemia do 
jovem de 26 anos é agressi-
va com potencial de levar o 
paciente a óbito.

No momento, Vieira en-
contra-se em resposta hema-
tológica com o medicamento 
em questão e existe o risco 
de progressão da doença.

“É uma situação difícil. 
Me deram um laudo médico 
bem criterioso. Só tenho mais 
10 comprimidos e não tenho 
como comprar o remédio. 
Ele dura um mês e custa 
aproximadamente R$ 17 mil. 
Pensa eu gastar esse dinhei-
ro mensalmente com uma 
medicação”, disse.

Outro paciente que en-
frenta o mesmo problema 
é Marcelo Batista Gomes, 
que foi diagnosticado com 
leucemia mieloide crônica em 
2014. Ele já fez o uso de três 
remédios durante o seu trata-
mento, mas afirmou que o de 
maior efeito até hoje foi justa-

mente o utilizado na terceira 
fase, o dasatinibe. Agora, ele 
teme não conseguir dar con-
tinuidade ao enfrentamento à 
leucemia e também pretende 
recorrer aos meios jurídicos 
para seguir recebendo o me-
dicamento.

Entretanto, com o surto 
do novo coronavírus na cida-
de, várias entidades legais 
estão fechadas e passaram 
a atender remotamente. “Tá 
tudo fechado. Estamos ten-
tando falar com o Ministério 
Público e a Defensoria. Eles 
são a nossa esperança. A 
situação é muito arriscada, 
muito complicada. Se inter-
romper a medicação eu sei 
que vou piorar. Estamos com 
medo de nem conseguir pedir 
ajuda”, disse.

Gomes afirmou que ainda 
possui comprimidos para to-
mar durante o mês de abril, 
mas está preocupado com 
o que vem depois. Se ficar 
sem o remédio, a leucemia 
de Marcelo pode se agravar 
e uma nova mutação pode 
acontecer, podendo tornar a 
medicação ineficaz. “Estou 
bem devido ao remédio, mas 
se eu parar de tomar, além 
de ficar mal, ele pode parar 
de funcionar”, relatou.

 � MEDO

“A gente não entende uma 
coisa dessas. Estava rece-
bendo o remédio normal, e de 
repente pararam de fornecer 
no hospital. Não posso ficar 
sem remédio. Não tomando 
o remédio, eu corro o risco 
de morrer”. Este é o relato de 
Mário Albery Soares Perdo-
mo, que já está na luta contra 

REDE MUNICIPAL

Portal oferece material didático para alunos 
 � CAROLINE ALEIXO

A Prefeitura de Uberlân-
dia lançou ontem uma fer-
ramenta para disponibilizar 
conteúdo didático aos alunos 
durante a suspensão das au-
las da rede municipal de en-
sino em virtude da pandemia 
da Covid-19. A plataforma 
chamada “Escola em Casa” 
pode ser usada gratuitamen-
te em desktop e também por 
meio de dispositivos móveis.

O sistema está inserido 
dentro do portal da Prefeitura 
de Uberlândia e, para aces-
sá-lo, basta clicar na guia de 
“serviços” e, em seguida, no 
portal Escola em Casa. Veja 
vídeo abaixo. 

Serão disponibilizadas 
diversas atividades para 
alunos do ensino fundamen-
tal (do 1° ao 9° ano), ensino 

infantil e também do progra-
ma Educação para Jovens e 
Adultos (EJA). Os materiais 
ofertados incluem textos, ati-
vidades para colocar em prá-
tica o aprendizado, vídeos, 
livros literários e sugestões 
bibliográficas com links de 
outros sites, a fim de com-
plementar o conhecimento 
do aluno.

Os conteúdos serão re-
novados a cada semana e 
postados às segundas-feiras. 
Além disso, a ferramenta vai 
oferecer a opção para que 
os professores da rede mu-
nicipal possam gravar vídeos 
com breve explicação sobre 
as matérias. 

Durante entrevista à im-
prensa para apresentação da 
ferramenta, nesta tarde, a se-
cretária municipal de Educa-
ção, Tânia Toledo, reforçou a 
participação dos professores 

municipais que auxiliaram no 
oferecimento dos materiais e 
da importância para as famí-
lias aproveitarem o conteúdo. 

“Nesse momento em que 
vivemos a situação da pan-
demia, os alunos e adoles-
centes estão todos em casa 
e os pais preocupados com 
o afastamento escolar. Nós 
entendemos que precisa-
mos dar uma resposta para 
que as crianças não fiquem 
tempo demais sem contato 
com os estudos. Nossa in-
tenção é que nossos alunos 
evitem a perda acadêmica 
neste período de ausência 
da escola propriamente dita”, 
disse Tânia. 

A secretária informou ain-
da que a ferramenta está 
sendo aprimorada aos pou-
cos e, neste momento, está 
disponível o primeiro bloco 
de atividades para as crian-

ças do ensino fundamental. 
Novos conteúdos serão pos-
tados nos próximos dias, bem 
como jogos interativos, sala 
de leitura etc. 

 � MATERIAL IMPRESSO

A plataforma também dá a 
opção para que os pais pos-
sam imprimir as atividades 
para que os filhos possam 
executá-las no papel. No 
caso das famílias que não 
têm condições de acessar 
a plataforma e imprimir o 
conteúdo didático, a rede 
de ensino contará com um 
horário especial para que a 
escola oferte as impressões.

O material impresso pode-
rá ser adquirido nas escolas 
da rede, nas terças-feiras, 
das 8h às 10h. Contudo, a 
medida vale a partir da pró-
xima semana, dia 14 de abril.

a leucemia há 16 anos.
Na terceira fase da sexta 

geração de seu tratamento, 
ele, assim como Fernando, 
está fazendo uso do nilotini-
be para combater a doença. 
O idoso de 77 anos afirmou 
que só tem comprimidos para 
mais oito dias e mostrou pre-
ocupação com a suspensão 
na disponibilização dos me-
dicamentos.

Mesmo diante do proble-
ma, o paciente tenta manter 
a calma e procura alternativas 
para garantir a entrega de seu 
medicamento. Impossibilitado 
de fazer um transplante de 
medula óssea, Perdomo tem 
buscado entidades legais 
que o possam ajudar neste 
momento delicado. “Me reuni 
com alguns médicos no hos-
pital quando recebi a notícia 
e estou providenciando no 
Ministério Público para con-
seguir falar com o promotor 

de justiça. O problema é que 
as coisas estão fechadas por 
conta do novo coronavírus, 
e por conta da minha idade 
não posso ficar saindo de 
casa. Está muito complicado”, 
disse.

O transplante de medula 
óssea é contraindicado para 
pessoas com a idade de 
Mário. 

