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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

Uma sexta 
qualquer 

Queria deixar para explicar 
o título no final, mas pode ser 
que alguns parem de ler logo 
de cara e ainda me acusando 
de pouco criativo e plagiador, 
pois então...

O título deste pequeno es-
crever é uma homenagem ao 
fantástico Carlos Ruas, desig-
ner gráfico, autor de uma das 
mais divertidas webcomics 
da atualidade: “Um Sábado 
Qualquer”. Se não conhece 
recomendo, dá um Google que 
acha.

Quando a gente pensa que 
já viu e ouviu de tudo acaba 
sendo pego em situações de 
morrer de rir ou de chorar. Nem 
precisa falar o tempo que fica-
mos na web neste período de 
isolamento. Leio em média um 
livro por semana, mas ainda so-
bra muito tempo para grupos de 
WhatsApp, postar no Instagram 
e dar umas voltas no Facebook, 
que é o maior campo de batalha 
ideológica/ imbecil/ fascistoide 
de todos, depois do Twitter. Não 
perco tempo rebatendo comen-
tários que vão contra tudo que 
acredito e me dou ao luxuoso 
prazer de simplesmente apagar 
de meu convívio virtual gente 
desse tipo. Quer perder minha 
insignificante companhia virtu-
al? Basta publicar comentário 
homofóbico, racista, misógino 
ou outro qualquer de cunho 
fascista. Num simples apertar 
de tecla estará o energúmeno 
e sua presença binária enviado 
para o vazio da deep web, a 

face negra da “força”.
Enfim, ficamos mais tempo 

do que o normal seja este nor-
mal qual for, pois varia de gente 
para gente.

Num destes passeios sem 
destinos me deparei com uma 
propaganda mais ou menos 
assim: “Vendemos lanternas 
profissionais à prova d’água 
para todos os fins, apenas na 
cor preta. Seu alcance é de dois 
km e ilumina como o dia, ótima 
para acampar, pescarias e dias 
em que a energia acaba. Se 
você não pagou a conta de luz 
este mês seus problemas aca-
baram, à bateria recarregável 
nossa lanterna tem duração de 
22 horas, luz plena para todos. 
Só não pode apontar seu facho 
para os olhos de outras pesso-
as, pois o risco de causar danos 
permanente é grande, só se for 
um assaltante, pode ser usada 
como arma de defesa. 

Pode ser adquirida em nos-
so site pela módica quantia de 
260 reais à vista no cartão ou 
boleto em até 12 vezes sem 
juros. Frete grátis para todo 
Brasil. Mais detalhes em nosso 
site. Mas corra, restam poucas 
unidades e a próxima remessa 
sabe-se lá quando vem, pois 
nosso produto é fabricado na 
China e parece que o atual 
governo a imitar o seu ídolo 
do norte não tem amores por 
aquela nação que trata pejo-
rativamente de “aquele país”.

Até aí nada demais, um 
anúncio, um reclame, uma pro-
paganda como tantas outras. Aí 
meus caros e minhas caras, lá 
vou eu para os comentários e 
pasmem com que encontro. Lis-
to aqui algumas das perguntas 

feitas ao vendedor.
Adorei, eu quero! Tem azul? 

Essa lanterna é à prova d’água? 
Quanto tempo dura a bateria 
dela? A bateria é recarregável? 
Moro em Ji-Paraná no estado 
de Rondônia, quanto fica o 
frete?  Nossa adorei mesmo, 
quero uma (e marca um @
fulano para que fique sabendo 
da super lanterna). Posso par-
celar no cartão ou tem que ser 
no boleto? 

Olhem, as mesmas per-
guntas são repetidas diversas 
vezes por pessoas diferentes, 
às vezes três, quatro vezes 
seguidas.

Não sei se alguém já repa-
rou nessas prosas. Aí chega-
mos à já sabida conclusão de 
que a roda é redonda e a gran-
de, a imensa maioria de nós 
tem uma preguiça gigantesca 
de ler. E mesmo quando tenta 
ler parece não absorver quase 
nada. Como no anúncio acima, 
parece que só sabem que é 
uma lanterna à venda e fim. 
Seguro é que todas as vezes 
que você vai publicar um texto 
maior em suas redes você pri-
meiro avisa:  — Olha é textão!

Mais seguro ainda é que 
quem recebe franze a testa, 
suspira fundo e passa para a 

próxima mensagem, não sem 
antes deixar o comentário mais 
falso do mundo “— Nossa ado-
rei!”  Se você estivesse falando 
mal dela passaria batido. 

Tenho grande receio do 
que vem por aí. Os pequenos 
de hoje talvez esqueçam as 
letras e a escrita, talvez volte-
mos a nos comunicar apenas 
por emojis! Já existe até uma 
Emojipédia! 

Se em algum século não 
muito distante os viajantes 
do tempo aqui aportarem vão 
achar nossa primitiva escrita 
emojiana tão primitiva quanto 
aos hieróglifos hieráticos, os 
mais simples possíveis.

Resta-nos torcer por algum 
tipo urgente de mudança. E 
essa, só depende de nós e de 
como enxergamos e desejamos 
a vida de nossos filhos e netos.

Nada, nada substituirá em 
tempo algum o abrir um livro. 
A textura, o cheiro de papel, o 
virar de uma página, e claro, 
as viagens que fazemos sem 
sair do lugar. Monteiro Lobato 
do qual saboreei toda sua 
obra ainda criança e depois na 
juventude tinha razão. “Quem 
não lê, mal ouve, mal fala e 
mal vê”.

Aí chegamos à já sabida 
conclusão de que a roda é 
redonda e a grande, a imensa 
maioria de nós tem uma 
preguiça gigantesca de ler. E 
mesmo quando tenta ler parece 
não absorver quase nada
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Atendimento para pacientes 
em nova unidade é iniciado
 | LOCAL EM UBERLÂNDIA VAI RECEBER PESSOAS COM SINTOMAS LEVES E MODERADOS

 � BRUNA MERLIN

Os 80 novos leitos de 
enfermaria destinados 
ao atendimento de paci-

entes infectados pela Covid-19 
em Uberlândia começaram a 
ser liberados de forma grada-
tiva na tarde desta quarta-feira 
(12). O atendimento é realizado 
na Casa da Fraternidade São 
Francisco de Assis, popular-
mente conhecida como Dr. 
Hansen, no bairro Jardim das 
Palmeiras. 

O local irá receber pacien-
tes que primeiramente foram 
atendidos nas Unidades de 
Atendimento Integrado (UAIs) 
e Unidades Básica de Saúde 
Familiar (UBSFs) e diagnos-
ticados com sintomas leves 
ou moderados causados pelo 
coronavírus.

A Missão Sal da Terra é 
responsável por administrar a 
estrutura. Segundo o coorde-
nador técnico da associação 
filantrópica, Marco Túlio Fer-
reira, a criação de novos leitos 
visa desafogar o número de 
pessoas internadas nas uni-
dades básicas que também 
recebe pacientes com outras 
enfermidades. Além disso, ele 
destaca que o objetivo é criar 
uma reserva de leitos, caso o 
número de pessoas contam-
inadas continue aumentando 
na cidade. 

“O Município viu a neces-
sidade de remanejar essas 
pessoas que apresentavam sin-
tomas leves para que os leitos 
das unidades de pronto-aten-
dimento fossem desocupados. 
Em relação aos pacientes 
com sintomas mais graves da 
doença, continuarão sendo 
encaminhados aos dois com-
plexos do Hospital Municipal”, 
complementou.

No primeiro momento, so-

COVID-19

mente duas alas serão dis-
ponibilizadas. Ao todo, elas 
têm capacidade para atender 
50 pacientes. A ideia é que os 
outros leitos sejam liberados de 
forma gradativa, caso haja ne-
cessidade. Com o novo centro 
de internação e os outros leitos 
instalados no Hospital Munici-
pal, o município passa a ofertar 
140 leitos de enfermaria e 66 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) na rede municipal de 
saúde.

“Outros espaços da es-
trutura ainda estão passan-
do por adaptação, como por 
exemplo, a instalação de um 
elevador para o segundo an-
dar do local. Em razão disso, 
iremos começar atuando com 
alguns leitos e à medida que 
for necessário iremos liberar 
mais”, disse.

Os atendimentos na Casa 
da Fraternidade São Francisco 

de Assis serão feitos por médi-
cos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, fisioterapeutas, 
nutricionistas, farmacêuticos, 
técnicos de laboratório e outros 
profissionais. Parte da equipe 
foi remanejada de outras uni-
dades de saúde do município 
e a outra foi contratada. 

Para a primeira etapa serão 
empenhados cerca de 30 profis-
sionais da saúde a cada plantão 
de 12 horas. Se todos os leitos 
chegarem a ser ocupados, a 
quantidade de profissionais em 
atuação pode chegar a 100 por 
plantão.

