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Misancene e o 
equilíbrio nas 
relações  
institucionais

O Misancene nas relações 
institucionais tem sido usado 
como instrumento para legitimar 
as relações entre os poderes e 
as atividades políticas. Cons-
truindo canais de interlocução 
entre agentes de governo e or-
ganizações da sociedade, am-
pliando a imprevisibilidade e 
maximizando conflitos.

Existem outras formas de 
comportamentos, estratégias e 
aspectos institucionais que em-
presas e líderes políticos podem 
se deparar nos seus respectivos 
campos de atuação. Calcular 
riscos, ganhar influência e cons-
truir alianças tornaram-se meios 
de atingir objetivos e encontrar 
soluções viáveis para questões 
sociais. 

As atividades entre as várias 
esferas governamentais são in-
dispensáveis ao equilíbrio da 
relação entre os três setores 
do sistema social (Estado, 1º; 
Mercado, 2º; e Sociedade Civil, 
3º), os quais interagem, dispu-
tam poder e se fiscalizam reci-
procamente, à semelhança do 
sistema de freios e contrapesos 
próprios da divisão das funções 
dos poderes - um moderando 

ou controlando os excessos dos 
outros.

O Estado, como primeiro se-
tor, tem os monopólios de impor 
condutas e punir seu descumpri-
mento, funcionando como poder 
coercitivo, de legislar fazendo 
leis obrigatórias para todos e 
de tributar, arrecadar compulso-
riamente de todos os cidadãos. 
Por isso, é fundamental que no 
processo de formulação de po-
líticas públicas exista interlocu-
ção, diálogo e pressão para que 
os interesses da sociedade civil 
e do mercado sejam considera-
dos nas decisões de governo, 
inclusive como forma de validar 
e legitimar determinadas polí-
ticas públicas e ajustá-las ao 
interesse púbico, e não apenas 
aos interesses do próprio Esta-
do e seus agentes, caracterizan-
do um jogo de cena, tão comum 
nos nossos dias.

Os vários grupos de pressão 
e lobby, a sociedade civil, os  
partidos políticos e movimen-
to social influenciam nas prin-
cipais estratégias de atuação, 
orientando critérios geralmente 
usados para determinar se uma 
matéria deve ou não ser acom-
panhada e com que prioridade, 
e como se medem as perspecti-
vas de aprovação das matérias 
no âmbito do Congresso Nacio-
nal. Essa é uma das tendências 
do mundo globalizado. A apro-
ximação sólida e transparente, 

Não há um 
código que 
aponte como 
deve ser a 
relação ideal 
entre os poderes, 
mas o mínimo 
que se espera 
deles é harmonia 
e diálogo, o que 
tem sido pouco 
vislumbrado. O 
que se tem visto 
é o legislativo 
legislando em 
causa própria

calculando riscos estratégicos 
para mobilizar apoio político, ga-
nhando influência, construindo 
alianças, enfim, utilizar o poder 
institucional para atingir objeti-
vos e encontrar soluções viáveis 
para questões sociais.

Os políticos, por uma questão 
de identificação de perfil, prefe-

rem sempre discutir os assuntos 
em voga na vida política com 
pessoas que tenham convic-
ções, ainda que diversas das 
suas. 

A responsabilidade corpora-
tiva das Relações Governamen-
tais e Institucionais é aproveitar 
os aspectos positivos da demo-
cracia participativa criando uma 
ponte de diálogo ético e transpa-
rente com os atores políticos e 
com os vários segmentos repre-
sentativos da sociedade.

É hora de refletimos: a Cons-
tituição Federal de 1988, asse-
gura em nível de cláusula pé-
trea, e visando, principalmente, 
evitar que um dos Poderes usur-
pe as funções de outro.

Entendemos, que o Poder 
Legislativo tem a função típica 
de legislar, de traduzir, através 
de leis, o sentimento social. O 
Poder Judiciário tem a função tí-
pica de aplicar o direito no caso 
concreto, exerce uma jurisdição 
complementar em relação ao 
Poder Legislativo. O Poder Exe-
cutivo tem a função precípua de 
administrar, sempre de acordo 
com o ordenamento legislativo. 
E tem por função atípica o ato de 
legislar através dos atos norma-
tivos, quais sejam, as Medidas 
Provisórias, Leis Delegadas, 
Decretos e Portarias.

Pensando estrategicamente: 
a Constituição Federal adota, 
para o controle da constituciona-

lidade, dois sistemas: 1º difuso 
- todos os órgãos do Poder Judi-
ciário investidos de jurisdição; 2º 
concentrado - em alguns casos, 
os ocupantes de certos cargos 
públicos detêm a prerrogativa 
de arguir a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, federal 
ou estadual, perante o Supremo 
Tribunal Federal, por meio de 
ação direta de inconstitucionali-
dade. 

A composição do Supremo 
Tribunal Federal é a segurança 
do princípio da harmonia dos 
três poderes, e em concordância 
o administrador público está pre-
so ao princípio da legalidade.  O 
texto constitucional precisa ser 
perseguido com imparcialidade 
e moralidade, não sendo a lei 
uma forma de manipular a so-
ciedade, se assim desta forma 
conduzida ao caos.

Não há um código que apon-
te como deve ser a relação ideal 
entre os poderes, mas o mínimo 
que se espera deles é harmonia 
e diálogo, o que tem sido pouco 
vislumbrado. O que se tem vis-
to é o legislativo legislando em 
causa própria. 

“O ano só começa depois do 
Carnaval”, no nosso caso só co-
meçará após a quarentena. Es-
peramos que até lá haja menos 
Misancene e mais equilíbrio nas 
relações institucionais.

Você já ouviu falar de pes-
soas que têm atividades pro-
fissionais diversas? Ou alguém 
que em algum momento mudou 
completamente a sua carreira? 
Então! Parece que atualmente 
essa forma de estabelecer as ati-
vidades profissionais está mais 
em evidência, não é mesmo? 
Isso é algo positivo? Confunde 
os objetivos que a pessoa quer 
da sua carreira profissional? Ou 
a pessoa hoje tem a possibilida-
de de colocar em prática habili-
dades diversas que possui?

Bem, posso começar a fa-
lar das minhas atividades pro-
fissionais, por exemplo. Sou 
professora do ensino superior, 
graduação, pós-graduação, 
também atuo em diversas for-
mas metodológicas, em cursos 
presenciais, semipresenciais e 
à distância. Sou psicóloga clí-
nica, consultora de educação 
corporativa, palestrante, coach 
e ainda sou síndica. Muitas ati-
vidades, não é mesmo?! Porém 
todas elas estão ligadas à minha 
missão. Trabalhar com pessoas 
e de alguma forma contribuir 

para que elas elevem o seu ní-
vel de satisfação.

Alguns autores, atualmente, 
falam muito sobre felicidade. 
Inclusive a felicidade no traba-
lho. Mas será que esse tema 
um tempo atrás era relacionado 
com a nossa atividade profissio-
nal? Ou será que aprendemos 
que trabalho é uma coisa e feli-
cidade é outra?

Interessante entender sobre 
a importância de se estabele-
cer objetivos na vida profissio-
nal como também pessoal. Ter 
cada vez mais claro o seu real 
proposito de vida. E por qual ra-
zão? Para entender sobre a sua 
necessidade de pertencer a al-
guma coisa. É uma necessidade 
humana. O propósito traz sen-
tido à vida, desenvolve a moti-
vação, influencia diretamente a 
forma de se comportar e inclu-
sive os processos de decisão. É 
uma condição que vem interna-
mente, ou seja, não existe um 
movimento externo que vai im-
por o seu propósito.