 � POSICIONAMENTO

Por meio de nota, o Hos-
pital de Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(HC-UFU) esclareceu que 
não foi informado sobre a 
falta de medicamentos para 
pacientes oncológicos e que 
tomou ciência pela mídia de 
que os medicamentos dasa-
tinibe, imatinibe e nilotinibe 
estariam em falta.

O HC-UFU informou ainda 
que tais medicamentos são 

fornecidos pela Secretaria 
Estadual de Saúde, por meio 
do Sistema Integrado de Ge-
renciamento da Assistência 
Farmacêutica (Sigaf), e que 
no presente momento tem 
todos eles em estoque.

A Secretaria Estadual de 
Saúde, por sua vez, informou 
que os medicamentos dasa-
tinibe e nilotinibe não fazem 
parte da lista do Componente 
Especializado de Assistência 
Farmacêutica da SES-MG.

 � NA JUSTIÇA

Ainda ontem, um dos pa-
cientes entrevistados pelo 
Diário disse que esteve no 
Ministério Público Federal de 
Uberlândia e foi informado 
que a promotoria deve mover 
uma ação a respeito. “Pedi-
ram para a gente aguardar e 
creio que teremos respostas”, 
afirmou Fernando Alves.

ARQUIVO PESSOAL

Fernando Alves e Marcelo 
Batista recorreram ao 

Ministério Público Federal 

MINAS

Governo faz primeiro 
repasse para Covid-19

 � AGÊNCIA ASSEMBLEIA

O Governo de Minas 
publicou no último sábado 
(4) no jornal Minas Gerais, 
o Diário Oficial do Estado, 
o Decreto 159, de 3 de abril 
de 2020, do governador 
Romeu Zema, que autoriza 
o primeiro o primeiro repas-
se de recursos referente à 
abertura de crédito especial 
prevista na Lei 23.632, de 
2020. Foram repassados 
R$ 190.078.383 para dez di-
ferentes órgãos do Estado.

A Lei cria o Programa de 
Enfrentamento dos Efeitos 
da Pandemia Internacional 
Covid-19 e autoriza a aber-
tura de crédito especial ao 
Orçamento Fiscal do Estado 
para ações de combate ao 
coronavírus, no total de R$ 

260.405.961.
A nova norma também 

permite que os deputados 
remanejem para esse fim 
recursos de emendas par-
lamentares, o que poderá 
elevar o valor para cerca de 
R$ 300 milhões. Trata-se 
do maior volume de dinhei-
ro empregado, até agora, 
no enfrentamento da pan-
demia, em Minas Gerais. 
Segundo o presidente da 
ALMG, deputado Agostinho 
Patrus (PV), esse valor é o 
triplo do que foi destinado ao 
Estado pelo governo federal 
para o mesmo fim.

O primeiro repasse, 
previsto no Decreto 159, 
contemplou 10 órgãos do 
Estado, entre eles Corpo 
de Bombeiros, Hemominas 
e outros. 
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ÁGUA CIDADÃ
Diante dos últimos acontecimentos, o Progra-

ma Escola Água Cidadã, do Dmae, conta com 

alternativas para permanecer com as aulas 

de educação ambiental. Teve início neste 

mês o projeto “EducAção Virtual”, disponível 

na plataforma Google. O novo projeto é uma 

forma dos alunos continuarem aprendendo 

sobre a importância dos recursos hídricos e 

da preservação ambiental. 

ATENDIMENTO
Em função das recomendações do Comitê 

Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, a 

Aciub promoveu mudanças no atendimento 

prestado ao público e associados. Além do 

adiamento e cancelamento dos eventos que 
seriam realizados pela associação, as reuni-
ões presenciais estão suspensas tempora-
riamente. O atendimento presencial na sede 
da Aciub também não está sendo realizado, 
mas os colaboradores trabalham em regime 
de plantão para garantir o suporte necessário 
aos associados e comunidade.

APOIO
A Casa de Apoio ao Estrelassulense, que aco-
lhe os pacientes de Estrela do Sul, Cascalho 
Rico e Grupiara que vêm para Uberlândia em 
busca de tratamento médico no Hospital de 
Clínicas e no Hospital do Câncer, necessita 
de doações. Quem desejar colaborar com a 
instituição deve entrar em contato pelo tele-
fone (34) 3304-2397.

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

CINEMA

Disney decide adiar filmes da Marvel
 | MEDIDA ANUNCIADA PELO ESTÚDIO ALTERA CALENDÁRIO DE LANÇAMENTOS; MULAN SERÁ EXIBIDO EM 24 DE JULHO

 � FOLHAPRESS

A Disney, estúdio que 
controla grandes mar-
cas como Marvel e 

Pixar, anunciou na sexta-feira 
(3) mudanças no calendário 
de estreias deste ano devi-
do à crise do coronavírus. 
A adaptação live-action de 
“Mulan”, cujo plano original 
era estrear no último dia 27, 
foi empurrada para 24 de ju-
lho. “Viúva Negra”, principal 
aposta dos quadrinhos da 
Marvel para este ano, já tinha 
suspendido seu lançamento 
em abril. Agora foi anunciada 
a nova data, 6 de novembro, 
antes separada para a es-
treia de “Os Eternos”, outra 
produção do estúdio de “Vin-
gadores”, que vai para 12 de 
fevereiro de 2021.

O efeito cascata da Mar-
vel continua: “Shang-Chi e 

a Lenda dos Dez Anéis” foi 
de fevereiro para maio, e a 
sequência de “Doutor Es-
tranho”, que já tinha sus-
pendido suas gravações por 
causa do vírus, foi adiada 
de maio para novembro. 
O quarto filme de Thor, sub-
titulado “Love and Thunder”, 
foi de novembro de 2021 
para fevereiro de 2022. No 
mesmo ano, estão mantidas 
as estreias das sequências 
de “Pantera Negra” e “Ca-
pitã Marvel” para maio e 
novembro, respectivamente. 
A adaptação da saga juvenil 
“Artemis Fowl” foi tirada do 
lançamento dos cinemas em 
maio e vai estrear exclusiva-
mente na plataforma de strea-
ming Disney+, ainda sem data. 
O quinto filme da franquia 
“Indiana Jones”, sobre o qual 
ainda se sabe muito pouco, 
foi empurrado um ano para a 

frente: sairia em julho de 2021, 
agora deve chegar em julho 
de 2022. Já “The French Dis-
patch”, novo e estrelado filme 
do ídolo indie Wes Anderson, 
saiu de julho de 2020 para 

novembro deste ano.
Chama a atenção uma 

permanência: “Soul”, pró-
ximo fi lme da Pixar, não 
foi adiado e a Disney ain-
da aposta em lançá-lo nos 

cinemas em 19 de junho. 
Uma das poucas estreias que 
restaram no verão americano: 
“Mulher Maravilha 1984”, por 
exemplo, foi movido pela 
Warner de junho para agosto. 