 � RECURSOS

Ainda de acordo com o coor-
denador técnico da Missão Sal 
da Terra, Marco Túlio Ferreira, 
os recursos para a criação do 
centro de internação foram re-
tirados do auxílio enviado pelo 

Ministério da Saúde ao Mu-
nicípio para o custeio de ações 
e serviços de saúde no com-
bate à pandemia da Covid-19. 
Entretanto, o representante da 
associação não soube informar 
qual seria a quantia do valor 
investido.

“Foi feito um contrato de 
quatro meses para a adminis-
tração do local. Ainda é cedo 
dizer se haverá renovação ou 
não”, frisou Ferreira.

O Diário de Uberlândia tinha 
uma entrevista marcada com 
o representante da Rede de 
Urgência e Emergência da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), mas ela foi cancelada. A 
reportagem tinha pretensão de 
questionar mais informações 
sobre a iniciativa como valor 
investido na instalação dos 
novos leitos e outros detalhes 
em relação à contratação dos 
profissionais. 

PMU/DIVULGAÇÃO

Leitos foram instalados na 
Casa da Fraternidade São 
Francisco de Assis no 
bairro Jardim das Palmeiras
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SPDM - Associação Paulista para 
Desenvolvimento da Medicina

Hospital e Maternidade
Dr. Odelmo Leão Carneiro

A  SPDM, Hospital  e  Maternidade  Dr.  Odelmo  
Leão  Carneiro, de Uberlândia-MG, por seu  
Diretor  Técnico, Walid  Makin  Fahmy, torna  
público  a  abertura das inscrições do Processo 
Seletivo 01/2020, para as funções constantes no 
Edital 01/2020 de 30/07/2020, com inscrições via 
internet no site www.consesp.com.br, edital com-
pleto disponível no site www.consesp.com.br

INSCREVA-SE
AQUI!
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SANTA GENOVEVA 
O hospital Santa Genoveva é um 
dos primeiros no mundo a realizar 
um estudo sobre um medicamen-
to que pode substituir a Morfina 
em alguns tipos de tratamento. 
O médico responsável por esse 
feito é o anestesiologista Dr. João 
Paulo Jordão Pontes. A publica-
ção está na revista internacional 
Anaesthesia - referência em as-
suntos de anestesiologia.   

CERTIFICADAS
Pelo terceiro e quarto ano, res-
pectivamente, a Brasal Partici-
pações e a Brasal Incorporações 
se destacaram na certificação 
conduzida pela consultoria in-
ternacional GPTW – Great Place 

to Work, em que o ponto central 
é a avaliação do ambiente de 
trabalho por meio de pesquisa re-
alizada com seus colaboradores. 
Nesse ano, as empresas ficaram 
entre as dez melhores para se 
trabalhar no Centro-Oeste.

CURSO GRATUITO
Com o apoio da Aciub, a CBMAE, 
Câmara Brasileira de Mediação 
e Arbitragem Empresarial, ofe-
rece curso gratuito e online para 
profissionais e estudantes do 
Direito com o tema ‘Mediação e 
Arbitragem - O que os advoga-
dos precisam saber’. De 17 a 28 
de agosto, das 17h às 19h. Para 
participar podem acessar aciub.
com.br/inscricoes e preencher o 

formulário de inscrições. 

NACIONAL
Em recente pesquisa da Hibou, 
aproximadamente 40% dos bra-
sileiros afirmaram que pretendem 
fazer uma viagem até agosto do 
ano que vem e os destinos nacio-
nais são os favoritos para 55,4%.

E INTERNACIONAL
Em torno de 17% dos brasileiros 
têm o desejo de ir para a Europa, 
a maioria, e 70% deles gostaria 
de ter a família e parceiros como 
companhia. A estação do ano é 
determinante para mais de 54% 
dos entrevistados para a viagem, 
enquanto 44% citam o orçamen-
to como o mais relevante.

SETOR POSITIVO
O primeiro semestre foi positivo 
para o setor supermercadista, 
que registrou crescimento real 
de 3,47%, de janeiro a junho, 
de acordo com o Índice Nacio-
nal de Vendas da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(ABRAS). O resultado foi o me-
lhor para o semestre dos últimos 
oito anos.

EM OPERAÇÃO
Nesta semana, a nova fábrica 
do Grupo Petrópolis, em Ube-
raba, deu início à produção de 
cervejas. Com investimento em 
torno de R$ 1 bilhão, a nova 
fábrica será a maior de todas 
as plantas industriais do grupo. 

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

COVID-19

Justiça obriga fornecimento de anestésicos para casos graves
 � DA REDAÇÃO

Acatando a um pedido do 
Ministério Público Federal (MPF), 
a Justiça expediu uma liminar 
que obriga a União e o Estado 
de Minas Gerais a fornecerem 
todos os medicamentos es-
senciais para pacientes graves 
internados com Covid-19. Os 
remédios incluem bloqueadores 
e anestésicos como Midazolam, 
Fentanil, Rocurônio, Atracúrio, 
Norepinefrina e Propofol. A de-
cisão ordena ainda que todas 
as medicações sejam forneci-
das regularmente até o final da 
pandemia.

Após o Conselho Regional 
de Medicina de Minas Gerais 
(CRMG) e a Sociedade de 
Anestesiologia de Minas Gerais 
(SAMG) divulgarem, em junho, 
notas denunciando a falta de 
sedativos e relaxantes muscu-
lares nos hospitais no estado, 
o MPF em Uberlândia instaurou 
um procedimento para apurar a 
situação na cidade.

Oficiada, a Prefeitura de 
Uberlândia informou a falta dos 
medicamentos necessários para 
o tratamento dos pacientes inter-
nados em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), relatando ainda 
a escassez de várias medi-
cações, incluindo as necessárias 
para a intubação.

Pelo desabastecimento, o 
procedimento de intubação de 

pacientes com Covid-19, para 
serem mantidos em respiração 
mecânica, estaria sendo real-
izado com administração de fár-
macos de sedação e outros não 
apropriados para essa finalidade, 
apresentando risco de saúde aos 
internados.

Em resposta ao MPF, a Sec-
retaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais informou que por 
se tratar de medicamentos usa-
dos em hospitais que são finan-
ciados no âmbito da Atenção de 
Média e Alta Complexidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
a responsabilidade de financia-
mento dos medicamentos é dos 
três entes federativos. A entidade 
não informou quais medidas 
efetivas estão sendo realiza-
das para resolver o problema.  
Para o procurador da Repúbli-
ca Cléber Eustáquio Neves, 
autor da ação, “deve o Esta-
do garantir que não haja situ-
ações de desabastecimento 
nos hospitais públicos, além 
de um planejamento integrado 
e adequado para prevenir que 
pacientes sofram com a falta 
de medicamento em qualquer 
situação, especialmente duran-
te a pandemia do coronavírus”.  
Ao conceder a liminar, o juízo da 
3ª Vara Federal concordou com 
os argumentos do MPF e o citou 
o aumento de número de inter-
nações e óbitos no município. 

“Tal realidade demanda ação 
rápida no tratamento ao paciente, 
que, em alguns casos, necessita 
de internação em UTI e a uti-
lização de alguns fármacos não 
disponibilizados ao Município”, 
informou a decisão.

A Justiça também obrigou que 
o Município de Uberlândia, o Es-
tado de Minas Gerais e a União 
apresentem, em até cinco dias, 
um plano de aquisição desses 
medicamentos em quantidade 
compatível com a demanda do 

sistema de saúde de Uberlândia, 
até o final da pandemia.

O Diário procurou o Estado 
e a União para se manifestarem 
sobre a liminar, mas não obteve 
retorno. A Secretaria Municipal 
de Saúde emitiu uma nota afir-
mando que nunca houve desa-
bastecimento na rede municipal, 
já que o Município fez todas as 
aquisições prévias necessárias, 
inclusive, tendo emprestado me-
dicamentos para a utilização na 
rede privada.

https://www.consesp.com.br
https://www.consesp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
25/2020. Será realizado no  dia  27 de Agosto de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de 
n° 123/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 25/2020, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos para atender a Secretaria 
Municipal de Esportes para propiciar uma melhor qualidade de vida e socialização 
dos atletas do município, com recursos de Emenda Parlamentar Estadual, convênio 
n° 1671001524/2019. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 10 de 
Agosto de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, PAULLA CRISTINA PARANHOS, CPF/CNPJ nº 02134750146, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 6.595,52, em 11/08/2020, 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 
074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159885, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 11 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, PAULO DE TASSI FORTUNATO, CPF/CNPJ nº 95231102687, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO INTER S/A, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 13.611,84, em 10/08/2020, 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 
201519010 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 177259-R, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 INTER 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

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 006/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas unidades  de 
atendimento integrado (UAIs) e sede administrativa de Uberlândia/MG. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 012/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas UBS da Família, 
CAPS Infantil, SIATE e Oficina de Manutenção de Uberlândia/MG. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado. 