Carla Furtado, conhecedora 
do tema felicidade, afirma que 

“quando se identifica o propósi-
to, fica mais fácil gerenciar sacri-
fício”. Isso tem um sentido muito 
grande de identificarmos mais 
momentos felizes nas atividades 
profissionais. Aqui está a impor-
tância de entendermos, pois as-
sim poderemos usufruir de uma 
diversidade de atividades que 
estejam ligadas ao que eu quero 
impactar no mundo, ou seja, um 
legado que pode ser exercido 
em múltiplas atividades.

O que importa é que essa 
diversidade de atuação não é 
apenas para se ter mais traba-
lho e fazer “um pouco de cada 
coisa”, e sim, segundo muitos 
especialistas, que essas ativi-
dades estão ligadas aos objeti-
vos que dão a oportunidade de 
desempenhar com sua coleção 
de habilidades e que, de formas 
diferentes, o indivíduo pode con-
tribuir e pode gerar algum im-
pacto no meio que está inserido 
e desempenhando.

Com isso, entendemos que 
nessa era atual as pessoas es-
tão cada vez mais atentas a sua 
satisfação no trabalho. Por isso, 

a busca de trabalhos voltados à 
sua missão, a atividades que es-
tejam conectadas a sua visão de 
mundo e a sua identidade está 
muito maior.

Por essa razão, é muito im-
portante o processo de autoco-
nhecimento para que o indivíduo 
consiga ter uma maior clareza 
do que deseja e assim, poder 
conectá-lo a atividades diversas 
profissionais, ou até mesmo, 
uma mudança de carreira. Até 
porque, se a atividade ou pro-
fissão atual não estiver trazendo 
satisfação, prazer, felicidade e 
realização, qual a função legiti-
ma disso tudo?! Isso é ter pro-
pósito no trabalho.

Existem várias dicas para 
que você possa identificar se 
há possibilidades de multipli-
car a sua atuação profissional. 
E muitas delas estão ligadas a 
ampliação da autoconsciência. 
Perceber sobre o que você faz, 
como faz e qual a sensação 
quando termina. Se sente mais 
entusiasmado, mais satisfeito 
com quais atividades?  Fique 
atento e não esqueça de regis-

trar essas percepções. Enumere 
o que considera como potencias 
em você e limitações, no míni-
mo 3 de cada. Com essas infor-
mações você tem condições de 
estabelecer um plano de ação 
para realizar melhorias no seu 
cotidiano, estabelecer objeti-
vos de desenvolvimento e estar 
mais atento ao nível de satisfa-
ção tão merecido!

Nesse atual cenário, com a 
multiplicidade presente nas ati-
vidades profissionais, além dos 
indivíduos buscarem elevar o 
nível de satisfação na sua car-
reira e diversificarem o seu co-
tidiano, o grande significado é 
que o processo de autoconheci-
mento vai ser o maior facilitador 
para identificar o seu propósito 
e proporcionar realizar diferen-
tes escolhas de atuação, com 
a possibilidade de colocar em 
prática o seu melhor em diver-
sas atividades e, principalmente 
estar conectado com o que real-
mente traz sentido à vida.

MÚLTIPLAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E A IMPORTÂNCIA DO SEU PROPÓSITO
 � POR ELIZABETH N. SINNOTT, PSICÓLOGA E PROFESSORA

Os textos publicados no espaço Artigo do Leitor são de responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Diário de Uberlândia. 

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

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

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

Polícia alerta sobre golpe em WhatsApp
 | CRIMINOSOS ACESSAM APLICATIVO USANDO CÓDIGO PADRÃO DE ATIVAÇÃO DO APP REPASSADO PELA PRÓPRIA VÍTIMA

 � BRUNA MERLIN

A Polícia Civil de Uber-
lândia faz um alerta à 
população sobre gol-

pes de estelionato por meio 
do WhatsApp. Os criminosos 
estão invadindo o aplicativo 
de vítimas para conversar 
com amigos e familiares com 
o objetivo de pedir dinheiro 
emprestado.

Para cometer o crime, os 
autores utilizam de um código 
gerado pelo próprio Whatsapp 
para “furtar” a conta. Durante 
o processo padrão de ativa-
ção do aplicativo é necessário 
inserir seis números que são 
enviados via SMS para o 
número do telefone que será 
cadastrado para uso. 

A abordagem e pedidos 
dos códigos são feitos de 
várias formas. Os criminosos 
costumam se passar por ven-
dedores e pedem os números 
para validar uma compra ou 
utilizam perfis fakes para falar 
que enviou a senha para o 
celular sem querer e pede que 
a encaminhe de volta.

Segundo o delegado Lu-
ciano Alves dos Santos, da 
Delegacia Regional de Polícia 
Civil, muitos crimes envol-
vendo o aplicativo já foram 
contabilizados na unidade. Na 
maioria das vezes as vítimas 
são idosos, mas pessoas 

de diversas idades já deram 
queixa da situação.

Uma professora de idio-
mas de 40 anos, que não quis 
se identificar, foi alvo do crime 
na última sexta-feira (3). Ela 
teve o aplicativo de conversas 
invadido pelo criminoso que 
se passou pelo responsável 
de uma empresa de marke-
ting que fazia serviços para 
uma confeitaria localizada na 
zona leste de Uberlândia.

A ação começou quando a 
professora recebeu uma liga-
ção do autor. O número tinha 
o código de área utilizado na 
região de São Paulo, DDD 11. 
De acordo com a vítima, ela 
atendeu a chamada, pois tem 
amigos e parentes no estado.

“Ele sabia meu nome e pa-
recia muito profissional e edu-
cado. Em nenhum momento 
cheguei a desconfiar do com-
portamento e das falas. Ele 
disse que eu tinha ganhado 
um voucher no valor de R$ 
40 para gastar na confeitaria 
porque eu era uma ótima 
cliente da loja. Realmente eu 
frequento o estabelecimento e 
conheço os proprietários, por 
isso não desconfiei”.

Durante a conversa, o 
estelionatário chegou a com-
binar dia e horário para que a 
vítima fosse buscar o bilhete 
na loja de doces. Em seguida, 
o autor disse que um código 
iria chegar no celular dela 

para validar o voucher.
“Os números chegaram 

e eu passei. Minutos depois 
ele confirmou que tinha dado 
certo e disse ‘excelente, um 
beijo na sua boca’. A partir 
daí o whats instalado no meu 
celular não abria mais e es-
tava bloqueado. Foi quando 
percebi que era golpe”.

A educadora contou ainda 
que o marido dela conseguiu 
fazer o mesmo processo do 
autor em outro aparelho celu-
lar para recuperar o aplicativo. 
“Após fazer isso, percebemos 
que ele [o criminoso] tinha 
acesso somente aos grupos 
que eu participo e aos núme-
ros dos participantes. Vimos 
também que ele já havia con-
versado com algumas pes-
soas se passando por mim e 
pediu dinheiro emprestado”, 
concluiu.

 � OUTRA VÍTIMA

Apesar de ter conseguido 
recuperar o aplicativo no ce-
lular, alguns conhecidos da 
professora foram abordados 
pelo autor que se passava 
por ela. Uns desconfiaram 
do comportamento e logo 
perceberam a farsa, mas uma 
amiga da docente não teve a 
mesma sorte.

De acordo com o boletim 
de ocorrência registrado pela 
Polícia Militar (PM) no dia 

CASSAÇÃO

Comissão ouve denunciante no processo de Vico
 � SÍLVIO AZEVEDO

A comissão processante 
que analisa a denúncia por 
quebra de decoro parlamentar 
do vereador afastado Helvico 
José de Queiroz Júnior, Vico 
(Cidadania), ouviu apenas o 
empresário Robson Biasi, que 
é um dos quatro denunciantes 
que protocolaram processos 
de cassação do parlamentar. 
A audiência de instrução foi 
realizada ontem na Câmara 
Municipal de Uberlândia.

