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REVOLUÇÃO E 
DEMOCRACIA 
NAS CIDADES 

O primeiro enfoque deve ser 
conceituar, o que entendo como 
ações revolucionárias. Conside-
ro que todas as ações de “em-
poderamento” dos Movimentos 
Populares que o ajudam em sua 
libertação, com capacidade para 
decidir e manter as conquistas 
obtidas, são revolucionárias e 
podem desaguar em uma outra 
forma de organização. 

Atualmente NO BRASIL cer-
ca de 85% das pessoas vivem 
em áreas urbanas. As cidades, 
não são reconhecidas em suas 
importâncias para a vida huma-
na. Elas não estão destinadas 
para todos os setores sociais.

Há que se pensar e agir para 
que se dê a Revolução Popular 
pelas ações nas cidades re-
conhecendo que os modelos 
atuais, reforçam as explorações 
e os privilégios em favor das 
classes sociais que dominam 
através da luta de classes.

Vamos discutir a construção 
da Revolução fundada na De-
mocracia Popular, a partir dos 
lugares.

Nossos objetivos implicam 
no enfrentamento para derrotar 
o Colonialismo, o Patriarcado, 
o Racismo, o Feminicídio que 
são componentes da estrutura 
sócio econômica sustentando o 
capitalismo em sua forma “finan-
ceirista”. Há que se rechaçar os 
formatos adotados pelas organi-
zações sociais que comandam 
o processo atual, sustentado 
e defendido por uma estrutura 
subserviente, militarizada.

Os modelos de exclusão so-
cial nas cidades e nos campos 
são sustentados pela história do 
colonialismo escravagista que 
ainda condiciona a história na 
América Latina.

A identificação desses pilares 
define as estratégias de combate 
nas cidades e nos campos. O 
atual sistema sócio-econômico 
impede o desenvolvimento das 
pessoas e dos agrupamentos 
sociais.

A forma que prevalece no 
atual formato de organização da 
sociedade leva aos privilégios 
que só atendem minorias, e é 
preciso que tenhamos direitos 
para atender todos a partir das 
necessidades da maioria. O 
Estado capitalista reforça os in-
teresses do capital, de minorias e 
engana as pessoas para manter 
o sistema de dominação. Valori-
za o que é externo, privilégios, 
oferecendo como possibilidades 
que nunca serão alcançados 
pelos setores subalternizados. 
Há um esforço governamental e 
de mídias para enganar as pes-
soas e manter o atual sistema de 
dominação. 

Num mundo com tantas ca-
rências ter sobras para concen-
trar riquezas e bens, deveria ser 
entendido como agressão.

A Constituição Brasileira 
diz que todas as pessoas têm 
direito a habitação, à saúde, à 
educação, ao progresso social. 
O Estado tem obrigação de ga-
rantir alimentação, casa, acesso 
à saúde e educação para toda 
população. Há imensos setores 
subalternizados que são des-
cartáveis e são descartados, 
morando nas ruas, em áreas 
de conflitos e riscos... Não há 

procedimentos com objetivo 
de produzir felicidade. O Esta-
do não cumpre suas mínimas 
obrigações embora não esteja 
desestruturado...ao contrário, 
ele é competente pois cumpre 
a função que lhe é atribuída de 
garantir privilégios.

O que pode mudar tal rea-
lidade nas cidades é o povo 
instruído, alimentado, consciente 
de si mesmo, de seus valores. Ao 
invés de atender essas necessi-
dades humanas, o Estado e a 
“Grande Mídia” se encarregam 
de convencer as pessoas de 
que não alcançam o sucesso 
por suas próprias culpas, fraque-
zas e incompetências. Assim o 
sistema ensina e culpabiliza as 
pessoas por aquilo que chamam 
de “seus fracassos”

O Bolsa Família corresponde 
à média de 42 reais por pessoa e 
são 107 milhões de pessoas que 
se declaram com necessidade 
de receber a ajuda emergencial. 
Trata-se de uma população ex-
cluída de tudo o que lhe é direito.

No capitalismo, o central é a 
acumulação.

As pessoas não são centrais, 
a água limpa, a moradia, os 
componentes da natureza não 
são os bens mais importantes. 
O capitalismo se retroalimenta 
na superexploração da força de 
trabalho e nos demais compo-
nentes da natureza.

O importante é o dinheiro. 
Quais são as principais edi-

ficações urbanas?  Veremos o 
destaque para as bancárias a 
serviço do interesse das finan-
ças. As vezes são edificações 
de igrejas que ajudam a defen-
der os interesses dos setores 
financeiros.

Quem deveria ter as me-
lhores edificações?  Seriam as 
escolas, as áreas públicas de 
atenção à saúde?

As relações nas cidades só 
darão certo e serão pautadas em 
relações simétricas, pacíficas se 
mudarmos o jogo. As cidades só 
têm sentido se forem para buscar 
um mundo justo. 

Por isso dizemos com todas 
as forças: DEPEJO ZERO nas 
cidades, nos campos. Especial-
mente em tempos de pandemia. 
O Poder Judiciário pode atuar 
com atenção nas carências dos 
setores subalternizados...

Direito à Moradia, à Cidade. 
Respeito à Função Social das 
propriedades e das Cidades.

No capitalismo, o Estado os 
diversos níveis e esferas estão 
apropriados pelo capital, para 
defende-lo e se sustentam em 
oligarquias agrárias, financei-
ras, rentistas, donos das terras 
urbanas e incorporadoras imo-
biliárias...

Daí, sempre será importante 
a questão: A Serviço de Quem 
e do Que estamos dirigindo as 
comunidades e nossas cidades? 
Quais interesses prevalecem?

As estruturas governamen-
tais somente terão sentido se fo-
rem capazes de abrir os espaços 
de participação aos movimentos 
populares para que eles tenham 
poder verdadeiro.

Os embates possuem uma 
perna institucional, mas não se 
pode abandonar as grandes lu-
tas que envolvem os movimentos 
populares. Que todos tenhamos 
compromissos com o bem dos 
setores subalternizados...

*AGRADEÇO AS COLABORAÇÕES DE IARA HELENA; 
ARLETE MOYSÉS RODRIGUES E CLÁUDIO PASSOS
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Preços de hortifrútis têm 
aumento médio de até 150%
 | CHUVAS E AUMENTO DA DEMANDA POR HORTALIÇAS INFLUENCIARAM NOS PREÇOS

 � FERNANDO NATÁLIO

Os preços dos hortifrútis 
na Ceasa Uberlândia 
tiveram aumentos que 

variaram entre 20% e 150%, 
em média, neste mês de ja-
neiro, comparados aos valores 
praticados na mesma época do 
ano passado. A alta foi impul-
sionada, principalmente, pela 
grande incidência de chuvas 
registradas no fim de 2020 e 
nos primeiros dias de 2021 
e pelo aumento da busca de 
consumidores por hortaliças 
no momento em que as carnes 
ficaram mais caras e a procura 
por elas caiu.

Segundo o orientador de 
mercado da Ceasa Uberlândia, 
Eder Julio de Jesus, apesar do 
aumento médio ter sido de até 
150%, em alguns casos, como 
o chuchu, a elevação chegou 
a 328,5%. O preço da caixa de 
23 quilos do produto subiu de 
R$ 35 para R$ 150.

O tomate também teve 
acréscimo no valor acima da 
elevação média. A caixa de 

22 quilos do produto passou 
de R$ 40, no início de 2020, 
para R$ 140, neste primeiro 
mês de 2021. Outro produto do 
subgrupo hortaliças frutos que 
pressionou essa alta dos pre-
ços foi o quiabo, cuja caixa de 
14 quilos aumentou 166,6%, 
saltando de R$ 30 para R$ 80.  

“Com o aumento dos va-
lores do arroz, feijão e, prin-
cipalmente, das carnes, os 
consumidores finais passa-
ram a comprar menos esses 
produtos e adquirir mais as 
hortaliças. Esse movimento 
influencia o mercado. Com a 
demanda muito alta por essas 
mercadorias, elas começam 
a faltar e isso faz os preços 
ficarem exorbitantes”, explicou 
Eder Julio. 