Cooperativa dos Cafeicultores do
Cerrado de Monte Carmelo Ltda.

Rodovia MG-190, Km 3,9, S/N
Zona Rural. CEP:38500-000

Monte Carmelo - MG
 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA – 
MONTECCER – RODOVIA MG 190, KM, 3,9, ZONA RURAL – MONTE CARMELO – MG. CNPJ/MF 
00.650.386/0001-87 – NIRE: 314.0000985-0

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO 
CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA; monteCCer – no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 38, letra K do Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são 
de número 121 (cento e vinte e um) em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de agosto de 2020, na Av. Dona Clara, 715, 
Centro, Monte Carmelo, MG, no Salão de Eventos Pelicano, - às 17:00 horas em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:00 horas em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última 
convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: Ordem do dia: 1. 
Alteração no Capítulo II do Objetivo Social e Artigo 2º, acrescentar a letra N com o seguinte objetivo: 
Realizar o Cultivo de café, em propriedades próprias ou arrendadas.
OBS.:
1) A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se à em local diverso da sede 
social, por não possuir espaço físico em sua sede.
2) Em razão da pandemia e como medida de segurança nos termos do Decreto Municipal número 
2.307, de 07 de agosto de 2020, informamos que:
a) Será exigido o uso de máscara;
b) O prazo máximo de duração da assembleia será de uma hora;
c) Será adotado distanciamento entre as cadeiras com espaçamento de 2 metros entre os 
participantes;
d) A entrada será permitida, somente aos cooperados em condições de votar.

Monte Carmelo, 11 de agosto de 2020.

Francisco Sérgio de Assis

Presidente do Conselho de Administração.

SEXTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2020

Manifestação de policiais 
civis paralisa atendimento
 | CATEGORIA REALIZOU ATO DE REPÚDIO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL

 � BRUNA MERLIN

Os atendimentos na 
Delegacia de Trânsito 
e Acidente (Detran) em 

Uberlândia foram paralisados, 
na manhã de quinta-feira (13), 
em razão de uma nova man-
ifestação dos policiais civis 
contra a Reforma da Prev-

idência Estadual. Diversos 
servidores da categoria se 
reuniram em frente ao prédio 
e realizaram ato de repúdio 
contra as propostas do gover-
nador Romeu Zema.

Segundo a delegada Ga-
briela Damasceno, a mani-
festação teve como objetivo, 
mais uma vez, mostrar o de-

DETRAN

scontentamento dos policiais 
em relação às mudanças es-
tabelecidas nos projetos de 
leis que afetam os salários, o 
tempo mínimo de aposenta-
doria e o aumento da alíquota 
de contribuição de todos os 
servidores estaduais efetivos, 
ativos e inativos. “O Governo 
está vendendo essa reforma 
como se fosse um corte de 
regalias, mas eles estão quer-
endo tirar os nossos direitos”, 
ressaltou.

Damasceno explicou que 
os policiais civis de Minas 
Gerais recebem o pior salário 
de todo o país. Além disso, a 
delegada lembrou que a classe 
não recebe por horas extras de 
trabalho, adicional noturno e 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

“Nós não temos hora para 
começar e nem terminar nosso 

serviço, e não recebemos por 
isso. Estamos lutando pelas 
condições mínimas de tra-
balho. Atualmente, estamos 
recebendo nossos salários at-
rasados ou parcelados em até 
três vezes. Há 11 anos que não 
tenho correção de salário sob 
a inflação. Então tudo isso que 
o governador quer implantar é 
um absurdo”, complementou.

Durante a manifestação, os 
policiais utilizaram cartazes e 
faixas com frases contra as 
propostas da reforma prev-
idenciária. Além do Detran, 
outras delegacias da cidade 
tiveram uma diminuição de 
atendimentos devido à paral-
isação. A expectativa é de que 
as atividades voltem ao normal 
no período da tarde.

“Não queremos prejudicar 
a população, mas precisamos 
ser ouvidos para continuarmos 
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oferecendo nossos trabalhos 
de forma correta e recebendo 
nossos direitos”, finalizou.

 � ESTADO

Todo o estado de Minas 
Gerais recebeu manifestações 
de policiais civis contra a 
reforma da previdência. Em 
Belo Horizonte, a maioria das 
delegacias foi fechada nesta 
quinta-feira (13).

A categoria se reuniu em 
um dia de luta, pedindo isono-
mia e tratamento igual ao re-
cebido pela Polícia Militar (PM) 
na reforma. Das unidades 
policiais na capital do estado, 
estão funcionando apenas o 
Instituto Médico Legal (IML) 
e as delegacias em flagrante. 

As demais ficarão fechadas 
até as 18h. 

 � PROPOSTAS

O Projeto de Lei Com-
plementar (PCL) 46/2020 
propõe a revisão da alíquota 
de contribuição de todos os 
servidores estaduais efeti-
vos, ativos e inativos. O texto 
estabelece quatro alíquotas 
de 13%, 14%, 16% 19%, que 
incidirão de modo progressivo 
e por faixas de remuneração.

Atualmente, os servidores 
do Estado contribuem com 
alíquota de 11% sobre os 
salários. A proposta do gover-
no é elevar para 13% na faixa 
salarial de até R$ 2 mil, 14% 
para a parcela salarial entre 

R$ 2.000,01 a R$ 6 mil, 16% 
para a parcela salarial que vai 
de R$ 6.000,01 a R$ 16 mil e 
19% para a faixa salarial que 
exceder R$ 16 mil.

Além da contribuição pro-
gressiva sugerida no PLC, 
o governo propõe, por meio 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55/20, o 
aumento da idade mínima para 
aposentadoria. No caso dos 
servidores da Polícia Civil, o 
texto prevê idade mínima de 
62 anos para as mulheres e 
65 para os homens, desde 
que atendidos outros critérios 
como tempo de contribuição, 
que passa a ser de 30 anos 
para mulheres e 35 anos para 
homens.

Algumas das alterações 

previstas na PEC têm, ainda, 
impacto nos valores mensais 
recebidos pelos servidores 
na ativa. O texto veda, por 
exemplo, a concessão de adi-
cional por tempo de serviço, 
Adicional de Desempenho, 
Adicional de Valorização da 
Educação Básica (ADVEB) e 
trintenário. Os adicionais que 
os servidores já receberam 
não serão cancelados, mas 
novas concessões serão ve-
dadas. O texto também acaba 
com as férias-prêmio.

As duas propostas foram 
enviadas à Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) 
ainda no mês de junho. Os 
textos estão previstos para 
serem votados ainda neste 
mês de agosto.

DIVULGAÇÃO
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Projetos regulamentam 
ações de combate ao Aedes
 | UMA DAS PROPOSTAS DÁ PODER AO EXECUTIVO PARA REALIZAR AÇÕES EM IMÓVEIS INABITADOS

 � SÍLVIO AZEVEDO

Uma das doenças que 
mais afeta a população 
de Uberlândia todos os 

anos, a dengue tem queda 
de registros considerável em 
2020. Segundo o boletim epi-
demiológico da Secretaria de 
Estado da Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG), 2019 teve 
31,4 mil casos prováveis da 
doença na cidade, enquanto 
esse ano, até 11 de agosto, 
são  1.727.

Mesmo com a queda no 
número de casos, o vereador 
Leandro Neves (PSD) apre-
sentou, durante sessão desta 
quinta-feira (13) na Câmara, 
dois projetos que têm a in-
tenção de reforçar o combate 
aos focos do Aedes aegypti e 

dar legitimidade às ações do 
Município. 

Uma das propostas reafirma 
a responsabilidade dos propri-
etários de imóveis inabitados 
de manter o local sem focos do 
mosquito, adotando medidas 
como vedação completa dos 
ralos, vistoria das calhas e 
caixas d’água, manutenção de 
piscinas e realização de todas 
as condutas necessárias ao 
combate de possíveis focos do 
mosquito. A medida também 
responsabiliza as imobiliárias 
que administram imóveis.

“O Município vem realizan-
do diversas ações preventivas, 
no entanto quando os agentes 
de zoonoses têm que fazer o 
trabalho em imóveis desocu-
pados eles não conseguem. O 
Aedes aegypti é causador de 

diversas moléstias no ser hu-
mano, dentre elas a mais con-
hecida é a dengue. Também 
é de grande importância que 
a imobiliária assuma essa re-
sponsabilidade com os imóveis 
que estão sobre a sua admin-
istração”, disse o vereador na 
justificativa do projeto.