Os estúdios parecem apostar 
que dois meses é muito pou-
co tempo para que o público 
volte a encher cinemas após o 
coronavírus. Por ora, a Disney 
parece discordar.

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O casal João Coelho 
Neto e Thati Lelis Coelho

A beleza de Andreia 
Penna na coluna de hoje

O médico veterinário 
Sílvio Mundim
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HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Você está seguindo o seu plano. 
Siga o entusiasmo de ontem, as 
coisas positivas estão no horizon-
te. Você precisa fazer mais exer-
cício físico.

Ouça as pessoas ao seu redor e 
esteja aberto a sugestões. Evite 
cometer erros. Cuidado para não 
se deixar ser dominado pelos 
outros e por suas preocupações. 
Pense antes de se envolver.

Seu bom senso o está guiando 
na direção certa. Alguns chamam 
isso de sorte, seja racional. Des-
carte certos hábitos que não estão 
ajudando você.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Suas alterações em seus padrões 
de trabalho estão trazendo boa 
sorte. Não se segure. Você vai 
usar menos energia se preservar 
momentos de solidão e intimida-
de.

Você vai achar fácil dedicar tempo 
a sua família e agora é o momento 
de pensar em detalhes que foram 
esquecidos pelo tempo. Seu corpo 
precisa recarregar suas baterias.

Você vai fazer alguns contatos 
interessantes e novas portas se 
abrirão. Boas e novas amizades 
estão no horizonte. Você está per-
dendo tempo com assuntos sem 
importância e está cansado.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você está confundindo aqueles ao 
seu redor com seu comportamen-
to mais focado. Tente encontrar 
algum tempo sozinho para se cen-
trar em si mesmo.

Você achará mais fácil lidar com 
os obstáculos e saberá, em espe-
cial, como evitar os outros. Você 
está colocando toda a sua energia 
em ação construtiva.

Você tem uma maior autoconfian-
ça e uma necessidade crescente 
de transformar seus sonhos em 
realidade. Você está em excelen-
te forma e sabe gerenciar seus 
níveis de energia.

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Peça ajuda. Você está diante de 
uma situação que não pode ser 
tratada isoladamente. Cuide bem 
do seu sistema renal e cuidado 
com excessos.

Este dia vem sob o signo da famí-
lia e dos grupos. Essa é a melhor 
maneira de recarregar as baterias. 
Seu estado emocional está diri-
gindo sua vitalidade mais do que 
o habitual.

Você vai ser eficiente ao resolver 
seus problemas hoje. Você sabe-
rá exatamente como avançar com 
firmeza. Você vai se sentir mais 
confortável com seu corpo se be-
ber mais água.

www.meu-horoscopo-do-dia.comPALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Risco que
anula do-
cumentos

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

Detentora
da varinha
de condão

(Lit.)
O pintor
como

Salvador
Dalí

Suez e
Panamá
(Geog.)

Jogo
composto

de 108
cartas

"Te (?)", 
declaração
do apai-
xonado

Erro que
mancha a
reputação

(fig.)
Local no
qual deve
começar a
educação

Trabalha-
dores dos
Correios

A coorde-
nação de

movi-
mentos

Euclides 
da Cunha,
escritor 

fluminense

Cada
grupo da
escola de

samba

País mais 
meridional
da Améri-
ca Central

(?)
publica: 

os bens do
povo (lat.)

Peças
femininas
de lojas de
vestuário

Ricardo
Boechat,
jornalista
brasileiro

(?) Cardin,
estilista
francês

Dez (?), a
água oxige-
nada para
curativos

(?) An-
dreas, fa-
lha geoló-
gica (EUA)

É marcada
por praias

como
Tambaú

Steven
Spielberg,
cineasta
dos EUA

Raça
bovina

Apelido de
"Ariosto"

Material
de pisos

Santa
(abrev.)

(?) Brazil,
cientista
mineiro

Despidos

Agente en-
durecedor
do vidro

Veste

(?) sexual, 
crime como
a pedofilia
Folhagem

Deus do
amor 

(Mit. gr.)
Envolver

Contudo;
entretanto

Chefe
etíope

Sem acento
(palavras)

Madre-
pérola

Ação que
encerra a
cirurgia

Beba

Dina-
marquês
Aventura
amorosa

Ficar de (?): prestar
atenção (pop.)

Emoji que expressa
concordância (Inform.)

É o 2º do
Sistema

Solar
Destino

Parte ex-
plicativa

de receitas
Embirrar

"Sr. & (?)
Smith",
filme

Elevada

BFPP
SURREALISTA

VITALDANES
NUSCANAIS

MACULAEAMO
LARSUTURA
DATONASP
ECOOVMAS

PANAMAEROS
PORCELANATO

STAABUSO
PIERRERSRB

TISRACAL
IRAANGUSU
VOLUMESSS

COSTAPARAIBANA

3/res — san. 5/angus — danes. 6/butuca — mácula.

Daniel Azulay e sua 
obra voltada para 
crianças

História em Quadrinhos não é coisa de crian-

ça! Ou melhor não é coisa apenas de criança, é 

uma linguagem extremamente rica e que pode 

ser usada para expressar qualquer tipo de co-

nhecimento científico, jurídico, histórico, artís-

tico, entre outros, em diversos gêneros como 

terror, erótico, humor, romance policial, ficção 

cientifica. Para todos os públicos. Inclusive para 

crianças. E aqui temos um ponto importante por-

que é na infância que se forma em grande parte 

o gosto pela arte em geral, e pelas HQs em par-

ticular. A imensa maioria dos leitores e mesmo 

dos artistas que se expressam nessa linguagem 

tiveram seus primeiros contatos com ela muito, 

muito jovens. E é portanto preciso estar atento 

à qualidade e formas de difusão dos quadrinhos 

para o público infantil.