Ainda de acordo com o 
orientador de mercado da Cea-
sa Uberlândia, as hortaliças 
do subgrupo folhosas também 
tiveram alta nos preços, mas 
em patamar menor, de 20%, 
em média. “As chuvas no pe-
ríodo das festas de fim de ano 
e nos primeiros dias de janeiro 
de 2021 afetaram as produ-

ções e, consequentemente, 
os produtores repassaram 
esse acréscimo, que chega à 
Ceasa e às feiras, sacolões, 
supermercados e ao bolso do 
consumidor final”, pontuou.

Assim como ocorre entre 
as hortaliças fruto, o subgru-
po das folhosas também tem 
oscilações nos valores que 
superam a elevação média. Na 
Ceasa Uberlândia, a dúzia da 
couve-flor, que custava R$ 50 
no começo do ano passado, 
hoje é vendida por R$ 120, 
equivalente a 140% de acrésci-
mo. A dúzia da alface também 
ficou mais cara nesse período, 
passando de R$ 15 para R$ 
25, totalizando alta de 66,6%, 
mesmo percentual de elevação 
do valor do agrião, cuja dúzia 
também subiu de R$ 15 para 
R$ 25. 

A alta nos preços também 
atingiu as frutas. A maçã foi a 
mais afetada. Na Ceasa Uber-
lândia, a caixa com 18 quilos 
saiu de R$ 70 para R$ 150 
neste intervalo de um ano, um 
acréscimo no preço de 114,2%.

 � OUTROS FATORES 

Segundo o orientador de 
mercado da Ceasa Uberlândia, 
Eder Julio de Jesus, além da 
intensidade de chuvas regis-
tradas no fim de 2020 e nos 
primeiros dias de 2021 e do 
aumento da demanda por hor-
taliças, outros três fatores tam-
bém influenciaram na elevação 
dos preços dos hortifrútis na 
cidade neste mês de janeiro.

“O aumento do valor do 
diesel também impactou nos 
custos dos produtores. Assim 
como a alta da energia elétrica 
e até a cobrança de novos pe-
dágios em rodovias da região. 
Os produtores têm reclamado 
de todos esses problemas e 
acabam repassando esses 
acréscimos ao consumidor 
final”, afirmou.

Ainda de acordo com Eder 
Julio, a tendência é que esse 
aumento permaneça em Uber-
lândia e região até maio. “Te-
remos chuva até lá, por isso, 
não há previsão de queda nos 
preços nesses cinco primeiros 
meses do ano”, disse.

MAIS CAROS
ARQUIVO PESSOAL

Tomate teve acréscimo no valor 
acima da elevação média, segundo 
orientador de mercado da Ceasa



Motoristas reclamam de mau 
estado da rodovia MGC-497
 | BURACOS TOMAM CONTA DA ESTRADA, QUE LIGA UBERLÂNDIA À CIDADE DE PRATA 

 � IGOR MARTINS

Buracos, falta de acosta-
mento e má sinalização 
e iluminação. São várias 

as queixas de motoristas de 
Uberlândia que trafegam pela 
MGC-497, rodovia que liga o 
município à cidade de Prata. Os 
problemas citados por cidadãos 
ouvidos pelo Diário já causaram 
acidentes e transtornos no tre-
cho recentemente.

Uma das reclamações ou-
vidas pela reportagem foi feita 
pelo policial uberlandense Ri-
cardo Felipe Pereira Dantas. 
Em entrevista ao Diário, ele 
contou que na primeira semana 
de janeiro sofreu um acidente 

de moto na pista, quando trafe-
gava rumo à Prata. Segundo o 
motorista, chovia muito no dia e 
a quantidade de água na pista 
o impediu de ver um buraco. 
Ele perdeu o controle da mo-
tocicleta e a roda traseira ficou 
em uma cratera, derrubando-o 
no asfalto.

“A moto saiu arrastando na 
pista e a lateral ficou comple-
tamente danificada. Ainda bem 
que eu estava usando roupa 
de proteção, senão eu poderia 
ter me machucado ou até coisa 
pior. Meu capacete arrastou 
pelo chão e estragou também. 
O guidom também estragou. A 
rodovia precisa de manutenção 
há muito tempo”, detalhou o 

militar.
O prejuízo, conforme disse 

Dantas, foi grande com os 
estragos da moto. De acordo 
com ele, a moto está avaliada 
em R$ 32 mil pela Tabela Fipe 
(Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas). Depois do 
acidente, ele levou o veículo à 
concessionária e o conserto foi 
avaliado em R$ 35 mil.

 � PERDA TOTAL

O pedreiro Vitor Alves de 
Oliveira também sofreu um 
acidente na MGC-497 recen-
temente. O profissional aceitou 
um emprego de reforma em 
uma chácara próxima ao trecho 

em dezembro. No dia 22, quan-
do voltava para Uberlândia em 
uma camionete, ele bateu de 
frente com um caminhão. Por 
sorte, o motorista trafegava em 
baixa velocidade e o prejuízo foi 
apenas material.

Oliveira disse que era por 
volta de 19h e caía uma forte 
chuva no trecho. Como a ro-
dovia não tem acostamento, 
ele tentou parar em um posto 
policial, mas sem sucesso, uma 
vez que já estava lotado com 
outros veículos. O pedreiro con-
tinuou o trajeto e, pouco depois, 
aconteceu a batida.

“Eu estava dirigindo a camio-
nete a uns 60km/h. Eu vi que 
um caminhão havia reduzido a 

DESCASO
DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

Foto feita pelo Diário mostra 
trecho esburacado na saída 
do Anel Viário Oeste
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Profissionais da educação 
reivindicam a vacinação 
 | TRABALHADORES PROTOCOLARAM UM ABAIXO-ASSINADO COM A SOLICITAÇÃO

 � BRUNA MERLIN

Profissionais da educação 
protocolaram um abaixo-
assinado reivindicando 

a vacinação contra a covid-19 
antes do retorno das aulas 
presenciais em Uberlândia. 
O documento recebeu 1.619 
assinaturas de trabalhadores 
que fazem esta solicitação 
para este grupo.

Na tarde desta terça-feira 
(26), a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) confirmou a 
volta de parte das aulas pre-
senciais, tanto nas escolas 
municipais quanto particu-
lares, no dia 8 de fevereiro. 
Segundo a representante do 
Sindicato dos Professores 
(Sinpro), Junia Alba, os profes-
sores e outros trabalhadores 
das instituições de ensino 

precisam ser imunizados antes 
da retomada das atividades 
presenciais já que eles têm 
contato direto com os alunos 
e pais. 

“Essa programação é um 
absurdo. Uma falta de res-
ponsabilidade com todos os 
envolvidos. Somos contra 
essa decisão e iremos correr 
atrás para que seja feito algo”, 
explicou. 

Conforme divulgado pelo 
Município no dia 15 de janeiro, 
os profissionais da educação 
fazem parte da quarta etapa 
de vacinação, que também 
inclui trabalhadores do trans-
porte público e funcionários 
dos sistemas prisionais. Atual-
mente, a Secretaria Municipal 
de Saúde atua na primeira 
etapa da imunização, que é 
destinada aos profissionais de 
saúde e idosos. 

Na última segunda-feira 
(25), o Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público Muni-
cipal de Uberlândia (Sintrasp) 
emitiu um ofício à Secretaria 
Municipal de Educação de-
monstrando preocupação com 
o retorno das atividades pre-
senciais e solicitou que algu-
mas ações sejam realizadas. 
Além da vacinação dos ser-
vidores, o Sindicado também 
pediu reforço na higienização 
das escolas, maior fiscalização 
e monitoramento dos alunos, 
aferição diária de temperatura 
de todos que entrem nas insti-
tuições e a obrigatoriedade do 
uso da máscara de proteção 
individual.

“Toda essa programação 
de volta às aulas está muito 
bagunçada e pouco esclare-
cida. Como irá funcionar esse 
sistema híbrido? Como vão 

controlar o distanciamento de 
crianças? Terão mais salas? 
Mais profissionais”, ressaltou 
Alba.