Outro projeto regulariza 
o procedimento de combate 
ao Aedes aegypti em imóveis 
não habitados, abandonados, 
demolidos ou que estejam em 
obras. Pela proposta, após 
autorização do proprietário do 
imóvel, agentes do Município 
realizam a limpeza do espaço 
e os custos dos serviços lança-
dos no Cadastro Imobiliário.

Segundo o vereador, várias 
denúncias de imóveis aban-
donados com foco de prolif-

eração de Aedes são feitas 
todos os dias no gabinete. 
“A presente propositura visa 
dar legitimidade a entrada 
dos agentes nos referidos 
imóveis, com a utilização dos 
meios e reforços pessoais 
estritamente necessários para 
a transposição de barreiras 
físicas que impeçam a entrada 
ao imóvel. É preciso resguardar 
à população o direito a saúde, 
pois esses imóveis se tornaram 
ambientes propícios para a pro-
liferação de várias doenças”.

Os projetos foram en-
caminhados para análise da 
Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, que deve 
dar o parecer sobre a legiti-
midade das propostas para 
serem levadas para votação 
no Plenário.

CÂMARA
ALINE REZENDE/CMU

SEXTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2020
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Corte no orçamento da UFU 
deve ser de R$ 21 milhões
 | MEC ANUNCIOU REDUÇÃO LINEAR DE 18,2% NOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

 � DA REDAÇÃO

O Ministério da Educação 
(MEC) deve cortar R$ 
21 milhões do repasse 

orçamentário à Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
para o próximo ano. A infor-
mação foi confirmada pelo 
pró-reitor de Administração e 
Planejamento, Darizon Alves 
de Andrade, que teme um 
grande déficit de recursos 
destinados às atividades da 
universidade.

A  m e d i d a  c o n s t a  n a 
Proposta da Lei Orçamentária 

Anual que está sendo elab-
orada pelo Executivo. Para 
2021, a ideia é realizar uma 
redução linear de 18,2% nos 
limites orçamentários das uni-
versidades federais do país. 
A soma dessas reduções é 
de aproximadamente R$ 1 
bilhão.

Durante uma coletiva de 
imprensa, realizada nesta 
quarta-feira (12), o presidente 
da Associação Nacional do 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Edward Madureira 
Brasil, disse que a proposta 
é insustentável já que afeta 

diretamente as finalidades 
de ensino, pesquisa e pro-
gramas de extensão das 
universidades. “É um valor 
absolutamente impossível de 
ser absorvido”, ressaltou. 

Além do retorno do orça-
mento “normal”, a Andifes 
aponta a necessidade de 
recursos adicionais. Segun-
do Edward, o corte também 
alcançará os já insuficientes 
recursos para assistência es-
tudantil aos alunos de baixa 
renda, grupo certamente am-
pliado pelos efeitos econômi-
cos da pandemia da Covid-19.

Ainda na coletiva, o pres-

idente da Andifes chamou 
a atenção para outro prob-
lema enfrentado pelas uni-
versidades: a incerteza com 
relação a concursos públicos. 
A estimativa é de que aproxi-
madamente 4,5 mil cargos de 
docentes estejam indefinidos, 
sejam concursos já realizados 
ou em abertos. 

O projeto deve ser enviado 
ao Congresso Nacional para 
aprovação até 31 de agosto. 
Portanto, até o fim do mês, 
a Andifes busca o diálogo e 
espera discutir a proposta no 
âmbito do Executivo e reverter 
essa possibilidade de corte. 

2021
DIVULGAÇÃO

SEXTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2020
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Cidade em 1º na geração
de energia fotovoltaica 
 | ABSOLAR APONTA QUE UBERLÂNDIA ULTRAPASSOU RIO DE JANEIRO NO MÊS DE JULHO

 � DA REDAÇÃO

Com 40,6 megawatts 
(MW) em potência in-
stalada de energia fo-

tovoltaica, Uberlândia voltou 
a ocupar o primeiro lugar o 
ranking nacional de cidades 
com maior geração de energia 
elétrica oriunda de fonte solar. 
De acordo com o relatório 
publicado pela Associação 
Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (Absolar), com base 
em dados atualizados no mês 
de julho pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), 
o município está à frente de 
capitais como Rio de Janeiro 
(primeira colocada até então), 
Fortaleza (CE), Brasília (DF), 
Teresina (PI) e Belo Horizonte 
(MG).

O desempenho uberlan-
dense equivalente a quase 
1,3% do que é produzido pelo 
setor no país e cerca de 6,5% 
do que é originado em Minas 
Gerais, também o estado com 
o melhor resultado no ranking, 
com 640,8 MW instalados. A 
potência instalada no município 

ainda é quase três vezes su-
perior à registrada em julho de 
2019, quando era de 14,8 MW, 
e 36,2% maior que a distribuída 
em junho deste ano (em torno 
de 30 MW).

O ranking da Absolar con-
sidera a geração de energia 
solar por micro e minigeração 
distribuída. Segundo a Aneel, 
a microgeração distribuída cor-
responde à central geradora de 
energia elétrica, com potência 
instalada menor ou igual a 75 
quilowatts (kW), conectada na 
rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades 
consumidoras. Já a miniger-
ação distribuição diz respeito 
a unidades com potência insta-
lada superior a 75 kW e menor 
ou igual a 5 MW. No Brasil, a 
potência desses dois tipos de 
centrais já soma 3.204,1 MW.

Conforme dados da Aneel, 
atualizados até na última 
terça-feira (11), a potência 
instalada em Uberlândia está 
presente em 2.675 unidades 
geradoras de energia dis-
tribuída, com 3.323 unidades 
consumidoras beneficiadas.

RANKING BRASIL

V O C Ê  S A B E  D E  O N D E  A  V E R D A D E  V E M

ANUNCIE GRATUITAMENTE
NO NOSSO SITE

www.diariodeuberlandia.com.br/planos/classificados
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Diário de Uberlândia contribuindo para o enfrentamento à Covid-19!
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Estoques no país estão 
zerados, afirmou Pazuello
 | MINISTRO INTERINO DA SAÚDE DISSE QUE SÓ HÁ RESERVA PARA CASOS DE MALÁRIA, LÚPUS E ARTRITE

 � AGÊNCIA BRASIL

O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazu-
ello, disse nesta quin-

ta-feira (13) que os estoques de 
hidroxicloroquina para auxílio 
no tratamento da Covid-19 
estão zerados no país. Ao 
falar em audiência pública na 
Comissão Mista do Congresso 
que fiscaliza as ações do gov-
erno no combate à pandemia 
sobre o medicamento, que tem 
uso facultado aos médicos no 
tratamento da doença, o minis-
tro destacou que não vê nada 
de errado em questionar o uso 
do fármaco para esse fim, mas 
lembrou que a hidroxicloroqui-
na é demandada ao Ministério 
da Saúde.

“Nosso estoque hoje, no 
Ministério da Saúde, é zero. 
É zero! Não temos nem um 
comprimido para atender as 
demandas. Nós temos uma 
reserva de 300 mil itens apenas 
para atender malária guarda-
dos, o que representa algo em 
torno de 20% do que eu preciso 
por ano para malária”, explicou, 
ressaltando que o ministério 
não faz entrega sem demanda 
das secretarias dos estados e 
municípios.

Ainda segundo o ministro 
interino, a demanda reprimida 
no país por hidroxicloroquina é 
de mais de 1,6 milhão de doses 
para os estados e municípios. 
A Fiocruz, segundo Pazuello, 

tem 4 milhões de comprimidos 
que aguardam negociação de 
preço. 

“Não temos como comprar, 
porque o preço de custo dela, 
que é o que nos colocam, está 
acima do que nós podemos pa-
gar na tabela CMED [ Câmara 
de Regulação do Mercado de 
Medicamentos]. Então, essa 
produção da Fiocruz ainda não 
foi adquirida pela simples razão 
de negociação de valores, 
coisa que acontecerá nos próx-
imos dias”, adiantou.

No Laboratório Químico 
Farmacêutico do Exército 
(LQFEx), Pazuello disse há 
estoque de 2 milhões de uni-
dades de doação americana, 
mas como veio em cartelas de 
100, precisam ser recolocadas 
nas quantidades permitidas no 
Brasil. Se nós não tivéssemos 
pandemia e demandas por 
Covid, a quantidade estaria de 
acordo para atender a deman-
da do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para as doenças como 
malária, lúpus e artrite.

 � CENÁRIO

Sobre o cenário atual da 
Covid-19 no país, Pazuello 
avaliou que as regiões Norte e 
Nordeste já apresentam númer-
os bem baixos, “praticamente 
já dentro de uma normalidade 
de vida”. “ Não existe fim do 
coronavírus. O coronavírus 
veio para viver conosco. Então, 

HIDROXICLOROQUINA

vamos começar a nos lembrar 
disso, não houve fim do H1N1, 
só se ele mutar para outro 
número. O coronavírus vai viver 
conosco também”, alertou.