Além de Robson, foram 
intimados para dar depoi-
mento outro denunciante, 11 
testemunhas, três de acu-
sação e oito de defesa, e o 
parlamentar Vico, que não 
compareceram a audiência.

As denúncias se baseiam 
na investigação da Operação 
Má Impressão, do Ministério 
Público Estadual (MPE), con-
tra vereadores da Casa que 
teriam feito o uso indevido da 
verba indenizatória por meio 
de notas fiscais ideologica-
mente falsas. Segundo o MP, 
o valor que remete a Vico é de 
R$ 215.680,00.

O vereador afastado cons-
tituiu dois advogados de de-
fesa no processo, que pro-
tocolaram junto à comissão 
sua defesa que conta com 
cerca de 200 páginas ante-
riormente.

Os três representantes 

de gráficas, arrolados como 
testemunhas no processo, 
enviaram as justificativas por 
escrito e confirmaram a vera-
cidade das informações que 
constam nos depoimentos 
dados ao Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (GAECO) 
durante a investigação da 
Operação Má Impressão.

“Desde 2012 eu faço le-
vantamento de quanto cada 
vereador gasta e publico na 
página Realidade Uberlan-
dense, que é minha. Com 
isso, fui vendo que alguns 
casos eram bem  nítidos 
quanto ao uso irregular da 
verba. A gente baseou as 
denúncias nessas notas que 
acompanhamos pelo Portal 
da Transparência”.

No pedido de cassação 
constam o conteúdo da de-
núncia do Ministério Público 
Estadual, através da Opera-
ção Má Impressão, e publi-
cações da imprensa sobre o 
caso. Ainda segundo Robson, 
Vico é reincidente e responde 
a dois processos em Frutal 
(MG), onde também foi ve-
reador. 

“No caso do Vico, já teve 
um caso de improbidade 
administrativa no passado, 
onde respondia por dois pro-
cessos em Frutal, um por 
peculato e outro também por 
improbidade administrativa. 

UBERLÂNDIA

Chuva forte provoca
transtornos na cidade

 � CAROLINE ALEIXO

O temporal que atingiu 
Uberlândia ontem causou 
transtornos na cidade como 
alagamentos em vias públi-
cas e na área de um condo-
mínio residencial na zona 
sul. Em outro condomínio 
da região, um muro caiu 
após um deslizamento de 
terra e forte enxurrada. Dois 
veículos ficaram destruídos. 

Segundo os dados regis-
trados pelo Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), 
choveu aproximadamente 
10,6 milímetros em poucos 
minutos e as chuvas acom-
panharam tempestade de 
raios e rajadas de vento de 
quase 40 km/h.

As equipes da Defesa 
Civil foram acionadas para 
fazer os atendimentos. Um 
deles foi em um condomí-
nio do bairro Copacabana, 
próximo à rua da Carioca, 
que foi invadido pelas en-
xurradas. A água alagou a 
área externa dos prédios, 
incluindo o estacionamento, 
e chegou a invadir alguns 
apartamentos do térreo.

Também houve relatos 
de alagamentos em outras 
vias do bairro Morada da 
Colina, além de Tubalina 
e Cidade Jardim, principal-
mente no entorno do Praia 

Clube.
Na avenida Oscarina 

Cunha Chaves, quase es-
quina com a rua da Carioca, 
a força da água das enxur-
radas arrancou parte do 
asfalto e atingiu um veículo 
que estava na via. 

Em outra ocorrência, no 
bairro Morada da Colina, o 
muro de um condomínio lo-
calizado na rua Maria Con-
ceição de Andrade desabou 
sobre dois carros que es-
tavam no estacionamento.

Segundo as informações 
da Defesa Civil, grande 
quantidade de água se 
acumulou e ficou repre-
sada próximo ao muro. 
Com a enxurrada, houve 
deslizamento de terra e o 
muro que fica no terreno de 
trás acabou caindo. O local 
foi interditado. Não houve 
feridos.

A Prefeitura de Uber-
lândia informou que os 
servidores se deslocaram 
aos locais atingidos para 
executar a limpeza e avaliar 
os estragos no asfalto para 
que seja programado o con-
serto do pavimento o mais 
rápido possível. O Depar-
tamento Municipal de Água 
e Esgoto (Dmae) também 
foi acionado para realizar 
a desinfecção de regiões 
afetadas pela enxurrada.

seguinte do golpe, a vítima 
de 39 anos transferiu quase 
R$ 1.400 para uma conta 
indicada pelo autor, registra-
da no nome de Richard dos 
Santos. A agência fica situada 
no município de Itaquera, em 
São Paulo.

“Eu estava conversando 
com essa amiga antes de 
tudo acontecer. Acredito que 
ela tenha entendido que era 
eu quem continuava falando. 
Infelizmente ela foi roubada”, 
explicou a professora de idio-
mas.

Após o ocorrido, a educa-
dora conversou com os conta-
tos abordados pelo criminoso 
e contou o que tinha acon-
tecido. Além disso, informou 
a situação para a confeitaria 
que negou manter serviços de 
marketing com uma empresa 
de São Paulo.

“Eu também pesquisei o 
número que havia me ligado. 
O mesmo apareceu em um 
link para um post de Facebook 
de uma padaria em Pouso 
Alegre de Minas. A publicação 
relatava que o estabelecimen-
to havia passado pelo mesmo 
golpe”.

 � SEGURANÇA

O delegado Luciano Alves 
dos Santos diz que sempre 
deve haver desconfiança 
quando algum desconhecido 
te pede para confirmar ou 
reenviar algum código ou se-
nha. “Devemos ficar espertos 
quando se trata de algo que 
vá chegar em nossos celula-
res, principalmente quando a 
solicitação é de alguém que 
não conhecemos”.

Luciano também fala que é 

importante duvidar quando al-
gum contato, mesmo que seja 
conhecido, manda mensagem 
pedindo dinheiro emprestado. 
Segundo ele, negociação de 
transferência não deve ser 
feita apenas por mensagem 
e sim por ligação.

“Liga para a pessoa e pede 
explicação sobre o motivo do 
empréstimo. Se for fraude, 
com certeza o autor não acei-
tará a ligação”.

Mesmo sem uma delega-
cia especializada em crimes 
cibernéticos, a Polícia Civil 
de Uberlândia trabalha para 
identificar autores de golpes 
praticados através de aplica-
tivos. O delegado ressalta a 
importância de se fazer um 
boletim de ocorrência e apre-
sentar os dados bancários que 
o criminoso ofereceu.

Ele ganhou os processos em 
primeira instância, mas ambos 
ainda correm no TJ [Tribunal 
de Justiça], portanto não foi 
absolvido. Então juntamos es-
ses dois processos ao pedido 
de cassação”.

Segundo o presidente da 
comissão processante, An-
tônio Carrijo (PSDB), mesmo 
sem a presença de quase 
todas as testemunhas, a au-
diência ocorreu normalmente 
com os ritos legais.

“Algumas testemunhas 
de defesa pediram alteração 
da reunião, alegando o co-
ronavírus. As testemunhas 
de acusação apresentaram 

suas justificativas por escrito, 
relatando que confirmam o 
depoimento ao Gaeco. Agora 
o relator tem prazo até dia 14 
para apresentar o relatório e 
já marcamos a reunião para 
receber no dia 15”. 

O próximo passo é a inti-
mação para que a defesa de 
Vico apresente as contrarra-
zões finais em até cinco dias. 
De acordo com Carrijo, o edi-
tal de notificação foi publicado 
ontem no jornal O Legislativo.

