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Minha neta princesinha nasceu no 
Sutter Memorial Hospital, em Sacramen-
to, CA, em fevereiro de 2011. Sem pres-
sa de vir ao mundo, estava sentada. Um 
médico forte, de mãos enormes, na épo-
ca até tentou uma manobra radical, para 
virá-la no útero e tentar o parto natural, 
empurrando a barriga da mãe pelo lado 
de fora (mãe sofre). Não adiantou e ela 
nasceu de cesariana. Redondinha, cabe-
luda, tranquila e a cara do irmãozinho. 
Sem nome ainda, pois nove meses não 
foram suficientes para os pais resolverem 
entre Ana, Izabel, Lia, Zara, Gabriela, Gi-
zela, Samantha, Milena, Sofia e Mayra. 
Na saída do hospital, para preencher os 
papéis, não tiveram como protelar mais e 
escolheram Lia (Leah, em inglês).

Nos três dias em que Lia ficou no hos-
pital, nasceram mais uns 40 bebês, que 
eram anunciados por um sininho e uma 
música suave que tocava nos corredo-
res. Filhos de indianos, mexicanos, es-
panhóis, americanos. Alguns enormes, 
vermelhinhos e chorões, como a menina 
de 11 libras (cinco quilos), filha de uma 
espanhola. Conversei com a avó, que 
olhava maravilhada, através do vidro do 
berçário, a meninona que já nasceu cria-
da. Outros, pequeninos e franzinos, eram 
recebidos por parentes emocionados, 
principalmente por pais segurando lágri-
mas nos olhos e rosas nas mãos para a 
esposa. Certa hora, quando nasceu mais 
um bebê, o corredor ficou repleto de ame-
ricanos avantajados, provavelmente pai, 
tias, sobrinhos, avós, bisavós, etc, car-
regando vários balões azuis (daí deduzi 
que o bebê tão prestigiado era homem) 

onde estava escrito “Welcome baby”. 
Como eu acompanhava a minha filha e 
também todas as coisas que aconteciam 
por perto, pensei então que deveria ter 
preparado uma recepção para a princesi-
nha. Mas, esse lapso foi preenchido por 
seu irmãozinho, na época com dois anos, 
barulhento, esfuziante e encantado com 
a bebê, fazendo grande rebuliço quando 
ia visitá-la. Identificado por um adesivo 
escrito “I am a big brother”, em meia hora 
de visita lambuzava a bebê de beijos, 
abraçava, trombava nos móveis do quar-

to, corria pelos corredores, levantava e 
abaixava a cama da mãe com a manive-
la, tirava fotos com a bebê no colo.

Quando a princesinha chegou em 
casa, trouxe de presente para o seu “big 
brother” uma coleção de super heróis: 
o Batman, o Homem Aranha e o Super 
Homem. Conquistou-o para sempre. Ele 
passou a dizer que Lia era sua princesa 
e que um dia iria se casar com ela.

Como nos contos de fada, as pessoas 
que iam conhecê-la desejavam-lhe muito 
amor, saúde, alegria e felicidade. Como 
a Cinderela, sempre estava perdendo 
os sapatinhos. Como a Branca de Neve, 
tinha a pele bem alva. Como a Rapun-
zel, nasceu com bastante cabelo, mas 
logo foi ficando ralinho.  Como a Bela 
Adormecida, o que mais fazia era dormir 
como um anjinho. Como a Jasmine (do 
Aladim) parecia flutuar em um tapete má-
gico, entre sons e vultos que ainda não 
identificava. Como toda princesa, nasceu 
linda e possuía vestidinhos cor-de-rosa 
combinando com sapatos, luvas e cha-
péu. Tinha também uma roupinha verde 
bem felpuda, com um capuz de orelhas, 
que a tornava parecida com a Fiona, do 
Shrek (a Fiona é feia, mas é princesa).

Quando segurei a princesinha no colo, 
senti-me abençoada como rainha - avó, 
agradecida a Deus pela existência da rai-
nha (a filha) e pelo nascimento da prin-
cesa. Desejo que a vida da Lia, que hoje 
está com nove anos, seja sempre como 
um conto de fadas, com muito encan-
tamento, amor, ternura e magia. E sem 
bruxas e sem príncipe que vira sapo.

A PRINCESINHA
 � POR ANA MARIA COELHO CARVALHO - ANACOELHOCARVALHO@TERRA.COM.BR

Os textos publicados no espaço Artigo do Leitor são de responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Diário de Uberlândia. 
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VELHAS 
ESCOLAS DE
UBERABINHA – II

O Ginásio de Uberabinha foi 
inaugurado em 1912 e teve por 
diretor um dos grandes educa-
dores da cidade, Antônio Luiz 
da Silveira. Esse Ginásio foi a 
semente do Colégio Estadual 
de Uberlândia. No começo da 
década de 1.921, foi criada a 
Sociedade Progresso de Ubera-
binha que construiu o prédio do 
“Museu” onde se instalou o Gi-
násio de Uberabinha. Em 1.928, 
para a criação do Ginásio Minei-
ro de Uberabinha (Colégio Esta-
dual), a Sociedade cedeu o imó-

vel para o Estado. José Ignácio 
de Souza foi o último diretor do 
Ginásio de Uberabinha.

Em 1.913 foi fundado pela 
Irmã Maria Marcelina o Colégio 
São José, na avenida Afonso 
Pena.

Em fevereiro de 1.915 foi 
instalado solenemente o Grupo 
Escolar Júlio Bueno Brandão, 
entregue à direção do prof. Ho-
nório Guimarães, homem de 
grande saber e que movimentou 
a vida cultural uberabinhense. 
Como escritor deixou vários li-
vros inclusive um de memórias 
(“Por Lareiras que me Aqueci”) 
onde conta alguns episódios de 
sua vida nesta cidade.

A mãe do Ministro Home-
ro Santos, d. Juvenília Ferreira 

dos Santos, fundou, em 1.915, 
a Escola Rui Barbosa. Jeronimo 
Arantes fundou a Escola Amor 
às Artes em 1.918 e Violeta Gui-
marães fundou no mesmo ano, 
o Externato Violeta. D. Margari-
da de Oliveira Guimarães, espo-
sa do prof. Honório Guimarães, 
fundou em 1.919, o Instituto 
Fundamental. Em 1.920, Alice 
Paes, que foi das primeiras pro-
fessoras do Grupo Escolar Bue-
no Brandão, fundou o Colégio 
Senhora da Conceição. O pro-
fessor Nelson Cupertino foi um 
dos diretores dessa escola.

Nesse mesmo ano, a poeta 
Leodegária de Jesus fundou, na 
rua Felisberto Carrejo, o Colégio 
São José (o segundo do mesmo 
nome). Leodegária, nascida em 

Caldas Novas, Goiás, foi poe-
ta reconhecida e admirada em 
todo o país. Seu primeiro livro 
chamou-se “Coroa de Lírios” e 
foi publicado em 1.906.

Em 1.921, Odilon José Fer-
reira fundou a Escola São Vi-
cente.

Em 1.924 instalaram-se três 
escolas: o Colégio Santa Rita de 
Cássia dirigido pela profa. Clélia 
Alvim, o Externato Spencer, da 
profa. Iolanda Paes, e a Escola 
Normal, anexada ao Ginásio de 
Uberabinha.

Em 1.928, instalou-se um 
dos grandes estabelecimentos 
de ensino da cidade, o Liceu 
de Uberlândia, à praça Osvaldo 
Cruz, fundado pelos professo-
res Mário Porto e Antônio Vieira 

Gonçalves. Em 1.929, utilizando 
o prédio cedido pela Socieda-
de Progresso de Uberabinha, 
foi criado o tradicional Ginásio 
Mineiro de Uberabinha (depois 
Colégio Estadual de Uberlân-
dia) pelo Decreto nº 8.958 de 
3/01/1.929, assinado pelo Presi-
dente Estadual, Antônio Carlos. 
Seu primeiro diretor foi o Pro-
motor de Justiça, dr. Mário de 
Magalhães Porto, um dos maio-
res educadores que a cidade já 
possuiu, introdutor de uma nova 
mentalidade social na cidade.

Depois disso, até a mudança 
de nome da Cidade, não se ins-
talaram escolas na cidade.

FONTES: JERÔNIMO ARANTES,  
ADOLPHO MOREIRA E BASILEU TOLEDO FRANÇA

Antônio Pereira da Silva
Jornalista e professor CRÔNICA DA CIDADE

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

MERCADO 
DE TRABALHO

Motorista Entregador 
(1 vaga)
Salário: R$ 1.450,00
Experiência: 6 meses 
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo

Motorista Carreteiro 
(1 vaga)
Salário: R$ 5.000,00
Experiência: 6 meses 
Escolaridade: Ensino 
Fundamental Incompleto

Auxiliar de Almoxarifado 
(1 vaga)
Salário: R$ 1.045,00
Experiência: 6 meses 
Escolaridade: Ensino 
Médio Completo
Conhecimento em 
Informática Planilhas 
Excell

Eletricista (1 vaga) 
Salário: R$ 2.459,60
Experiência: 6 meses 
Escolaridade: Ensino 
Fundamental Incompleto
Realização dos serviços 
de manutenção e reparos 
nas instalações elétricas 
prediais, geralmente 
exigindo esforço leve. 
Planejamento dos 
serviços de manutenção e 
instalação eletroeletrônica, 
ter curso de eletricista 
40hrs, conforme determina 
NR10.

VAGAS 
DISPONÍVEIS 

HOJE NO SINE

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

Centro. O horário de 
atendimento é das 8h às 17h
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Expansão de coleta seletiva é pausada
 | OBJETIVO ERA ESTENDER NÚMERO DE BAIRROS DE 29 PARA 45; SOMENTE TRÊS NOVOS RECEBERAM O SERVIÇO ATÉ AGORA

 � BRUNA MERLIN

Devido à pandemia da 
Covid-19, o projeto 
de ampliação da co-

leta seletiva em Uberlândia 
teve que ser interrompido 
por tempo indeterminado. A 
ação, que começou a ser im-
plantada no começo do ano, 
tinha o objetivo de atender 16 
novos bairros da cidade, mas 
até o momento somente três 
receberam o benefício.

A anúncio da ampliação 
do serviço foi feito pelo De-
partamento Municipal de 
Água e Esgoto (Dmae) em 
janeiro. Na época, o objetivo 
era que número de bairros 
atendidos passasse de 29 
para 45 até o início do mês 
de março. 

“A pandemia e o decreto 
de isolamento social forçou 
a paralisação do projeto de 
expansão temporariamente. 
Para mantermos a seguran-
ça dos nossos colaborado-
res preferimos retomar os 
planejamentos dessa ação 
assim que a situação estiver 
melhor”, explicou o diretor de 
resíduos sólidos do Dmae, 
Adicionaldo dos Reis Car-
doso.