Por fim, a representante 
do Sinpro esclareceu, ainda, 
que, caso não seja feito algo 
em relação às solicitações, 
os profissionais da educação 
pretendem fazer uma parali-
sação geral a partir do dia 8 
de fevereiro. 

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com a Prefei-
tura de Uberlândia e solicitou 
um posicionamento sobre as 
solicitações dos trabalhado-
res. Além disso, a reportagem 
questionou se os profissionais 
da educação seguem na lista 
da quarta etapa de vacinação. 
No entanto, até o fechamento 
desta edição, não houve re-
torno. 

MANIFESTO-UBERLÂNDIA

velocidade para entrar em uma 
estrada lateral. O caminhão que 
vinha atrás não teve como frear. 
Ele invadiu a pista contrária e 
batemos de frente. O impacto 
foi muito forte, até o caminhão 
estragou bastante, entrou para 
dentro do mato. Se houvesse 
acostamento e uma sinalização 
melhor, isso poderia ser evitado. 
Infelizmente, tive perda total no 
veículo”, explicou Vitor.

 � POSICIONAMENTO

O Diário entrou em con-
tato com o Departamento de 

Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais (DER-MG), órgão 
responsável por administrar o 
sistema rodoviário estadual. Em 
nota, o DER-MG afirmou que 
tem monitorado permanente-
mente os principais corredores 
estaduais de tráfego e rodovias 
secundárias de todo o estado, 
para a execução da manuten-
ção rotineira durante o período 
chuvoso, que consiste de tapa-
buracos, roçada e limpeza da 
drenagem.

O órgão afirmou ainda que 
já está executando serviços de 
manutenção na MGC-497, com 

a realização de operações tapa-
buracos e roçada, além da ve-
rificação dos acostamentos. Os 
trabalhos, segundo o DER-MG, 
começaram em Uberlândia e 
só devem terminar ao chegar 
a Prata.

Questionado sobre o des-
gaste da capa asfáltica, o ór-
gão disse que a capa não é 
recuperada pela manutenção 
em andamento, e que o serviço 
necessário à recuperação dela 
é o de reperfilamento da pista, 
o que não está contemplado 
no contrato atual, que permite 
apenas a operação tapa-buraco.

O prejuízo, 
conforme disse 
Dantas, foi 
grande com 
os estragos 
da moto. De 
acordo com 
ele, a moto está 
avaliada em 
R$ 32 mil pela 
Tabela Fipe
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Desembargador nega liminar 
sobre férias proporcionais 
 | PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AOS VEREADORES DE UBERLÂNDIA SEGUE SUSPENSO

 � FERNANDO NATÁLIO

O Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) 
negou a l iminar do 

Agravo de Instrumento inter-
posto pela Câmara Municipal 
de Uberlândia que visava mu-
dar a decisão do Juiz de Direito 
Plantonista da Comarca de 
Uberlândia João Ecyr Mota 
Ferreira que suspendeu, no 
dia 2 de janeiro de 2021, a re-
solução que autorizava o paga-
mento de férias proporcionais 
aos vereadores de Uberlândia. 
Com a mais recente decisão, 
assinada pelo desembargador 
Wilson Benevides, o paga-
mento das férias proporcionais 
aos vereadores de Uberlândia 

segue suspenso.
Segundo a decisão do de-

sembargador, esse pagamento 
só poderia ser feito se fosse 
aprovado pela Câmara por 
meio de uma lei municipal e 
não com base na aprovação de 
uma resolução, como ocorreu 
no Legislativo de Uberlândia, 
no dia 30 de dezembro de 
2020.

Por enquanto, foi julgada 
apenas a liminar do Agravo de 
Instrumento interposto pela Câ-
mara Municipal de Uberlândia. 
Já o mérito desse recurso será 
apreciado posteriormente, pelo 
Colegiado do TJMG.

A Justiça suspendeu a re-
solução que autorizava o paga-
mento das férias proporcionais 
aos parlamentares, no dia 2 de 

janeiro, após os advogados 
Clóvis Mesiano Júnior e Mar-
co Túlio Bosque protocolarem 
uma ação popular pedindo a 
invalidação do benefício.

A resolução tinha sido apro-
vada pela Câmara Municipal de 
Uberlândia em duas sessões 
realizadas no dia 30 de de-
zembro de 2020, com 24 votos 
favoráveis e duas ausências. 
O texto permitia o pagamento 
proporcional de férias a cada 
12 meses de mandato. 

De acordo com o Legisla-
tivo, o projeto foi apresentado 
para que os suplentes que 
tomaram posse a partir de 
fevereiro de 2020 pudessem 
receber pelo período que tra-
balharam. Eles assumiram as 
vagas deixadas pelos titulares, 

que foram cassados após a 
investigação da Operação Má 
Impressão, deflagrada pelo 
Grupo de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Organi-
zado (Gaeco) no fim de 2019.

A reportagem do Diário de 
Uberlândia entrou em contato 
com o procurador da Casa, 
Tiago Nunes, que informou 
que “a decisão versa tão so-
mente sobre a liminar de efeito 
suspensivo da decisão de 
primeiro grau, o que, neste 
caso, não significa dizer que o 
recurso foi indeferido”. Ainda 
de acordo com o procurador, 
“o próximo passo, agora, será 
o julgamento do agravo pelo 
pleno do Tribunal”. 

CÂMARA MUNICIPAL 
ARQUIVO DIÁRIO

Justiça suspendeu 
resolução que 
autorizava pagamento
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Seiscentos idosos acamados 
serão imunizados em casa 
 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INICIOU VACINAÇÃO IN LOCO NESTA SEMANA

 � DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) iniciou a 
vacinação dos idosos 

acamados em suas próprias 
residências em Uberlândia. A 
ação dá sequência à aplicação 
da primeira remessa da vacina 
contra a Covid-19 e a intenção 
é vacinar 600 pessoas que 
estão nessa condição.

Ao todo, são seis equipes 
da Secretaria Municipal de 
Saúde distribuídas nas quatro 
regiões da cidade para aten-
der a este público.  A ação 
é essencial para a proteção 
desses pacientes com mobi-
lidade reduzida, considerados 
um grupo vulnerável e com 
alto risco de óbito em caso de 
contaminação pelo vírus.

Além da vacinação dos 
acamados, o município con-
tinua com a imunização dos 
profissionais da saúde e idosos 
das Instituições de Longa Per-
manência (ILPIs). As equipes 
já visitaram 14 instituições 
das 27 acompanhadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
A previsão é de que até o fim 
desta semana seja finalizado o 
trabalho nas instituições.

Desde a última terça-feira 
(19), o trabalho de imunização 
contra a Covid-19 está sendo 
realizado. Mais de 40 profissio-
nais da Secretaria Municipal 
de Saúde estiveram, durante 
quatro dias, na linha de frente 
da vacinação no Ginásio do 

COVID-UBERLÂNDIA  

Uberlândia Tênis Clube (UTC). 
No local, foram vacinados os 
trabalhadores da saúde con-
siderados prioridade dentro da 
primeira fase - de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
e Pronto-Atendimento - e de 
acordo com o quantitativo en-
viado pelo Governo Estadual.

Conforme o Informe Téc-
nico do Ministério da Saúde, 
a segunda dose deverá ser 
aplicada após 21 dias de inter-

valo da primeira. Com isso, a 
estrutura no UTC permanecerá 
montada para retomar a vaci-
nação assim que a Superin-
tendência Regional de Saúde 
(SRS) liberar mais doses.

 � CADASTRO

O cadastramento prévio 
para imunização continua dis-
ponível no site da Prefeitura 
de Uberlândia. O acesso é 

feito na aba “Enfrentamento 
ao Coronavírus” e depois bas-
ta acessar o botão “Cadastro 
Vacinação”.

A Prefeitura alerta para que 
as pessoas se atentem para o 
recebimento de mensagens de 
texto verídicas e compareçam 
ao ponto de vacinação agen-
dado com cartão de vacina, 
documento pessoal e compro-
vante de atuação ativa na rede 
de saúde.