Daniel Azulay embora tenha trabalhado 
também com outras linguagens e para outro 
público, ficou muito marcado por sua obra vol-
tada para crianças. Não teve o sucesso comer-
cial e o alcance de um Mauricio de Souza, e 
nem acho que esse fosse seu propósito, mas 
quem cresceu nos anos 80 seguramente teve 
contato com seu programa de televisão. Tudo 
era muito mágico, com um certo ar ingênuo 
até. Desde verdadeiras aulas de construção de 
brinquedos com sucatas até a apresentação de 
seus personagens dos quadrinhos da “Turma 
do Lambe Lambe”. Professor Pirajá, Xicória, 
Gilda, Piparote... impossível para “Jovens an-
ciãos” como eu não sentir saudades. Uma sau-
dade boa, mas também dolorida. Azulay nos 
deixou no último dia 27 de março, e aos 72 
anos guardava sua inesquecível feição angeli-
cal, uma “cara de criança” feliz e animada. Lu-
tando contra uma leucemia acabou por contrair 
o coronavírus. É difícil não pensar em quanto 
ainda perderemos de nossa arte, de nossa ale-
gria e de pessoas queridas para essa pandemia 

Chico de Assis
chicodeassis.zut@mail.com QUADRINHOS

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

Daniel Azulay nos deixou no último dia 27 de março, 
e aos 72 anos guardava sua inesquecível feição 

angelical, uma “cara de criança” feliz e animada. 
Lutando contra uma leucemia acabou por contrair o 

coronavírus

e para a incompetência ou descaso de tantos 
gestores político/econômicos ao redor dessa ter-
ra, hoje mais plana do que plena.  

Embora o coração esteja triste, para nos ale-
grar os olhos circulam na internet centenas de 
ilustrações homenageando nosso querido artista, 
demonstrando como foi importante seu trabalho, 
como inspirou tantos outros a também produzir 
arte, a contar suas histórias e a tentar tocar as 
pessoas.

Diante do espelho da morte o que nos resta 
talvez seja refletir sobre os sentidos da vida, e 
como só é possível construir esses sentidos co-
letivamente. Daniel deixou um legado para toda 
uma geração. E sim! Sua vida valeu a pena, e 
sua alma continua... Grande.

Que tudo isso passe da forma menos cruel 
possível, e que não nos esqueçamos nunca 
mais: não existe sociedade saudável sem ciên-
cia, sem cultura, sem arte e sem afeto.

ARQUIVO PÚBLICO

EVENTO
Que evento seria este? 
Onde aconteceu? Quem 
são os senhores e as 
crianças nesta foto? Se 
tem alguma informa-
ção, ligue ou mande um 
e-mail para o Arquivo 
Público. Os contatos es-
tão acima nesta página. 
O código da imagem é 
AE DOADAS 1911.

REUNIÃO
Quem seriam os senhores nesta foto? Seria algum tipo de reunião? Ligue ou mande um e-mail para o 
Arquivo Público. O código da foto é AE DOADAS 1912.

 Arquivo Público | 3232-4744 | Segunda a sexta de 8h às 17h  
arquivopublico@uberlandia.mg.gov.br
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 02 de Abril de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DEYVIT DA SILVA, CPF/CNPJ nº 06007220664, NATALIA 
BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 08195719627, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), 
incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) 
fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, 
Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no horário de atendimento, e 
satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será 
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 5.733,37, em 01/04/2020, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 070067230001587 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 95766, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o pagamento não 
seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de 
cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu 
cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 03 de Abril de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOSE ELIAS VIEIRA FILHO, CPF/CNPJ nº 04325741666, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.458,54, em 02/04/2020, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
072041230000820 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
73431, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: R7 SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA ME, com sede nesta cidade, na Rua 
Passo Fundo, nº 201 – Bairro Parque Residencial do Camaru, CEP 38410-580 – Uberlândia-MG, 
registrada no CNPJ sob o nº 18.343.425/0001-69, registrada na JUCEMG sob o nº 3120987199-2, em 
21/06/2013, inscrição estadual nº 002170906.00-00, nome fantasia R7 ENGENHARIA, representada 
pelos sócios Fábio José de Andrade, inscrito no CPF sob o nº 039.863.216-24 e Rodrigo Custodio da 
Silva, inscrito no CPF sob o nº 044.328.326-57 (“o devedor fiduciante”). 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, 
da Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado 
na JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, 
teve a propriedade consolidada com a mesma:

1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-20-153.440 de 19/03/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora 
fiduciária promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e 
condições: 
 a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 17 de abril de 2020, às 10:00 horas. 
Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante 
de R$ 210.066,69 (Duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
 b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 04 de 
maio de 2020, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das 
despesas com a realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 191.957,85 
(Cento e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 
 a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade 
de Uberlândia-MG, na Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
 b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua 
Abdalla Haddad, nº 222. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
 3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Convencional Vida 
Nova, designado por lote n° 16 da quadra n° 24, medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, 
por trinta (30,00) metros de extensão dos lados, com área de 300m², confrontando pela frente com a 
Rua 03, pelo lado direito com o lote n° 15, pelos fundos com a Área Institucional A, e pelo lado 
esquerdo com o lote n°17. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia 
sob o nº 153.440 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se 
encontra. 
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 210.066,69 (Duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e 
sessenta e nove centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.  
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e 
em moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão. 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
 a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a 
cargo e ônus do adquirente a sua regularização. 
 b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), 
sendo apenas enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e 
conservação em que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que 
ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou 
regularização, quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
 c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os 
atos necessários para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando 
com todos os custos necessários para a transferência.
 d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais 
mensalidades devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; 
do IPTU e outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam 
ou venham a recair sobre o imóvel.
 e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
 f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente 
intimado(a)(s) do dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto 
de Alienação Fiduciária em Garantia, firmado com a ITV URBANISMO LTDA. 

Uberlândia, 03 de abril de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES

ITV URBANISMO LTDA

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE.

 O Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que, em razão das medidas de prevenção à 
pandemia do Coronavírus – COVID 19, cancela a assembleia geral legalmente 
convocada para o dia 14 de abril de 2020. 

Uberlândia, 02 de abril de 2020. 

Alessandro Marques de Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube
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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

PROFESP ADIA RETORNO DAS ATIVIDADES

Por conta da pandemia da Covid-19, o retorno das ati-
vidades do Programa Força no Esporte (Profesp), antes 
previsto para ontem, dia 6 de abril, foi alterado. A nova 
data ainda não foi definida, mas será divulgada assim 
que a situação for normalizada. O programa, também co-
nhecido como Segundo Tempo, é uma iniciativa do 36º 
BIMec, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e 
Lazer (Futel).

O Profesp tem capacidade para atender até 300 crian-
ças e adolescentes, de 7 a 14 anos, nas modalidades de 
atletismo, vôlei, basquete, futsal e futebol de campo, com 
aulas realizadas duas vezes por semana, na sede do 36º 
BIMec.

A iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à 
prática e a cultura do esporte, contribuindo para o desen-
volvimento, formação cidadã e melhoria da qualidade de 
vida dos integrantes. Os alunos ainda recebem uniformes 
e lanche gratuitos.