A ideia inicial era que o 
serviço chegasse aos bairros 
Tubalina, Planalto, Chácaras 

Tubalina e Quartel, Altamira, 
Morada da Colina, Jardim 
Inconfidência, Pacaembu, 
Santa Rosa, Maravilha, Marta 
Helena, Lagoinha, Carajás, 
Pampulha e Nossa Senhora 
das Graças, Parque Resi-
dencial Camaru e Jardim 
Botânico. Desses, somente 
os bairros Tubalina, Morada 
da Colina e Marta Helena fo-
ram contemplados até agora.

De acordo com o diretor, 
a coleta seletiva continua 
acontecendo normalmente 
nos bairros que já fazem 
parte do projeto, mesmo com 
o momento de pandemia. 
Esses bairros são: Brasil, 
Aparecida, Cazeca, Centro, 
Cidade Jardim, Jaraguá, 
Jardim Karaíba, Lídice, Lui-
zote, Dona Zulmira, Mansour, 
Jardim Patrícia, Osvaldo Re-
zende, Martins, Bom Jesus, 
Daniel Fonseca, Roosevelt, 
Santa Mônica, Segismundo 
Pereira, Saraiva, Tibery, Tu-
balina, Vigilato Pereira, Alto 
Umuarama, Custódio Pereira, 
Fundinho, Tabajaras, Patri-
mônio, Umuarama, Marta 
Helena, Morada da Colina e 
Altamira. 

Além disso, todas as cinco 
associações e a cooperativa 
de recicladores continuam 
funcionando para receber os 
materiais recolhidos pelos 
caminhões da coleta seletiva. 

LEGISLATIVO

Após depoimento, Silésio contesta falta de provas
 � SÍLVIO AZEVEDO

Após sofrer um mal-estar 
durante a audiência de instru-
ção que aconteceu na sexta 
(22), o vereador afastado 
Silésio Miranda (PT) voltou 
a prestar depoimento na ma-
nhã de ontem à comissão 
processante que analisa seu 
processo de cassação.

Silésio é o último verea-
dor afastado após denúncias 
feitas pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
na Operação Má Impressão, 
que investiga o uso de notas 
fiscais ideologicamente falsas 
de gráficas para recebimento 
de verba indenizatória da 
Câmara Municipal. O par-
lamentar ainda não teve o 
processo de cassação julgado 
pelo Plenário.

Antes do início dos traba-
lhos, Silésio pediu a palavra 
e agradeceu o atendimento 
recebido, primeiro na Câmara 
Municipal, e em seguida, na 
unidade de saúde. Segundo 
ele, o mal-estar foi causado 
pela falta de alimentação 
e a pressão do trabalho de 
defesa.

O vereador justificou ainda 
os questionamentos de que 
a defesa quer protelar o pro-
cesso, negando o fato e que 
apenas quer se defender do 
que afirma ser uma injustiça, 
inclusive que os advogados 

e assistentes, sabendo da 
situação, estão atuando de 
forma voluntária.

Logo após a fala de Si-
lésio, a defesa começou a 
arguir o vereador afastado, 
que apresentou justificativas 
sobre os pagamentos feitos 
às gráficas e produção de 
materiais.

Silésio questionou o re-
latório do Gaeco que de-
monstrou incapacidade de as 
gráficas produzirem o material 
e manter o valor cobrado por 
vários anos, mesmo com 
reajuste natural no valor dos 
insumos. A justificativa é que 
ao longo do tempo, a gra-
matura dos papéis foi sendo 
adequada para atender à 
demanda, o que, segundo 
o vereador, o documento do 
MPE não explica.

Sobre as denúncias feitas 
pelo Gaeco, o parlamentar 
rebateu as acusações, infor-
mando que 12 processos con-
tra vereadores são idênticos, 
mudando apenas os nomes, 
e que em todas, estão cita-
das o uso de 32 notas fiscais 
ideologicamente falsas com 
gasto de R$ 207 mil reais. Ele 
afirma que elas deveriam ser 
individualizadas. O mesmo se 
dá nos crimes de peculato e 
lavagem de dinheiro.

“A denúncia de que houve 
desvio por 32 vezes, totalizan-
do R$ 207 mil. Essas provas 
não existem. Elas são idênti-

cas aos outros denunciados. 
Como, se o próprio promotor 
disse aqui na quinta, que 
a gráfica fez e entregou o 
material?”, disse durante a 
audiência.

Silésio ainda insinuou que 
o promotor Daniel Marotta 
Martinez, então coordena-
dor do Gaeco, deve ter se 
precipitado devido ao curto 
espaço de tempo que teria 
para apresentar as denúncias 
dos investigados.

“A denúncia tem erros 
gritantes porque tem cópias 
idênticas a de outros vereado-
res. Ele devia estar cansado 
e disse para amigos que ele 
pode não saber, mas que nós 
temos em comum, que tinha 
prazo para terminar, por isso 
fez a cópia”.

Sobre o processo de cas-
sação que sofre na Câmara 
Municipal, Silésio se defen-
deu afirmando que, mesmo 
sendo direito de todo cidadão, 
o pedido de cassação feito 
por Gabriel Santos Miranda e 
Guilherme Rossi Grossi deve-
ria ter sido arquivado, porque 
em momento algum estabe-
leceu alguma irregularidade 
cometida por ele, e que era 
apenas uma cópia de outros 
nove pedidos, além de outros 
erros regimentais apontados 
pelo parlamentar.

Ontem, após a reunião, o 
Diário de Uberlândia fez novo 
contato com o vereador afas-

tado, que comentou sobre a 
audiência. “Nós respondemos 
a todas as perguntas que 
foram feitas e esclarecemos 
tudo. Apresentamos provas 
para todos os temas abor-
dados nas perguntas. Não 
apenas falamos, mas com-
provamos e as testemunhas 
confirmaram tudo. Apresenta-
mos todos os recibos, saques, 
cheques e mais de sessenta 
notas fiscais que comprovam 
a aquisição dos produtos. 
Não estamos atacando de 
forma alguma o Gaeco e 
o Ministério Público, mas 
estamos dizendo que houve 
erros e os técnicos fizeram 
uma análise insuficiente dos 
dados.  Não há, a meu ver, 
nenhuma prova contra mim 
no processo. Vamos desmon-
tar todos os argumentos que 
foram apresentados de forma 
generalizada”. 

Ao final da audiência, a 
Comissão Processante disse 
ter todos os elementos para a 
condução do relatório final e 
a presidente Jussara Matsuda 
encerrou a reunião informan-
do à defesa e ao vereador o 
prazo até o dia 1º de junho, 
às 18h, para protocolar as 
alegações finais. A votação 
do parecer do relator pela 
Comissão Processante será 
marcada assim que concluído 
o relatório final. 

“Tudo o que já era feito está 
sendo feito normalmente. 
Queremos retomar esse tra-
balho de expansão o mais 
rápido possível para atender o 
restante dos bairros”, finalizou 
o diretor. 

 � QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS

A quantidade de materiais 
recolhidos durante o serviço 

de coleta seletiva em Uber-
lândia diminui após a implan-
tação do isolamento social 
e suspensão das atividades 
comerciais. Conforme dados 
do Dmae, foram recolhidos 
quase 230 mil quilos de resí-
duos em abril, mas a quanti-
dade caiu para cerca de 194 
mil kg em abril.

Dos 32 bairros que rece-
bem o serviço de coleta, 23 
registraram queda no quanti-

tativo de materiais recolhidos 
durante o período. Ainda 
segundo o diretor de resíduos 
sólidos do Dmae, o motivo da 
redução é a paralisação do 
comércio nessas regiões.

“Tratam-se de bairros co-
merciais onde praticamente 
todos os estabelecimentos 
foram fechados e com isso 
houve redução de lixo”, com-
pletou.

Em contrapartida, nove 

bairros registraram aumento 
na quantidade de resíduos 
recolhidos pela coleta sele-
tiva. Entre eles estão o Alto 
Umuarama, Custódio Pereira, 
Fundinho, Patrimônio e ou-
tras. “Esses são bairros con-
siderados como residenciais, 
sendo assim, houve aumento 
porque as pessoas estão mais 
em casa e em consequência 
produzindo mais resíduos”, 
concluiu Adicionaldo.
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CONTRA COVID

Governo deve disponibilizar 
MEDICAMENTOS

 � DA REDAÇÃO

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Minis-
tério Público de Minas 

Gerais (MPE) enviaram uma 
recomendação ao Governo de 
Minas Gerais para que tome 
as providências necessárias 
para que os medicamentos 
para o tratamento precoce 
da Covid-19, incluindo a clo-
roquina, sejam distribuídos e 
entregues a Uberlândia e ou-
tros 45 municípios mineiros. 

A solicitação é feita após 
a publicação da nota informa-
tiva do Ministério da Saúde 
orientando o uso de medi-
camentos no tratamento de 
pacientes com sintomas do 
novo coronavírus, especial-
mente os de estágio inicial. 
Anteriormente, a cloroquina 
estava sendo usada por algu-
mas localidades apenas em 
pacientes com quadro grave. 
Uberlândia, por exemplo, já 
havia adquirido 30 mil com-
primidos da hidroxicloroquina 
e ministra o medicamento em 
pacientes internados na rede 
pública de saúde.

O documento também 
recomenda aos prefeitos e 
secretários de saúde que im-
plementem as condições para 
que as orientações da nota 
técnica sejam seguidas e para 
que os médicos das unidades 
públicas de saúde possam, 
em conformidade com as 
proposições do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) e da 
Associação Médica Brasileira 
(AMB), ministrar o tratamento 
que julgarem apropriado.

Segundo a recomenda-
ção, seria inapropriado en-
frentar a pandemia utilizando 
um único pilar de atenção à 
saúde, o terciário, por meio 
de aquisição de respiradores 
mecânicos e construção de 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), que necessi-

tam seguir regras de opera-
ção técnicas complexas.

 � TRATAMENTO 
PRECOCE

Os Ministérios Públicos 
ressaltam também que nesse 
contexto, um protocolo clínico 
farmacológico para tratar pre-
ventivamente e em estágios 
iniciais a infecção causada 
pelo novo coronavírus é uma 
estratégia sanitária de vital 
importância para a preserva-
ção do maior número de vidas 
possível.

“As circunstâncias atuais 
exigem imediata intervenção 
das autoridades sanitárias 
da República, no sentido 
de elaborar protocolos clí-
nicos farmacológicos que 
permitam prevenir e tratar, 
com segurança e resultados 
satisfatórios, e no estágio 
inicial da doença, pacientes 
acometidos pela Covid-19”, 
diz a recomendação.

Além disso, é pontuado 
que o Conselho Federal de 
Medicina (CMF) propôs aos 
médicos de todo o Brasil que 
considerem o uso da cloroqui-
na e hidroxicloroquina em “pa-
cientes com sintomas leves 
no início do quadro clínico”, 
mediante consentimento livre 
e esclarecido do paciente. 
Também o Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
do Amazonas (Cremam) pu-
blicou uma resolução indi-
cando resultados favoráveis 
obtidos em hospitais asiáticos 
e norte-americanos com o 
uso dos dois medicamentos 
no tratamento de pacientes 
com sintomas moderados da 
Covid-19.