O ministro interino lembrou 
outras pandemias como a do 
vírus da Aids – HIV, no final 
da década de 1980. “Nossos 
hábitos mudaram e assim que 
coloco que nossos hábitos vão 
mudar com relação a conviver 
com o coronavírus”.

No rol dessas mudanças, 
ele destacou os hábitos de lavar 
a mão, de evitar aglomeração, e 
da readaptação das indústrias, 
por exemplo, que terão que 
pensar em um afastamento 
maior na planta de produção.

Pelas previsões de Eduardo 
Pazuello, a partir de meados 
de setembro os números do 
centro-sul estarão bem defini-
dos para uma previsão para 
o final do ano. “Eu posso lhe 
afiançar que no final do ano, no 

centro-norte, nós vamos estar 
vivendo uma nova normalidade, 
com novos hábitos. E posso lhe 
afiançar que lá pelo meio de se-
tembro, início do setembro, eu 
lhe digo exatamente como vai 
estar o centro-sul também, na 
visão do Ministério da Saúde, 
de uma forma bem clara. Eu 
acredito que tanto o Norte 
quanto o Sul estejam iguais. 
Vamos esperar um pouquinho 
o mês de setembro chegar para 
ver as curvas descerem”, disse.

A expectativa do Ministério 
da Saúde é de que no final do 
ano o Brasil já esteja prest-
es a iniciar a campanha de 
vacinação contra o novo coro-
navírus. A imunização, segundo 
Eduardo Pazuello, vai começar 
pela região centro-norte. “Pela 
simples razão de que ali inicia-
rá novamente o impacto das 
contaminações virais e vai se 
estender pelo Brasil como um 
todo na sequência”, adiantou.

MARCOS CORRÊA/PR

“Nosso estoque hoje, no 
Ministério da Saúde, é zero. É 
zero!”, disse Eduardo Pazuello
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FUTEBOL

Sindicatos divergem sobre intervalo mínimo entre jogos
 � AGÊNCIA BRASIL

O Sindicato de Atletas de 
São Paulo (Sapesp) entrou na 
Justiça pedindo a nulidade da 
medida que muda de 66 para 
48 horas o intervalo mínimo en-
tre jogos do Campeonato Bra-
sileiro da Série A deste ano, em 
caráter excepcional, devido ao 
impacto da pandemia do novo 
coronavírus no calendário. O 
acordo foi anunciado no último 
dia 7 de agosto e aditado entre 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e a Federação 
Nacional dos Atletas Profis-
sionais de Futebol (Fenapaf).

A ação foi impetrada na úl-
tima segunda-feira (10), no Tri-
bunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, de Campinas (SP), 
onde o acordo foi homologado. 
Segundo nota conjunta assina-
da por CBF e Fenapaf, a medi-
da teve anuência do Ministério 
Público do Trabalho.

“Fizeram o aditamento sem 
chamar São Paulo. Estamos 

pedindo a nulidade do proced-
imento porque não concorda-
mos com as 48 horas. A nossa 
tese é que o clube pode jogar 
todos os dias da semana, des-
de que o atleta tenha o interva-
lo [entre partidas] observado e 
respeitado para ele poder se 
recuperar e não correr riscos 
de lesão”, explicou o presidente 
do Sapesp, Rinaldo Martorelli, 
à Agência Brasil.

Já o presidente da Fenapaf, 
Felipe Augusto Leite, garante 
que os jogadores dos clubes 
paulistas “e de todo o Brasil, 
que disputam a Série A” foram 
consultados previamente. “To-
dos, sem exceção, através 
dos respectivos capitães. A 
Fenapaf é a entidade nacional 
sindical e fala por todos os 
atletas do Brasil, o sindicato 
[paulista] querendo ou não”, 
afirma à Agência Brasil.

As duas entidades sindicais 
são rachadas. No ofício envia-
do à CBF na terça (11), em que 
pede mudanças no protocolo 

sanitário do Brasileirão, por ex-
emplo, o Sapesp diz que “não 
compõe a base da Federação 
Nacional de Atletas Profission-
ais de Futebol”.

 � COM RESTRIÇÕES

O acordo aditado prevê que 
a redução do intervalo mínimo 
de 48 horas entre os jogos se 
aplique em somente quatro 
partidas por equipe, que não 
podem ser consecutivas, res-
peitando um período de, pelo 
menos, 15 dias entre elas. A 
princípio, a medida é válida 
somente para a Série A.

“Foi criada uma comissão 
de acompanhamento com 
membros da Fenapaf, da CBF 
e um médico eleito pelas duas 
instituições, respeitando o di-
reito individual de o atleta não 
disputar uma partida em inter-
valo reduzido, se ele entender 
que não é pertinente, sem que 
incorra em justa causa. As 
medidas foram tomadas, priori-

tariamente, ouvindo os atletas, 
que entendiam ser possível 
mais uma cota de sacrifício, 
que não acarretaria em danos 
e perigo à saúde. Isso é funda-
mental que fique esclarecido”, 
explica Leite.

Segundo o presidente da 
Fenapaf, a ideia é reorganizar 
o calendário até 2021 e garantir 
as férias coletivas ao final do 
próximo ano e um período para 
descanso aos atletas no fim 
deste. “Inclusive, já foi mudado 
no calendário, a 28ª rodada foi 
adiada para os dias 6 e 7 de 
janeiro, não será mais no dia 3 
[de janeiro]”, afirma.

A previsão era que o Bra-
sileirão começasse em maio 
e terminasse em dezembro, 
mas a pandemia do novo coro-
navírus postergou o pontapé 
inicial da competição para 
agosto. A CBF determinou 
que a Série A de 2020 será 
concluída em 24 de fevereiro 
do próximo ano.
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CINTESP TESTA
EQUIPAMENTO

O Centro Brasileiro de Refe-
rência em Inovações Tecnológi-
cas para o Esporte Paralímpico 
(Cintesp), parceiro da Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte 
e Lazer (Futel), promove neste 
sábado (15) um evento de teste de 
validação de um equipamento de 
prescrição de cadeira de rodas de 
corrida, desenvolvido pelo próprio 
Cintesp ao longo de sete anos. O 
evento será voltado a convidados 
e imprensa e acontecerá das 8h 
às 16h, na pista do Sesi Gravatás.

O teste será feito por Ariosvaldo 
Fernandes, conhecido como Parré, 
atleta paralímpico brasileiro da clas-
se T53, que compete em provas de 
atletismo em cadeira de rodas de 
corrida. Ele representou o Brasil nos 
Jogos Parapan-Americanos do Rio 
2007, Guadalajara 2011, Toronto 
2015 e Lima 2019, conquistando 
diversas medalhas de ouro e prata, 
além de uma medalha de bronze 
obtida no Campeonato Mundial de 
Lion, em 2011.

De acordo com a diretora de 
Relações Públicas em Tecnologia 

Assistivas do Cintesp, Daniela 
Moura Yoshida, o equipamento é 
bastante inovador. “Ele possibilita 
diferentes tipos de regulagens e, 
por ser feito em impressora 3D, tem 
tempo de fabricação e custos mais 
baixos. Com isso, paratletas com 
baixo poder aquisitivo conseguirão 
adquirir um equipamento de alta 
performance, o que é uma grande 
conquista para o paradesporto”, 
ressaltou.

Segundo o diretor geral da Futel, 
Edson Cezar Zanatta, inovações 
como essa demonstram os bons 
resultados do apoio da Prefeitura 
de Uberlândia para com o parades-
porto. “O prefeito Odelmo Leão é um 
grande entusiasta dessa parceria, 
pois compreende a importância 
do paradesporto e da tecnologia 
assistiva. Por conta disso, temos 
tido muitas inovações nessa área 
em Uberlândia, sendo esse novo 
equipamento mais um exemplo 
disso”, completou.

O Cintesp é um centro multi-
disciplinar de pesquisadores que 
desenvolvem inovações tecno-
lógicas voltadas, sobretudo, ao 
paradesporto. Suas pesquisas 

são desenvolvidas em instalações 
na Arena Sabiazinho e na UFU e 
são direcionadas, supervisionadas 
e implementadas para pessoas 
com deficiência, em especial os 
paratletas.

O centro funciona por meio de 
uma parceria entre Futel, o Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), a 
UFU, a Rede Mineira de Tecnologia 
Assistiva (RMTA), a Rede Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologia Assistiva do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações e o Centro Nacio-
nal de Referência em Tecnologia 
Assistiva (CNRTA/CTI Campinas).