DANILO HENRIQUES/SECOM/PMU

Ao todo, seis equipes 
estão distribuídas nas 
quatro regiões da cidade
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Os textos publicados no espaço Artigo do Leitor são de responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Diário de Uberlândia. 

Gosto de frases criativas e bem hu-
moradas, tanto das escritas por pessoas 
famosas quanto das escritas por vestibu-
landos na hora do desespero. E também 
gosto de provérbios divertidos e de frases 
de para-choques de caminhões. Acho-as 
geniais, lógicas, filosóficas e cheias de 
humor.

Algumas são tão erradas que se tor-
nam interessantes. Como as frases que 
circulam na internet como sendo de cor-
reção de vestibular: “as glândulas saliva-
res só trabalham quando temos vontade 
de cuspir”; “antes de ser criada a justiça, 
todo mundo era injusto”; “quando um ani-
mal não tem água para beber, só sobrevi-
ve se for empalhado”; “a principal função 
da raiz é se enterrar”; “o maior matrimô-
nio do país é a educação”; “o nervo óptico 
transmite ideias luminosas ao cérebro”; 
“o sol nos dá luz, calor e turistas”; “as 
constelações servem para esclarecer a 
noite”; “oceano é onde nasce o sol: onde 
ele nasce é o nascente e onde desce é o 
decente”. E por ai vai...

Já entre as frases anônimas e sábias, 
existem estas: “diga-me com que andas 
que eu te direi se vou contigo”; “na vida 
tudo é relativo: um fio de cabelo na cabe-
ça é pouco, na sopa é muito”; “eu cavo, tu 
cavas, ele cava: não é bonito, mas é pro-

fundo”; “eu bebo pouco, mas esse pouco 
me transforma em outro homem, e esse 
outro homem bebe pra caramba!”; “por 
maior que seja o buraco em que você se 
encontra, pense que, por enquanto, ain-
da não há terra em cima”. E aquela escri-
ta em um motel no Rio: “antes à tarde do 
que nunca”.

Quanto aos provérbios engraçados, 
temos, entre outros: “meia verdade é 
uma mentira inteira”; “não se deve em-
prestar nem livros nem mulheres: nunca 
devolvem os livros; as mulheres, sem-
pre”; “há males que vêm para pior”; “errar 
é humano; colocar a culpa em alguém, 
então, nem se fala”; “às vezes é melhor 
ficar quieto e deixar que pensem que 
você é um idiota do que abrir a boca e 
confirmar a suspeita”.

Existem também as frases de certas 
pessoas, como: “a seleção brasileira é 
uma seleção sem vícios: não fuma, não 
bebe e não joga” (José Simão); “quem 
disse que ganhar ou perder não importa, 
provavelmente perdeu” (Martina Navra-
tilova); “bom de briga é aquele que cai 
fora” (Adoniran Barbosa); “os homens 
mentiriam muito menos se as mulheres 
fizessem menos perguntas” (Max Nu-
nes); “a Academia Brasileira de Letras se 
compõe de 39 membros e um morto ro-

tativo” (Millôr Fernandes); “nunca confie 
em uma mulher que diz sua verdadeira 
idade, pois se ela diz isso, é capaz de di-
zer qualquer coisa” (Oscar Wilde).

Mas bom mesmo são as frases nos 
para-choques dos caminhões. Simples 
e diretas. Exemplos: “feliz foi Adão que 
não teve sogra nem caminhão”; “nas cur-
vas do seu corpo capotei meu coração”; 
“cabelo ruim é igual bandido: ou tá pre-
so ou tá armado”; “a fé remove monta-
nhas, mas prefiro dinamite”; “amor sem 
beijo é como macarrão sem queijo”; “aqui 
é como o World Trade Center: só entra 
avião”; “coceira de rico é alergia; de po-
bre é sarna”; “eu sou imortal, pois não te-
nho onde cair morto”; “marido de mulher 
feia sempre acorda assustado”; “rico tem 
veia poética, pobre tem varizes”. Quanta 
criatividade...

Depois de tantas frases divertidas, 
é melhor encerrar com duas lindas: “as 
mães não envelhecem: elas entardecem, 
viram nuvens e se transformam no pôr 
do sol” e “filhos não são pedaços de nós; 
são pedaços de Deus que estavam em 
nós”. Enfim, é bom saber que existem 
pessoas de bom humor que criam frases 
que alegram nossa vida.

FRASES INTERESSANTES
 � POR ANA MARIA COELHO CARVALHO, ANACOELHOCARVALHO@TERRA.COM.BR

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

DEFESA DA MULHER

Vereadoras pedem criação de juizado especializado
 � DA REDAÇÃO

Nesta quarta-feira (27), 
as oito vereadoras eleitas em 
Uberlândia oficializaram um 
pedido para criação do Juiza-
do de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher na 
cidade. O ato ocorreu por meio 

de um ofício entregue presen-
cialmente à Dra. Maria Elisa 
Taglialegna, juíza diretora do 
foro da Comarca do município.

A proposta do Juizado es-
pecializado na defesa de mu-
lheres é processar, julgar e 
executar causas abertas em 

razão da violência doméstica, 
fazendo valer com mais efeti-
vidade os instrumentos da Lei 
Maria da Penha. Além disso, o 
dispositivo atua no atendimento 
humanizado e tem responsa-
bilidade social de garantir que 
os passos de um processo 
não representem trauma ainda 
maior à mulher.

O documento foi apresenta-
do pelas vereadoras Amanda 
Gondim (PDT), Dandara (PT), 
Claudia Guerra (PDT), Drika 

Protetora (Patriota), Gilvan 
Masferrer (DC), Thais Andra-
de (PV), Liza Prado (MDB) e 
Gláucia da Saúde (PSDB). O 
projeto quer que o Juizado pos-
sa também avaliar e sentenciar 
questões do Direito de Família 
relacionadas a esses lares.

Até o momento, Belo Hori-
zonte é a única cidade de Minas 
Gerais que conta com juizados 
especializados no atendimento 
a mulheres e famílias em situa-
ção de violência doméstica.
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VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.
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Frigorífico São Pedro Ltda  por determinação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Supram Triângulo Mineiro e alto Paranaíba / Superintendência de Projetos 
Prioritários, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº  
2020.09.01.003.0001515, Licença LOC licença operação corretiva para atividade D-01-02-
-4 Abate de médio porte suínos, ovino, caprinos etc na Rodovia Comunitária Neuza 
Resende km 8 Fazenda Sobradinho em Uberlândia – MG.

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. João Naves 
de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-
-67, vem solicitar ao(à) colaborador(a)     ANA CAROLINA MOREIRA DE OLIVEIRA     portador (a) da 
CTPS 000065885/ S.:0157 - 04/05/2010,   que compareça ao SESMT Callink na Rua Niterói nª 1771 
- Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades pro�ssionais ou apresenta-
ção de justi�cativa legal de sua ausência.

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DEVIDO A ABANDONO DE EMPREGO
Sr. THIAGO JUVENSOR FERREIRA FRANÇA, 

CTPS 1409 - SÉRIE 0144 – UBERLANDIA – MG.

 Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrarse em local incerto 
e não sabido, convidamos o Sr. THIAGO JUVENSOR FERREIRA FRANÇA, portador da 
CTPS 1409 - SÉRIE 0144 – UBERLANDIA – MG, a comparecer em nosso escritório, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 11/12/2020, dentro do prazo máximo 
de 72 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT.

Uberlândia – MG, 27 de janeiro de 2021.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO ÚNICO

RUA SU 1, N°100, Bairro Gávea, Uberlândia – MG.
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Caminhoneiros protestam  
contra aumento do ICMS
 | DONOS DE BARES E RESTAURANTES TAMBÉM RECLAMAM DE FECHAMENTO DO SETOR

 � AGÊNCIA BRASIL

Motoristas de caminhão 
pro testaram nesta 
quarta-feira (27), em 

São Paulo, contra o aumento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O protesto foi de 
manhã e começou na Praça 
Charles, em frente ao estádio 
do Pacaembu. De lá, os cami-
nhoneiros se movimentaram 
até as proximidades do Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista, e indo 
também para as marginais 
Tietê e Pinheiros. O número 
de pessoas que participaram 
do protesto não foi divulgado.