O documento foi assinado 
pelos procuradores da Repú-
blica Wesley Miranda Alves 
e Cléber Eustáquio Neves 
e os promotores de Justiça 
Maria Carolina Silveira Be-
raldo e Fernando Rodrigues 

Martins. Segundo eles, todas 
as alternativas farmacológi-
cas seguras que apresentem 
resultados satisfatórios no 
combate à Covid-19 devem 
ser consideradas pelas auto-
ridades sanitárias, sob pena 
de incorrerem em grave omis-
são, censurável civil, adminis-
trativa e penalmente.

“A adoção de um protocolo 
clínico farmacológico seguro 
e de resultados satisfatórios, 
que inclua tratamento preco-
ce da Covid-19, sempre com 
monitoramento médico, se-
guindo rotinas e protocolos de 
acompanhamento diuturno, 
por telefone, por profissionais 
que atuam nos municípios, 
a exemplo do que ocorre 
atualmente nas regiões de 
Uberlândia, Paracatu, Unaí 
e Ituiutaba, pode trazer po-
sitivas consequências para a 
vida dos pacientes”, apontam 
no documento.

Por fim, a Procuradoria 
da República também reco-
mendou à Anvisa a adoção 
de medidas imediatas para 
que todas as medicações 
prescritas pelo Ministério da 
Saúde estejam disponíveis 
nas farmácias comerciais de 
todos os 46 municípios a fim 
de garantir a execução do 
tratamento médico prescrito 
pelos médicos que atuam 
nessas cidades

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) informou que a 
recomendação dos Minis-
térios Públicos, de Minas 
Gerais e Federal, tem natu-
reza opinativa, ensejando, 
portanto, análise dos gestores 
de saúde. “Ressalte-se que 
a distribuição logística em 
relação aos medicamentos 
cloroquina e hidroxocloro-
quina depende do repasse 
feito pelo Ministério da Saúde, 
órgão responsável por sua 
aquisição. Os medicamentos 
que a SES-MG recebeu já fo-

DO ANO

Uberlândia registra menor temperatura mínima
Uberlândia registrou pan-

cadas de chuva, ventanias 
e queda nos termômetros 
durante o último final de 
semana. O principal motivo 
para a frente fria, de acordo 
com o Laboratório de Clima-
tologia e Recursos Hídricos 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (LCRH/UFU), é a 
influência da massa de ar su-
bantártica, o que resultou na 
menor temperatura mínima 
na cidade registrada ontem.

Segundo os dados do 
laboratório, o município regis-

trou 9,6ºC entre às 7h e 8h na 
manhã de ontem na estação 
meteorológica localizada no 
bairro Santa Mônica. Ainda 
disso, a temperatura máxima 
diária correspondeu à maior 
temperatura do ar observada 
ao longo do dia.

Já no domingo (24), foi 
registrada a segunda menor 
temperatura máxima desde 
o ano de 2009. O laboratório 
da UFU informou que, apesar 
de a temperatura máxima 
geralmente ocorrer durante 
a tarde, ela foi registrada em 

16,3ºC entre 00h e 2h.
Os dias continuarão frios 

nesta semana. De acordo 
com a previsão do Centro 
de Previsões de Tempo e 
Estudos Climáticos do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Cptec), as tempe-
raturas na madrugada e início 
da manhã de hoje e amanhã 
devem ser menores do que as 
registradas no sábado (23), 
domingo e ontem.

Hoje, a mínima deve ficar 
em 9ºC e a máxima 22ºC, com 
o dia parcialmente nublado. 

Amanhã também será parcial-
mente nublado, com queda na 
temperatura mínima para 8ºC 
e a máxima de 23ºC.

De quinta (28) a domingo 
(31) os termômetros devem 
voltar a registrar aumento nas 
temperaturas. Os dias serão 
ensolarados e a temperatura 
máxima deve chegar a 25ºC 
no fim de semana, com mí-
nimas de aproximadamente 
13ºC.

 � DA REDAÇÃO

ram enviados aos municípios 
para distribuição às unidades 
de saúde que estão realizan-
do atendimentos a pacientes 
com Covid 19 ou suspeita da 
doença”, diz em nota. O Diá-
rio entrou em contato com a 
Anvisa, mas até o fechamento 
desta edição nenhum retorno 
foi dado.

 � ORIENTAÇÕES

As orientações divulga-
das pelo Ministério da Saúde 
para o tratamento precoce 
de pacientes diagnosticados 
com o novo coronavírus in-
cluem, na fase de sintomas 
leves e moderados, o uso da 
cloroquina ou do sulfato de hi-
droxicloroquina associados à 
azitromicina por 14 dias. Após 
o 14º dia devem ser prescritos 
medicamentos de acordo com 
os sintomas apresentados.

Tosse e febre persisten-
te, com piora de algum dos 
outros sintomas e presença 
de fator de risco, são sinais 
moderados de Covid-19. Para 

os casos moderados, a equi-
pe médica deve avaliar a 
necessidade de internação e 
a presença de infecção bac-
teriana e considerar o uso de 
anticoagulantes e corticóides.

Já os casos graves são 
aqueles que apresentam falta 
de ar e baixa pressão arte-
rial. Para esses pacientes, o 
Ministério da Saúde orienta 
a administração do sulfato 
de hidroxicloroquina e da 
azitromicina, sem período de 
tempo determinado. O médico 
deve ainda considerar o uso 
de imunoglobulina humana, 
anticoagulante e pulso de 
corticoide.

A nota informa ainda que 
são contraindicações abso-
lutas ao uso da hidroxicloro-
quina gravidez, retinopatia/
maculopatia secundária ao 
uso do fármaco já diagnosti-
cada, hipersensibilidade ao 
fármaco, miastenia grave. 
Em crianças, deve-se dar 
sempre prioridade ao uso de 
hidroxicloroquina pelo risco 
de toxicidade da cloroquina. 

E a cloroquina deve ser usada 
com precaução em portadores 
de doenças cardíacas, hepáti-
cas ou renais, hematoporfiria 
e doenças mentais.

O Ministério da Saúde 
orienta ainda que a hidro-
xicloroquina não deve ser 
coadministrada com amioda-
rona e flecainida. Há ainda 
a constatação de interação 
moderada da hidroxicloroqui-
na com digoxina, ivabradina 
e propafenona, etexilato de 
dabigatrana, edoxabana, e de 
interação leve com verapamil 
e ranolazina. A cloroquina 
deve ser evitada em asso-
ciação com clorpromazina, 
clindamicina, estreptomicina, 
gentamicina, heparina, indo-
metacina, tiroxina, isoniazida 
e digitálicos.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a pasta está con-
solidando novas orientações 
para o manejo de pacientes 
com Covid-19. Além de fárma-
cos, equipamentos e recursos 
humanos também estão sen-
do trabalhados.

MARCOS CREPALDI/SECOM/PMU

Uberlândia já havia 
adquirido 30 mil 
comprimidos da 
hidroxicloroquina

Temperatura 
média deve subir 
novamente a partir 
de quinta (28)

DIVULGAÇÃO

 | RECOMENDAÇÃO DOS MPS ABRANGE 
UBERLÂNDIA E OUTROS 45 MUNICÍPIOS E VALE 
PARA TRATAMENTO PRECOCE DA DOENÇA
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ANIVERSÁRIO
A empresária Carine Carva-
lho celebrou nova idade nesta 
semana. Felicidades! 

NOVIDADE
As queridas Fernanda Baduy 
e Renata Horta lançaram on-
tem o projeto “Content 47.” O 
novo perfil no Instagram será 
voltado exclusivamente para 
pessoas que buscam tornar a 
vida leve e descomplicada. A 
ideia é abordar conteúdos de 

interesses gerais e que sejam 
de fácil entendimento pelo pú-
blico. Entre os assuntos que 
serão destaque estão moda, 
comportamento e lifestyle. 
Aqui adianto que muito em 
breve o projeto ganhará canal 
no Youtube e contará também 
com entrevistas de persona-
lidades renomadas, como é 
o caso da estilista Fabiana 
Milazzo. Sucesso meninas!

RETORNO
O Center Shopping retorna 

hoje suas atividades ao pú-
blico. O complexo atenderá 
seguindo todas as normas 
de segurança e prevenção 
em relação ao coronavírus. 
Academias, opções de lazer 
infantil e cinema continuam 
fechados. O funcionamento 
será em horário especial, das 
12h até às 20h.

LEILÃO
Está agendado para julho, o 
1º Leilão Virtual Pela Vida, 

uma iniciativa do Grupo Luta 
Pela Vida. Toda a renda 
obtida será 100% revertida 
ao Hospital do Câncer de 
Uberlândia. Serão leiloados 
desde animais de grande 
porte até carros, motos, joias 
e objetos autografados e do-
ados por artistas e jogadores 
de futebol. Os interessados 
em participar do leilão podem 
fazer o pré-cadastro pelo 
site leiloesbrasiluberlandia.
com.br

Vanuir Fernandes e Babi Rizza, 
destaques na página de hoje

Renata Horta e Fernanda Baduy 
apresentaram novidades ontem

A aniversariante da semana, 
a empresária Carine Carvalho

FOTOS DIVULGAÇÃO

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

LIVE

Conar adverte os músicos 
BRUNO & MARRONE

 | ÓRGÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
PUBLICITÁRIA ALEGOU 
EXCESSO DE BEBIDA 
ALCOÓLICA NA 1ª LIVE DA 
DUPLA SERTANEJA

 � FOLHAPRESS

O Conselho Nacional de 
Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), 

órgão de regulamentação 
publicitária, promoveu uma 
reunião por videoconferência 
na última semana e definiu 
por unanimidade advertir os 
músicos Bruno e Marrone, 
assim como fez com Gust-
tavo Lima, por excesso de 
bebida alcoólica em live.

Os cantores foram comu-
nicados pelo Conselho de 
Ética pelas ações promovi-
das no show “Live Bruno & 
Marrone Oficial (B&M)”, rea-
lizado no dia 9 de abril, que 
contou com patrocínio da 
Brahma, marca de cerveja da 
Ambev. Segundo a assesso-
ria dos sertanejos, eles não 
sofreram nenhuma penalida-
de. Já a Ambev, diz que foi 
absolvida da advertência e 
ressaltou à reportagem que 
está “reforçando as regras 
dado esse novo contexto de 
entretenimento virtual”. 

“Estamos mais do que 
nunca comprometidos com 

o consumo responsável de 
nossos produtos. Vale lem-
brar que a live é de proprie-
dade do artista, muitas vezes 
realizada em sua casa, o que 
representa um desafio.”

O Conar, por sua vez, 
abriu um canal de esclare-
cimento sobre a abertura 
de representação ética para 
exame de publicidade de be-
bidas alcoólicas em lives. Em 
nota oficial, o órgão explica 
que não cuida do conteúdo 
artístico e/ou editorial que, 
constitucionalmente, está 
sob o domínio da liberdade 
de expressão.

