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Não há 
desculpas! É a 
2ª chance para 
as reformas tão 
necessárias  

A recente vitória do deputado Ar-
thur Lira para presidir a mesa diretora 
da Câmara dos Deputados, resgatou 
um grupo de parlamentares que esta-
va no ostracismo (baixo clero), desde 
a queda, há quase cinco anos, de 
Eduardo Cunha (baixo clero), presi-
dente que foi cassado pelos próprios 
pares da Casa. 

O deputado Arthur Lira, ao con-
trário do seu antecessor, o também 
deputado Rodrigo Maia, que adotava 
uma agenda liberal, buscará atuar 
com uma pauta econômica preesta-
belecida. Ele já acenou que a priorida-
de agora serão os temas de impacto 
imediato e de grande apelo popular, 
como o auxílio emergencial por exem-
plo. As reformas tão necessárias para 
destravar a recuperação da economia 
e por o país nos trilhos devem ficar 
para um segundo momento.

No caso da reforma tributária, o 
debate ficou ainda mais travado. O 
executivo – (governo) e o legislativo – 
(deputados e senadores), trabalham 
com propostas diferentes. Na Câma-
ra, o projeto une cinco impostos e foi 
elaborado pelo adversário de Lira na 
eleição e poderá ser trocado.

A reforma administrativa, outra 
necessidade da nação brasileira, por 
sua vez, está na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) e não tem prazo 
previsto para chegar ao plenário.

Os projetos deverão ser negocia-
dos “caso a caso” por falta de uma 
agenda definida, é o que sinaliza a 
tropa de choque do novo presidente 
da Câmara. Eles admitem que a ação 
do Planalto para mudar votos duran-

tes as últimas eleições do Congresso, 
com a liberação de cargos e verbas 
atendeu apenas a essa votação. 

Conversas articuladas recente-
mente, na qual o Presidente Arthur 
Lira estava presente, um dos presen-
tes disse que o governo não comprou, 
apenas alugou votos na eleição do 
Congresso. “E aluguéis precisam ser 
renovados de tempos em tempos”. 

Jogar juntos, é o que foi dito no 
primeiro encontro, quando o presi-
dente Lira e o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, estabeleceram, em 
público, uma pauta de comum acordo 
com o Planalto. Ato contínuo, porém, 
enquadraram a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 
agilizar a aprovação de vacinas contra 
a covid-19. Em resposta, o presidente 
da agência, Antonio Barra Torres, 
acusou o deputado Ricardo Barros, 
que encabeçou a proposta, de agir 
como lobista de empresa fabricante 
do imunizante. Para mostrar força 
aprovaram a autonomia do Banco 
Central. O placar expressivo é fruto de 
um empenho pessoal de Arthur Lira 
para sinalizar ao mercado que apoia 
a agenda econômica. 

No momento, está em “tela” a ba-
talha da vez que é o retorno do auxílio 
emergencial. O Congresso (centrão), 
quer dar mais quatro parcelas, a partir 
de março. Com a luz amarela acesa e 
na iminência de que sofrerá derrota, 
o presidente Bolsonaro viu como 
alternativa, abandonar o discurso de 
que “o País está quase quebrado” 
e articula como contrapartida para 
convencer sua tropa de choque a 
cortar despesas.

Uma das primeiras ações no início 
da gestão de Arthur Lira à frente da 
Câmara foi a aprovação folgada da 
autonomia do Banco Central que 
passou com 339 votos a favor e 114 
contra. Esta vitória do ponto de vista 
estratégico agradou ao governo e 
permitiu que o presidente da Casa 
sinalizasse ao mercado o potencial 

da sua força. Esse ambiente de 
“recém-casados” entre o Legislativo 
e o Planalto que prevalece, é muito 
importante para banir do centro de 
poder o grupo de Rodrigo Maia que 
habitou aquelas casas por muito tem-
po, mas, deve ser visto com cautela – 
os tentáculos deixados para traz ainda 
prevalecerão naquele ambiente.

O ambiente é de “desconfiança 
recíproca” para os próximos meses 
na relação entre Câmara e governo. 
Afinal, como dizia Magalhães Pinto 
“Política é como nuvem. Você olha e 
ela está de um jeito. Olha de novo e 
ela já mudou”.  “O governo prometeu 
ministérios, cargos e emendas. Esses 
agrados estão ocorrendo em ritmo de 
conta gotas. A relação é frágil e durará 
enquanto o governo estiver fazendo 
entregas e cumprindo compromissos. 

Vamos refletir: ... embora os ar-
ticuladores do Planalto tenham sido 
determinantes, na oferta de cargos e 
de recursos para conseguir votos, a 
candidatura de Lira à presidência da 
Câmara foi gestada há pelo menos 
dois anos nos bastidores do Congres-
so. Ele circulou pelos quatro cantos do 
País em campanha, apostando num 
discurso corporativo de “dar voz” aos 
deputados, principalmente aos do 
chamado “Centrão”.