No ano passado, o governo 
paulista aprovou um pacote 
de ajuste fiscal, alegando que 
isso seria necessário para 
cobrir um déficit estimado de 
R$ 10,4 bilhões em 2021, re-
sultado da queda de atividade 
econômica e da perda de arre-
cadação motivadas pela pan-
demia do novo coronavírus. 
Para aumentar a arrecadação, 
uma das medidas previstas no 
pacote, aprovado em outubro, 
era a redução linear dos be-
nefícios fiscais concedidos a 
setores da economia.

No início deste mês, o go-
verno acabou suspendendo 
as mudanças nas alíquotas do 
ICMS para medicamentos ge-
néricos, insumos agropecuá-
rios e produção de alimentos, 

SÃO PAULO

SERGIO ANDRADE/GOVERNO DE SÃO PAULO 

mas manteve as mudanças 
para os demais setores.

Em nota, o governo de São 
Paulo considerou o protesto 
“uma manifestação de cará-
ter político” e disse que vem 
negociando com os setores 
desde o ano passado.

“A redução de parte de 
benefícios fiscais da inicia-
tiva privada é uma medida 
necessária para garantir a 
continuidade de serviços pú-
blicos fundamentais, como 
a distribuição da merenda 
diária de mais de 3.5 milhões 
de alunos, o pagamento dos 
110 mil policiais do estado e o 
funcionamento 5 mil escolas e 
100 hospitais estaduais. Des-
de o ano passado, o governo 
do estado conversa com o 
setor de carnes e aves sobre 
a redução de benefícios fis-
cais em caráter emergencial 
e temporário”, diz a nota.

 � FECHAMENTO DE 
BARES

Também pela manhã, hou-
ve protesto de proprietários 
de bares e restaurantes, que 
reclamaram do fechamento de 
bares provocado pela reclas-
sificação do Plano São Paulo, 
anunciada na última sexta-feira 
(22). Pela reclassificação, sete 
regiões do estado foram co-
locados na Fase 1-Vermelha 
do plano, na qual só serviços 
essenciais podem funcionar. 

Os demais serviços foram 
colocados na Fase 2-Laranja, 
que permite a reabertura do 
comércio de forma presencial, 
com exceção dos bares. A 
capital paulista está na Fase 
2-Laranja. A medida vale, pelo 
menos, até o dia 8 de fevereiro, 
quando haverá nova reclassifi-
cação.

Durante o protesto, os pro-

prietários de bares e restauran-
tes disseram que já cumprem 
protocolos sanitários para o 
funcionamento durante a pan-
demia e que o fechamento traz 
muitos prejuízos ao setor.

Segundo organizadores, 
cerca de 300 pessoas parti-
ciparam do ato na Avenida 
Paulista.

Em entrevista coletiva, o 
governador de São Paulo, João 
Doria, disse respeitar as mani-
festações. Ele afirmou que toda 
manifestação feita de forma or-
deira e sem prejudicar o direito 
de ir e vir da população, é nor-
mal e democrática. “Entendo 
também que as manifestações, 
em alguns casos, podem ser 
respondidas com bom diálogo 
e entendimento. Mas as medi-
das que o governo determinou, 
todas elas foram em defesa da 
vida e da regularidade fiscal do 
estado”, afirmou.

Governo paulista 
aprovou pacote de ajuste 
fiscal no ano passado

QUINTA-FEIRA
28 DE JANEIRO DE 2021



WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário GUILHERME 
GONCALVES SILVA (CTPS 000824065/série  0050 GO) que, considerando sua 
ausência injustificada do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas ativida-
des profissionais, o mesmo está dispensado, a partir da presente data, 
21/01/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  
Fica o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS no dia do 
acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas 
anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido 
departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais 
como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, 
cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o 
funcionário comunicado que o acerto rescisório/homologação será 29/01/2021 
ás 15:00hr  no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 27 de Janeiro de 2021
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, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
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$ 4.648,33, em  26/01/2021, 
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 
10020001330154345 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, 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

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE VINTE 
(20) DIAS. O Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação 
virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma 
ação de PROCEDIMENTO COMUM, registrada sob o nº ProComum 5008628-88.2017.8.13.0702, 
requerida por ALEXANDRE FONSECA MARQUEZ em face JOSE LINHARES FROTA MACHADO NETO 
e outro. A Autora locou aos Requeridos um imóvel de sua propriedade localizado nesta cidade na Pça 
Cícero Macedo, 118 - Bairro: Centro - Uberlândia/MG, mediante Contrato de Locação. Embora vencidos 
os aluguéis relacionados e apesar de insistentemente cobrados, os Réus, até a presente data, não 
providenciaram o pagamento dos mesmos. E como o requerido não foi encontrado para receber a citação, 
determinou o Mm. Juiz que se expedisse o presente edital através do qual CITA e chama o requerido, 
JOSE LINHARES FROTA MACHADO NETO, para, querendo, em 15 dias contestar a presente, sob pena 
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC), observando, para 
tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os prazos fluem após o prazo do 
edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessado(as), expediu-se o presente edital 
que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, devendo o referido edital deverá ser publicado 
pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, parágrafo único, do CPC. Uberlândia, 15 de janeiro de 
2021. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a) CARLOS JOSÉ 
CORDEIRO, Juiz de Direito (assinatura eletrônica).

Praça Primo Crosara, 505
Às margens do Rio Uberabinha
Bairro Copacabana - Uberlândia – MG
Fone: (34) 3256-3100  Fax: 3256-3148
www.praiaclube.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas do PRAIA 
CLUBE, (CNPJ 25.762.741/0001-30), com sede nesta cidade, na 
Praça Primo Crosara, n.º 505, Bairro Copacabana, às margens do 
Rio Uberabinha, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
APROVAÇÃO DE CONTAS, a ser realizada no Centro Administrati-
vo, Sala de Reuniões, no dia 19 de fevereiro de 2021, às 18 horas, 
em primeira convocação com a presença mínima de dois terços 
(2/3) dos sócios acionistas, às 18:30 horas em segunda convoca-
ção com metade mais um ou, às 19 horas em terceira e última 
convocação, com qualquer número de acordo com o Art. 55, 58 e 
seus §§ e Art. 59 do Estatuto, para deliberarem sobre o seguinte:

 a)Apresentação dos relatórios e Pareceres da Auditoria 
Externa e do Conselho Fiscal.

 b)Aprovação do Balanço Geral e respectivas Contas do 
Exercício Social encerrado em 31/12/2020.
  
Os participantes deverão estar em gozo pleno das suas prerrogati-
vas, inadmitida representação (Art. 65 do Estatuto, exceto para o 
disposto no § 2º deste artigo).

Uberlândia, 27 de janeiro de 2021

Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga
Presidente

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 18/12/2020, às 12h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, CEP 38406-643. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio 
de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Marcelo Lucon. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a autorização para celebração, entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços 
S.A. (“ECS”) (a) do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECS 
- CTR - C T 00017/20, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de (i) contábeis; (ii) arrecadação, (iii) 
facilities; (iv) financeiros estratégicos; (v) fiscais; (vi) gestão de pessoas; (vii) jurídicos; (viii) pagamentos; (ix) 
recebimentos; (x) riscos e controles internos; e (x) suprimentos (“Contrato de Compartilhamento de Custos”); 
e (b) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS - ENG - CT 00054/20, cujo 
objeto é a administração e o gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob 
Concessão da Companhia (“Contrato de Gerenciamento de Obras”). Deliberações: Nos termos do inciso VII do 
artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram 
a celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e do Contrato de Gerenciamento de Obras, bem 
como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao 
inicialmente contratado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada 
pelos conselheiros. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Marcelo Lucon. Uberlândia, 18 de dezembro de 
2020. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Marcelo Lucon - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8148469 em 22/12/2020. Protocolo 207804800 - 
21/12/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Corinthians confirma dez 
jogadores contaminados
 | LUAN, RAMIRO E EVERALDO ESTÃO ENTRE OS QUE TESTARAM POSITIVO 

 � AGÊNCIA BRASIL

O Corinthians anunciou 
na manhã desta quar-
ta-feira (27) que dez 

jogadores da equipe testa-
ram positivo para o novo co-

ronavírus. De acordo com a 
nota do departamento médi-
co, todos os infectados estão 
assintomáticos e já iniciaram 
o período de isolamento. 