“A atuação do Conar está 
restrita à análise de anúncios 
cujos responsáveis pactu-
aram em produzi-los e vei-
culá-los dentro dos limites 
da ética”, reitera. O cantor 
Gusttavo Lima também foi 
advertido pelo Conar. Nas 
ocasiões, ele fez propagan-
da de algumas bebidas. O 
Conar abriu uma represen-
tação ética contra o cantor 
e a Ambev por possíveis 
irregularidades em relação 
ao consumo.

A live, que teve uma men-

sagem “a todos os cachacei-
ros desse mundo” em sua 
abertura, durou sete horas e 
meia e teve 5,5 milhões de 
acessos simultâneos. Uma 
semana antes, o cantor já 
tinha feito uma outra apre-
sentação online que durou 
cinco horas e teve mais de 
750 mil acessos simultâneos. 
A Ambev foi absolvida em 

ambas situações.
Confira o posicionamento 

na íntegra da Ambev: “Nesse 
momento de quarentena, sa-
bemos que as lives de canto-
res e artistas assumiram um 
papel relevante e inovador 
para manter as pessoas den-
tro de casa e levar um pouco 
de entretenimento. Para pro-
mover a iniciativa, patrocina-

mos alguns desses eventos, 
sempre com o cuidado de 
assegurar as medidas de hi-
giene e distanciamento social 
e com a devida orientação 
prévia aos artistas sobre as 
regras do CONAR de publici-
dade de bebidas. Além disso, 
enviamos um guia reforçando 
as regras do CONAR e treina-
mos as pessoas envolvidas. 

Estamos reforçando as re-
gras dado esse novo contex-
to de entretenimento virtual e 
estamos mais do que nunca 
comprometidos com o con-
sumo responsável de nossos 
produtos. Vale lembrar que a 
live é de propriedade do artis-
ta, muitas vezes realizada em 
sua casa, o que representa 
um desafio.”

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Assessoria dos 
cantores afirmou 

que eles não 
sofreram nenhuma 

penalidade
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HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

As coisas vão ficar muito agitadas 
com as pessoas ao seu redor e 
você vai ser bombardeado com 
todos os tipos de solicitações. Não 
diga sim a todas.

Você está achando mais fácil 
construir suas esperanças para 
o futuro. Faça algumas averigua-
ções. Você se sente confortável 
em sua própria pele e à vontade 
consigo mesmo.

É hora de fazer planos para o fu-
turo. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre o físico e o bem-
-estar mental, o repouso e a ativi-
dade para fazer justiça às neces-
sidades do seu corpo.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Você vai estar mais sério do que 
o normal. Seus amigos poderiam 
animá-lo. Não fique sozinho. Leve 
as coisas passo a passo e encon-
tre um lugar tranquilo para des-
cansar.

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

Sua autoconfiança aumentará. O 
momento é propício para endirei-
tar as coisas com uma pessoa ao 
seu redor. Seu corpo precisa de 
melhor cuidado.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você vai encontrar maneiras de 
evitar complicações e de mostrar 
seus valores direta e firmemente. 
Tenha cuidado com o que come.

As discussões com pessoas pró-
ximas a você estão à vista e você 
precisará acelerar suas ativida-
des. É o momento ideal para fazer 
uma dieta.

Você terá a oportunidade de mu-
dança e de manter a sua distân-
cia. Escape sem se sentir culpa-
do. Você precisa ficar sozinho na 
calma completa para recarregar 
suas baterias.

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Seu relacionamento com crianças 
e jovens elevam o seu espírito. 
Usar uma máscara não combina 
com você. Se você sair, mantenha 
os pés no chão e não pense que 
você é invencível.

Você não vai perder tempo com 
diferenças superficiais e as pesso-
as vão gostar de você por isso - é 
uma receita para o sucesso.

Novas atividades de lazer vão lhe 
dar a oportunidade de florescer. 
Suas amizades vão estar pre-
sentes hoje. Seria bom fazer uma 
pausa na sua vida diária.

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

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(?) do san-
gue, defi-
ciência do
hemofílico

(?) assí-
duos: os 

assinantes
do jornal 

(?) expiató-
rio: assume
a culpa de

outros
Ação com
as mãos

que revela
ansiedade

Desenrolar
negativo

de
protestos

Distribui
tarefas

entre su-
bordinados

Posta em
estado de
atenção 

(por alguém)
Produto

usado na
lavagem

de roupas

"(?)
Mundo",
periódico 
da Espanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Primeira
consoante 
do alfabeto

Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

Oferece;
doa

O indíviduo
que troca
o dia pela

noite
Pássaro 
de cor
negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)

Cervídeo
com

grande
galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Matemático
e inventor
a quem é

atribuída a
expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
a abelha

Riqueza do
pecuarista
Material

reciclável

Prática
esportiva 
dos campos

da Grã-
Bretanha

Outra vez!
Nem, 

em inglês

Instituição
que

centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro

(sigla)

Conjunção
aditiva 

Recipiente
plástico de
mercados, 
prejudicial
ao meio
ambiente

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone

Crime de interferência
em inquérito policial

O assunto
evitado 

por pudor

Caráter do
comum

Cidade do
Museu da
Memória
Rondo-
niense

PCLOB
PORTOVELHO

BANALIDADE
SÇGTRES
TABUOPEPT

RUALERTADA
CAÇADAEEL

ÃEÇSACOLA
DOBRÃOLER

DANOTIVAGO
OJNAIMERAS
LUSATARJAD

TBISALCE
RINUZSNAD

ÇOIMATURO
ARQUIMEDES

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Enzo Banzo
Músico, escritor e doutorando 

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

Sem volta para
aquele futuro
Sempre tive comigo que o futuro 

do pretérito seria um tempo inexis-
tente: aquilo que aconteceria (mas 
que nunca aconteceu) constituiria 
uma mera abstração. Jamais adian-
taria chorar o leite derramado evo-
cando-se um futuro sonhado lá atrás, 
mas que, no suceder dos dias, não 
chegou à vida de fato. Imperfeição 
ainda maior se daria quando esse 
futuro do passado viesse antecedi-
do por qualquer coisa escrita ou dita 
no pretérito imperfeito do subjuntivo, 
aquele do “se”: se eu fosse por outro 
caminho, não estaria aqui (mas o ca-
minho foi esse e aqui estou); se eu 
não tivesse nascido, eu não seria eu 
(mas nasci, e sou). O que será, que 
seria, ninguém nunca saberia.

Pois uma das aberrações des-
se tempo de agora é a presença da 
sombra de um futuro em que deverí-

amos estar, mas do qual fomos des-
viados. Acabamos por desenvolver 
um diário pessoal daquilo que a gen-
te faria, o que cada dia seria, se não 
fosse a pandemia. Eu, por aqui, teria 
feito algum show, ido à aula, viaja-
do pra não sei onde, buscado meu 
filho na escola. Sem máscara e sem 
medo. Mas aquele presente, que a 
gente achava que seria, virou futu-
ro do passado. Na linha desviada de 
um hoje assustador, aqui estamos a 
chorar mais de vinte mil mortos, en-
quanto o gabinete tirânico, no delírio 
da indiferença, aproveita para pas-
sar a boiada.

Parece até que fomos parar na-
quela linha alternativa do tempo 
em “De volta para o futuro 2”, filme 
hollywodiano de 1989 estrelado por 
Michael J. Fox (quem não viu?). Na 
tela do cinema e da sessão da tarde, 
o jovem Marty McFly partia do seu 
presente nos anos 1980 para o fu-
turo de 2015 (um futuro lá sonhado 
que para nós já é passado). Quando 
voltava, encontrava um 1985 diferen-

les). O cientista maluco Doc Brown 
explicava o desvio a McFly em um 
quadro-negro: a reta que rumava 
para o futuro, tal como deveria ser, 
desviara-se em um algum ponto, 
provocando uma curva em direção 
àquele novo presente em forma de 
pesadelo. Para colocar o tempo na 
linha, era preciso viajar de volta para 
o passado.

Aqui no nosso mundo real, uma 
máquina que voltasse alguns meses 
atrás talvez evitasse o surgimento e 
a propagação do vírus corona pelo 
mundo, poupando-nos  da dolorosa 
morte de milhares de pessoas, do 
medo que nos aflige, de uma vida 
que parece não ser a que devería-
mos viver. A máquina nos possibi-
litaria retomar aquele mundo que 
esperávamos, em nossos planos 
limitados. Regressaríamos àquilo 
que hoje converteu-se em futuro do 
passado. Mas uma pulga insiste em 
coçar e doer atrás da orelha: nessa 
linha retomada, seria evitado o brutal 

assassinato do menino João Pedro, 
aos 14 anos, em casa, no Rio de Ja-
neiro? Provavelmente, não. A linha 
do tempo que levou à morte do ga-
roto pelo crime institucionalizado vai 
longe, muito mais longe. Para sanar 
nossas dores e mazelas, seria ne-
cessário voltar mais e mais.

A tal máquina do tempo é so-
nho de ficção: cá estamos e daqui 
teremos que seguir, sem volta para 
aquele futuro. De onde virá a luz para 
esse mundo sombrio? Nos últimos 
dias, um sinal surgiu da voz de ou-
tra criança, em um vídeo publicado 
nas redes sociais de Caetano Velo-
so. O compositor assim o apresenta: 
“o menino Otto faz meu samba dizer 
tudo o que, quando o fiz, quis que 
ele dissesse”. A surpresa do canto 
do garoto nos desautomatiza e revi-
gora. Seja qual for a linha em que 
orbite o tempo, ainda há luz, ainda 
vibra, ainda canta: o grande poder 
transformador.

Aqui no nosso mundo real, 
uma máquina que voltasse 
alguns meses atrás talvez 
evitasse o surgimento e a 

propagação do vírus corona 
pelo mundo, poupando-

nos  da dolorosa morte de 
milhares de pessoas, do 

medo que nos aflige, de uma 
vida que parece não ser a que 

deveríamos viver

te, que não era o mesmo de antes de 
sua viagem no tempo: em uma nova 
era sombria, o mundo era dominado 
pelo vilão Biff, que bem poderia ser 
uma versão caricata de nosso cari-
cato presidente (e do presidente de-

ANIVERSÁRIO

O jogo Pac-Man completou 40 anos 
de existência na última sexta-feira (22). 
Lançado em 1980, o game transformou-se 
em um grande hit dentro e fora do Japão. 
À época, ele foi nomeado pelo Guinnes 
Book (o livro dos recordes) como o fli-
perama mais bem-sucedido do mundo.

Pac-Man foi criado pelo japonês Toru 
Iwatani para máquinas de fliperama da 
Namco. No primeiro ano após o lançamen-
to, mais de 100 mil máquinas com o jogo 

foram vendidas nos Estados Unidos. Em 
1982, foi a vez de o produto chegar ao Atari. 