No momento, é urgente aprova-
ção do Orçamento de 2021, pendente 
por disputas políticas desde o ano 
passado. Sem o qual as ações do 
governo ficarão prejudicadas. 

Com os recém-eleitos, os lobbies 
setoriais ganham força. A pressão 
para que a Câmara aprove a lei do 
gás ganhou até campanha na TV. 
Na próxima semana, o Senado deve 
acelerar a tramitação de proposta que 
regulamenta cassinos, bingos e jogo 
do bicho. O argumento: a arrecada-
ção de impostos poderá reforçar os 
cofres do Bolsa Família. 

O Republicanos, por exemplo, 
tende a liberar o voto. O partido acaba 
de assumir o Ministério da Cidadania, 

sua primeira pasta. Os lobistas já ga-
nharam mais espaço nas comissões 
da Câmara. Assim que tomou posse, 
o grupo de Lira alterou o regimento 
interno e oficializou a entrada nas 
comissões temáticas durante a pan-
demia, quando a entrada na Casa 
será mais restrita. 

Pensando estrategicamente: 
... no centro decisório do poder em 
Brasília o novo arranjo político do 
governo Bolsonaro instalou um grupo 
político antes pertencente à periferia 
da política brasileira, composto pelo 
baixo clero, ministros de carreira 
parlamentar e presidentes de partidos 
que estão experimentando a chance 
de começar a sair do ostracismo com 
a nova estrutura do Legislativo. 

Se não tem um círculo de no-
táveis à sua volta, Lira cerca-se de 
amigos no baixo clero, são notórios 
pela capacidade de articulação longe 
dos holofotes. É importante observar 
com calma como Lira pretende exer-
cer a liderança ao negociar com o 
Executivo. Para os especialistas, a 
autonomia do parlamentar pode ser 
maior do que aquela esperada pelo 
Planalto. “Algumas pessoas têm 
tratado a sintonia como uma espécie 
de subordinação. O que temos visto 
é a capacidade do presidente Arthur 
Lira de construir acordos e coalizões 
que permitam a ele ter certo controle 
do dia a dia da Câmara”.

As eleições do Arthur Lira e 
do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, melhorou a expectativa do 
mercado porque mostrou que o gover-
no estando mobilizado, quando traba-
lha, tem forte influência nas Casas. Se 
teve para eleger os presidentes, terá 
para tocar as reformas”. “É importante 
ressaltar que começou bem o relacio-
namento, mas dependerá de como o 
Executivo trata o Legislativo” 

Não há desculpas! É a 2ª chance 
para as reformas tão necessárias 
ao país.
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Com UTIs lotadas, rede 
particular sente refl exos
| HOSPITAIS TIVERAM QUE SUSPENDER CIRURGIAS E FECHAR PRONTO SOCORRO

� FERNANDO NATÁLIO

O crescimento exponencial 
da pandemia do corona-
vírus em Uberlândia pro-

vocou uma série de reflexos nos 
hospitais particulares da cidade. 
Nos últimos dias, a rede privada 
tem enfrentado desafios como 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) destinadas aos pacientes 
com Covid-19 100% ocupadas, 
fechamentos de Pronto Atendi-
mento, necessidade de abertura 
de novas UTIs e a suspensão 
de cirurgias e consultas eletivas.

O Diário fez um levantamen-
to com os principais centros de 
atendimento médico particulares 
da cidade. Hospitais como o 
Santa Marta e o Santa Geno-
veva informaram que não estão 
atendendo novas demandas 
no Pronto Atendimento devido 
ao aumento de casos de coro-
navírus. O Uberlândia Medical 
Center (UMC) anunciou que, 
em parceria com empresários 
de Uberlândia, abrirá uma ala de 
UTI, com 15 novos leitos, des-
tinada exclusivamente para re-
ceber pacientes com a doença.

Nesse momento, os hospi-
tais Santa Genoveva, Madre-
cor, UMC e Santa Marta estão 
com as UTIs Covid totalmente 
ocupadas por pacientes com a 
doença em estado grave. O Hos-
pital Santa Clara não informou a 
ocupação das UTIs Covid até o 
encerramento desta reportagem. 
O Hospital do Triângulo não 
possui UTIs.

� AGRAVAMENTO

Em matéria veiculada pelo 
Diário de Uberlândia no dia 20 
de fevereiro, médicos que atuam 
em hospitais particulares da ci-
dade já tinham relatado a falta de 
UTIs destinadas exclusivamente 
para pacientes com Covid-19 em 

estado grave nas últimas sema-
nas. Segundo dois profissionais 
ouvidos pelo Jornal, os hospitais 
particulares tiveram que adaptar 
leitos de UTIs para tratar outras 
doenças e receber os pacientes 
com coronavírus que aguarda-
vam por vagas nas UTIs Covid.