“Infelizmente, por conta desse momento que atraves-
samos, as atividades não poderão retornar no prazo pre-
visto. Contudo, a expectativa é que elas possam reiniciar 
assim que possível, oferecendo novamente qualidade de 
vida a crianças e adolescentes, por meio da prática es-
portiva”, destacou o coordenador de atletismo da Futel, 
Robson da Silva Medeiros. Na foto, atletas do Profesp.

BOCHA PARALÍMPICA PERDE DIRCEU PINHO
A notícia da morte de Dirceu Pinto, paratleta brasileiro 

na modalidade bocha, abalou o esporte e surpreendeu 
pessoas ligadas ao segmento de Pessoas com Deficiên-
cia. Aos 39 anos, Dirceu faleceu na tarde de quarta-feira, 
1º/4, após ser internado em Mogi das Cruzes, região me-
tropolitana de São Paulo, sentindo fortes dores no peito.

Ganhador de cinco medalhas em grandes eventos 
esportivos – sendo quatro de ouro – o atleta, que sofria 
de distrofia muscular, estava em casa quando se sentiu 
mal durante a madrugada de quarta-feira. Encaminhado 
ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, 
Dirceu acabou morrendo no fim da tarde vítima de insufi-
ciência cardíaca.

Ao saber da morte do atleta, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e a Secretaria Especial do Esporte, que 
faz parte do Ministério da Cidadania, emitiram nota la-
mentando a notícia e prestando solidariedade à família de 
Dirceu. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpi-
co Internacional (IPC), postou um texto em homenagem 
ao Dirceu: “Hoje perdemos um dos maiores atletas da bo-
cha de todos os tempos. Tão jovem… lembro quando ele 
ganhou suas duas medalhas de ouro em Pequim 2008, e, 
junto com seu parceiro Eliseu Santos, fez o Brasil se apai-
xonar pela modalidade. Foi a primeira vez que a bocha 
foi transmitida pela TV no País. Dirceu foi um monstro do 
esporte e um amigo. Vai campeão, descanse em paz. O 
Movimento Paralímpico jamais te esquecerá.”

Medalhista e campeão de bocha em Paralimpíadas, 
Dirceu Pinto sagrou-se na modalidade bocha em grandes 
competições. Nos Jogos de Pequim, em 2008, conquistou 
duas medalhas de ouro. Nos Jogos de Londres, em 2012, 
garantiu mais duas de ouro na competição por duplas e 
simples. À carreira de atleta, Dirceu também adicionou 
uma medalha de prata paralímpica nos Jogos do Rio em 
2016, jogando por equipe. Atualmente, era coordenador 
do paradesporto de Mogi das Cruzes e se preparava para 
voltar às competições em 2020, já que estava afastado 
das disputas esportivas.

Uberlândia também sentiu muito a morte de Dirceu Pi-
nho, já que a cidade possui atletas na modalidade e em 
várias outras, com destaque nacional e internacional e ti-
nham em Dirceu Pinho, um parceiro e companheiro nas 
principais competições nacionais e internacionais.
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Definições e incertezas 
para o esporte no Brasil
 | ATLETAS E TÉCNICOS AGUARDAM FIM DA QUARENTENA PARA REPROGRAMAR ROTINA

 � AGÊNCIA BRASIL

O adiamento dos Jogos 
de Tóquio (Japão) para 
2021 deu o primeiro 

norte à comunidade esportiva 
após semanas de incertezas 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). No 
entanto, ainda há necessida-
de de mais detalhes sobre o 
calendário para as comissões 
técnicas poderem reprogramar 
a preparação dos atletas. 

“A gente conduz o planeja-
mento baseado nas datas do 
COI [Comitê Olímpico Interna-
cional] e da Fina [Federação 
Internacional de Natação] para 
elaborar nosso cronograma de 
competição e de treinamentos 
nacionais e internacionais”, ex-
plica Gustavo Otsuka, gerente 
de natação na Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA). 

 � VÔLEI

Na seleção feminina de 

vôlei, o acompanhamento 
remoto também olha além 
do rendimento, já que tanto 
o calendário nacional como o 
internacional ainda são uma 
incógnita. A única certeza é a 
vaga olímpica, garantida em 
agosto do ano passado. O gru-
po da seleção nas Olimpíadas 
de Tóquio 2020 já havia sido 
sorteado: as brasileiras terão 
como adversárias as seleções 
do Japão, Sérvia, Coreia do 
Sul, República Dominicana e 
Quênia. 

“Alguns clubes orientam as 
atletas online, com o prepara-
dor físico sugerindo práticas 
para elas manterem a condi-
ção física geral nos parâmetros 
de base, como força, flexibi-
lidade, coração e pulmão”, 
disse José Elias de Proença, 
o Zé Elias, preparador físico 
da seleção.

 � VERÃO E INVERNO

O caso da maratonista 
paralímpica Aline Rocha é 
peculiar. Além de buscar vaga 

na Paralimpíada de Tóquio, ela 
também tentará chegar à Para-
limpíada de Inverno, em março 
de 2022, em Pequim (China), 
no esqui cross-country. Aline, 
que sofreu um acidente de car-
ro aos 15 anos e ficou paraplé-
gica, foi a primeira brasileira a 
disputar os Jogos Paralímpicos 
de Inverno, há dois anos, em 

Pyeongchang (Coreia do Sul). 
“Com o adiamento de Tóquio 
em um ano, só restarão seis 
meses de preparação especí-
fica para os Jogos de Inverno. 
Isso faz com que o trabalho 
tenha de ser mais cuidadoso, 
mais minucioso”, explica o 
técnico e marido da atleta, 
Fernando Orso.

NA ESPERA

RAUL VASCONCELOS/REDE DO ESPORTE
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COVID-19

Brasil tem 553 mortes e 
12 mil casos confirmados

 � AGÊNCIA BRASIL

O Brasil chegou a 553 
mortes em razão da pan-
demia do novo coronavírus, 
segundo atualização divul-
gada ontem pelo Ministério 
da Saúde. O número repre-
senta um aumento de 13% 
em relação a domingo (5), 
quando foram registrados 
486 óbitos.

São Paulo segue como 
epicentro da pandemia com 
mais da metade das mortes 
de todo o país (304). O es-
tado é seguido por Rio de 
Janeiro (71), Pernambuco 
(30), Ceará (29) e Amazo-
nas (19).

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Paraná 
(11), Distrito Federal (10), 
Santa Catarina (10), Minas 
Gerais (nove), Rio Grande 
do Norte (sete), Rio Grande 
do Sul (sete), Espírito Santo 
(seis), Goiás (cinco), Para-
íba (quatro), Sergipe (qua-
tro), Piauí (quatro), Pará 
(três), Maranhão (duas), 
Alagoas (duas), Rondô-
nia (uma), Roraima (uma), 
Mato Grosso (uma) e Mato 
Grosso do Sul (uma).