A simplicidade do jogo é um dos 
motivos do sucesso. O Pac-Man contri-
buiu para a evolução dos gráficos dos 
videogames, além de trazer recursos 
até hoje presentes, como progressão 
de níveis de dificuldade e inteligên-
cia artificial. Cada fantasma tem uma 
estratégia própria, que se ajusta em 
tempo real às decisões do jogador.

DIVULGAÇÃO
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ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF n.º 05.510.654/0001-89 -NIRE nº 313.001.098-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19 “coronavírus”, um caso fortuito e de força 
maior; CONSIDERANDO a recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões 
e aglomerações de pessoas para combater a disseminação da doença; Ficam os Senhores Acionistas convoca-
dos, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparece à Assembleia Geral Ordinária da 
Sociedade a ser realizada de forma Digital, no dia 1º de junho de 2020 às 10h, em 2ª Convocação, na sede da 
Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, 
Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, cuja participação dos Acionistas ocorrerá 
por Videoconferência com votação por meio de Boletim de Voto à Distância ou durante a Assembleia, para 
tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria 
da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. Instruções adicionais: 1. Os documentos e propostas 
relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da So-
ciedade e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação por e-mail para juridico@cscalgar.com.
br.  2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia mediante a apresentação de documentos pessoais e 
do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. A representação 
do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os requi-
sitos necessários à verificação de sua validade. 3. Diante dos desdobramentos causados pela disseminação do 
COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar 
reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia será realizada de forma DI-
GITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia poderá ser realizada por VI-
DEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interessado em participar da Assembleia digital, a indicação de seu 
endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da Assembleia, diretamente 
à Sociedade, pelo endereço eletrônico: juridico@cscalgar.com.br, para recebimento das instruções para partici-
pação da Assembleia virtual. 4. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente ao acionista mediante 
solicitação por e-mail para juridico@cscalgar.com.br, e deverá ser devolvido à Sociedade no prazo de 5 (cinco) 
dias de antecedência à realização da Assembleia diretamente para o e-mail juridico@cscalgar.com.br. Recebido 
o boletim de voto a Sociedade retornará ao acionista em até 2 (dois) dias sobre a regularidade do documento ou 
eventual pendência a ser sanada. 5. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar 
da Assembleia para exercer seu direito de voto. 6. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão ser 
feitas com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 

Uberlândia - MG, 22 de maio de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

COMUNICADO DE 
EXTRAVIO DE 
DOCUMENTO

Comunico o extravio 
do título de número 
631 Marta Gouveia 
Alvim sócia proprietá-
ria remido da estância 
Thermas Pousada do 
Rio Quente.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE USUCAPIÃO ADIMINIS-
TRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, O�cial de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel na forma de lei, 
etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que por parte de 
LÚCIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, brasileira, viúva, inscrita no CPF de nº 042.568.216-19 e RG nº 
M-8.489.862 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Sebastião Lopes Pereira, nº 505, Bairro Mangabeiras, 
Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representada neste ato por sua procuradora Dra. ELIANE DE FÁTIMA 
OLIVEIRA, inscrita na OAB/MG sob o nº 69.655, representados neste ato por sua procuradora Dra. Eliane de 
Fátima Oliveira, inscrita na OAB MG de nº 69.655, me foi requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 
6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais legislações em vigor, o registro da 
Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, 
sendo este imóvel rural denominado como: Um lote de terreno nº 40, quadra 160, setor 006, medindo 
15,00m de frente e fundos; 30,00m de laterais, situado na rua Sebastião Lopes Pereira, neste município de 
Coromandel-MG, constando edi�cação residencial com 233,24 m², confrontando pela direita com lote 015, 
mat´ricula 276; lote 030, matrícula 13.802; e lote 022, matrícula 13.801; pela esquerda com lote 667, 
matrícula 3.463 e pelo fundo com lote 099, matrícula 2.362, pela frente com a rua referida. Foi conosco 
depositada toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 
325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 89.582. As impugnações de todos aqueles que se julgarem prejudicados 
deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro, Coromandel – 
MG, até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não havendo impugnação será a 
Usucapião Administrativa registrada como determina a lei. Dado e passado nesta cidade de Coromandel, 
aos 25 de maio de 2020. O O�cial. Ari Álvares Pires Neto, O�cial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel/MG.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 051/2020, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 09 de junho de
2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa especializada para
locação de 04 (quatro) veículos automotores modelo básico, pick-up zero quilômetro, sem
motorista, incluindo todas as despesas de manutenções preventivas e corretivas, lavagem dos
veículos, impostos, seguro obrigatório e seguro total, para transporte de cargas, durante o ano
de 2020, em atendimento à Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição dos interessados,
no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00
horas. Uberlândia (MG), 22 de maio de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL   DE   LICITAÇÃO
PROCESSO   LICITATÓRIO  Nº 051/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"MENOR   PREÇO   GLOBAL - ESTIMADO"

O Secretário Municipal de Saúde torna público para conhecimento das licitantes e de quem
mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto a seleção e
contratação de pessoas jurídicas prestadoras de Serviços Laboratoriais para a Realização
de Exames de Análises Clínicas, Anatomopatológico e Citopatológicos, para assistências
às unidades de saúde da rede municipal, incluindo o Hospital Maternidade e Municipal
Odelmo Leão Carneiro - HMMDOLC constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
OPM do SUS de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e outros não
pertencentes à Tabela SUS, foi revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, conforme despacho circunstanciado inserto
no competente processo licitatório. Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa pela
publicação oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e nos termos da legislação
aplicável. Uberlândia, 25 de maio de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 905/2019

AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 118/2020
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA
DE COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação
de empresa para executar a obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil
do Bairro Guarani, situada na Rua da Polca, nº. 581, Bairro Guarani, em Uberlândia/MG.
Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de
licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico https://goo.gl/
ho2JED, acesso online: https://tinyurl.com/v2ajuqw. A Sessão Pública para entrega
dos Envelopes das propostas e documentação será no dia: 22/06/2020, às 13:00
horas, na Diretoria de Compras. Uberlândia/MG, 25 de maio de 2020.MARIA ODETE
MARCELINA VIEIRA.Presidente Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 257/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Prestação de serviços de remoção, confecção e implantação de abrigos de
ônibus.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento
das licitantes e de quem mais interessar possa que devido a divergência na descrição
dos itens do edital com relação sistema Comprasnet, retificará o lançamento e alterará
a data da sessão pública na Internet para recebimento das Propostas que estará
aberta até às 09:00 horas do dia 10/06/2020 no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 22 de maio de 2020.ROGER
WUDSON RODRIGUES DIAS.PREGOEIRO

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 259/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
Objeto: Fornecimento de materiais (papel higiênico), em atendimento à Secretaria Municipal
de Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Uberlândia.O Pregoeiro, no
uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem
mais interessar possa que devido à problema técnico no sistema Comprasnet no dia 25/
05/2020, alterará a data da sessão pública na Internet para recebimento das Propostas que
estará aberta até às 09:00 horas do dia 12/06/2020 no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 25 de maio de 2020.DANIEL DE
ALMEIDA.PREGOEIRO
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DENILSON: TORCER É VIVER DOIS LADOS

Ser apaixonado pelo esporte é maravilhoso, mas tor-
cer pelo clube do seu coração tem dois lados: alegria e 
decepção. Quem afirma é o frentista Denilson Guimarães 
de Souza, que nasceu em Uberlândia, em abril de 1970, 
e desde adolescente começou a torcer pelo Uberlândia 
Esporte Clube.

Denilson conta que aos 15 anos foi participar da es-
colinha do UEC, mas chegou a necessidade de trabalhar 
para ajudar em casa e aí não teve como seguir na busca 
de uma oportunidade de jogar pelo Periquito. No entan-
to, continuou assistindo jogos do time, passou a ser um 
torcedor ferrenho do Uberlândia Esporte e até hoje, rara-
mente, só por um motivo justo, não vai ao estádio, quando 
o time joga em casa. Ressalta que já foi muito e continua 
indo também acompanhar o Verdão em partidas fora de 
Uberlândia.

“Sou torcedor de coração mesmo. Se o time está mal, 
vou ao campo e torço para melhorar e vencer, levo meu 
incentivo; se está bem, vibro de alegria e fico muito feliz, 
participando da satisfação de todos”, afirma. Para Denil-
son de Souza, a maior alegria, claro, é ver o time vencer 
e jogar bem, mas a conquista da Taça CBF foi o principal 
momento vivido com o Uberlândia Esporte. Já as decep-
ções, que nem gosta de falar, foram as péssimas campa-
nhas que provocaram os vários rebaixamentos do time. 
“O Uberlândia Esporte não merece passar por situações 
vexatórias como estas”, comenta o torcedor símbolo.

Segundo Denilson, o Furacão Verde da Mogiana, 
como era chamado na época, viveu duas excelentes fa-
ses, as melhores no seu entendimento. Primeiro quando 
foi campeão da Taça CBF, a maior conquista do time ao 
longo de toda a sua história, foi fantástico. Mas, apesar de 
ainda garoto, ficou marcado aquele time que tinha Fazen-
deiro, Neiriberto, Hamilton, Dirceu Lopes, Reis, Ferreira e 
vários outros. “O futebol daquele time encantava a gente”.

Denilson é aquele torcedor que quer saber tudo, é fa-
nático, e não abre mão do seu radinho de estimação que 
o acompanha desde ainda jovem. “Assistindo o jogo com 
o radinho ligado, você fica sabendo tudo, conhece os jo-
gadores que são identificados pelo narrador, e todos os 
detalhes que às vezes você não consegue captar no mo-
mento do lance”, afirma.

Denilson não é apaixonado apenas pelo futebol e pelo 
Uberlândia Esporte Clube. Ele acompanha e gosta de vá-
rias modalidades esportivas, está sempre “por dentro” das 
notícias e do que aconteceu nesta ou naquela modalida-
de. Ele acompanha também o vôlei feminino do Praia na 
Superliga e vai ao ginásio assistir e vibrar com a equipe 
praiana, vibrando com as conquistas da equipe, além de 
acompanhar jogos pela televisão, principalmente quando 
joga fora de casa. Tanto gosta também de outros espor-
tes, além do futebol, que acompanhava e vibrava com o 
basquete do Unit/Unitri, que conseguiu grandes conquis-
tas para Uberlândia. E mais: ele é frequentador assíduo 
de jogos do Campeonato Amador e praticamente todos os 
domingos ele vai a um dos poliesportivos assistir jogos, 
de preferência do Luizote, do qual é torcedor.

Denilson encerra dizendo que, pelo potencial da cida-
de, o Uberlândia Esporte merece disputar o Campeonato 
Brasileiro, precisa montar um time para começar na Série 
D, caminhar bem e permanecer pelo menos na Série B. A 
cidade tem um dos melhores estádios do Brasil, grandes 
empresas e indústrias, um potencial econômico enorme 
(veja o vôlei), o time já foi campeão brasileiro – Taça CBF 
em 1984 –, carrega o nome de Uberlândia e não pode 
ficar apenas no campeonato estadual, finaliza.
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Modalidade busca formas
PARA SE MANTER NO TOPO
 | EQUIPES BRASILEIRAS LUTAM CONTRA A FALTA DE APOIO E RECURSOS FINANCEIROS

 � AGÊNCIA BRASIL

Cinco títulos em oito 
Mundiais disputados. 
Medalha de ouro no 

World Beach Games de Doha, 
no Catar. Três títulos no World 
Games, espécie de Olimpíada 
dos esportes que não fazem 
parte do programa olímpico.  
Esse é o histórico da Seleção 
Brasileira masculina de Beach 
Handebol, inegavelmente a 
maior potência da modalidade 
no mundo. 