Em outra reportagem, no dia 
16 de fevereiro, o Diário noticiou 
a suspensão de cirurgias eleti-
vas pelos hospitais Santa Ge-
noveva, Santa Clara, Madrecor 
e UMC atendendo a uma reco-
mendação do Ministério Público 
Estadual, assinada pelo promo-
tor Fernando Martins, para que 
cirurgias e consultas eletivas 
fossem suspensas em função 
da pandemia da Covid-19. Essa 
medida foi mais um reflexo do 
colapso na saúde em Uberlândia 
provocado pelo aumento da pan-
demia do coronavírus na cidade. 

� A REALIDADE

O Santa Genoveva, que tem 
23 UTIs Covid, todas ocupadas, 
disse, por meio de nota, que, de-
vido o aumento de casos Covid 
em Uberlândia e a lotação de 
alguns hospitais, atingiu a capa-
cidade máxima de atendimentos 
no Pronto Atendimento e UTIs, e 
que, portanto, está impossibilita-
do de atender novas demandas. 
“Tão logo a situação normalizar, 
voltaremos a informar. Estamos 
atentos aos protocolos de se-
gurança e dispostos a contribuir 
significativamente com a socie-
dade uberlandense, garantindo 
a saúde e o bem estar dos nos-
sos pacientes e colaboradores”, 
informou.

O Madrecor, que no início da 
pandemia adaptou-se e utilizou 
o espaço de 19 leitos dos 82 
para adaptar UTIs que atendem 
pacientes com Covid-19, infor-
mou que, hoje, tem as 19 UTIs 
Covid ocupadas, mais 21 pes-
soas internadas (isoladamente 
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em quartos/enfermaria), tendo, 
assim, ocupação 100%. O hospi-
tal informou, também por meio de 
nota, que o pronto atendimento 
segue em funcionamento.

Também por meio de nota, 
o UMC afirmou que as 20 UTIs 
destinadas para covid-19 estão 
100% ocupadas neste instante. 
Informou também que “em par-
ceria com empresários de Uber-
lândia, abrirá uma UTI destinada 
exclusivamente para receber 

pacientes com covid-19. Serão 
15 novos leitos que se somarão 
aos outros 20 leitos já disponibi-
lizados para este atendimento 
específico. A previsão de início 
da operação é a próxima quinta-
-feira, 25 de fevereiro”. Os outros 
atendimentos seguem normais 
no UMC.

O Santa Marta também disse, 
por meio de nota, que “suspen-
deu o atendimento no Pronto 
Socorro desde domingo (21)”. 

O hospital tem 18 UTIs Covid, 
todas ocupadas nesse momento. 

O Hospital do Triângulo tam-
bém informou que “os atendi-
mentos eletivos estão suspen-
sos”. Disse ainda que o Pronto 
Atendimento está em funciona-
mento normal e que não possui 
o serviço de UTI. 

O Hospital Santa Clara não 
se posicionou até o fechamento 
desta reportagem. A unidade 
hospitalar publicou apenas um 

comunicado no qual diz que, 
seguindo as orientações do 
Ministério Público, “suspendeu 
as cirurgias eletivas até sábado 
(27), mantendo apenas as cirur-
gias de urgência e oncológicas 
que não necessitem de UTI”. 
A nota menciona ainda que 
“esta deliberação poderá ser 
prorrogada, e provavelmente 
será, enquanto o nível de ocu-
pação do hospital permanecer 
elevado”.

SECOM/PMU
RESTRIÇÕES

Feiras livres passam a funcionar até às 18h
 � DA REDAÇÃO

Após nova deliberação do 
Comitê Municipal de Enfrenta-
mento do Covid-19 expedida 
na segunda-feira (22), a Secre-
taria Municipal de Agronegó-
cios, Economia e Inovação in-
formou que as feiras livres que 
acontecem no período da tarde 
poderão funcionar somente até 
às 18h em Uberlândia.

A medida se fez necessária 
diante do avanço do contágio 
por Covid-19 e o consequente 
aumento no número de ca-
sos, internações e mortes na 

cidade. Segundo o Boletim 
Epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
na segunda, foram registradas 
19 mortes em decorrência da 
doença no mesmo dia, recorde 
de óbitos por coronavírus em 
24 horas. 

A Secretaria Municipal de 
Agronegócios ressaltou ainda 
que está proibida a disponibi-
lização de mesas e cadeiras 
para consumo dos produtos 
nos locais onde ocorrem as fei-
ras.  A restrição vale enquanto 
durar o novo decreto.

 � RESTRIÇÕES

A Prefeitura de Uberlândia 
anunciou, na segunda-feira 
(22), que adotará o toque de 
recolher na cidade e o fe-
chamento do comércio, das 
20h às 5h, até 1º de março. 
Segundo o prefeito Odelmo 
Leão, neste período, dentro 
desse horário estabelecido, 
não poderão funcionar nem 
mesmo atividades que vinham 
sendo consideradas essen-
ciais, como supermercados e 
postos de combustíveis, além 
de serviços, como o do trans-

porte coletivo. Permanecerão 
abertos somente farmácias e 
estabelecimentos de saúde.