A reportagem do Diário de 
Uberlândia entrou em contato 
com Vico e seus advogados, 
mas as ligações não foram 
atendidas.

ALINE REZENDE/CMU

Audiência de 
instrução foi 

realizada ontem 
na Câmara

AGÊNCIA BRASIL

Delegacia Regional de Polícia Civil contabiliza 
muitos crimes envolvendo o aplicativo
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Campanhas promovem a solidariedade
 | FAMÍLIAS CARENTES, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E PEQUENOS EMPRESÁRIOS SÃO FOCO DE AÇÕES EM UBERLÂNDIA

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

PARA DOAR À CASA SANTA GEMMA:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3152

Operação: 013

Conta poupança: 12457- 2 

Nome: Missão de Acolhimento Fraterno dos Povos de Rua

CNPJ: 07766923/0001-06

 � BRUNA MERLIN

Apesar de todas as 
consequências que a 
pandemia do novo co-

ronavírus trouxe à sociedade, 
a solidariedade e a empatia 
conseguem gerar esperança 
para aqueles que necessitam 
de atitudes de cidadania para 
sobreviver à crise. Pensando 
nisso, instituições, ONGs e 
grupos de pessoas estão 
fazendo a diferença neste 
momento de preocupações e 
angústias para apoiar famílias 
carentes, pessoas em situa-
ção de rua e micro empresas 
de Uberlândia.

Um bom exemplo é o pro-
grama de ajuda da Casa Santa 
Gemma, que já beneficiou 
mais de 120 famílias cadastra-
das com doações de alimentos 
e produtos de higiene pessoal. 
Segundo o coordenador da 
instituição, Jack Albernaz, a 
intenção é arrecadar cada 
vez mais recursos para aju-
dar as 32 pessoas que estão 
acolhidas em quarentena na 
instituição e aquelas que se 
encontram nas ruas.

Ainda de acordo com Jack, 
logo após a decretação do iso-
lamento social no município, 
houve uma queda no número 
de ajudas e doações. “Muitos 
dos nossos voluntários são 
idosos e precisaram se afas-
tar da força-tarefa de entrega 
de alimentos e mantimentos. 
Além disso, com a quarentena 
as pessoas não estão saindo 
de suas casas e os necessita-
dos estão sofrendo com a falta 

de apoio”, detalhou.
A campanha de arrecada-

ção da Casa Santa Gemma foi 
lançada na internet por meio 
de redes sociais. Além de ali-
mentos e materiais de higiene 
pessoal, a ação conta com 
a ajuda da população para 
arrecadar roupas, calçados, 
toalhas, lençóis, edredons e 
travesseiros.

“Também estamos dispo-
nibilizando a conta bancária 
da organização para aqueles 
que querem ajudar de outra 
forma. Não existe um valor es-
tipulado e os cidadãos podem 
apoiar como conseguirem”, 
continuou Albernaz.

Os interessados em contri-
buir com a campanha podem 
ir até a Casa Santa Gemma, 
localizada na avenida José 
Flores, nº 351, no bairro Acli-
mação, e deixar as doações 
na porta do prédio. Basta tocar 
a campainha e anunciar que 
deixou os materiais. Caso não 
haja possibilidade de desloca-
mento, os voluntários da Casa 
podem buscar as doações em 
um endereço acordado com 
o doador. Para isso, é neces-
sário entrar em contato com 
o coordenador Jack através 
do número (34) 9 9971-7810.

As pessoas que preferem 
ajudar com dinheiro podem 
fazer um depósito ou uma 
transferência bancária para a 
conta da instituição. 

 �  PARÓQUIA BOM 
JESUS

A Paróquia Bom Jesus 
também é um exemplo de 

solidariedade e união. A ins-
tituição, que sempre realiza 
campanhas de doação em 
datas religiosas comemora-
tivas, abriu mais um espaço 
na agenda de boas ações 
para ajudar famílias carentes 
da cidade neste momento 
complicado.

“Denominamos a ação de 
‘Campanha de Quaresma’ 
pois estamos neste período 
e criamos a oportunidade de 
gerar gestos concretos para 
a Páscoa que está se aproxi-
mando”, explicou a organiza-
dora da campanha, Virgínia 
Mendes.

A atividade solidária con-
siste em arrecadar produtos 
de higiene e alimentos que 
estão sendo destinados a fa-
mílias carentes e albergues da 
cidade. Segundo Virgínia, três 
lares de acolhimento a mora-
dores de ruas e 20 famílias já 
foram beneficiadas.

“Nossas primeiras entre-
gas foram nos albergues. 
Depois, expandimos para as 
famílias cadastradas na Pas-
toral da Criança da paróquia. 
Agora, estamos chegamos a 
pessoas que são indicadas 
por vizinhos e amigos. Esta-
mos recebendo muita ajuda 
e isso é gratificante”, contou 
a organizadora.

Entre tantas pessoas e 
famílias, Virgínia lembrou de 
uma específica. Uma mãe que 
cuida de seis crianças ficou 
muito agradecida quando re-
cebeu uma cesta básica e R$ 
50. O dinheiro será utilizado 
para comprar remédios para 
os filhos.

“É uma família linda. Qua-
tro crianças são dela mesmo e 
as outras são da irmã dela que 
teve um quadro de depressão 
e abandonou os filhos. São 
muito abençoados e merecem 
esse apoio”, detalhou.

As doações podem ser 
entregues na secretaria da 
Paróquia, localizada na rua 
Marciano de Ávila, nº 422, 
bairro Bom Jesus, de se-
gunda a sexta-feira das 14h 
às 17h30. Os interessados 
também podem combinar um 
horário com as organizadoras 
através do telefone (34) 9 
9975-9643, para que os vo-
luntários da igreja busquem a 
arrecadação. 

 � UBERLÂNDIA SEM 
CORONA

Um grupo, composto por 
11 profissionais de Tecno-
logia da Informação (TI) e 
Marketing, criou uma plata-
forma para divulgar pequenos 
negócios de Uberlândia que 
precisam de ajuda para conti-
nuar sobrevivendo em tempos 
de coronavírus. O objetivo é 
conscientizar a população a 
consumir de pequenas empre-
sas e autônomos da cidade, 
ajudando a manter o funcio-
namento e gerando receita.

“Queremos fortalecer es-
ses empresários que estão 
passando por dificuldades 
nesse momento. Nos junta-
mos há cerca de duas se-
manas e projetamos a ideia. 
Cada membro do grupo aju-
dou de alguma forma para a 
criação da plataforma”, ressal-

tou um dos idealizadores da 
ação, Alisson Guedes.

Atualmente, o site conta 
com 50 empresas cadastradas 
separadas por diversas cate-
gorias como supermercado, 
restaurante, padaria, lojas, 
gráficas, entre outros. Segun-
do Alisson, novos pedidos de 
inserção na plataforma estão 
surgindo todos os dias.

Além de divulgar os ne-
gócios locais, o Sem Corona 
também disponibiliza os links 
para canais oficiais de infor-
mação sobre a evolução e 
os cuidados que a população 
deve ter com o coronavírus. O 
projeto é uma iniciativa sem 
fins lucrativos e apartidário, e 
se propõe a apoiar as empre-
sas sem nenhuma cobrança 
de mensalidade ou taxa.

Para cadastrar um novo 
negócio basta enviar os da-
dos da empresa para o e-mail 
uberlandia@semcorona.com.
br ou pelo site do projeto 
(uberlandia.semcorona.com.
br) utilizando o formulário de 
contato. Os dados necessá-
rios são nome, categoria, tele-
fone, redes sociais e/ou What-
sApp e informações adicionais 
importantes do negócio como 
produtos e modelo de entrega.