Entre os contaminados, 
estão Ramiro, Luan e Everal-
do, que entraram em campo 

contra o RB Bragantino, na 
última segunda-feira (25), 
em jogo válido pela 32ª ro-
dada da Série A do Campeo-
nato Brasileiro, que terminou 
com a derrota em casa do 
Timão por 2 a 0. Os demais 
infectados são Danilo Ave-

lar, Mantuan, Léo Santos, 
Guilherme Castellani, Wal-
ter, Ruan Oliveira e Matheu 
Davó.

A equipe só volta a campo 
pelo Brasileiro no dia 17 de 
fevereiro, contra o Santos, na 
Vila Belmiro. 

COVID-19

TÓQUIO 2021

Atraso da vacina no Japão pode afetar Olimpíadas
 � AGÊNCIA BRASIL

A vacinação no Japão en-
frenta obstáculos logísticos 
que podem adiar ainda mais 
a campanha lenta, dizem 
especialistas e autoridades, 
complicando os planos de 
imunização de larga escala 
contra o novo coronavírus a 
tempo para a Olimpíada.

O Japão, que já é o último 
grande país industrializado 
a iniciar a vacinação, prova-
velmente será prejudicado 

pela falta de contêineres e 
gelo seco e pela dificuldade 
de recrutar pessoal médico, 
disse à Reuters mais de uma 
dúzia de pessoas envolvidas 
na campanha de vacinação.

O  p r i m e i r o - m i n i s t r o , 
Yoshihide Suga, disse que 
as vacinas são cruciais para 
se realizar uma Olimpíada 
bem-sucedida depois do adia-
mento do ano passado. As 
primeiras vacinas para pro-
fissionais de saúde devem 
ser administradas no final de 

fevereiro, o que deixa somente 
145 dias até o começo dos 
Jogos, no dia 23 de julho.

O Japão precisará entre-
gar cerca de 870 mil injeções 
por dia para inocular metade 
de sua população até lá, e 
cada pessoa precisa de duas 
doses.

“O plano do governo coloca 
um fardo grande nas munici-
palidades individuais ao dis-
tribuir as vacinas”, disse Koji 
Wada, conselheiro da reação 
governamental à covid-19. 

“Grandes áreas metropolita-
nas, como Tóquio, podem ter 
a infraestrutura para realizar 
as vacinações tranquilamente, 
mas áreas mais rurais podem 
ter mais dificuldade.”

O Japão adquiriu vacinas 
da Pfizer suficientes para 72 
milhões de pessoas, mais 
da metade da população. 
O governo está comprando 
cerca de 20 mil refrigeradores 
especiais e encomendando 
quantidades enormes de gelo 
seco para transportá-los.
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Atletas foram isolados 
e cumprirão o período 
de isolamento social
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
26 A 30 DE JANEIRO DE 2021

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

ROOSEVELT -   Vendo Apar-
tamento Condomínio Spazio 
Unistar, 2 quartos, 47 m², 1 
banheiro, área de serviço, 1 
vaga garagem. Localização Av. 
Paraguai no Roosevelt, con-
domínio R$ 260,00. Valor R$ 
135.000,00. Tratar no WhatsA-
pp (61)98198-8814

CASAS

 JARDIM BRASÍLIA -  Oportu-
nidade única, Casas com uma 
ótima localização na Rua Ca-
pela; 02 Casas, sendo 01 Casa 
com 03 Quartos (02 Suítes) e 
a outra Casa com 03 Quartos. 
Área total 360m²; Por APENAS 
R$ 180.000,00. (3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216) Ave-
lar Imóveis - Creci MGJ5925.
LARANJEIRAS - vendo 2 casas 
em um terreno de 250m², sen-
do cada uma com 2/4, sala, co-
zinha, banheiro e área de servi-
ço e quintal. Localizada na Rua 
Congresso ,640. Não fi nancia. 
Valor R$ 160.000,00. Tratar 34 
99879-0979 / 34 99214-6810.
SANTA MÔNICA - Vendo casa 
próximo a UFU com 3/4 sui-
tes-1 com banheira de hidro-
massagem com armários. Sala 
em dois ambientes. Cozinha e 
lavanderia com armários. Área 
gourmet com pia e churras-

queira.  2 banheiros externo. 
Garagem coberta para 2 car-
ros.  Estacionamento para mais 
dois carros. Portão eletrônico.  
Boiler para aquecimento solar 
de água. Comodo na frente com 
4 salas e um banheiro. Contato 
no 99976-6208.

 TERRENOS

MORADA NOVA - Vendo 
Lote Bem Localizado, Área 
de 20x50. Por apenas R$ 
60.000,00 (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar 
Imóveis - Creci MGJ5925.
CANAÃ -  Ótimo para Con-
strutor! Vendo ótimo lote de 
esquina. Financiamento direto 
com a Imobiliária. Entrada de 
apenas R$ 9.280,00 + 180 Par-
celas Iniciais de R$ 1.002,00 
ou R$ 92.800,00 à vista. (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis - Creci 
MGJ5925
MORADA NOVA -  Oportuni-
dade.  Vendo terreno 250m, 
desmembrado, financiamen-
to direto com Avelar Imóveis. 
Entrada R$5.280,00 + 180X 
R$570,00 (iniciais). (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
- Creci MGJ5925. 

OPORTUNIDADE

APLICADOR DE FILME AUTOMO-
TIVO - Mínimo 02 anos de expe-
riência na atividade. 3 primeiros 
meses - Salário garantido R$ 
3.000,00. Após 3 meses salário 
da categoria + Produtividade. Ho-
rário comercial de trabalho. En-
viar currículo: habilidade@yahoo.

com
BAUZEIRO -  Contrata - se Bau-
zeiro para reforma de Baú de 
caminhão. Enviar currículo para 
nsnilton@netsite.com.br /ZAP 
34 99976-0931 OU na Av. Antô-
nio Thomas Ferreira de Rezende, 
5050 - Industrial.
FUNILEIRO/LANTERNEIRO - Con-
tratação Imediata! Função: Lan-
ternagem, Alinhamento e solda 
MIG em veículos. Salário compa-
tível com o cargo, requisitos: Ex-
periência comprovada. Empresa: 
Mascarello Cabines. Contato 34 
3213-9795/34 99211-0292 rh@
mascarellocabines.com
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO- 
Contratação Imediata! Função: 
Fabricar cabines e recuperar pe-
ças de fi bra. Requisitos: Experi-
ência comprovada, salário com-
patível com o cargo. Empresa: 
Mascarello Cabines. Contato 34 
3213-9795/ 34 99211-0292 rh@
mascarellocabines.com
MONTADOR AUTOMOTIVO – Con-
tratação Imediata! Função: Des-
montar e montar cabines de ca-
minhões. Requisitos: experiência 
comprovada, salário compatível 
com o cargo. Empresa: Masca-
rello Cabines. Contato 34 3213-
9795/34 99211-0292 rh@mas-
carellocabines.com
POLIDOR AUTOMOTIVO - Mínimo 
02 anos de experiência na ativi-
dade.  Salário da categoria + Pro-
dutividade. Horário comercial de 
trabalho. Enviar currículo: habili-
dade@yahoo.com
PREPARADOR/PINTOR AUTO-
MOTIVO - Contratação Imediata! 
Função: Aplicar massa, fundo PU 
e lixamento. Salário compatível 
com o cargo, requisitos: Expe-