Quem olha apenas os re-
sultados pode imaginar que o 
esporte e os atletas passam 
por um bom momento, mas 
essa não é a realidade. As 
dificuldades são muitas e co-
meçaram há bastante tempo. 
Em 2017, antes dos Jogos 
Mundiais de Praia da Polô-
nia, as equipes masculina e 
feminina do Brasil quase não 
conseguiram ir à Europa para 
buscar os dois títulos. 

Thiago Gusmão, ex-atleta 
e presidente do Novo Beach 
Handebol Brasil (NBHb), en-
tidade criada em agosto de 
2018, lembra daquele perío-
do. “Foram momentos muito 
complicados. A falta de recur-
sos para a viagem ao World 
Games das seleções adultas 
e teve também a equipe sub-
17 que não conseguiu ir aos 
Jogos Olímpicos da Juventu-
de. Podemos dizer que ali foi 
o “embrião” do Novo Beach 
Handebol Brasil.” 

Questionado pela reporta-

gem, Ricardo Luiz de Souza, 
conhecido como Ricardinho, 
presidente da Confedera-
ção Brasileira de Handebol 
(CBHb) por 23 meses desde 
abril de 2018, depois do afas-
tamento do ex-presidente 
Manoel Luiz, respondeu: “A 
CBHb auxiliou dentro das 
suas limitações. Tínhamos 
enviado as seleções para o 
Pan-Americano nos Estados 
Unidos, quando conseguimos 
as vagas para o Mundial. 
Tanto o Pan quanto o Mundial 
estavam contemplados no 
planejamento da Confedera-
ção para 2018, mas tivemos 
a não renovação do contrato 
de patrocínio com o Banco 
do Brasil de mais de R$ 15 
milhões entre 2016 e 2018, e 
ficamos apenas com os recur-
sos da Lei Agnelo Piva (que 
repassa 2% do valor arrecada-
do com as loteriais federais ao 
Comitê Olimpíco Brasil (COB) 
e ao Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB)). Isso dificultou 
todas as ações planejadas 
para aquele período. Além 
de auxiliar diante dessa rea-
lidade, buscamos apoio com 
o COB [Comitê Olímpico do 
Brasil] e empresas privadas. 
Mas, pelo cenário à época, 
não conseguimos. Tínhamos 
também acabado de assumir 
a presidência da CBHb em 
meio a maior crise do Han-
debol. Porém demos toda a 
assistência possível naquele 
curtíssimo período de tempo 
que tivemos até o Mundial”.

 � RETORNO À 
PRESIDÊNCIA

Presidente da Confedera-
ção Brasileira (CBHb) desde 
o final da década de 1980, 
Manoel Luiz de Oliveira retor-
nou ao cargo em abril desse 
ano, depois de quase dois 
anos afastado por acusações 
de irregularidades no uso de 
recursos em convênios públi-
cos. Questionado sobre a rela-
ção da entidade com o Beach 
Handebol, através da asses-
soria de imprensa da CBHb, 
ele respondeu: “Temos uma 
relação muito próxima com o 
Beach. Na nossa visão, nunca 
deixamos de apoiar o Beach. 
Tivemos problemas em uma 
competição, mas demos tudo 
o que pudemos, dentro da 
normalidade, e os resultados 
que temos, as conquistas que 
temos, são frutos justamente 
do que a CBHb possibilitou. 
Agradecemos muito a de-

BEACH HANDEBOL

terminação e qualidade que 
nossas equipes têm, que 
nossas comissões técnicas 
têm e, como consequência, 
somos os melhores do mun-
do. Talvez, eles tivessem a 
expectativa de receber mais, 
mas a CBHb nunca deixou de 
auxiliar como pode o Beach 
Handebol. Estamos tendo 
reuniões com as comissões 
técnicas, com os dirigentes e 
com o diretor da modalidade, 
e tenho certeza de que vai 
continuar tudo muito bem”.

MIRIAM JESCKE/COB



TERÇA-FEIRA
26 DE MAIO DE 2020

20 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000,00 (Valor líquido R$ 1.000,00)
076.011 - Ana Maria Sartori Andrade / Av. Miguel Assad Debs, 743 / Santa Terezinha - Araguari-MG / PDV: Sandely
120.036 - Carlos Roberto Carrocini / Rua Seis, 352 / Centro - Canápolis-MG / PDV: Pesque Pague do Carlinho
077.110 - Juliene Ferreira de Morais / Rua Comendador Miguel Pedreiro, 31 / Goiás - Araguari-MG / PDV: Ednilson
190.434 - Tales Coimbra Fonseca / Rua Monteiro Lobato, 1695 / Minas Gerais - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
076.182 - Osvaldo Rodrigues de Oliveira / Rua Maurílio Pireti, 78 / São João - Araguari-MG / PDV: Realino Fernandes
242.550 - João Batista dos Santos Filho / Rua Jornalista João Luiz de Sousa, 638 / Res. Rio de Janeiro - Uberaba-MG / PDV: Aplicativo
032.786 - Raimundo Nonato da Silva / Av. Lago Azul, 787 / Jardim Uberaba - Uberaba-MG / PDV: Fabiano
060.110 - Adair Divino da Silva / Rua Antônio Salviano Rezende, 311 / Santa Mônica - Uberlândia-MG / PDV: Estande Terminal Central
126.556 - Adriano Laudemir Cipriano / Rua Hércules, 370 / Jardim Brasília - Uberlândia-MG / PDV: Jaqueline
126.354 - Viviane Aparecida Alves de Oliveira / Rua Londres, 935 / Tibery - Uberlândia-MG / PDV: Alexsandro P. Silva
017.711 - Elisa Rita de Souza / Rua Cláudio Bernardes da Silva, 631 / Segismundo Perreira - Uberlândia-MG / PDV: Marinho Mercearia
147.745 - Eli Barbosa de Deus / Rua Antônio Ribeiro, 910 / Glória - Uberlândia-MG
047.501 - Carlos Antônio Aparecido de Almeida / Fazenda Marricos / Zona Rural - Monte Carmelo-MG / PDV: Empório da Cerveja
206.523 - Cileno de Sousa Neves / Av. Oscarina Cunha Chaves, 510 / Patrimônio - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
099.300 - Marcondes da Silva Azevedo / Rua Maria José Carvalho Franco, 589 / Lagoa Azul I - Ituiutaba-MG / PDV: Iraídes
108.522 - Juliano Antônio Vieira / Rua B, 110 / Brasília - Araguari-MG / PDV: Simone Cristina
026.878 - Cássia Regina Neves / Rua Maria Lázara de Nicodemos, 11 / Rio de Janeiro - Uberaba-MG / PDV: Mercado Dayana
110.775 - Julio César Procópio da Silva / Rua Três, 31 / Ouro Verde - Araguari-MG
198.292 - Alex Wiris dos Santos / Rua da Serenata, 242 / Guarani - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
091.684 - Priscila Palomino de Sousa / Rua Rufino Arante, 180 / Pres. Roosevelt - Uberlândia-MG / PDV: Luíza

CARO CLIENTE, AJUDE A APAE BRASIL A COMBATER O COVID-19! SIGA AS ORIENTAÇÕES DAS 
AUTORIDADES DE SAÚDE DA SUA CIDADE: AO SAIR DE CASA, USE MÁSCARA E PREVINA-SE.

GANHADORES DO SORTEIO
REALIZADO EM 24/05/2020

102.559
Eurípedes César Borges de Oliveira
Rua José Edgar de Barros, 114
Tocantins - Uberlândia-MG
PDV: Marlene

096.140
Antônio Davi da Silva
R. José Rodrigues Furtado, 94 A
Alvorada - Ituiutaba-MG
PDV: Meren

122.342
Benedito Ribeiro Azevedo
R. Conceição das Alagoas, 1089 
São Benedito - Uberaba-MG

016.282
Aurino Luiz Da Silva
Rua dos Taróis, 16
Taiaman - Uberlândia-MG
PDV: Élida Olímpia

134.039
Israel Gonçalves Campos

R. Antenor M. Carrijo, 205 Ap. 01
Nova Uberlândia - Uberlândia-MG

 PDV: Mercearia Lopes

133.360
Vicente Ailton de Azevedo R. 
Antônio Castro Andrade, 312
Lagoinha - Uberlândia-MG
PDV: Sacolão JJ

072.856
Olésia Martins Fontes Ferreira (Luiz Filipe F. Ferreira) 
Rua Ponta Grossa, 828
Vallim de Melo III - Uberaba-MG
PDV: Panificadora Bella Massa

238.679
Marcus Vinícius Marques Rosa 
Praça Julieta Castro Cunha, 86
Jardim Uberaba - Uberaba-MG

PDV: Aplicativo

BOLAS: 57 10 05 40 09 51 03 39 27 23 50 12 24 49 37 26 45 46 42 
11 34 18 17 19 60 30 06 31 29 22 08 02 14 33 16 41 44 35

BOLAS:
56 09 17 22 23 25 38 16 44 53 14 57 24 35 
05 52 43 55 40 45 41 04 47 15 03 11 26 06 

01 34 18 46 54 48 33 31 58 10 36 30

(Valor líquido de R$ 13.500,00)
126.763
Lucimar Maria Oliveira de Paula
Rua São João, 817
Pacaembu - Uberlândia-MG
PDV: Gueco

BOLAS: 20 06 04 25 15 54 52 01 33 11 17 26 22 39 35 37 58 19 45 
08 50 07 03 28 34 38 44 47 48 27 14 31 41 59 60 51 53

BOLAS: 46 32 21 34 09 45 58 27 44 37 01 55 49 43 59 28 19 26 60 48 18 17 06 52 04 14 08 53 05 40 39 38 02 
41 35 24 57 16

(Valor líquido de R$ 100.000,00)

Você pode ajudar a APAE BRASIL comprando
o TRIÂNGULO DA SORTE e cedendo o direito de resgate.

Títulos de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitidos pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovados pelo 
Processo SUSEP que consta no Título. CONTATO LOCAL: 34 3236 7555 - TRIÂNGULO DA SORTE. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará 
a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de 
contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas 
no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as 
condições de participação em www.triangulodasorte.com.br.