 � VAQUINHA

Com o decreto municipal 
para fechar comércio e locais 
públicos, as ONGs Ação Mora-
dia e Estação Vida, localizadas 
nos bairros Morumbi e Sho-
pping Park, nas zonas leste 
e sul da cidade, respectiva-
mente, tiveram que suspender 
os trabalhos de atendimento 
no contraturno escolar. Eram 
nesses endereços que mais 
de 400 crianças tinham, mui-
tas vezes, as únicas refeições 
do dia. 

Como forma de ajudar, 
a loteadora ITV Urbanismo 
lançou a campanha “Impacto 
Solidária”. A ação consiste em 
uma vaquinha virtual para a co-
munidade ajudar na compra de 
cestas básicas, com comida e 
material de higiene, que serão 
doadas à população assistida 
pelas entidades por, no míni-
mo, três meses. Pelo menos 
50% do valor total da despesa 
será arcada pela empresa. 

Quem puder ajudar com 
qualquer quantia basta aces-
sar a plataforma em que a 
vaquinha está realizada (vaka.
me/962542). Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (34) 9 9125-7961
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CAMPANHA
A força-tarefa “Juntos por Uberlândia” 
criou uma nova frente de trabalho 
denominada “Projeto Abastecer” com 
o objetivo de arrecadar 30 mil cestas 
básicas e kits de higiene pessoal. Os 
interessados em contribuir podem 
fazer a doação, sem sair de casa, 
por meio do site juntosporuberlandia.
com.br. Esta nova ação faz parte do 
round#4 no combate à Covid-19.

CURSOS
Com a suspensão temporária dos 
atendimentos presenciais do Sebrae 
Minas, seguindo as recomendações 

da Organização Mundial de Saúde, 
a instituição preparou uma série de 
atividades gratuitas de capacitação 
e orientação para os empreendedo-
res. Toda a programação, que inclui 
palestras e cursos online, e-books e 
transmissões, está disponível no site 
sebrae.mg

FECHADO
O Parque do Sabiá em Uberlândia 
continua com suas atividades suspen-
sas temporariamente. A ordem é uma 
das medidas tomadas pela Futel para 
combater o coronavírus. Ainda não há 
data para o retorno do funcionamento 
do complexo. 

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

MÚSICA

Lady Gaga comanda 
SHOW COM ASTROS
 | TRANSMISSÃO DO “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”  

MOBILIZARÁ RECURSOS NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

 � FOLHAPRESS

A cantora e compositora ame-
ricana Lady Gaga anun-
ciou a transmissão de um 

megashow global, “One World: 
Together At Home” (Um mundo, 
juntos em casa), para mobilizar 
pessoas e recursos no combate 
à pandemia do novo coronavírus. 
O comunicado foi feito na tarde 
de segunda-feira (6), durante uma 
entrevista da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), parceira no 
evento com a Global Citizen, ONG 
de combate à pobreza.

Entre os artistas confirmados 
no show estão Alanis Morissette, 

Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie 
Joe Armstrong, Burna Boy, Chris 
Martin, David Beckham, Eddie 
Vedder, Elton John, Finneas, Idris 
e Sabrina Elba, J Balvin, John 
Legend, Kacey Musgraves, Keith 
Urban e Kerry Washington, Lang, 
Lizzo, Maluma, Paul McCartney, 
Priyanka Chopra Jonas, Shah 
Rukh Khan e Stevie Wonder.

A apresentação acontecerá no 
dia 18 de abril e terá transmissão 
tanto na internet quanto na TV. 
O evento, que começará a partir 
das 9h, no horário do Brasil, vai 
passar nos canais MTV, Comedy 
Central e Paramount Channel, 
além de plataformas digitais como 
Amazon Prime Video, Facebook, 

Instagram, TIDAL, TuneIn, Twitter 
e YouTube.

Conforme informou Lady Gaga 
na coletiva, todo o dinheiro arreca-
dado com a iniciativa vai beneficiar 
os profissionais de saúde que 
estão trabalhando para conter a 
Covid-19, além de instituições de 
caridade que fornecem alimento, 
abrigo e assistência médica aos 
mais necessitados.

O One World: Together At 
Home terá apresentação de Jimmy 
Fallon, do “The Tonight Show”, 
Jimmy Kimmel, do “Jimmy Kimmel 
Live”, Stephen Colbert, de “The 
Late Show with Stephen Colbert”, 
e bonecos da Vila Sésamo.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O professor e pesquisador 
Carlos José Soares 

Sidelvan Zanatta e Ana 
Cristina Baeta

 A advogada Adriana Milagre
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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 50
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virtual de futebol
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(Quím.)
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trabalhos
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Poucos

CMRC
CHADECOCA

PRECIPITAR
IRAAPRR
TIPRONTO

SIMBOLOEOS
COLAPROLE
ALRUAAM
MIANULO

OUSADASCAT
IUGBOLO
CABIDEGR

CALOTARUI
LAALIENS

RURALISTA

MO

3/eos — mia. 4/dala — loco. 6/aliens. 9/chá de coca. 10/cherimolia.

Kelson Venâncio
Jornalista CINEMA & VÍDEO

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

DIVULGAÇÃO NETFLIX

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Você está eufórico com as novas 
opções que o destino lhe reservou 
e que preenchem todas as suas 
expectativas. Seria uma boa ideia 
romper com certos hábitos.

É melhor resolver a sua papelada 
o mais rápido possível. Você não 
está equilibrando a ação e o des-
canso. Dê uma olhada em seus 
hábitos e encontre harmonia em 
sua rotina.

Você vai fazer contatos interes-
santes que abrirão portas para 
você. Há previsão de amizades 
positivas florescentes no futuro.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

De repente você se sente tomado 
por uma sensação de liberdade. 
Evite tomar grandes decisões de 
hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma.

Você não vai ter a folga neces-
sária para se afastar - você vai 
ter que agir rapidamente. Evite 
correntes de ar e alterações de 
temperatura. Você precisa dormir 
para recarregar.

Há tantas coisas acontecendo ao 
seu redor que você só tem um 
desejo: ficar sozinho, o que você 
realmente vai precisar. Não se 
afaste.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Não confie no julgamento superfi-
cial que você ouve, verifique por si 
mesmo. Sua força moral e sua co-
ragem vão compensar a sua falta 
de energia. Você tem problemas 
para dormir.

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.

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

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Evite aventuras arriscadas e alea-
tórias. Não se deixe distrair, você 
está levando as coisas na direção 
certa. Você vai se sentir cansado. 
Começar algum exercício poderia 
ajudar.

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as por-
tas. Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

Você vai conseguir resolver uma 
discussão entre as pessoas em 
sua vida, sinta-se orgulhoso. Você 
precisa encontrar um equilíbrio 
entre trabalho e descanso, refle-
xão e relaxamento.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

LIVE

Em meio à quarentena motivada pela 
pandemia do novo coronavírus, o cantor e 
compositor Lucas Lucco celebrou aniver-
sário de forma diferente. No último sábado 
(4), às 14h, o mineiro de Patrocínio que 
vive em Uberlândia apresentou seus prin-
cipais sucessos em uma live no YouTube 
e no Facebook. Em pouco mais de duas 
horas de performance, ele cantou “Vai 
Vendo”, “Toda”, “Destino”, “Mozão”, “Pra 

te Fazer Lembrar” e “Posto 24h”. No show 
especial, Lucco pediu para fãs contribuírem 
com uma vaquinha online para comprar 
cestas básicas para as comunidades mais 
atingidas pela crise no Brasil e ajudar no 
tratamento de uma bebê paulistana que 
tem atrofia muscular espinhal (AME). 
Mais de 750 mil pessoas acompanharam 
a apresentação do músico, que conseguiu 
arrecadar aproximadamente R$ 214 mil.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

O Poço
Nessa época que vivemos uma 

pandemia provocada pelo corona-
vírus, o filme “O Poço” é sem dú-
vida uma das melhores sugestões 
pra você assistir em quarentena no 
conforto da sua casa. E não ape-
nas pra passar o tempo, mas sim 
para que você faça uma profunda 
reflexão sobre os diversos aspectos 
abordados por esta obra-prima do 
cinema.