Além disso, o município 
também determinou a Lei Seca 
pelos próximos dias, durante o 
dia todo. Esta medida começou 
a valer nesta terça-feira. “A 
cidade estará fechada nesse 
horário. E não teremos venda 
de bebidas hora nenhuma 
nesse período”, afirmou Odel-
mo Leão, durante entrevista 
coletiva na qual foi anunciado 
o endurecimento das medidas 
restritivas na cidade.
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Uberlândia atinge marca
de mil mortes pela covid-19
| CIDADE REGISTROU OUTRAS 15 ÓBITOS PELA DOENÇA NESTA TERÇA-FEIRA (23)

� DA REDAÇÃO

Uberlândia registrou mais 
15 mortes por covid-19, 
nesta terça-feira (23), se-

gundo o boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), e chegou 
à marca de mil óbitos em decor-
rência da doença. Em virtude 
do fato, o prefeito Odelmo Leão 
decretou luto oficial de três dias 
no município.

Dentre as 15 vítimas desta 
terça, 11 estavam hospitalizadas 
na rede municipal de saúde. 
Eram quatro pacientes do sexo 
masculino, com idades de 64, 74, 
78 e 80 anos, e sete do sexo fe-
minino, com idades de 47, 50, 73, 

74, 75, 77 e 99 anos. As outras 
quatro vítimas desta terça-feira 
estavam internadas na rede 
particular. Eram dois pacientes 
do sexo masculino, de 57 e 61 
anos, e dois do sexo feminino, 
de 23 e 73 anos.

Ainda de acordo com o infor-
me do Município, foram registra-
dos 529 novos casos da doença 
nas últimas 24 horas. Uberlândia 
tem, agora, 66.286 contamina-
dos pelo vírus. Dentre os novos 
infectados, 404 foram diagnosti-
cados com a enfermidade pelo 
teste RT-PCR e 125 através de 
testes rápidos e de sorologia.

O boletim desta terça tam-
bém aponta que outros 115 
casos suspeitos seguem sob 

investigação. Ao todo, 207.440 
pessoas já testaram negativo 
para o vírus na cidade e 56.042 
pacientes se recuperaram da 
doença.

Ainda de acordo com a SMS, 
680 pacientes estão hospitaliza-
dos, com sintomas do coronaví-
rus, nas redes pública e privada 
da cidade. Destes, 263 estão 
internados em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs) e 417 em 
leitos de enfermaria. A taxa de 
ocupação dos leitos destinados 
à Covid-19 na rede municipal é 
de 98%.

� MG E BR

Em Minas Gerais, o número 

de óbitos subiu para 17.774, 
conforme consta no boletim 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG) desta ter-
ça. Em relação à quantidade 
de pessoas contaminadas, o 
estado tem 847.763 registros. 
Ainda conforme o boletim es-
tadual, 56.519 casos estão em 
acompanhamento e 773.470 
pessoas já se recuperaram da 
doença.

Até terça, o Brasil contabili-
zava 247.143 mortes causadas 
pelo coronavírus. O número de 
casos confirmados subiu para 
10.195.160 Os dados desta ter-
ça não haviam sido divulgados 
até a publicação desta matéria.

  LUTO
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Prefeito Odelmo 
decretou luto oficial de 
três dias no município
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Pacientes questionam a 
eficácia de testes rápidos
 | EM UBERLÂNDIA, DIAGNÓSTICOS ADVERSOS EM EXAMES DIFERENTES GERAM CONFUSÃO 

 � IGOR MARTINS

Com o avanço da Co-
vid-19 em Uberlândia, 
a demanda pelos testes 

para diagnosticar a presença 
do vírus também aumentou. 
Entretanto, diversas pessoas 
têm questionado a precisão 
nos testes rápidos disponibi-
lizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS). Os 
pacientes alegam que, na 
maioria das vezes, o resultado 
apresentado é o já conhecido 
“falso negativo”.

No boletim epidemiológico 
da Prefeitura, constam infor-
mações de casos descartados 
e casos confirmados. Quem 
apareceu nos dois índices no 
mesmo dia foi a coordenadora 
comercial Taynara de Moura 
Rodrigues Sales, que apontou 
diferença nos resultados de 
dois testes diferentes feitos na 
mesma data.

Em conversa com o Diário, 
a uberlandense contou que, 
após apresentar sintomas da 
doença, conseguiu agendar o 
exame em um posto de saúde 
pela manhã. Com a demora 
pela alta demanda na rede 
pública, ela também agendou 
o teste RT-PCR em um labora-
tório privado da cidade, à noite. 
Os diagnósticos? Um teste 
negativo e o outro positivo.