Título emitido pela: Entidade beneficente:

3º Prêmio 1 Moto NXR 160 Bros 0km 4º Prêmio 1 Corolla GLi 2.0 Flex Automático 0km

1º Prêmio R$ 7.000,00 - (Valor líquido de R$ 7.000,00)

2º Prêmio 1 Moto Honda 160 Start 0km - (Valor líquido de R$ 9.500,00)

Título de Capitalização

Filantropia Premiável

Av. João Pinheiro, 883 - Centro - Uberlândia-MG
www.triangulodasorte.com.br

Fone: 34 3236-7555

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brB4

HIDROXICLOROQUINA

Por questão de segurança, OMS 
suspende testes em pacientes

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) suspendeu 
os testes com a hidroxiclo-
roquina, medicamento para 
malária, em pacientes com 
Covid-19 em razão de ques-
tões de segurança, informou 
ontem o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus.

A hidroxicoloroquina tem 
sido apontada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, pelo presi-
dente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, e por outros 
como um possível tratamen-
to para a doença causada 
pelo novo coronavírus. O 
presidente norte-americano 
afirmou que estava tomando 
o medicamento para ajudar a 
prevenir a infecção.

“O grupo executivo tem 
implementado uma pausa 

temporária do ramo da hidro-
xicloroquina no estudo Soli-
darity, enquanto os dados de 
segurança são revisados   pelo 
conselho de monitoramento 
de segurança de dados”, dis-
se Tedros em uma entrevista 
online.

Ele afirmou que os outros 
ramos do estudo - uma impor-
tante iniciativa internacional 
para realizar testes clínicos de 
possíveis tratamentos para o 
vírus - continuavam.

Anteriormente, a OMS já 
havia recomendando contra 
o uso da hidroxicloroquina no 
tratamento ou prevenção de 
infecções pelo coronavírus, 
exceto como parte de ensaios 
clínicos.

Mike Ryan, chefe do pro-
grama de emergências da 
OMS, disse que a decisão 

de suspender os testes com 
hidroxicloroquina tinha sido 
tomada por “muita cautela”.

 � BRASIL

Na semana passada, o 
Ministério da Saúde incluiu a 
cloroquina, e seu derivado hi-
droxicloroquina, no protocolo 
de tratamento para pacientes 
com sintomas leves de co-
vid-19 no Brasil. De acordo 
com o novo protocolo, cabe 
ao médico a decisão sobre 
prescrever ou não a subs-
tância, sendo necessária 
também a vontade declarada 
do paciente, com a assinatura 
do Termo de Ciência e Con-
sentimento.

 � AGÊNCIA BRASIL
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PRIVADAS

INADIMPLÊNCIA SOBE 
26,3% EM INSTITUIÇÕES

 | PESQUISA DIVULGADA PELO SEMESP 
APONTA QUE TAXA AUMENTOU 
72,4% NA COMPARAÇÃO COM ABRIL 
DO ANO PASSADO

 � AGÊNCIA BRASIL

A taxa de inadimplência 
nas instituições priva-
das de ensino superior 

ficou em 26,3% em abril, um 
crescimento de 72,4% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2019, quando fechou 
em 15,3%. Os dados constam 
da pesquisa de inadimplência 
divulgada ontem pelo Sindica-
to das Instituições de Ensino 
Superior Privado (Semesp) e 
já registram o impacto eco-
nômico da pandemia do novo 
coronavírus no setor.

As faculdades particulares 
são responsáveis por 75% do 
total de matrículas no ensino 
superior no país. Em 2018, 
foram registradas 8,4 milhões 
de matrículas nessa etapa.

O levantamento, feito com 
base em uma amostra de 146 
instituições brasileiras, ouviu 
estabelecimentos de pequeno 
e médio porte (com menos de 
7 mil estudantes) e de grande 
porte (com mais de 7 mil).

“As instituições de ensino 
superior de grande porte regis-
traram a taxa mais alta de ina-
dimplência. Em abril de 2020, 
o percentual ficou em 29,5%, 
enquanto que as instituições 
de pequeno ou médio porte 
atingiram 25,2% no mesmo 
período”, revela a pesquisa.

O estudo também mediu 
a taxa de evasão, que mede 
o percentual de alunos que 
desistiram do curso ou tran-
caram a matrícula no mês 
de abril. Segundo o levan-
tamento, a taxa aumentou 
32,5% entre os anos 2019 e 
2020. Em abril de 2019, a taxa 
ficou em 2,1%, contra 2,8%, 
em 2020.

O crescimento das de-
sistências foi puxado princi-
palmente pela desistência 
dos alunos matriculados em 
cursos presenciais, que regis-
traram aumentou de 47%. De 
acordo com o levantamento, 
a evasão no ensino superior 
presencial, em abril, foi de 
2,9%, contra 1,9%, no mesmo 
mês do ano passado.

Já no ensino a distância, 
a taxa de evasão manteve-
se estável, registrando 1,1% 
em abril de 2020, o mesmo 
percentual de abril do ano 
passado.

O diretor executivo do Se-
mesp, Rodrigo Capelatto, dis-
se que a pesquisa apurou a 
inadimplência de 30 dias, mas 
que o Semesp trabalha com 
um período de 90 dias para 
medir esse indicador. “Foi o 
que foi possível registrar, até 
o momento, com os efeitos 
desse período de pandemia”, 
afirmou Capelatto.

Ele disse que a inadim-

plência média fica torno de 
10% e que a crise pode levar 
a um salto, passando para 
15%. “Temos uma situação, 
que é essa taxa de inadim-
plência que vai diminuindo 
ao longo do ano. Essa [taxa 
registrada em abril] é uma 
taxa de 30 dias. Hoje a ina-
dimplência média está em 
torno de 9,3%, e acreditamos 
que ela vai crescer para uns 
15%, quando for medida a 
inadimplência em 90 dias.”

Capelatto destacou que 
muitas faculdades têm acena-
do com a concessão de des-
contos para os inadimplentes 
e criticou as iniciativas de 
projeto de lei, apresentadas 
em diferentes estados, que 
estabelecem uma redução 
de cerca de 30% no valor das 
mensalidades.

Para Capelatto, somado à 
evasão e à inadimplência, o 
desconto de 30% nas mensa-
lidades pode criar dificuldades 
para que as empresas consi-
gam manter os pagamentos, 
como os salários em dia. “Se 
a gente considerar que vai ter 
30% de inadimplência, 30% 
de evasão, se der desconto de 
30%, as faculdades não vão 
ter como pagar as pessoas”, 
disse. “Se tivermos isso, pode 
ter certeza de que 30% das 
instituições terão que fechar 
as portas até o final de 2020.”

Capelatto defendeu que, 
caso algum projeto similar 
seja aprovado, as análises de 
reduções das mensalidades 
sejam ser feitas caso a caso, 
de acordo com a situação 
financeira de cada aluno. 
Levantamento apresentado 
na semana passada pela 
Semesp mostra que 61,9% 
dos jovens de 18 a 24 anos 
da classe A (renda domiciliar 
de mais de oito salários mí-
nimos) frequentam o ensino 
superior, enquanto apenas 

10,5% dos jovens da classe 
E (renda domiciliar de até 
meio salário mínimo) fazem 
graduação.

Para a rede privada de 
ensino superior, uma das 
saídas para o abandono dos 
estudantes é o aumento de 
repasses para o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), de modo que chegue 
a garantir 500 mil vagas.

O Semesp também reivin-
dica aumento dos recursos 
próprios de financiamento 

estudantil de instituições 
com aporte de recursos do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES). “É fundamental 
ter políticas de recuperação 
ou de sustentação das ins-
tituições de ensino superior, 
uma por meio da ampliação 
do Fies. Hoje apenas 2,6% 
dos estudantes entram com 
o Fies, e a grande parte entra 
com financiamento próprio 
das instituições”, afirmou 
Capelatto.

ELZA FIUZA/AGÊNCIA BRASIL



EMPRESAS & NEGÓCIOS
IMÓVEIS

VENDA

 APARTAMENTOS

CENTRO - 4/4 com armários 
sendo 1 suíte, sala, cozinha 
com armários, b.s., lavan-
deria, 2 vagas de garagem, 
R$ 600.000,00 -Imobiliária 
2000 34 3231-0303 CRECI/
PJ 3065.
APARECIDA - Apartamen-
to com 3/4 sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, 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.

CASAS

MORADA NOVA: Rua Lucia 
Marli Antiga (31). Área de 
20x50 parcialmente murada. 
Casa simples, área construída 
de aproximadamente 40m². 
Por apenas R$90.000,00 
( 3 2 1 1 - 0 2 1 6 / 9 9 9 7 8 -
8098/99688-0216) Avelar 
Imóveis Creci MGJ5925.
TIBERY - Vendo casa 3/4 ,  
sendo  1 suite , demais de-
pendencias  , Terreno 427m². 
aceito troca menor valor .  
tratar  - 34 99182-4590  Mi-
cheli  / 34 99116-9599  Au-
gusto .

CHÁCARAS

CONDOMINIO ELDORADO - 
Chácara à 16 km com 7.500 
m², com casa,2/4, banhei-
ro, sala, cozinha, varan-
da, 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.

FAZENDA

PIRAPORA/MG -  Vendo área 
de 130 hectares perto de 
Pirapora (MG) ,com Georre-
ferenciamento averbado, no 
bioma Cerrado, serve tanto 
para Pecuária, com compen-
sação de Reserva de outro 
imóvel que necessite de Re-
serva Legal, área com Laudo 
de aprovação do Órgão Am-
biental, preço imperdível.R$ 
2.900,00 (dois mil e novecen-
tos reais ) por Hectares.tel: 
(34)9.9807-8670 zap CRECI 
02914I.

TERRENOS

MORADA NOVA - Ótimo lote 
no início do bairro, des-
membrado área 250m². Por 
apenas R$48.800,00. (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis Creci 
MGJ5925.
MORADA NOVA - Oportuni-
dade . Vendo terreno 250m,-
desmembrado, esquina, 
financiamento direto com 
Avelar Imóveis . Entrada R$ 
5.280,00 + 180X R$ 570,00 
(iniciais). - 34 3211-0216 | 34 
99978-8098 | 34 99688-0216  
- Creci MGJ 5925 .
MORADA NOVA - Ótimo  lote 
no inicio do bairro, desmem-
brado área 250m². Por ape-
nas  R$ 45.000,00 - 34 3211-
0216 | 34 99978-8098 | 34 
99688-0216 - Avelar Imóveis 
- Creci MGJ5925.
MORADA NOVA - Oportuni-
dade.  Vendo terreno 250m, 
desmembrado, esquina, fi-
nanciamento direto com 
Avelar Imóveis. Entrada R$ 
5.280,00 + 180X R$570,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Creci 
MGJ5925.