riência comprovada. Empresa: 
Mascarello Cabines. Contato 34 
3213-9795/34 99211-0292 rh@
mascarellocabines.com
SOLDADOR -  contrata - se sol-
dador para reforma de Baú de 
caminhão. Enviar currículo para 
nsnilton@netsite.com.br /ZAP 
34 99976-0931 OU NA Av. Antô-
nio Thomas Ferreira de Rezende, 
5050 - Industrial.
VENDEDOR (A) EXTERNO - 
R$1.300,00 (Mês), clt, Uberlândia.
Empresa do segmento de produ-
tos de limpeza contrata vende-
dor (a) externo. Vendas externas, 
sendo necessário abrir carteira 
de clientes dentro da cidade de 
uberlândia. Profi ssional, vai re-
alizar as vendas de produtos de 
limpeza.Segunda à sexta-feira 
08:30 às 18:00. Sábado 08:30 às 
12:00. Requisitos: ensino médio 
completo, experiência com ven-
das externas, necessário cnh b. 
Benefícios: vt + 4% comissão. 
Contato: leticiap@fundacaocdl.
org.br
ASSISTENTE FINANCEIRO - 
R$1.500,00 (Mês), clt, uberlândia.
Atividades: rotinas fi nanceiras 
da empresa, incluindo gestão de 
contas a pagar, receber, fl uxo de 
caixa. Horário: 7h30 às 17h30, 
1h de almoço, na sexta a saída 
é 16h30. Requisitos: experiên-
cia fi nanceira, conhecimento e 
prática de excel.Benefícios: vale 
alimentação R$ 150,00, seguro 
de vida, vale transporte. Contato: 
leticiap@fundacaocdl.org.br

• ESPECIALISTA EM CIRURGIA E
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
• ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA
• DTM E DOR OROFACIAL
• HARMONIZAÇÃO FACIAL

DR. MATHEUS SILVESTRE MINUCCI

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
- Cirurgias hospitalares e em consultório 
- Cirurgia Ortognática 
- Cirurgias de fraturas, tumores e reconstruções
de face
- Cirurgias da Articulação Temporomandibular 
- Extrações dentárias (sisos, supranumerários
e dentes comuns)
- Cirurgia para tracionamento dentário
Implantodontia 
- Implantes dentários 
- Enxertos ósseos e gengivais 
- Prótese sobre implante
- Manutenção em implantes
DTM e Dor Orofacial
- Bruxismo e apertamento dentário 
- Disfunções da Articulação Temporomandibular
- Dores na região de cabeça e pescoço 
Harmonização Facial
- Toxina Botulínica (Botox)
- Preenchimento Facial
- Fios de PDO
- Lipo Enzimática de Papada
- Cirurgias estéticas (lip lifting, bichectomia, 
fechamento de base do nariz)

CONSULTAS:
34 3231-9299
34 99686-7447

Av. Getúlio Vargas, 1695.
Centro - Uberlândia/MG

e dent
- CirurCIRURGIÃO-DENTISTA 

CRO 47151
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Cantora, de 67 
anos, surpreendeu 
jurados no reality
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Mãe de Alexandre Pires é 
destaque no The Voice+
 | MORADORA DE UBERLÂNDIA, ABADIA PIRES VIROU AS 4 CADEIRAS NO DOMINGO (24) 

 � BRUNA MERLIN

A cidade de Uberlândia 
está sendo represen-
tada na primeira edição 

do The Voice+, destinado a 
pessoas idosas que sonham 
em ser cantores. Abadia Pi-
res, de 67 anos, que é mãe 
dos músicos Alexandre Pires, 
Fernando Pires e João Júnior 
Pires, está concorrendo ao 
prêmio e já soltou o vozeirão 
nas audições às cegas mos-
trando o talento, que é carac-
terístico da família. Abadia 

mora em Uberlândia e sempre 
foi envolvida com música. 

Segundo o filho mais novo 
da cantora, João Pires Júnior, 
de 28 anos, a mãe sempre 
participou de bandas baile da 
cidade junto com o esposo. 
João, que fez a inscrição 
da mãe no programa, disse 
que toda a família apoiou a 
decisão.

De acordo com ele, o anún-
cio da estreia do The Voice+ 
fez Abadia querer reviver 
a época em que subiu aos 
palcos. “Ela está realizando 
um sonho de ter essa opor-

tunidade de poder ser reco-
nhecida em todo o país. É um 
programa lindo e com histórias 
lindas”, destacou João Júnior.

A matriarca da família Pi-
res participou da audição às 
cegas no último domingo (24) 
e escolheu a música “Você 
me vira a cabeça” da cantora 
Alcione para encantar os ju-
rados e o público. Em poucos 
segundos de apresentação, 
todas os quatro jurados vi-
raram a cadeira para ela, 
indicando que ela havia pas-
sado para a próxima fase do 
programa.

Abadia escolheu o time do 
cantor Daniel para receber 
mentorias e duelar com os 
outros participantes do time 
na próxima etapa chamada de 
“Tira-teima”. 

Toda a família comemorou 
a primeira vitória de Abadia. 
João Júnior Pires revelou que 
todos estão muito orgulhosos 
pela apresentação dela. “A 
repercussão é surreal. Todos 
os nossos fã clubes apoiando 
ela. O Brasil todo divulgando. 
Foi uma apresentação linda e 
a nossa expectativa é que ela 
vá longe”, ressaltou o filho.

MÚSICA
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora

Esse é tempo de divisas, 
tempo de gente cortada. 
De mãos viajando sem 
braços, obscenos gestos 
avulsos. Mudou-se a rua 
da infância. E o vestido 
vermelho - vermelho - 
cobre a nudez do amor, 
ao relento, no vale. 
Símbolos obscuros se 
multiplicam. Guerra, 
verdade, fl ores? [...]

 Dentro de mim
Olhando o mundo pela ja-

nela, deparei-me com o poe-
ma “Nosso tempo”, de Carlos 
Drummond de Andrade, pu-
blicado em “A rosa do povo” 
(1945). Nada mais propício 
para representar o assombro 
hodierno. O poema traz o modo 
com que o poeta escolheu, por 
meio de sua poética, relatar 
seu tempo histórico-cultural. 
Nele, a semântica vai, meta-
foricamente, se construindo, 
por meio do olhar do poeta, 
que reproduz a alienação do 
homem, fato tão atual. Com 
a licença do poeta, vou citar 
boa parte de seu poema, por 
isso, caro leitor, considere esta 
Literato de hoje como sendo do 
mestre Drummond e não desta 
aprendiz que vos fala.

“Esse é tempo de partido, 
tempo de homens partidos. 
Em vão percorremos volumes, 
viajamos e nos colorimos. A 
hora pressentida esmigalha-se 
em pó na rua. Os homens pe-
dem carne. Fogo. Sapatos. As 
leis não bastam. Os lírios não 
nascem da lei. Meu nome é 
tumulto, e escreve-se na pedra. 
Visito os fatos, não te encontro. 
Onde te ocultas, precária sín-
tese, penhor de meu sono, luz 
dormindo acesa na varanda? 
Miúdas certezas de emprés-
timos, nenhum beijo sobe ao 
ombro para contar-me a cidade 
dos homens completos. Calo-
me, espero, decifro. As coisas 
talvez melhorem. São tão fortes 
as coisas! Mas eu não sou as 
coisas e me revolto. Tenho pa-
lavras em mim buscando canal, 
são roucas e duras, irritadas, 
enérgicas, comprimidas há 
tanto tempo, perderam o sen-

tido, apenas querem explodir.” 
(DRUMMOND, 1945).

“Esse é tempo de divisas, 
tempo de gente cortada. De 
mãos viajando sem braços, 
obscenos gestos avulsos. Mu-
dou-se a rua da infância. E o 
vestido vermelho - vermelho 
- cobre a nudez do amor, ao 
relento, no vale. Símbolos obs-
curos se multiplicam. Guerra, 
verdade, flores? [...].” (op cit.).