JOGOS PARALIMPICOS
JÁ TÊM CALENDÁRIO

O Comitê Organizador dos Jo-
gos de Tóquio anunciou na semana 
passada o calendário esportivo dos 
Jogos Paralímpicos do ano que 
vem, após o adiamento do maior 
evento esportivo do planeta devido 
à pandemia do Covid-19 em 2020. 

Ao todo, serão disputados 539 
eventos de 22 modalidades e utiliza-
das 21 arenas na capital japonesa 
entre 25 de agosto e 5 de setembro 

de 2021. A cerimônia de abertura 
está agendada para o dia 24 de 
agosto do mesmo ano. 

A modalidade com maior nú-
mero de eventos individuais nos 
jogos será o atletismo, com finais 
em todas as sessões, totalizando 
167 eventos medalhados. 

“O anúncio do cronograma da 
competição é sempre um marco 
fundamental para todos os Jogos 
Paralímpicos. Com pouco mais de 
um ano, os paratletas agora podem 
ver quando estarão competindo e 
os espectadores podem começar a 
planejar quais eventos eles querem 
assistir pessoalmente ou assistir 
pela televisão”, disse o presidente 
do Comitê Paralímpico Internacio-
nal (IPC, sigla em inglês), Andrew 
Parsons. 

O cronograma de competições 
seguiu, assim como cronograma 
original antes do adiamento, a 
premissa de horário para facilitar 
o acompanhamento do público. 
Ao todo, os Jogos Paralímpicos 
de Tóquio em 2021 terão 300 ses-
sões, sendo 109 com medalhas 
em disputa.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

PAMPULHA -   2/4, cozinha (c/ 
armários), sala, banheiro, sa-
cada e área de serviço. 1 vaga 
de garagem. R$ 145.000,00 
(negociável). Tratar c/ Dárcio 
34 99966-4091  ou Janaína 34 
99288-8524 / 34 3237-1139

CASAS

JARDIM CANAÃ – Vendo casa fi-
nanciada na Rua Ulisses Finotti, 
404,  o dinheiro da venda será 
usado para quitar financiamen-
to e posteriormente a casa será  
transferida para o comprador. 
Casa inacabada. Aceito propos-
ta. Contato 34 98862-3651. 
JARDIM SUL - Vendo casa térrea 
condomínio Cyrela Buritis, 206 
m²  , 3/4 com suíte. Analiso per-
muta. Contato 34 99770-2921
PAMPULHA - Vendo Ágio de 
Casa em Condomínio.Casa com 
2/4 , sala, cozinha, lavanderia e 

garagem coberta. Obs: Não tem 
taxa de condomínio. Próximo ao 
UAI do Pampulha Mais Informa-
ções: (34) 99196-3536 – Stefane

CHÁCARAS

RECANTO DA BRISA -  vendo 
chácara pronta para construir, 
ao lado do rio Uberabinha. Tra-
tar 34 99976-7367.

TERRENO

JARDIM SUL - Vendo terreno 
360m², 12x30 , lote 22 , quadra 
01 , ótima localização.valor R$ 
160.000,00  Fone 34 99770-
2921 
MORADA NOVA - Oportunida-
de. Vendo lote bem localiza-
do, 20x50m. Por apenas R$ 
70.000,00. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis Creci MGJ5925.
MORADA NOVA - Ótimo lote 
no início do bairro, desmem-
brado, área 250m². Por ape-
nas R$48.800,00. (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
Avelar Imóveis Creci MGJ5925.
MORADA NOVA - Oportunidade.  
Vendo terreno 250m, desmem-
brado, financiamento direto 
com Avelar Imóveis. Entrada 

R$ 4.880,00 + 180X R$527,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Creci 
MGJ5925.

ALUGUEL

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão todo 
coberto com escritório, cozinha 
e banheiro social. R$2.500,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CASAS

LIDICE - 4/4 sendo 01 suítes, 
sala, b.s., cozinha, lavanderia, 
garagem 4 carros. R$1.000,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, 
a.s., garagem. R$800,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
PAMPULHA- Casa de Colônia 
com 2/4, sala, cozinha, b.s., la-
vanderia, garagem. R$600,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala, cozi-

nha, área de serviço, quintal pe-
queno sem garagem. R$500,00. 
(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)
TAIAMAN - Casa fundo, 2/4 c/ 
b.s., sala, cozinha conjugada 
com a.s., varanda. R$400,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065

CHÁCARAS

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

COMERCIAL

ALTO UMUARAMA - Cômodo co-
mercial aproximadamente 40m² 
com 2 banheiros. R$1.200,00.
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
APARECIDA - Cômodo comercial 
30m² com banheiro. R$700,00.
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CLASSIFICADOS
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CENTRO -  Sala com aproxi-
madamente 9m² com banheiro 
coletivo. R$ 350,00 (Imobiliá-
ria 2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)
CENTRO - Alugam-se 2 Salas 
de 22 m² cada ,que podem ser 
alugadas juntas interligadas 
ou separadas. Cada sala tem 
banheiro. Aluguel a combinar. 
Endereço: Ed Chams. Rua Du-
que de Caxias, n 450, Centro.
Tel 34 99699-9699
CENTRO - Sala comercial com 
49m²  e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
CENTRO -Alugo 2 lojas comer-
ciais, cerca de 55 m² cada, com 
ótima aparência e repartição. 
Tem vitrine, ar condicionado. 
Estão localizadas na melhor 

rua para lojas. Rua Tenente 
Virmondes n° 495 e n° 499. 
Centro. Uberlândia. Tratar no 
tel 34 3234-6471/ 34 98428-
3638
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. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno todo mu-
rado com 2.100m² e ótima lo-
calização. R$8.000,00. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)

VENDA

VEÍCULOS

FIAT

STRADA ADVENTURE LOOK CD 
- 2012/2013, Cor branca, ótimo 
estado de conservação, Pneus 
novos, Valor R$ 36.000,00 Do-
cumentação em dia, Carro Par-

ticular já com laudo Pericial em 
mãos. Contato 34 99969-1213 
Jesusmar

OPORTUNIDADE

 CORRETORES IMOBILIÁRIOS- A 
Imobiliária 2000. Contrata cor-
retores com CRECI e veículo 
próprio. Currículos Rua Duque 
de Caxias, N° 1077, tratar com 
Raulino.
MOTOBOY ENTREGADOR- Mix 
lanche contrata-se entregador 
Horário das 19:00h a 01:00h da 
manhã de Terça-Feira a Domin-
go. Salário a combinar, ligar até 
as 18:00h, contato 34 99891-
4328 falar com João Moraes.
MOTORISTA ENTREGADOR - 
Contratação IMEDIATA! Requi-
sitos: CNH - Categoria C com + 
03 anos comprovado em cartei-
ra, Ensino Médio Completo, Boa 
Comunicação, Agilidade, Racio-
cínio Lógico, Liderança, Noções 
de Informática. Enviar Currícu-
lo para: carreiraetalento031@
gmail.com
PEDREIRO/SERVENTE - Opor-
tunidade de emprego. Procuro 
pessoas para trabalhar na área 
da construção civil, exercendo 
a função de pedreiro e servente 
de pedreiro, para início de obra. 
Mais Informações: 34 99196-
3536

SERVIÇOS

BURGER TASTY LANCHES DELI-
VERY- Quando o assunto é comer 

os melhores lanches da cidade 
,um HAMBURGUER enorme com 
bacon, queijo, bastante bata-
ta ou um HOT DOG recheado de 
delícias gostosas e aquele refri-
gerante que você ama. Aprovei-
te toda a gostosura de um belo 
LANCHE, esse é o segredo do 
final de um dia mais feliz! BIG 
BURGER apartir de $28,00, HAM-
BURGUER a partir de R$16,50, 
HOT DOG R$ 7,50 , SANDUBA 
DE FRICASSÊ R$9,50, BATATA 
500G R$19,50. SÓ PEDIR! 34 9 
98717884(WhatsApp) / 34 3213-
1443
CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PARA EMPRESAS-Auxiliamos os 
empresários a obter um geren-
ciamento eficaz de suas ativida-
des. Captando as necessidades 
e dificuldades das empresas, 
apresentando soluções viáveis e 
eficazes de forma a proporcionar 
segurança e estabilidade. Bus-
camos desenvolver o trabalho 
de consultoria empresarial para 
ser referência nesta demanda 
para os Empresários a fim de 
incitar a resolução de qualquer 
problema nas organizações.34 
98438-4993 WhatsApp
EMERSON SERVIÇOS EM ALTURA 
- Somos especialistas em Servi-
ços Verticais utilizando técnicas 
em acesso por cordas (Alpinis-
mo Industrial) realizamos servi-
ços de: Pintura predial, Calafeta-
ção, Limpeza de fachada, Teste 
de percussão, Manutenção em 
pastilhas, Instalação de banners, 
Limpeza de tanques e Espaço 
confinado. Contato 34 99231-
0132

TROCO APARTAMENTO
EM CALDAS NOVAS

Mais informações e fotos direto com o
proprietário       (34) 9 9120 2070

Troco apartamento (inclui parque 
aquático) em Caldas Novas. Apto 
para alugar por temporada ou morar.
Troco apartamento de Caldas por 
LOTES em Uberlândia. Aceito 
proposta.
Apto 1 quarto, sala, banheiro, lavabo, 
cozinha gourmet  churrasqueira e 
vista panorâmica. Apto 42 m².

leiloesjudiciaismg.com.br - 0800-707-9272

LEILÃO DE BELO HORIZONTE/MG - DIA 17/08

Apartamento 131m², Uberlândia/MG, Ed. Solar do Praia,
R. da Carioca, 1.438, B. Morada da Colina.