“No posto de saúde, eu con-
versei com várias pessoas que 
estão com a mesma situação 
que a minha. No RT-PCR elas 
testam positivo, mas no teste 
rápido, que é o de sangue, o 
resultado dá negativo. É com-
plicado, porque os profissionais 
não orientam os pacientes de 
maneira adequada. Com o tes-
te negativo, as pessoas tocam 
suas vidas normalmente. Vão 
trabalhar, vão sair, vão na casa 
dos pais e acabam passando o 

vírus para todo mundo”, disse.
A professora Maria Augusta 

de Almeida passou pela mes-
ma situação de Taynara. A 
idosa de 65 anos também apre-
sentou sintomas da covid-19 no 
dia 28 de janeiro. No primeiro 
dia de fevereiro, ela foi à Uni-
dade de Atendimento Integrado 
(UAI) do bairro Martins, mas o 
teste deu negativo. À tarde, ela 
fez o exame do cotonete em um 
hospital privado, e o resultado 
apontou a contaminação pelo 
vírus.

“Eu tive dor de cabeça muito 
forte, coriza, congestão nasal, 
perda de olfato e paladar e 
dores no corpo. Eu tive dores 
na região dos rins que foi muito 
forte, não conseguia ficar em 
pé. O cansaço ainda perma-
nece. Essa situação é compli-
cada, porque muitas pessoas 
acham que realmente estão 
sem o vírus. O perigo é muito 
grande”, explicou a professora.

 � REPRESENTAÇÃO

Em entrevista ao Diário, 
a Conselheira Municipal de 
Saúde Tânia Lúcia dos Santos 
confirmou que entrou com uma 
representação junto ao Ministé-
rio Público Federal (MPF), so-
licitando uma investigação dos 
custos, validade e eficácia dos 
testes rápidos disponibilizados 
pela Prefeitura de Uberlândia.

Ela conta que tem acompa-
nhado a situação de diversos 
pacientes que questionaram a 
eficácia dos testes rápidos. O 
colapso na rede de saúde da 
cidade, segundo Tânia, é preo-
cupante. Para a conselheira, 
é importante que o Município 
também faça uma investigação 
com o objetivo de comprovar a 
eficácia dos exames.

“O Município sempre os-
tenta que é a cidade que mais 

COVID-19

testa, mas ao mesmo tempo, 
todos reclamam da eficácia do 
teste rápido. Muitas pessoas 
estão apresentando sintomas 
pesados, como tosse, falta de 
ar, perda de paladar e olfato, 
calafrios, febre, mas o teste dá 
negativo para a Covid. Como 
vamos confiar que os números 
estão corretos? Não estão. 
Existe uma subnotificação de 
casos em Uberlândia”, disse 
Tânia.

A servidora alertou para o 
encaminhamento de pacientes 
que testam negativo nos exa-
mes rápidos da Prefeitura. O 
perigo, em sua visão, está no 
fato de os cidadãos voltarem à 
rotina normalmente, podendo 
disseminar ainda mais o vírus 
pela cidade. De acordo com 
Tânia, o Município precisa sim-
plificar a realização dos testes 
rápidos, evitando a peregrina-
ção da população pela cidade.

“A pessoa com sintomas 
precisa se deslocar para fazer 
o agendamento, depois precisa 
voltar e ir novamente fazer o 
teste. É um absurdo. Não faz 
nenhum sentido a pessoa ir na 
UAI e depois ir em uma UBS. 
Isso é disseminar o vírus. O 
Município fala para as pessoas 
ficarem em casa, mas manda o 
paciente ir atrás de um agenda-
mento. A pessoa vai dissemi-
nando o vírus dentro do ônibus, 
do carro e do Uber. É preciso 
que a Prefeitura vá onde os 
pacientes estão”, detalhou.

A conselheira disse que 
espera que o Município tome 

atitudes para colaborar com 
as investigações com rela-
ção à eficácia dos testes e 
defende que, em caso de 
baixa precisão no diagnósti-
co, é necessário repensar o 
orçamento, que segundo ela, 
pode ser redirecionado para 
outras áreas, como a compra 
de novos leitos ou até mesmo 
a aquisição do teste RT-PCR 
na rede pública.

“Os valores dos testes são 
muito altos. Se ele não tiver efi-
cácia, isso precisa ser revisto, 
porque poderíamos estar inves-
tindo em mais consultas online, 
em aparelhos de hemodiálise. 
Há um risco de descobrir que 
estamos jogando dinheiro fora. 
Pode ser aí que está o gargalo. 
A população é culpada? É sim, 
mas o sistema faz com que ela 
seja culpada a partir do mo-
mento que o teste dá negativo 
mesmo ela apresentando todos 
os sintomas da doença. O Mu-
nicípio autoriza essas pessoas 
a circularem. Cadê o rastrea-
mento do vírus?”, questionou.

 � POSICIONAMENTO

O Diário solicitou à Prefeitu-
ra de Uberlândia uma entrevista 
com um porta-voz responsável 
pela área da Saúde para escla-
recer o motivo da disparidade 
dos testes que estão sendo 
realizados na rede pública, ou 
pelo menos um posicionamento 
do Município sobre o assunto, 
mas não obteve resposta até o 
fechamento desta edição. 