“Certas partes de nós como 
brilham! São unhas, anéis, 
pérolas, cigarros, lanternas, 
são partes mais íntimas, e pul-
sação, o ofego, e o ar da noite 
é o estritamente necessário 
para continuar, e continuamos. 
(III) E continuamos. É tempo 
de muletas. Tempo de mortos 
faladores e velhas paralíticas, 
nostálgicas de bailado, mas 
ainda é tempo de viver e contar. 
Certas histórias não se perde-
ram.” (op cit.).

“(IV) É tempo de meio si-
lêncio, de boca gelada e mur-
múrio, palavra indireta, aviso 
na esquina. Tempo de cinco 
sentidos num só. O espião 
janta conosco. É tempo de 
cortinas pardas, de céu neutro, 
política na maçã, no santo, no 
gozo, amor e desamor, cólera 
branda, gim com água tônica, 
olhos pintados, dentes de vidro, 
grotesca língua torcida. A isso 
chamamos: balanço. No beco, 
apenas um muro, sobre ele a 
polícia. No céu da propaganda 
aves anunciam a glória. No 
quarto, irrisão e três colarinhos 
sujos [...].” (op cit.).

“[...] Os subterrâneos da 
fome choram caldo de sopa, 
olhos líquidos de cão através 
do vidro devoram teu osso [...]. 
Escuta o horrível emprego do 
dia em todos os países de fala 

humana, a falsificação das 
palavras pingando nos jornais, 
o mundo irreal dos cartórios 
onde a propriedade é um bolo 
com flores, os bancos tritu-
rando suavemente o pescoço 
do açúcar, a constelação das 
formigas e usurários, a má 
poesia, o mau romance, [...] // 
(VIII) O poeta declina de toda 
responsabilidade na marcha do 
mundo capitalista e com suas 
palavras, intuições, símbolos e 
outras armas prometa ajudar a 
destruí-lo como uma pedreira, 
uma floresta um verme.” (op 
cit.).

Na fila da desilusão, como 

muito bem escreve o poeta 
Ademar Inácio da Silva, em 
sua obra “Apesar da barbárie”, 
no poema “Tobogã”: “A vida 
desliza no tempo, vai brincando 
de tobogã. Tão veloz quanto o 
pensamento, funde o hoje com 
o amanhã [...]”.

O poema abre meus pen-
samentos, a rua cala minhas 
palavras. Não encontro alento 
para afagar o ego. Vou dimi-
nuindo até me tornar um esca-
ravelho. Então, qual Sísifo, sigo 
rolando a pedra morro acima, 
em um esforço descomunal, à 
procura do eu perdido dentro 
de mim.



PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.
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TCG
ESCUDAR
ATAPETAR

ITACOLOMI
RITMARB

NORANFO
MCHOPIN
EGEULOU
DEAOSC

RISSOLEL
ETMACAE
VASOONI
APOLOÃC
LOBULOSO

Proteger-
se com

armas de 
guerreiros

Método de 
identifica-

ção de
bactérias

Forrar o
chão com 
artesana-
to persa 

Ácido da
síntese de
proteínas 

nas células
Pico da
serra do

Espinhaço
(MG)

Acompa-
nhar o

compasso
da música

Os de
cabelo

entopem
ralos 

Letra não
usada

antes do
"P"

Francisco
Otaviano,
escritor
"imortal"

Orixá ho-
menagea-
do em 16
de agosto

Umberto
(?), autor
de "Obra
Aberta"

Mulheres
que

sofrem de
nanismo

Conduto
para o

sangue no
corpo

"Tudo", em
"onipo-
tente"

O elemento
da com-
bustão

(símbolo)Dividido
em peque-
nas por-
ções de
órgão

Persona-
gem de
Malvino
Salvador
em "Haja
Coração"

(TV)

Município 
fluminense

Debaixo
de

(?) Reed,
cantor

Coreografia
de torcidas

Pastel de
massa
cozida

Órgão an-
tidrogas
dos EUA

Mar entre
a Grécia e
a Turquia

A "rival"
da sogra 

Pianista
polonês
Polícia
nazista

Plantas
típicas da
caatinga

Degrau,
em inglês

Palco de peças sacras
e profanas Segundo

nome de
Roosevelt 

Profissão
de Marcos

Pigossi

Recibo para sorteio

3/lou. 4/gram. 5/omolu — stair. 6/delano.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

As objeções realistas o levarão a tirar algumas 
conclusões justas. É hora de descobrir quem 
são seus verdadeiros amigos.

Aproveite o tempo para resolver bem os pro-
blemas que surgem. É hora de ir adiante. Você 
está em boa forma mental e se sentirá energi-
zado o suficiente.

Seus argumentos estão se tornando mais cla-
ros e pertinentes. Agora é a hora de falar sobre 
o que você tem em mente. Suas dores são um 
reflexo de sua tensão interior.

Você está no centro do palco e não terá pro-
blemas para persuadir os outros a trabalharem 
com você.

Coloque aventuras do dia de lado para que 
você possa relaxar corretamente e desfrutar de 
ficar em casa.

Você conseguirá finalizar um projeto financeiro 
relativo a uma compra importante. Uma renova-
ção de energia reforçará sua energia essencial.

Você não terá problemas ao argumentar seu 
ponto de vista. Não exagere, é tudo a mesma 
coisa. Seja diplomático.

Você conseguirá finalizar um projeto financeiro 
relativo a uma compra importante. Uma renova-
ção de energia reforçará sua energia essencial.

Você será capaz de dar livre curso à criativida-
de. Saia de sua concha e aproveite ao máximo 
o presente. Por outro lado, sua saúde será va-
riável.

Com um pouco mais de paciência e cabeça fria, 
você poderá superar um obstáculo. As coisas 
estão começando a se mover novamente.

Agora é um bom momento para fazer uma cur-
ta viagem a algum lugar, você precisa de uma 
pausa de sua rotina e isso seria regenerador.

Você está mais calmo e mais confiante. V ocê 
precisa movimentar seu corpo e fazer com que 
suas articulações fiquem mais flexíveis.

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

HORÓSCOPO
www.meu-horoscopo-do-dia.com
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A empresária Mariângela Araújo 
comemorou nova idade na última terça-feira

Queridíssima Aleida Cardoso

Elegantíssimas Sara Teodoro e a filha, 
Maria Paula Chaim, destaques na página

Desfilando elegância, Ana Engler 
Bicalho e a mãe, Go Engler

FOTOS DIVULGAÇÃO

ANIVERSÁRIO I
Querida Mariângela Araújo, 
leia-se Mari Araújo, festejou 
aniversário na última terça-
feira (26). Estendo os votos 
a Sara Teodoro, que estreou 
novo ciclo na última segunda-
feira (25)! Parabéns!

ANIVERSÁRIO II
Aleida Cardoso comemora, 
na próxima semana, mais 
um ano de vida. Antemão, 
desejo aqui meus votos de 
felicidades a esta amiga tão 
querida e especial!

ENCONTRO
Segue disponível para visita-
ção do público a Exposição 
de Carros Antigos - Volkswa-
gen Vintage Garage. A mos-
tra está localizada no Piso 
1 do Uberlândia Shopping 
e reúne modelos de várias 
décadas da marca. A entrada 
é gratuita.

SOLIDARIEDADE
Os bilhetes da campanha 
‘Bilhete Premiado’ podem ser 

adquiridos até nesta sexta-
feira (29), pelo valor de R$ 
30,00, no site bilhetepremia-
do.org. O sorteio de um carro 
0km e de um apartamento 
novo no condomínio Studio 
Home, localizado no bairro 
Morada da Colina, em Uber-
lândia, acontecerá no sábado 
(30).

SOLIDARIEDADE II
A campanha tem como prin-
cipal objetivo arrecadar re-
cursos para a conclusão do 
centro cirúrgico do Hospital 
do Câncer, que está na fase 
de instrumentação. Com a 
etapa, será possível reali-
zar até 3.000 cirurgias por 
ano, triplicando o número de 
procedimentos realizados 
atualmente e atendendo a de-
manda cirúrgica dos pacien-
tes oncológicos da instituição.

FICA A DICA!
Caro leitores, encerro a colu-
na de hoje com uma simples 
dica: “Quem tem competência 
se estabelece”. Até logo! 