Já o número de casos 
passou a casa dos 12 mil 
(12.056). O número marca 
um crescimento de 8% em 
relação a domingo, quando 
o balanço do Ministério da 
Saúde marcou 11.130. A 
taxa de letalidade do país 
ficou em 4,4%.

No balanço de ontem, 
foram 67 novas mortes, 
índice menor do que em 
dias anteriores. Contudo, 
o ritmo avança. Há uma 
semana (30/3), o número 
de mortes estava em 159. 
No período, a elevação do 
total foi de 350%. Já os ca-
sos confirmados somavam 
4.579 há sete dias, o que 
representou um avanço 
de 263% até o resultado 
de hoje, que tem 12.056 

casos. 
Já o número de novos 

casos confirmados foi de 
926, menor do que em ou-
tros dias da semana passa-
da. O secretário de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério 
da Saúde, Wanderson de 
Oliveira, destacou o ritmo 
de avanço da pandemia 
no país.

“O Brasil levou 17 dias 
para atingir 100 casos, ou-
tros sete dias para atingir 
1000 e outros 14 dias para 
chegar a 12 mil”, relatou.

Na comparação entre 
estados, o ministério utiliza 
o indicador de incidência 
por 100.000 habitantes. A 
média nacional está em 5,7. 
Acima dela e que deman-
dam uma atenção maior 
estão São Paulo, Rio de 
Janeiro, Amazonas, Ceará 
e Distrito Federal. Próximo 
da média, mas que implica 
atenção, estão Rio Grande 
do Norte e Roraima. O 
restante dos estados está 
abaixo da média de inci-
dência.

Já na comparação entre 
países, o secretário do Mi-
nistério da Saúde disse que 
o Brasil está em 15º lugar 
em número de casos confir-
mados, em 13º em número 
de óbitos e em oitavo em 
taxa de letalidade (a média 
global é de 5,1%).

No tocante ao perfil das 
mortes, 58% eram homens 
e 42% eram mulheres. No 
recorte por idade, 81% ti-
nham acima de 60 anos. Na 
semana passada, esse per-
centual era de 90%. Já so-
bre as complicações asso-
ciadas ao óbito, 237 tinham 
cardiopatia, 169 possuíam 
diabetes, 57 apresentavam 
alguma pneumopatia e 39 
experimentavam alguma 
condição neurológica. As 
hospitalizações atingiram 
2.424.

BANCOS

Crédito para folha de pagamento está disponível
O programa de financia-

mento da folha de pagamento 
para pequenas e médias em-
presas foi regulamentado on-
tem pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), em reunião 
extraordinária. Com isso, as 
empresas já podem pedir o 
empréstimo aos bancos.

Cerca de 1,4 milhão de pe-
quenas e médias empresas, 
que empregam 12,2 milhões 
de trabalhadores que ganham 
até dois salários mínimos, 
receberão R$ 40 bilhões de 
crédito com juros baixos para 
manter a folha de pagamento 
por dois meses.

O limite de financiamento é 
de dois salários mínimos. Ou 
seja, se o trabalhador ganha 
mais de dois salários mínimos, 
a empresa terá de comple-
mentar o salário. Ao contratar 
o crédito, a empresa assume o 

compromisso de não demitir o 
funcionário nesse período de 
dois meses.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano (atual taxa 
Selic), com seis meses de 
carência e 36 meses para o 
pagamento.

Os recursos virão do Te-
souro Nacional (85%) e das 
instituições financeiras parti-
cipantes (15%). Em caso de 
inadimplência, as perdas se-
rão absorvidas pelo Tesouro 
e pelos bancos participantes 
nessa mesma proporção.

A União, por meio do Te-
souro Nacional, aportará até 
R$ 34 bilhões no Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
que atuará como agente finan-
ceiro da União no programa.

As instituições financeiras 
participantes poderão conce-

der operações de crédito no 
âmbito do programa até 30 de 
junho de 2020. As pequenas e 
médias terão carência de seis 
meses para começar a pagar 
e um prazo de 30 meses para 
pagamento, totalizando 36 
meses.

Segundo o BC, “para as-
segurar a destinação dos 
recursos e o cumprimento 
dos objetivos do programa, 
empresas e sociedades bene-
ficiárias deverão ter as folhas 
de pagamento processadas 
pelas instituições financeiras 
participantes, além de se 
comprometerem a prestar 
informações verídicas e a 
não utilizar os recursos para 
finalidades distintas do paga-
mento de seus empregados. 
Os recursos tomados serão 
depositados diretamente nas 
contas dos funcionários”.

 � DEPÓSITO 
COMPULSÓRIO

O BC anunciou hoje que 
devido à “elevada demanda” 
por recursos decidiu permitir 
que os bancos participantes 
do programa deduzam o valor 
por elas financiado do recolhi-
mento compulsório (dinheiro 
que os bancos são obrigados 
a deixar depositado no BC) 
sobre recursos a prazo. A me-
dida, passa a ter efeito, em ter-
mos de recolhimento, a partir 
do próximo dia 20. O volume 
que pode ser deduzido poderá 
chegar a R$ 6 bilhões, cerca 
de 5% do montante atual do 
recolhimento compulsório 
sobre recursos a prazo.

 � AGÊNCIA BRASIL

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Pedidos de renegociação 
de dívidas chegam a 2 mi
 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS DISSE QUE VALOR É DE R$ 200 BILHÕES

 � AGÊNCIA BRASIL

Os cinco maiores ban-
cos do país – Banco 
do Brasil, Bradesco, 

Caixa, I taú e Santander 
– processaram mais de 2 
milhões de pedidos de rene-
gociação de dívidas. O valor 
das negociações chega a R$ 
200 bilhões, conforme levan-
tamento parcial divulgado 
pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Nas operações, as insti-
tuições deram carência de 
dois a três meses no venci-
mento de parcelas em várias 
linhas, como crédito pessoal, 
crédito imobiliário, crédito 
com garantia de imóveis, 
crédito para aquisição de 
veículos e capital de giro.

Empresas e pessoas físi-
cas têm reclamado da falta 
de acesso a essa medida 
de pausa nos contratos, co-

brança de juros referente ao 
período de prorrogação e 
dificuldades de contato com 
os bancos.

Em nota, a Febraban diz 
que “os bancos estão total-
mente sensibilizados com a 
necessidade de os recursos 
chegarem rapidamente na 
ponta e continuarão agindo 
com foco para que o crédito 
seja dado nas mãos das 
pessoas físicas e das em-
presas”.