CLEITON BORGES/SECOM/PMU

Pacientes alegam que, na 
maioria das vezes, resultado 
apresenta “falso negativo”
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Força-tarefa realiza 18 
interdições no comércio
| AÇÕES OCORREM DURANTE FASE RÍGIDA DE ENFRENTAMENTO À COVID

� DA REDAÇÃO

Uma força-tarefa para 
garantir o respeito às 
regras de funcionamento 

do comércio foi realizada entre 
sábado (20) e segunda-feira 
(22). Segundo levantamen-
to realizado pelo Procon de 
Uberlândia, foram feitas 519 
orientações a comerciantes, 18 
interdições, uma apreensão de 
mercadorias e uma autuação 
no estacionamento do Teatro 
Municipal devido a uma aglo-
meração de pessoas. Ao todo, 
foram percorridos, aproxima-
damente, 1.100 quilômetros e 
fiscalizados mais de 70 bairros, 
garantindo cobertura em todas 
as regiões da cidade.

Os trabalhos contaram com 
servidores da Superintendên-
cia de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), da Se-

cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Serviços Urbanos e 
da Vigilância Sanitária, além do 
apoio integral da Polícia Militar.

As medidas foram neces-
sárias diante da implanta-
ção da fase rígida do Plano 
Municipal de Funcionamento 
das Atividades Econômicas, 
motivada pelo aumento dos 
casos, das internações e das 
mortes devido à pandemia do 
novo coronavírus na cidade. 
Nesta etapa, passaram a valer 
as últimas deliberações do 
Núcleo Estratégico do Comitê 
Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19.

De acordo com o superin-
tendente do Procon, Egmar 
Ferraz, a fiscalização continua-
rá de forma ininterrupta, fazen-
do valer as deliberações impos-
tas pelo Núcleo Estratégico, 
inclusive no que diz respeito às 

novas deliberações municipais 
divulgadas na edição especial 
do Diário Oficial do Município 
desta segunda-feira (22). “Tem 
que haver respeito com as de-
terminações legais e do Núcleo 
Estratégico. Isto é para o bem 
de todos”, disse. 

Segundo Egmar Ferraz, 
quando verificada alguma irre-
gularidade, o estabelecimento 
pode ser interditado nos prazo 
de 10 ou 15 dias ou enquanto 
as determinações de combate 
à pandemia estiverem em 
vigor.

� DENÚNCIAS

Os moradores que perce-
berem qualquer irregularidade 
podem denunciar pelo telefone 
151. Outra opção é o Zap da 
Prefeitura, no número (34) 
99774-0616. Neste recurso, 

assim que o solicitante envia a 
mensagem, uma resposta au-
tomática oferece sete opções. 
Dentre elas, a pessoa deve es-
colher a número 3, referente ao 
Procon. A partir daí, podem ser 
feitas denúncias referentes a 
estabelecimentos abertos irre-
gularmente e preços abusivos.

Sobre aglomerações de 
pessoas e festas clandestinas 
a denúncia deve ser feita dire-
tamente para a Policia Militar 
(PM), no telefone 190.

Canais de denúncia:

• Zap da Prefeitura: (34) 
99774-0616

• Fale com o Procon: 151
• Polícia Militar (PM): 190
• E-mail: procon@uberlandia.

mg.gov.br
• Site: faleprocon.uberlandia.

mg.gov.br

FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
SECOM/PMU

Fiscais percorreram 
mais de 70 bairros 
em Uberlândia
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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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Em fase final, ponte do 
Praia recebe pavimentação
 | ESTRUTURA SERÁ ELO ENTRE REGIÕES CENTRAL, SUL E OESTE DE UBERLÂNDIA

 � DA REDAÇÃO

Em fase de acabamento, a 
ponte Aldorando Dias de 
Souza (ponte do Praia) 

começou a receber a pavimen-
tação nesta semana. A etapa 

é uma das finais para que o 
empreendimento seja concluí-
do e entregue à população. 
Com 256 metros de extensão, 
considerando os 202 metros 
de ponte mais os acessos, a 
estrutura será um elo entre as 
regiões central, oeste e sul de 

OBRA

Uberlândia.
“Além da pavimentação, 

os trabalhadores atuam ainda 
nas questões de paisagismo, 
geometria de trânsito e outros 
acabamentos. Estamos muito 
felizes em saber que em pouco 
tempo a ponte será entregue, 
resolvendo um dos principais 
gargalos na mobilidade da 
cidade”, disse o secretário 
municipal de Obras, Norberto 
Nunes.

Além de oferecer mais agi-
lidade e diminuir o tempo de 
viagem para os motoristas 
que passam pelo local, a ex-
pectativa é que a intervenção 
proporcione as mesmas me-
lhorias para as cinco linhas de 
ônibus que passam no trecho. 

Serão mais de dez bairros be-
neficiados em uma região que 
recebe, diariamente, cerca de 
100 mil veículos e por onde se 
deslocam uma média de 14 mil 
passageiros com o auxílio do 
transporte público.