Inicial R$ 280.000,00
E AINDA: MAIS DE 130 IMÓVEIS LOCALIZADOS EM UBERLÂNDIA E REGIÃO !!!! 

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO SIMÃO/GO

IMÓVEL P/ EXTRAÇÃO DE AREIA, SÃO SIMÃO/GO, 73.177m² a.t., 

c/ galpão, tanque subterrâneo p/ óleo diesel, pátios, poço artesiano e casas. 

INICIAL R$ 1.800.000,00 (PARCELÁVEL)

leiloesjudiciaisgo.com.br     |     0800-707-9272

compromisso e qualidade

DISK
 3210-1015(34) (34) 99176-0750

RUA DOS PERIQUITOS, 412.
JD. DAS PALMEIRAS

Farligas @Farligaseagua

PRECISA-SE de entregador e
motorista, ganha-se por entrega.

Comissão, horário comercial
ou 1/2 período.Interessados

levar currículo à
Rua Cambuquira, 148, b. Martins,
ou 99307-0088     ou pelo email:
contato@motoboyexpress.com.br

MOTO BOY

ou 99307-0088     ou pelo email:
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Banda uberlandense lança 
primeira música da carreira
 | “WHAT I WANT TO HEAR”, DA LUNAR TOKENS, ESTÁ NAS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DIGITAIS

 � IGOR MARTINS

O cenário musical de 
Uberlândia contempla 
uma enorme variedade 

de estilos musicais. Em bares, 
restaurantes e casas noturnas 
espalhadas pela cidade, rock, 
samba, pagode, sertanejo e 
pop estão presentes e podem 
ser apreciados por quem gosta 
de música, e com o município 
cada vez mais em evidência no 
setor cultural, várias bandas e 
artistas têm surgido com novas 
ideias, melodias e ritmos.

A Lunar Tokens é um dess-
es grupos que chegou recen-

temente ao cenário musical da 
cidade. Formada por Gabriel 
Caixeta (guitarra e vocal), Mar-
co Antônio Rodrigues (guitarra 
solo), Felipe Sousa (bateria) 
e Breno Reis (baixo), a banda 
surgiu ainda em abril deste 
ano e já lançou a sua primei-
ra música, “What i want to 
hear”, disponível no YouTube, 
Deezer, Apple Music, iTunes, 
Tidal, Spotify e Amazon Music.

Com um estilo fiel ao indie 
rock, a história da Lunar To-
kens começou no início do ano, 
quando Caixeta, anteriormente 
em outra banda, se apresentou 
no London Pub. A performance 

rendeu um papo com Marco 
Antônio Rodrigues, que na 
época também era integrante 
de um outro grupo musical, ao 
lado de Felipe.

“Nós conversamos muito 
sobre música depois do show. 
Ele estava no London. Conheci 
o Breno depois e nós nos jun-
tamos. Eu já tinha a ideia de 
ter uma banda, com músicas 
autorais que compus. A letra 
da ‘What I want to hear’ já 
estava pronta, e os meninos 
me ajudaram muito na parte 
instrumental”, disse o vocalista.

De acordo com os inte-
grantes da banda, a Lunar To-

kens foca suas produções mu-
sicais em evolução. Com uma 
base do indie, todos acreditam 
que um dos lados positivos do 
grupo é o fato de cada um já 
ter tocado em outras bandas 
com estilos completamente 
diferentes.

 � FUTURO

Ainda no início da carreira 
musical, os membros da banda 
uberlandense, que têm entre 
16 e 18 anos, têm trabalhado 
para gravar mais músicas e 
começar a realizar shows, 
assim que ocorrer a retomada 

MÚSICA
NJFOT_OS/DIVULGAÇÃO

Fiel ao indie rock, quarteto 
quer tornar Uberlândia um 
polo do estilo musical
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consciente do setor de eventos 
em Uberlândia.

Até a publicação desta re-
portagem, “What I Want to 
Hear” tinha mais de 700 visual-
izações no YouTube em menos 
de uma semana de exibição na 
plataforma. “Nós dependemos 
muito do público e do que a 
galera vai achar da música. 
Mas de uma forma geral, temos 
recebido feedbacks muito bons, 
só críticas positivas”, disse Ga-
briel Caixeta.

Mesmo com as dificuldades 
impostas pela pandemia da 
Covid-19, a Lunar Tokens tem 
se organizado para gravar out-
ras músicas e continuar seus 
ensaios. Eles anteciparam 
que cerca de 11 produções já 
estão prontas para serem gra-

vadas. O baixista Breno Reis, 
inclusive, afirmou que todas as 
reuniões do grupo têm ocorrido 
seguindo as regras de distanci-
amento social.

“É um desafio muito grande 
ter uma banda nessa idade, 
ainda mais envolvendo esse 
contexto social inteiro. Apesar 
disso, botamos muita fé que po-
demos usar isso a nosso favor”, 
relatou o baterista Felipe Sou-
sa, acrescentando ainda que 
precisou reagendar alguns dos 
ensaios por conta da retomada 
de suas aulas no ensino médio.

 � O AUTORAL

Questionados sobre as di-
ficuldades e os desafios de se 
fazer música autoral, especial-

mente em inglês, os integrantes 
da Lunar Tokens acreditam que 
o autoral permite que grupos 
musicais sejam mais reconhe-
cidos por fazerem suas próprias 
músicas, diferentemente de 
bandas focadas em cover.

Um dos pontos ressaltados 
por Marco Antônio Rodrigues 
está na possibilidade de fazer 
mudanças e dar a cara da ban-
da naquela produção. “Quando 
nós fazemos música autoral, 
nós enjoamos de cover. É algo 
mais maleável, que você pode 
mudar e fazer o que quiser. O 
som autoral dá liberdade para 
nós nos expressarmos através 
da música”, disse.

À reportagem, Felipe Sousa 
afirmou que o objetivo princi-
pal da Lunar Tokens é tornar 

Uberlândia um polo do rock. 
“Vendo esse crescimento de 
shows, principalmente de ar-
tistas importantes, é algo muito 
bom para nós, e é um começo 
do nosso objetivo. O rock tem 
chance de voltar a ser o princi-
pal estilo musical de Uberlân-
dia, do Brasil e do mundo”, falou 
o músico.

É um desafio muito 
grande ter uma banda 
nessa idade, ainda 
mais envolvendo 
esse contexto social 
inteiro. Apesar disso, 
botamos muita fé que 
podemos usar isso a 
nosso favor
Felipe Sousa, baterista
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CELSICESCelso Machado
Publicitário

Fizemos 
o que pode!

De cara, começo com um 
baita erro gramatical, mas te-
nho uma explicação para isso.

E me parece que, por ques-
tões que estamos vivendo atu-
almente, vale a pena contá-la.

Lá pelos anos 70 fiz parte 
do Rotaract, clube de jovens 
mantido pelo Rotary Clube. 
Nossas reuniões eram nas 
tardes de sábado no majestoso 
Uberlândia Clube. Certa vez, 
antes que uma delas fosse 
iniciada, estava conversando 
com o presidente na época, o 
companheiro de tantos anos, 
Paulo Henrique Petri quando 
fomos saudados por um com-
panheiro que havia ido até a 
convenção distrital do Rotary 
em Araxá nos representar. O 
Paulo indagou como tinha sido 
a apresentação do nosso clube 
e a resposta foi esta pérola: 

“fizemos o que pode!”. 
A conversa parou nisso, 

pois além da agressão aos 
ouvidos, ficara claro a tristeza 
que deveria ter sido nossa 
representação.

Que lembre nunca mais 
ouvi essa triste e errônea 
colocação. Mas, infelizmente 
tenho percebido e o pior que é 
cada vez mais frequente, como 
tem gente que não sacrifica o 
vernáculo, mas age tristemen-
te fazendo apenas aquilo que 
pode.