A história do longa se passa em 
um futuro distópico, onde uma pri-
são vertical mantém duas pessoas 
em cada andar, com a comida sen-
do distribuída de cima para baixo. 
Quem está na parte de cima come 
melhor, enquanto quem está embai-
xo precisa lutar pela sobrevivência.

Em primeiro lugar a ideia que 
serve de premissa para a incrível 
história que acompanhamos du-
rante a projeção é simplesmen-
te brilhante. A comida (ou a falta 

dela) vai desencadear uma série de 
acontecimentos que vão nos deixar 
boquiabertos com tudo que a gente 
vê ao longo da narrativa. E cada um 
mais assustador que o outro. E isso 
significa que nesse longa temos 
uma junção do estilo “horror movie” 
com o drama, já que temos elemen-
tos fortes como cenas de extrema 
violência e muito sangue, mas ao 
mesmo tempo com mensagens ex-
tremamente interessantes em cada 
uma delas.

Eu particularmente adoro filmes 
com baixos recursos, poucas lo-
cações, elenco pequeno, mas que 
são criativos e eficientes porque 
nos trazem uma boa história. “O 
Poço” é exatamente assim já que 
tudo se passa em apenas um lugar, 
uma prisão vertical que deixa qual-
quer pessoa louca. Todos os atores 
deste filme espanhol são simples-
mente perfeitos em suas atuações. 
Especialmente aqueles que atuam 
no arco principal. Cada persona-
gem tem características marcantes 

e dão um show de interpretações.
Mas o melhor do filme são as 

discussões e reflexões que ele 
propõe ao público. Existem inúme-
ras metáforas em meio a história e 
por isso prestar atenção em cada 
detalhe é fundamental para tirar o 
máximo de proveito dessa trama 
intrigante e surpreendente. É pre-
ciso observar as frases ditas pelos 
personagens, os gestos e as men-
sagens subliminares que nos levam 
a liberdade de imaginação que vai 
além do roteiro.

A prisão é dividida em níveis e 
cada um deles representa as clas-
ses sociais. E assim podemos ver e 
sentir na pele como são essas desi-
gualdades e o que elas provocam na 
sociedade extremamente individua-
lista. É bem o que está acontecendo 
em plena pandemia de coronavírus. 
As pessoas vão ao supermercado e 
farmácias e abarrotam os carrinhos 
de alimentos, máscaras e álcool gel 
sem dar a mínima para o próximo 
que também precisa. Só que as 

mudanças constantes de níveis dos 
presidiários nos mostram que como 
no filme estamos sujeitos a cair de 
nível social também e isso pode 
ter consequências extremamente 
desagradáveis por causa da hipo-
crisia da nossa sociedade. O filme 
ainda traz um final surpreendente e 
inesperado que nos leva a reflexão 
do que pode ter acontecido no des-
fecho. É daquelas produções que 
quando acabam vem aquele nó na 
cabeça e provoca inúmeras discus-
sões. Será que? Mas se for assim, 
isso era daquele jeito! Mas porque 
isso? A quantidade de hipóteses le-
vantadas ao término de “O Poço” é 
muito grande e o melhor que mes-
mo raciocinando muito depois de 
assistir ao filme, a gente sempre vai 
ficar com “a pulga atrás da orelha”.

É preciso ter estômago pra as-
sistir, mas se você aceitar o desafio, 
te garanto que a experiência será 
incrível.

NOTA 10
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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

Torna sem efeito o extrato do Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços
nº 669/2019, oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 522/2018,
realizado pela Secretaria Municipal de Educação, para aquisição de produtos de limpeza,
publicado no Diário de Uberlândia, em 19/10/2019, no Diário Oficial da União, em 22/
10/2019, no Jornal Hoje em Dia, em 19/10/2019, no Diário Oficial de Minas Gerais, em
22/10/2019, no Diário Oficial de Uberlândia nº 5726, em 11/10/2019, à pag. 14, de
acordo com a solicitação de cancelamento da Secretaria Municipal de Agropecuária,
Abastecimento e Distritos, contida no Memorando nº 1494/2019-SMAAD/AF.Uberlândia/
MG, 12 de março de 2020.WALKIRIA BORGES NAVES LORENO.Secretária Municipal
de Agropecuária, Abastecimento e Distritos.

AVISO
DE

ANULAÇÃO

  AVISO
DE ANULAÇÃO

Torna sem efeito o extrato do Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 716/2019, oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/
2019, realizado pela Empresa Municipal de Apoio e Manutenção, para aquisição de
materiais de serralheria e ferragens, publicado no Diário de Uberlândia, em 12/10/
2019 e no Diário Oficial de Uberlândia nº 5725, em 10/10/2019, à pag. 26, de
acordo com a so l ici t ação de cancelamento da Sec retar ia Munic ipa l de
Desenvolvimento Social,  Trabalho e Habitação, contida no Memorando nº 1275/
2019-DGAP.Uberlândia/MG,  12 de março de 2020. IRACEMA BARBOSA
MARQUES.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

APÓS A COVID-19, O FUTEBOL 
SERÁ REPENSADO

O que todos esperam depois que a crise do vírus pas-
sar é que o mundo não seja mais o mesmo e o futebol 
também não. 

Os custos deverão ser repensados, os astronômicos 
salários, as irresponsabilidades financeiras. Aliás, será 
momento de entender que o povo que assiste jogo entrará 
em prioridades.

Não teremos estádios cheios, passaremos por um perí-
odo de reaprender como cativar o povo e o bolso do povo.

Não acredito que seja o fim, mas uma forma de se rein-
ventar. Afinal, hoje em dia quem não está com saudade de 
alugar a quadra e bater aquela bolinha?

As vendas de produtos, a insensibilidade dos preços de 
uma camisa original, os tênis, os adereços do jogo preci-
sarão se adaptar.

O Vasco perdeu, no último mês, 6 mil sócios torcedo-
res dos atuais. A patrocinadora de grandes clubes do Bra-
sil como São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Flamengo 
emitiu nota sobre atraso de repasse, os royalties que os 
clubes ganhavam agora ficarão aguardando o retorno do 
majestoso espetáculo da bola.

Talvez será a hora do futebol ser trabalhado com a sua 
devida responsabilidade social e com propósito que tem a 
relação com a sociedade. A formação de cidadãos, devido 
respeito aos torcedores, função social que os clubes e as 
marcas têm. Será o momento de proporcionar também os 
valores que o futebol e o esporte em si trazem ao povo.

É tempos de novas posturas ou será demagogia do 
povo?

Queremos ver um futebol mais tolerante, pais mais 
tolerantes, sem imprudência de pensar que pós Neymar 
vem seus filhos, ou pós seleção de 70 vem seu time. O 
futebol poderá ser a relação de saúde, de cuidados com o 
corpo, de tolerância ao oponente, ao que oponente veste, 
come, mora, dorme e reza.

O futebol precisa ser resgatado dos bons exemplos. 
Menos glamour com as prostitutas, menos “faço de tudo 
pra vencer”, mais humildade no toque com as crianças, 
mais aceitação ao diferente.

É necessário resgatar a paixão do futebol com todo 
amor que o futebol trás. 