A obra viabilizada pela 
Prefeitura de Uberlândia, por 
meio do programa Uberlândia 
Integrada II, é fiscalizada pela 
administração municipal, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras, e executada pela 
BT Construtora, empresa es-
colhida por meio do Regime 
Diferenciado de Contratação 
(RDC), que é um sistema lici-
tatório mais ágil. O contrato foi 
assinado no final de fevereiro 
do ano passado.

CLEITON BORGES/SECOM/PMU

Trabalhadores fazem 
asfaltamento na obra
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Anvisa concede registro 
definitivo para a Pfizer
 | IMUNIZANTE É O PRIMEIRO A OBTER AUTORIZAÇÃO DEFINITIVA NO BRASIL

 � AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) concedeu nesta 

terça (23) o registro definitivo 
à vacina contra a covid-19 de-
senvolvida pela farmacêutica 
norte-americana Pfizer em 
parceria com a empresa de 
biotecnologia alemã BioNtech. 
A concessão do registro foi 
anunciada pelo diretor-presi-
dente da agência reguladora, 
Antônio Barra Torres, que 
destacou que a análise para a 
liberação do imunizante levou 
17 dias.

“O imunizante do Labora-
tório Pfizer/Biontech teve sua 
segurança, qualidade e eficá-
cia aferidas e atestadas pela 
equipe técnica de servidores da 
Anvisa, que prossegue no seu 

trabalho de proteger a saúde 
do cidadão brasileiro”, disse 
Barra Torres ao anunciar o re-
gistro. “Esperamos que outras 
vacinas estejam, em breve, 
sendo avaliadas e aprovadas”, 
acrescentou.

A vacina é a primeira a obter 
o registro definitivo no Brasil. 
O imunizante se chama Comi-
narty. A empresa entrou no dia 
6 de fevereiro com o pedido 
de registro definitivo da vacina 
contra a covid-19. O imunizan-
te, entretanto, ainda não está 
disponível no país.

Em dezembro, a Pfizer já 
havia anunciado que não faria 
pedido para uso emergencial 
da sua vacina no Brasil, e que 
seguiria o processo de sub-
missão diretamente para um 
registro definitivo. À época, a 
empresa disse considerar o 
procedimento “mais célere”, 

além de mais amplo.
Segundo a Pfizer, 2,9 mil 

voluntários participaram dos 
testes clínicos de sua vacina 
no Brasil. No mundo todo, 
foram 44 mil participantes em 
150 centros de seis países, 
incluindo África do Sul, Alema-
nha, Argentina, Estados Unidos 
e Turquia. Os resultados da 
terceira e última fase de testes 
do imunizante, divulgados em 
novembro, apontaram eficácia 
de 95% contra o novo corona-
vírus (covid-19).

De acordo com a Anvi-
sa, o registro “abre caminho 
para a introdução no mercado 
de uma vacina com todas 
as salvaguardas, controles e 
obrigações resultantes dessa 
concessão”. Até então, as 
vacinas aprovadas no Brasil 
são para uso emergencial: a 
CoronaVac, produzida pelo 

Instituto Butantan em parceria 
com a farmacêutica chinesa 
Sinovac, e a vacina produzida 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) em parceria com a 
Universidade de Oxford e o 
laboratório inglês AstraZeneca.

De acordo com a Anvisa, 
entre as autoridades referen-
dadas pela Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), 
a agência reguladora brasileira 
é a primeira a conceder o re-
gistro de uma vacina contra a 
covid-19.

O pedido de registro defini-
tivo é o segundo que a Anvisa 
recebe para uma vacina contra 
a covid-19. O primeiro foi feito 
em 29 de janeiro e é relativo 
à vacina desenvolvida pela 
farmacêutica AstraZeneca em 
parceria com a Universidade de 
Oxford, que já tem autorização 
para uso emergencial no país.

VACINAÇÃO
MARCELLO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Análise para a liberação do 
imunizante levou 17 dias

BRASIL & MUNDO | 9DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário CARLOS ROBERTO DUARTE 
JÚNIOR (CTPS 008480516/série 0030 MG) que, considerando sua ausência injustificada do 
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 23/02/2021, 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. Além disso, nas próximas 72 horas a empresa entrará em contato, por 
ligação ou email, para agendamento da retirada dos aparelhos concedidos pela Empresa ao 
funcionário para execução do trabalho remoto e que, caso não haja a devolução dos 
equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Fica o funcionário 
comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 03/03/2021 
às 14:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, com sede nesta cidade, à Av. Nicomedes 
Alves dos Santos n° 4000 Bairro Morada da Colina, através de sua Diretoria, devidamente representada 
por seu Presidente ANTONIO NAVES DE OLIVEIRA, convoca através do presente Edital, todos os 
associados em dia com suas obrigações estatutárias da ICASU, para a Assembleia Geral Ordinária que 
será realizada sede da ICASU, às 17 horas em primeira convocação com a maioria absoluta dos 
associados, em segunda convocação trinta minutos após a primeira, e com mais de um terço dos 
associados, ou com qualquer número, na convocação seguinte, sendo estas convocações no dia 29 de 
março de 2021 com a seguinte ordem do dia.