“Entendemos a ansieda-
de de diversos setores, mas 
é preciso compreender que 
esse é um processo gradual 
e complexo, que demanda 
diversas providências e, 
em muitos casos, envolvem 
mudanças regulatórias, a 
exemplo da linha de liquidez 
do Banco Central para a 
compra de Letra Financeira 
Garantida e a liberação de 
compulsórios [depósitos que 
os bancos são obrigados a 

deixar no Banco Central]”, 
acrescenta.

Segundo a Febraban, ao 
contrário do que aconteceu 
na crise de 2008, desta vez, 
não há “empoçamento de 
liquidez” (falta de dinheiro 
em circulação), “mas sim 
um aumento substancial nas 
necessidades por recursos 
líquidos, o que torna esta 
crise bem diferente da ante-
rior”. “Além disso, os bancos 
internacionais cortaram as 
linhas que dispúnhamos, o 
que estreitou mais ainda a 
liquidez do sistema. Mas se-
guiremos trabalhando, com 
o Banco Central e governo, 
para prover liquidez e crédito 
para quem precisa”, diz a 
federação.

A Febraban informa que 
já repactuou “diversas ope-
rações com grandes em-
presas, que demandaram 
volumes expressivos de 
recursos, com impactos re-

levantes sobre a liquidez do 
setor bancário”.

 � PEDIDOS

Caixa: 1 milhão de pe-
didos em contratos habita-
cionais, com oferta de R$ 
111 bilhões em créditos e 
carências de até 90 dias.

Bradesco: 635 mil pedi-
dos, que representam 1,036 
milhão de contratos.

BB: 200 mil pedidos, em 
valor equivalente a R$ 60 
bilhões.

Santander: 80,9 mil pedi-
dos, em valor equivalente a 
R$ 11 bilhões.

Itaú: 302,3 mil pedidos, 
com saldo de R$ 12,1 bi-
lhões e parcelas já prorro-
gadas em valor financeiro de 
R$ 679 milhões.

Na linha Caixa Hospi-
tais, foram disponibilizados 
recursos da ordem de R$ 5 
bilhões para 2020.

ECONOMIA

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL



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 infraes-
trutura, R$135.000,00 - Imo-
biliária 2000 34 3231-0303 
-CRECI/PJ 3065.
MORADA NOVA - Lote de 
1,000m², no valor de R$ 
65.000,00 -34 3211-0216 | 34 
99978-8098 |34 99688-0216 
- Avelar Imóveis - cresci MGJ 
5925
MORADA NOVA- Lote 500m², 
desmembrado. No valor R$ 
45.000,00 - 34 3211-0216 | 
34 99978-8098 | 34 99688-
0216 - Avelar Imóveis - Creci 
MGJ 5925.
SHOPPING PARK - Terre-
no com 300m², (10x30), 
R$100.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 -  CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA -Terreno com 
330m² (11x30), R$350.000,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 - CRECI/PJ 3065.

ALUGUEL

APARTAMENTOS

LIDICE - 3/4 sendo 1 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
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 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
CAIXA - Atividades: realizar 
atendimento aos clientes, PABX 
e caixa. Requisitos: experiência 
com atendimento e caixa. Ho-
rário: horário comercial de se-
gunda à sexta e sábado até 12h. 
Remuneração: R$ 1.100,00 + 
R$ 100,00 de ticket.Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: cdlestagio01@
fundacaocdl.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
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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
ESTÁGIO - ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO - Atividades: Auxí-
lio na gestão de serviços e ma-
térias. Auxílio nas ferramentas 
de controle e processo pro-
dutivo. Auxílio no processo de 
terceirização. Alimentação no 
sistema. Requisitos: Cursan-
do Engenharia de Produção. 

Conhecimento em informática 
intermediária. Horário do está-
gio: A definir (06 horas diárias). 
Remuneração: R$ 680,00. Be-
nefício: VT + Cesta de Alimen-
tação. Interessados encami-
nhar o currículo para o e-mail: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br
ESTÁGIO – ESCOLA DE IDIOMAS 
- Atividades: Auxiliar nas ativi-
dades com as crianças, aten-
dimento aos pais, participação 
em eventos, cuidado com as 
crianças de 02 a 09 anos. Re-
quisitos: Estar cursando Peda-
gogia, Letras ou Artes Visuais, 
necessário inglês de nível in-
termediário. Desejável expe-
riência como au pair. Horário 
do estágio: 14:00 às 20:00. Re-
muneração: R$ 700,00 + Curso 
de Inglês Benefício: VT Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: renataaraujo@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO – RECEPÇÃO DE ES-
COLA - Atividades: Auxiliar no 
caixa (recebimento de mensa-
lidades, cobrança via telefone, 
preenchimento de notas fis-
cais), recepção e matrícula de 
alunos. Requisitos: Estar cur-
sando os primeiros períodos 
de Administração, Contábeis, 
Economia e Direito. Desejá-
vel ter carteira de habilitação. 
Horário do estágio: Das 07:00 
às 13:00. Remuneração: R$ 
600,00. Benefício: VT. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: renataaraujo@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - 
ATENDIMENTO - Atividades: 
Prospecção de novos clientes, 
emissão de notas fiscais e 
boletos, atender telefone, dar 
suporte ao cliente, pós venda, 
atender clientes pessoalmen-
te, responder emails e auxilio 
na rotina da empresa. Requi-
sitos: Estar cursando Adminis-
tração, publicidade ou marke-
ting. Bolsa Auxílio: R$ 600,00. 
Benefício: Vale Transporte. Ho-
rário: De segunda a sexta das 
9:00 às 15:45 com 30 minutos 
de intervalo. Interessados en-
viar currículo para: talentos@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - 
Atividades: Realização de ca-
dastros de clientes, montagem 
de processo de financiamentos 
bancários, arquivamento de 
documentação para proces-
sos da Minha Casa minha vida, 
processos de cadastramento 
de consórcios, intermediação 
entre a Caixa e o cliente, pros-
pecção de clientes e rotinas do 
correspondente bancário Cai-
xa. Requisitos: Estar cursando 
Administração e morar próxi-
mo ao bairro Shopping Park. . 
Bolsa Auxílio: R$ 860,00. Be-
nefício: Vale Transporte e Vale 
Alimentação de R$120,00. Ho-
rário: Vaga 1 -> Das 07:00 às 
13:00 de segunda a sexta. Vaga 
2 -> Das 08:00 às 14:00 de se-
gunda a sexta. Contato: cdles-
tagio01@fundacaocdl.org.br