Quando tudo isso tiver fim, os calendários serão repen-
sados e oportunidades virão. Acreditamos em pessoas 
transformadas, meios evoluídos, identidades reformula-
das, tolerância acentuada.

E aí as perguntas serão: o que queremos para o fute-
bol? O que queremos como amantes do futebol? O que 
queremos como torcedores do meu time de coração? O 
que queremos com a nossa paixão futebol?

O esporte mais praticado no Brasil é o vôlei, porque o 
futebol é a nossa religião.

Paixão Futebol

DIVULGAÇÃO

CBF destina R$ 19 mi a 
clubes e 27 federações
 | APOIO ATENDE APELO DE TIMES FEMININOS E DAS SÉRIES C E D MASCULINAS

 � AGÊNCIA BRASIL

AConfederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) 
anunciou ontem que 

destinará R$ 19,1 milhões 
a clubes que disputam as 
Séries C e D do Campe-
onato Brasileiro, A1 e A2 
do Brasileiro Feminino, e 
também para as 27 federa-
ções estaduais. Segundo a 
entidade, 140 equipes serão 
beneficiadas com o repasse 
para “cumprir seus compro-
missos com os jogadores e 
jogadoras durante o período 
de paralisação do futebol” em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

O repasse às federações 
é de R$ 3,24 milhões, sendo 
R$ 120 mil por entidade es-
tadual. Já o auxílio aos times 
é equivalente a duas vezes 
a folha salarial média dos 
atletas por divisão, conforme 
o sistema de registro de con-
trato da CBF. 

A medida se dá uma se-
mana após capitães dos times 
das Séries C e D pedirem, em 
carta, apoio financeiro para 
as agremiações terem como 
honrar os salários em meio a 

paralisação. No ano passado, 
a CBF anunciou uma receita 
de R$ 957 milhões - quase 
R$ 300 milhões a mais que 
em 2018 - e superávit de R$ 
190 milhões. “Diferentemente 
das Séries A e B, as equipes 
da nossa divisão não rece-
bem cota, somente o apoio 
logístico, que a gente cita e 
agradece. É uma iniciativa 
de união, com anuência dos 
presidentes e dos clubes, 
devido ao impacto econômi-
co da pandemia”, explicou o 
zagueiro Danny Moraes, do 
Santa Cruz, da Série C, antes 
da CBF anunciar o repasse.

Na última sexta-feira (3), 
a CBF anunciou a isenção de 
taxas relativas ao registro de 
contratos e à transferência de 
atletas por tempo indetermi-
nado. Segundo a entidade, os 
clubes terão uma economia 
de R$ 4 milhões nos primei-
ros três meses de aplicação. 
A confederação também 
adiantou uma parcela de R$ 
600 mil referente aos direitos 
de TV a cada time da Série 
B e R$ 900 mil de taxa de 
arbitragem aos 479 árbitros 
do quadro - a estimativa, 
porém, é que cerca de 10 mil 

pessoas atuem na atividade 
em ligas, federações e orga-
nizações amadoras pelo país.

“O nosso objetivo, com 
essas novas medidas, é for-
necer um auxílio direto ime-
diato. Mas, além disso, temos 
que seguir trabalhando para 
assegurar a retomada do 
futebol brasileiro no menor 
prazo possível, quando as 
atividades puderem ser nor-
malizadas”, declarou o pre-
sidente Rogério Caboclo ao 
site oficial da CBF.

As Séries A, B, C e D ain-

da não têm previsão de início. 
Já os torneios nacionais em 
andamento (Brasileiros Fe-
minino e Copa do Brasil, por 
exemplo) estão paralisados 
e, por enquanto, sem retor-
no confirmado, assim como 
os campeonatos estaduais 
(exceto o Amazonense, can-
celado). A incerteza sobre a 
continuidade dos regionais 
preocupa mais de 80% dos 
clubes do país, que têm es-
sas competições como a 
principal - às vezes, a única 
- da temporada.

SOCORRO

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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IMPOSTO DE RENDA

Lote de restituição
pode ser consultado

A Receita Federal abriu 
ontem consulta ao lote mul-
tiexercício de restituição do 
Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física, contempla-
ando as restituições residu-
ais referentes aos exercícios 
de 2008 a 2019.

O crédito bancário para 
87.066 contribuintes será 
realizado no dia 15 de abril, 
totalizando mais de R$ 163 
milhões. Desse total, R$ 
75.821.405,38 referem-se 
aos contribuintes com pre-
ferência no recebimento: 
1.854 idosos acima de 80 
anos, 11.966 com idade 
entre 60 e 79 anos, 1.628 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou doença grave e 6.427 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o ma-
gistério.

Para saber se teve a 
declaração liberada, o con-
tribuinte deve acessar a pá-
gina da Receita na internet. 
Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer a 
autorregularização, median-
te entrega de declaração 

retificadora.
A Receita disponibiliza, 

ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral 
no CPF. Com ele é possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer o re-
querimento por meio da 
internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

 � AGÊNCIA BRASIL

PESQUISA

Isolamento por Covid-19 não é respeitado por 28% 
 � FÁBIO ZANINI | FOLHAPRESS 

Perto de completar um 
mês, o isolamento social 
estabelecido como principal 
estratégia para o combate 
ao novo coronavírus em di-
versos estados não faz parte 
da rotina de uma parcela 
expressiva da população 
brasileira.

Não seguem total  ou 
parcialmente a orientação 
de ficar em casa 28% das 
pessoas entrevistadas pelo 
Datafolha, em pesquisa re-
alizada entre os dias 1 e 3 
de abril. Foram consultados 
1.511 brasileiros adultos em 
todas as regiões do país.

Desta vez, o levantamen-
to foi feito por telefone, em 
razão da pandemia. A mar-
gem de erro é de três pontos 
percentuais para mais ou 
para menos.

O resultado mostra que 
24% dos entrevistados dizem 
que estão tomando cuidado 
em razão da pandemia, mas 
seguem saindo de casa para 
trabalhar ou realizar outras 
atividades.

Outros 4% afirmam que 
não houve nenhuma mudan-
ça na rotina, e que seguem 
vivendo como antes da crise.

Não é possível saber 
quantos desses trabalhado-
res desempenham ativida-
des essenciais, em setores 
como alimentação, saúde e 

segurança, por exemplo, que 
precisam sair para trabalhar.

Ignorar  o isolamento 
sem necessidade contraria 
a orientação da maioria dos 
especialistas e as diretrizes 
do Ministério da Saúde e 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Mas é compatível com o 
que vem defendendo o pre-
sidente Jair Bolsonaro, para 
quem a quarentena deveria 
ficar restrita apenas a idosos 
e demais grupos vulneráveis. 
Infectologistas dizem que 
o isolamento total é funda-
mental, para não trazer o 
vírus para dentro de casa, 
por exemplo, onde poderia 
infectar os mais suscetíveis 
a terem complicações graves 
em seu estado de saúde.

Os demais 72% dos en-
trevistados afirmaram estar 
seguindo as orientações de 
ficar em casa, sendo que 
54% disseram sair apenas 
quando é inevitável, para 
comprar comida, por exem-
plo. Outros 18% declararam 
estar totalmente isolados, 
sem sair de casa em nenhu-
ma hipótese.

O confinamento em casa 
prejudica sobretudo traba-
lhadores sem renda fixa, 
especialmente os informais. 
Por isso, muitos deles têm 
se arriscado a ir para a rua 
em busca de trabalho, sendo 
encorajados para isso pelo 

próprio presidente.
Na faixa de renda mensal 

entre dois e cinco salários 
mínimos, que congrega mui-
tos destes trabalhadores, a 
parcela dos que ignoram a 
quarentena sobe para 35%, 
sendo 30% dizendo tomar 
mais cuidado e 5% que afir-
mam não ter mudado em 
nada a rotina.