Quem faz simplesmente o 
que pode e não se esforça para 
fazer mais, não está fazendo 
de verdade, apenas ficando 
livre da incumbência.

E utiliza isso como desculpa 
para explicar a mediocridade 
de seu comportamento.

Quem se envolve com von-
tade, com real interesse, com 
dedicação sempre faz mais. 
E por consequência, também 
recebe mais.

Quem faz simplesmente o 
que pode e não se esforça 
para fazer mais, não 
está fazendo de verdade, 
apenas ficando livre da 
incumbência
Lamentável quando vemos 

pessoas negligenciando sua 
capacidade de ir além, de fazer 
melhor, de acrescentarem boa 
vontade nas suas atividades.

Gente que se apega em 
desculpas, não em vocação. 
Que foge da responsabilidade 
para se esconder na justifica-
tiva.

A vida oferece oportunidade 
igual para todos. Todo aquele 
que se diferencia seja em que 
atividade for, pode ter certeza, 

é porque fez mais. Fez bem 
feito porque buscou com in-
tensidade fazer melhor. Não se 
acomodou, não negligenciou.

Não é mera questão de sor-
te, é de esforço. De sacrifício, 
empenho, cuidado e atenção.

Muito mais triste do que 
ouvir uma agressão gramatical 
como “fizemos o que pode” é 
constatar que tanta gente per-
de chance de fazer mais, para 
receber mais e se orgulhar 
mais do jeito como faz.
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PALAVRAS CRUZADAS

O jogo mais clássico! 
Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br

passatempos

 /coquetel  @coquetel
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LCO
VITAMINAE
ETIOPEGS

ENOLUART
TRCELULAR

FIAPOSTRES
ELLAORAIS

APPROOE
DOLEIROC

BOTINACAR
RIEGAMO

NEGRITOPN
SURAVIOLI

ALASDOC
EROSIDOSO

Eletrodo-
mésticos
com mo-
delo míni

Aumento
(de pre-

ços)

Efeito
usado na
gravação
musical

(?) déco,
estilo do
Empire
State

Restos de 
manga que
prendem 

nos dentes

Aparelho
no qual se
instala o
aplicativo

Provas (?),
testes do
curso de
línguas

"Profis-
são" de
Alberto
Youssef

Que têm
grandes
dimen-
sões

Calçado
da moda
country

(?) e vir:
direito

civil (jur.)

Nutriente
abundante
nos frutos

do mar

Recurso
para dar
ênfase no

texto

Prato
italiano 

de massa
recheada

Extensão 
de arquivos
de Word
(Inform.)

O deus do
amor na
Mitologia

grega

Tem direi-
to à gra-
tuidade

em ônibus

Abre-(?): o primeiro
carro do desfile das
escolas de samba

Mamífero
ruminante
Marcelo
(?), ator

Carro, em
inglês

Governo
(abrev.)

Ela, em
espanhol
Amapá
(sigla)

Vogais 
de "você"
Cabeça
(?): fútil

É composto por prai-
as como Maracajaú,
Pipa e Ponta Negra

Sinal de "anão"

Problema comum na
vida do vi-
ciado em
trabalho

Relativo
ao campo
(o setor)

A aposentadoria
imposta aos

servidores quando
completam 75 anos

Vinho que
é excipiente
medicinal

Conterrâ-
neo do

maratonista
Feyisa
Lilesa

Possui
efeito an-
tioxidante
(Fisiol.)

Utensílio
do padei-

ro (pl.)
Para + o

(?) Marias,
estrelas
Multidão

(pop.)

3/art — car. 4/ella — enol. 8/peneiras. 9/vitamina e.

HORÓSCOPO

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos.

Você não vai saber por onde começar e será 
assolado por mil obrigações de uma só vez, en-
tão priorize.

Você vai descobrir os lados inesperados das 
pessoas próximas a você. É um dia para sur-
presas. Planeje suas atividades em longo pra-
zo, mas sem entrar em pânico.

Combativo, firme e alegre, você vai enfrentar as 
tarefas de frente. Não se deixe influenciar por 
pontos de vista que chegam a você, resolva as 
coisas por si mesmo.

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

Evite pessoas negativas, você precisa de oti-
mismo. Pense em você, agora mais do que 
nunca. Você vai sentir mais suas necessidades 
orgânicas e vai usar isso a seu favor.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego hoje. Você está esgotan-
do as pessoas que o rodeiam. Poupe os seus 
nervos e os dos outros também.

As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios 
para finalizar um projeto. Evite discussões inú-
teis e você vai evitar fazer esforços em vão. 
Concentre-se em você mesmo.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade e 
verá claramente através dos jogos de certos in-
divíduos. Você se beneficia de uma mudança 
de energia e isso refletirá no seu interior.

O movimento planetário terá um efeito estabili-
zador sobre você, seu humor será combativo e 
conciliador.

O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. Não 
se afaste.

Este é o momento para reivindicar seus direitos. 
Não se empolgue tão rapidamente, pois seus 
esforços não terão resultados. Uma oportunida-
de de se divertir tiraria você da rotina.

20 DE ABRIL | 
20 DE MAIOTOURO

21 DE MAIO | 
20 DE JUNHOGÊMEOS

23 DE SETEMBRO | 
22 DE OUTUBROLIBRA

23 DE OUTUBRO | 
21 DE NOVEMBROESCORPIÃO

22 DE NOVEMBRO | 
21 DE DEZEMBROSAGITÁRIO

22 DE DEZEMBRO | 
19 DE JANEIROCAPRICÓRNIO

20 DE JANEIRO | 
18 DE FEVEREIROAQUÁRIO

19 DE FEVEREIRO 
| 20 DE MARÇOPEIXES

23 DE JULHO | 
22 DE AGOSTOLEÃO

23 DE AGOSTO | 
22 DE SETEMBROVIRGEM

21 DE JUNHO | 
22 DE JULHOCÂNCER

www.meu-horoscopo-do-dia.com
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RAPIDINHAS COM JADIR JRJadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br

LIDERANÇA
O Canal Viva seguiu na li-
derança do ranking dos ca-
nais mais assistidos entre as 
emissoras pagas no mês de 
julho. Pelo segundo mês con-
secutivo, o canal de reprises 
da Globo figurou no primeiro 
lugar, desbancando, inclusive, 
o canal de notícias do mesmo 
grupo, a GloboNews, que 
tinha firmado tal posto desde 
o início da pandemia de co-
ronavírus.

LIDERANÇA II
Segundo dados do Painel 
Nacional de Televisão (PNT), 
o Viva, por números de teles-
pectadores por minuto, atingiu 

153.102 pessoas x 105.445 
do canal de notícias, que ficou 
em segundo lugar. A pesquisa 
mede o público nas 15 princi-
pais regiões metropolitanas. 
Tá bem na fita! 

ESTREIA
Falando em Viva, a novela 
Mulheres Apaixonadas, que 
em breve ocupará a faixa das 
23h no canal, tem estreia pre-
vista para o dia 24 deste mês.

RETORNO
Destaque para Bruna Mar-
quezine, que ficou conhecida 
nacionalmente após inter-
pretar a pequena Salete, em 
Mulheres Apaixonadas. Uma 
das personagens marcantes 

do folhetim. 

LIVE
Neste sábado (15), a canto-
ra Alcione faz show online 
a partir das 18h. “Tijolo por 
Tijolo” será transmitido pelo 
site oficial da cantora. 

REALITY
A Record não tem poupa-
do esforços para conseguir 
excelentes resultados de 
audiência com “A Fazenda”. 
Previsto para estrear no dia 8 
de setembro, o reality contará 
com nomes de peso. Entre 
os cotados estão o ex-BBB 
Felipe Prior, as funkeiras 
Jojo Toddynho e MC Mirella, 
o cantor Biel, a modelo Najila 

Trindade, o cantor Vinicius 
D’Black, o bombeiro JP Gade-
lha, entre outros. Ao todo, 20 
peões serão confinados em 
busca do prêmio máximo de 
R$ 1,5 milhão. 

REALITY II
Estima-se que a Record gas-
tará cerca de R$ 1,5 milhão 
apenas para quitar os cachês 
dos participantes desta edi-
ção. A maioria dos valores 
fechados gira entre R$ 60 mil 
e R$ 70 mil, parcelados em 
três vezes. Questionada, a 
emissora disse não comentar 
sobre valores. A apresentação 
do reality segue aos cuidados 
de Marcos Mion. 

A atriz Bruna 
Marquezine

Felipe Prior deverá participar 
de reality da Record

A cantora Alcione faz 
show neste sábado

A funkeira Jojo Toddynho é uma 
das cotadas para “A Fazenda”

FOTOS DIVULGAÇÃO