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - 
Atividades: Auxiliar na emis-
são de NFs e boletos, pedidos e 
serviços de escritório em geral, 
foco em relacionamento com os 
clientes para agendamentos de 
visitas para os vendedores. Re-
quisitos: Estar cursando Admi-
nistração, Ciências Contábeis e 
áreas afins. Bolsa Auxílio: R$ 
600,00 + VT. Horário: 07:30 às 
13:00 Contato: consultoriarh@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO- ATENDIMENTO - Ati-
vidades: Auxiliar a entrar em 
contato com potenciais clientes 
por telefone para oferecer au-
xílio financeiro, através de em-
préstimo consignado, digitação 
de contratos e formalização 
das operações, atendimento 
ao cliente, cálculos financei-
ros, entre outras atividades 
administrativas. Requisitos: 
Estar cursando administração, 
gestão comercial, marketing e 
afins. Conhecimento básico de 
informática e digitação. Bolsa 
Auxílio: R$ 650,00. Benefício: 
Vale Transporte. Horário: Das 
12h às 18h30, com 30 min de 
intervalo. Interessados enviar 
currículo para: talentos@fun-
dacaocdl.org.br
ESTÁGIO- DIREITO  - Atividades: 
Apoiar no desenvolvimento da 
matriz regulatória, captando 
normativo/ leis e operaciona-
lizando o controle da opera-
dora; apoiar na manutenção e 
controle das evidências pro-
venientes do Calendário de 
Obrigações; apoiar na rotina 
de manutenção do Programa 
Embaixadores (conferência 
de listas de presença); apoiar 
nas rotinas operacionais do 
Programa de Integridade, tais 
como conferência de certifica-
dos EAD e acompanhamento 
das assinaturas digitais; au-
xiliar no gerenciamento dos 
arquivos físicos da área. Re-
quisitos: Estar cursando Direi-
to. Horário: período da manhã 
Valor da bolsa: R$600,00 Be-
nefícios: vale alimentação e 
vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: renataaraujo@funda-
caocdl.org.br
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 
- Atividades: Auxiliar na escri-
turação e emissão de notas fis-
cais, digitação de documentos 
contábeis e fiscais, arquivos de 
documentos e preenchimento 
de planilhas. Requisitos: Estar 
cursando administração. Horá-
rio do estágio: 08:00 às 13:00 
ou das 13:00 às 18:00. Remu-
neração: R$ 500,00. Benefício: 
VT. Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: curri-
culum@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO - ES-
COLA DE LÍNGUAS - Atividades: 
Realizar atividades relaciona-
das à rotina da coordenação 
pedagógica: atendimento ao 
aluno, aos pais, aos clientes, 
interface com os instrutores e 
rotinas administrativas edu-
cacionais. Requisitos: Estar 
cursando pedagogia, psicolo-

gia, letras e afins, necessário 
conhecimento em inglês nível 
intermediário. Horário: 15:00 
às 21:00 de segunda a quin-
ta e sexta das 13:00 às 19:00. 
Bolsa-auxílio: R$700,00 + VT. 
Benefícios: Curso de Idiomas. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: cdles-
tagio01@fundacaocdl.com
ESTÁGIO EM MONITORIA DE 
QUALIDADE - vaga de estágio 
em Monitoria de Qualidade Re-
quisitos: Estar cursando supe-
rior em Administração Ativida-
des: Realizar monitoramento 
das ligações; Elaborar relató-
rios de mensuração de Quali-
dade; Aplicar feedback das mo-
nitorias realizadas. Atender 
ligações internas e realizar to-
dos os processos de monitoria 
de qualidade. Carga horária de 
6hs por dia, das 08:00 ás 14:00 
ou 12:00 ás 18:00. Bolsa auxí-
lio R$ 815,00 + vale transporte. 
Tipo de vaga: Estágio.Contato: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br
ESTÁGIO ENGENHARIA AGRO-
NÔMICA - Atividades: Dimen-
sionamento de projetos hidráu-
licos preliminares; colaboração 
no desenvolvimento de proje-
tos executivos; elaboração de 
desenhos de detalhes e plan-
tas de montagem e blocos de 
desenhos em AutoCAD; prepa-
ração de manuais e arquivos 
de instalação e apoio interno a 
equipe técnica. Requisitos: Cur-
sando Engenharia Agronômica 
a partir do 4º até o 7º período e 
conhecimento a nível interme-
diário em informática. Horário 
do estágio: 08:00 às 15:00 c/ 
1hr de intervalo. Remuneração: 
R$ 1.000,00 + vale transporte e 
refeição na empresa. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: curriculum@fun-
dacaocdl.org.br ou entrar em 
contato através do número ht-
tps://wa.me/5534991323600
ESTÁGIO- FRANQUIA DOS COR-
REIOS - Atividades: Recepção, 
pré-postagem, digitação de ob-
jetos. Requisitos: Estar cursan-
do até o terceiro período de Ad-
ministração. Bolsa Auxílio: R$ 
600,00 Benefício: VT Horário: 
12:00 às 18:00 Contato: renata-
araujo@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO EM TELEMARKETING 
ENSINO MÉDIO - Atividades: 
Atendimento ao cliente, aten-
dimento telefônico, divulgação, 
prospecção de clientes e de-
mais atividades pertinentes ao 
setor. Horário: Segunda a sex-
ta, 8h ás 13h. Remuneração: 
Bolsa Auxílio + VT. Requisitos: 
Cursando Ensino Médio Regu-
lar. Interessados: talentos@
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
VENDEDOR - Atividades: Tele-
vendas em clínica odontológi-
ca. Requisitos: Experiência na 
área e ensino médio comple-
to. Horário:08:00 às 19:00 de 
segunda a sexta-feira. Remu-
neração:Salário mínimo + co-
missão. Contato: curriculum@
fundacaocdl.org.br 
VENDEDOR DE VEÍCULOS SE-
MINOVOS - Atividades: Realizar 
vendas de veículos seminovos 
de multimarcas. Requisitos: 
Necessário experiência na área 
de vendas (não especificamen-
te de veículos), conhecimento 
em informática básica, ensino 
médio completo e possuir CNH 
B. Horário: 07:50 às 18:00 de 
segunda a sexta-feira e aos 
sábados das 08:00 às 13:00. 
Remuneração: R$ 1.106,96 + 
Três percentuais de comissão. 
Benefícios: Convênio médico e 
odontológico, convênio refeição 
com restaurante associado, se-
guro de vida e vale transporte. 
Contato: consultoriarh@funda-
caocdl.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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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
COORDENADORA DE ESCOLA 
BILÍNGUE - Coordenar escola 
de educação infantil, realizan-
do gestão das rotinas e interfa-
ce com pais e alunos. Horário: 
8h às 18h de segunda à sexta. 
Remuneração R$ 3.500,00 Re-
quisitos: formação em Psicolo-
gia ou Pedagogia Empresarial, 
atuação em RH. Inglês avança-
do.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 
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 OÅce 
(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

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