 � PREOCUPAÇÃO 

O Datafolha também pes-
quisou qual o grau de pre-
ocupação dos brasileiros 
com a pandemia. A grande 
maioria declara ter medo da 
doença. São 77% no total, 
sendo 39% que dizem ter 
um pouco de medo e 38% 
muito medo, uma situação 
de empate técnico.

Apenas 23% disseram 
não ter medo nenhum, na 
linha do que afirmou Bolso-
naro em um pronunciamento 
de TV, quando menosprezou 
o risco de contrair o vírus 
porque seria apenas uma 
“gripezinha”.

Em sua maioria, contudo, 
as pessoas ouvidas avaliam 
que é grande a chance de 
contrair e transmitir o vírus. 
São 81% os que dizem acre-
ditar que podem ser infec-
tados, mas a maior parcela 
(35%) diz que a chance de 
isso acontecer é pequena. 
Apenas 17% creem que a 

possibilidade é grande.
Segundo o Datafolha, 

72% dos ent rev is tados 
afirmam acreditar que têm 
chance de contaminar outra 
pessoa, mesmo índice dos 
que creem que uma pessoa 
que more em sua residência 
pode contrair a doença.

A pesquisa mostra ainda 
que para 52% dos entrevis-
tados a pandemia provocará 
muitas mortes. Entre os mais 
jovens, na faixa de 16 a 24 
anos de idade, esse índice 
sobe para 63%. Afirmam 
que haverá poucas mortes 
41% dos pesquisados, e 6% 
dizem não saber.

Para 46% dos entrevis-
tados, os brasileiros estão 
menos preocupados do que 
deveriam, enquanto 33% 
consideram que o grau de 
apreensão está na medida 
certa. Outros 19% afirmam 
que a preocupação das pes-
soas com é excessiva.

Entre os moradores dos 
estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, os dois mais afe-
tados pela crise em número 
de casos e mortes, o pessi-
mismo é, previsivelmente, 
mais acentuado.

Nos dois locais, 52% dos 
entrevistados avaliam que 
a população está menos 
preocupada do que deveria 
com a crise, ou seis pontos 
percentuais acima da média 
nacional.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Governo inicia pagamentos amanhã
 | PRIMEIROS A RECEBER AUXÍLIO SÃO INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO; VALOR DE R$ 600 DEVE BENEFICIAR 54 MI DE PESSOAS

 � AGÊNCIA BRASIL

O governo começa a pa-
gar amanhã a primei-
ra parcela do auxílio 

emergencial de R$ 600 para 
pessoas inscritas no Cadastro 
Único (CadÚnico) com conta 
no Banco do Brasil ou pou-
pança na Caixa Econômica 
Federal. Para os clientes dos 
demais bancos, o pagamento 
será feito a partir do dia 14 
deste mês.

O segundo pagamento do 
benefício de R$ 600 ocorrerá 
entre 27 e 30 de abril, con-
forme a data de aniversário 
dos beneficiários. E a última 
parcela será paga de 26 a 29 
de maio. A ideia é que todo o 
pagamento do benefício – as 
três parcelas de R$ 600 - seja 
feito em aproximadamente 45 
dias, totalizando a liberação 
R$ 98 bilhões para 54 milhões 
de pessoas.

Ontem, foram lançados 
o site da Caixa e aplicativos 
para iOS e Android para os 
trabalhadores informais, au-
tônomos, microempreende-
dores individuais (MEI) e con-
tribuintes da Previdência que 
ainda não têm informações no 
CadÚnico. O cadastramento 
também é necessário para 
as pessoas que não estavam 
no CadÚnico até o dia 20 de 

março. Quem não sabe se 
está no cadastro pode conferir 
a situação ao digitar o número 
do CPF no aplicativo.

 � APLICATIVO 
GRATUITO

O aplicativo pode ser bai-
xado gratuitamente. De acor-
do com o ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, houve 
um acordo com empresas de 
telefonia para que mesmo as 
pessoas sem crédito no celu-
lar pré-pago possam baixar 
a ferramenta sem custo. A 
Caixa disponibilizou ainda a 
central 111 para tirar dúvidas 
sobre como fazer o cadastra-
mento.

“O aplicativo é só para 
quem é MEI, que é contri-
buinte individual do INSS 
ou informal. Quem está no 
Bolsa Família ou outros pro-
gramas do governo federal 
não precisa fazer o cadastro”, 
ressaltou Onyx, em entrevista 
coletiva, ontem, no Palácio do 
Planalto.

No caso dos beneficiários 
do Bolsa Família, o pagamen-
to seguirá o calendário normal 
do programa. De acordo com 
o presidente da Dataprev, 
Gustavo Canuto, o CadÚnico 
tem 75 milhões de pessoas 
inscritas. Desses, 43,6 mi-
lhões são beneficiários do 

Bolsa Família.
Ao excluir os beneficiários 

do Bolsa Família, ficam 31,4 
milhões de pessoas. “Desse 
universo de 31,4 milhões de 
pessoas, foram identificadas 
mais de 10 milhões que estão 
elegíveis para receber o auxí-
lio emergencial. Hoje estamos 
na fase final de análise desse 
dados para garantir que todos 
os quesitos foram atendidos 
e nenhum pagamento será 
efeito para quem não estiver 
estritamente coberto pela lei”, 
disse Canuto.

 � CONTA DIGITAL

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, anunciou 
que criará 30 milhões de 
contas digitais para benefi-
ciários sem conta em banco. 
Os beneficiários poderão 
movimentar a conta e fazer 
transferências gratuitamente, 
mas inicialmente não será 
possível sacar o dinheiro. 
Ainda será divulgado um cro-
nograma para a realização de 
saques. Segundo Guimarães, 
haveria um “colapso” se fosse 
liberado o saque para todos 
ao mesmo tempo.

Guimarães informou ainda 
que fará transferência gratuita 
para contas em bancos priva-
dos e públicos estaduais nos 
casos de beneficiários que já 

têm conta.
Os recursos que forem 

transferidos para conta de 
beneficiários não poderão ser 
usados para pagar dívidas, 
como o cheque especial. Se-
gundo o ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, foi feito 
um acordo com os bancos 
para evitar que o auxílio seja 
usado para pagar automati-
camente dívidas dos clientes.

“Mesmo se estiverem com 
débitos anteriores, esse di-
nheiro fica protegido. É um 
auxílio emergencial para sus-
tentação das pessoas”, disse 
o ministro.

 � SEGURANÇA

Onyx destacou que a 
Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin) e a Polícia 
Federal investigam casos de 
fraudes e que a segurança 
do sistema da Caixa “está re-
forçadíssima”. “Fraudadores, 
atenção, vocês vão parar é na 
cadeia”, disse.

“O presidente [Jair] Bol-
sonaro quer transparência, 
segurança e agilidade. É o 
que estamos nos empenhan-
do para fazer. Na medida em 
que as coisas vão avançando 
no Brasil, nós vamos retomar 

o trabalho em poucos dias”, 
disse o ministro.

Ele destacou ainda que 
a lei aprovada no Congres-
so e sancionada pelo presi-
dente determina a cobertura 
emergencial por três meses. 
Considerando o histórico das 
epidemias recentes, que dura 
de 12 a 14 semanas até a su-
peração da doença, segundo 
o ministro, esse apoio de 90 
dias deve ser suficiente. “Va-
mos acompanhando e vendo 
a necessidade de uma even-
tual suplementação”, disse.

MARCELLO CASAL JR./ABR

Onyx Loren-
zoni destacou 

aplicativo para 
informais, 

autônomos e 
microempreen-

dedores



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

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

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