ALUGUEL

APARTAMENTOS

LIDICE- 3/4 sendo 1 suíte, 
b.s., cozinha, sala, garagem. 
R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SHOPPING PARK - 2/4 sala 
ampla, cozinha com armá-
rios, banheiro social com 
armário e box, lavanderia 
com armário e garagem. 
R$550,00 + Condomínio 
R$170,00 (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 DAS PALMEIRAS - 
3/4,sala, cozinha, lavanderia, 
quintal pequeno e garagem. 
R$750,00. (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)

MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro so-
cial, a.s., garagem. R$800,00. 
(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)

SANTA MÔNICA - 2/4, sala, 
cozinha, área de serviço, 
quintal pequeno sem gara-
gem. R$500,00. (Imobiliária 
2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)

SHOPPING PARK - 2/4 , sala 
, cozinha e área de serviços 
. Rua Ernesto Finote nº 68. 
Tratar 34 99872-3320 / 34 
99149-5949  Valderi 

SHOPPING PARK - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, a.s., 
quintal e garagem. R$800,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CHÁCARAS

MORADA NOVA 4 -  2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, toda 
murada área de 1000m². 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

COMERCIAL

ALTO UMUARAMA - Cômodo 
comercial aproximadamen-
te 40m² com 2 banheiros. 
R$1.200,00.(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 apro-
ximadamente 9m² com ba-
nheiro coletivo. R$ 350,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CENTRO- Sala comercial com 
49m²  e banheiro. R$ 600,00 
+ R$ 307,04 Condomínio. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

MARTINS - Sala com Banhei-
ro aproximadamente 20m² 
R$350,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

CENTRO - Alugo um Terreno 
para estacionamento ou Lava 
jato aproximadamente 400m² 

todo cercado R$1.500,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

UMUARAMA - Terreno todo 
murado com 2.100m² e óti-
ma localização. R$8.000,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

VENDA

CHEVROLET

CAMINHONETE S10 LT - Cor 
branca, ANO 2013, completa, 
banco de couro, air bag, ar 
condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, som, auto-
mática, diesel, 4x4, 4 pneus 
novos.  TEL: (34) 9.98078670 
zap - VALOR: R$ 77.500,00.

FIAT

FIAT PALIO -  Essenc 1.6 DL  
2011/2011 Cinza metálico, 
Flex ,  Pneus novos, cambio 
revisado, embreagem com-
pleta e nova. Dispensa curio-
sos. Falar com José Ilídio 34 9 
9963-4709 WhatsApp.

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.
AUXILIAR DE CAMPO - Ekos 
Planejamento Ambiental. Au-
xiliar de Campo: Atuará com 
coordenadores em atividades 
de campo. Área ambiental, 
serviços de plantios, instala-
ção de equipamentos de pes-
quisa e captura de animais. 
Intermitente, Disponibilida-
de para viagens. CNH B. R$ 
1.045,00 – contato Marielle 34 
3214-7936
BALCONISTA/VENDEDOR - 
Atividades: atendimento em 
balcão, manutenção da loja, 
tais como limpeza e reposição 
de mercadorias, caixa e ser-
viços bancários. Requisitos: 
Não é necessário experiência. 
Buscamos perfil simpático e 
espontâneo para executar as 
atividades e encantar o clien-
te. Remuneração: um salário 
mínimo. Interessados fazer  
contato: renatam@fundacao-

cdl.org.br 
COORDENADORA DE ESCOLA 
BILÍNGUE - Coordenar esco-
la de educação infantil, rea-
lizando gestão das rotinas e 
interface com pais e alunos. 
Horário: 8h às 18h de segun-
da à sexta. Remuneração R$ 
3.500,00 Requisitos: forma-
ção em Psicologia ou Pedago-
gia Empresarial, atuação em 
RH. Inglês avançado. Contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - 
Atividades: desenvolver ativi-
dades administrativas, finan-
ceiras, departamento pessoal, 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 9h às 15h segunda a sex-
ta Bolsa: R$ 700,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cursan-
do Administração ou Técnico 
em Administração, noções de 
informática. Contato: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
EESTÁGIO ADMINISTRATIVO/
ATENDIMENTO AO CLIENTE - 
Atividades: desenvolver ativi-
dades administrativas, finan-
ceiras, departamento pessoal, 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 9h às 15h segunda a sex-
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Requisitos: cursando Ensino 
Médio. Residir nas proximida-
des do B. Nossa Senhora das 
Graças. Informática Básica. 
Contato: renatam@fundacao-
cdl.org.br
FATURISTA - Atividades: fatu-
ramento de notas fiscais. Re-
quisitos: necessário possuir 
noções de ICMS/ST/PIS e CO-
FINS, CFOP, CST, obrigações 
acessórias, bem como rotinas 
do departamento fiscal. Su-
perior cursando em Ciências 
Contábeis. Horário comercial 
Remuneração: R$ 1.700,00 
contato: renatam@fundacao-
cdl.org.br
GERENTE COMERCIAL - Car-
go: Gerente Comercial Ativi-
dades: Responsável por ge-
renciar e acompanhar equipe 
de vendas; treinar, capacitar 
e motivar sua equipe, garan-
tindo evolução profissional 
de todos seus liderados com 
objetivo de melhoria contínua 
dos processos e maximiza-
ção dos resultados. Acompa-
nhar diariamente indicadores 
e planejar, executar ações 
que gerem resultados para o 
cumprimento de metas, Re-
alizar visitas e negociações 
externas. Pré - Requisitos: 
- Experiência com Gestão de 
Pessoas na área comercial 

- Ensino Superior Comple-
to - CNH e Veículo Próprio - 
Remuneração: Salário fixo + 
variável Benefícios: Auxílio 
Combustível e convênio mé-
dico. Horário de Trabalho: Co-
mercial, de segunda á sába-
do. Interessados encaminhar 
o currículo para o e-mail: 
renatam@fundacaocdl.org.br
HORTICULTOR/ZELADOR FA-
ZENDINHA - Serviços gerais, 
plantio e cultivo de horta, ma-
nejo com animais (gado, equi-
no, galinhas). Escolaridade: 
alfabetizado Remuneração: 
R$ 1.600,00 Benefícios: vale 
transporte, convênio médi-
co, abono por assiduidade 
Horário: 12/36 Interessados 
encaminhar o currículo para 
o e-mail: renatam@fundaca-
ocdl.org.br
MONTADORA DE SEMIJOIAS 
-  Auxílio na confecção de 
semijoias. Experiência na 
atividade (montagem de se-
mijoias). Horário comercial 
de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 08:00 às 
12:00. Remuneração: Salário 
do comércio. Benefícios: Vale 
transporte. Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: renatam@fundacao-
cdl.org.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
PARA ESTAGIO (01vaga) - nú-
mero da vaga: 5372643. Salá-
rio: R$ 1.199,00. Experiência: 
não exigida. Escolaridade: en-
sino superior cursando admi-
nistração, contábéis ou técni-
co. AV. Afonso Pena, 280 sala 
02 -2ºandar – Centro-Uber-
lândia. Horário de atendimen-
to de 08h00min as 17h00min.
AÇOUGUEIRO (01VAGA)  - nú-
mero da vaga: 5372529. Sa-
lario: R$ 1.554,54. Experiên-
cia: 06 meses . Escolaridade: 
ensino medio completo. AV. 
Afonso Pena, 280 sala 02 
-2ºandar – Centro-Uberlân-
dia. Horário de atendimento 
de 08h00min as 17h00min.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(01VAGA). - NUMERO DA vaga: 
5383142. Salario: R$ 1.200,00 
Experiência: 06 meses. Es-
colaridade: ensino superior 
em administração cursando 
segundo periodo. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro-Uberlândia. Horário 
de atendimento de 08h00min 
as 17h00min.

JARDINEIRO (01VAGA) - Nu-
mero da vaga: 5382924. Sala-
rio: R$ 1.565,72. Experiência: 
06 meses. Escolaridade: en-

sino fundamental incompleto. 
AV. Afonso Pena, 280 sala 02 
-2ºandar – Centro-Uberlân-
dia. Horário de atendimento 
de 08h00min as 17h00min.

MOTORISTA CARRETEIRO 
(02VAGAS)  - número da vaga: 
5372617. Salário: r$ 1.950,00. 
Experiência: 06 meses. Esco-
laridade: ensino fundamental 
completo. AV. Afonso Pena, 
280 sala 02 -2ºandar – Cen-
tro-Uberlândia. Horário de 
atendimento de 08h00min as 
17h00min.

OPERADOR ELETROME-
CANICO – ter curso na 
área (01vaga) número da 
vaga: 5372525. Salário: R$ 
2.274,00. Experiência: 06 
meses. Escolaridade: ensino 
médio cursando. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro-Uberlandia. Horário 
de atendimento de 08h00min 
as 17h00min.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINA DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL (01VAGA) - número 
da vaga: 5372528. Salário: 
R$ 2.301,00. Experiência: 06 
meses. Escolaridade: ensi-
no fundamental. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro -Uberlândia. Horário 

de atendimento de 08h00min 
as 17h00min.

COZINHEIRO DE RESTAU-
RANTE - (01Vaga) Numero 
Da Vaga: 5350216. Salario: 
R$ 1.200,00. Experiência: 06 
Meses. Escolaridade: Ensi-
no Fundamental Completo. 
Av: Afonso Pena, 280 Sala 02 
-2ºandar – Centro-Uberlan-
dia. Horário De Atendimento 
De 08H00min As 17H00min. 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
PARA SALGADOS - (02Vagas) 
Numero Da Vaga: 5380193. 
Salario: R$ 1.051,24. Expe-
riência: 06 Meses . Escola-
ridade: Ensino Fundamental 
Completo Av: Afonso Pena, 
280 Sala 02 -2ºandar – Cen-
tro-Uberlandia. Horário De 
Atendimento De 08H00min 
As 17H00min. 

REPOSITOR DE MERCADO-
RIA -  (02VAGAS) Numero 
Da Vaga: 5380362. Salario: 
R$ 1.224,00. Experiência: 06 
Meses. Escolaridade: Ensino 
Medio Completo. Av: Afonso 
Pena, 280 Sala 02 -2ºandar 
– Centro-Uberlandia. Horário 
De Atendimento De 08H00min 
As 17H00min. 
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ta Bolsa: R$ 700,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cursan-
do Administração ou Técnico 
em Administração, noções de 
informática. Ramo de ativi-
dade: ateliê de noiva Contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ENGENHARIA AGRO-
NÔMICA - Atividades: di-
mensionamento de projetos 
hidráulicos preliminares; 
colaboração no desenvolvi-
mento de projetos executivos; 
participar da elaboração de 
desenhos e plantas de monta-
gem; participar da elaboração 
de blocos de desenhos em Au-
toCad; preparação de manu-
ais e arquivos de instalação, 
apoio interno à equipe técnica. 
Horário: 8h às 15h, uma hora 
de intervalo de almoço. Bolsa: 
R$ 1000,00 + VT e refeição na 
empresa. Requisitos obriga-
tórios: cursando entre 4º e 7º 
período, conhecimento em Au-
toCad e pacote Office. Contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br 
ESTÁGIO ESCRITÓRIO DE CON-
TABILIDADE - Atendimento ao 
cliente, emissão nota fiscal, 
arquivo documentos, planilhas 
de controle em geral. Horário: 
12:30 às 18:00, segunda a 
sexta. Bolsa: R$ 420,00 inicial, 
com possibilidade de chegar 
a R$ 600,00 após experiência. 