1.Eleição da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para um mandato de três anos 
conforme elencado no artigo 19, 1. do presente Estatuto. 

2.A inscrição das chapas interessadas deverá ocorrer na sede da ICASU com a Comissão Eleitoral 
designada até vinte dias antes da eleição, que se realizara dentre as chapas devidamente inscritas, no 
horário das 08 às 17 horas de segunda a sexta-feira com o membro da comissão eleitoral Rosinilda 
Cordeiro da Silva

3.A documentação das chapas inscritas serão submetidas à apreciação da Comissão Eleitoral 
constituída para este fim.

4.Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da ICASU que não tiverem débito 
com a Instituição, além de não responderem a processo criminal ou à ação civil de prestação de contas 
da Instituição, e que não estejam proibidos de transacionar com a Administração Pública Direta ou 
Indireta, conforme artigo 4 § 1° do Estatuto.

5.Somente poderá concorrer na eleição as chapas que estejam completas em sua composição, para 
isso devem constar três membros do Conselho Deliberativo, nove membros na Diretoria Social Estatutá-
ria, três membros do Conselho Fiscal, sempre respeitando o exposto no Estatuto Social da Instituição.

6.É vedada a participação de funcionários da ICASU na Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal, ainda que cedidos ou com vinculo empregatício direto ou indireto.

Uberlândia, 23 de fevereiro de 2021.

Antônio Naves de Oliveira
Instituição Cristã de Atenção Socioterapeutica de Uberlândia

ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia
Unid. 1 - Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3900 - Jd. Karaíba
CEP: 38411-106 - Uberlândia/MG
Tel./Fax: (34) 3214-9088/ (34) 3236-4040
Reconhecida da Utilidade Pública Estadual- Lei nº 5218 de 10/07/69
Reconhecida da Utilidade Pública Municipal- Lei nº 1727 de 21/06/68
Reconhecida da Utilidade Pública Federal- Lei nº 91108 de 12/03/85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 04/2021 - SRP. Será realizado no dia 10 de março 
de 2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 024/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 04/2021- SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios e itens de higiene que compõem o kit “Auxílio Emergencial Escolar” por família, 
para distribuição aos pais ou responsáveis pelos alunos da rede de ensino do município: creches 
municipais, centros de educação infantil, ensino fundamental e pré escolar, durante o período 
de suspensão das atividades escolares, decorrente de ações de enfrentamento da  pandemia 
Covid-19, em conformidade com a Lei Federal n° 13.987, de 07 de abril de 2020 e Lei Municipal 
n° 4.515 de 17 de abril de 2020, recursos Pnae e Recursos Próprios, com reserva de itens para 
participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura 
municipal à Rua Artur Bernardes n° 170.  Coromandel-MG, 11 de fevereiro de 2021. Cairon 
Dairel Silva – Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de matérias de expediente
(pasta suspensa. Caixa para arquivo, clips, envelopes, fita adesiva, lápis, caneta

esferográfica e outros) para desenvolvimento das atividades operacionais da Prefeitura
Municipal de Uberlândia. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 10/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 22 de fevereiro de 2021.MARLY
VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO. O Diretor Geral do Departamento
Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará
realizar o Processo Licitatório nº 021/2021, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do
tipo "Menor Preço Item" - Estimado, no dia 11 de março de 2021 às  09:00 horas, no Auditório
de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-
142, que visa a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio, Acetileno e mistura de
Gases para solda MIG, para uso nas manutenções e obras desenvolvidas pelo DMAE, durante
o ano de 2021, em atendimento a Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos
interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos,
das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 23 de fevereiro de 2021. Adicionaldo dos Reis
Cardoso-Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 39.046, publicada no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro de
2015, no uso de suas atribuições, INTIMA o servidor público municipal Ivan
Pereira de Paula, matrícula nº 16.901-3, pelo presente edital, por se encontrar em
local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações, intimações e citações, após diversas
tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado
em seus assentamentos funcionais, dos termos do DECRETO S/Nº, publicado
no DOM, edição nº 6036, de 20 de janeiro de 2021, conforme decisão proferida
nos autos do processo administrativo disciplinar de nº 338/2015, publicada no
DOM, edição nº 5906, de 09 de julho de 2015, a qual fixa a penalidade de
DEMISSÃO, cujo t râns i to em julgado adminis trat i vo se deu em 12/01/
2021.Uberlândia, 22 de fevereiro de 2021.Fernanda Galvão

INTIMAÇÃO

UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ 26.185.199/0001-63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

Pelo presente edital de convocação, Dr. RICARDO MANOEL LOURENÇO, presidente da 
UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ 
26.185.199/0001-63, convoca todos os seus cooperados para a 31ª Assembleia Geral 
Ordinária e 38ª Assembleia Geral Extraordinária, mediante participação e votação a 
distância (sem participação presencial), via sistema eletrônico e transmissão simultânea 
da sede da cooperativa, situada a Avenida João XXIII, 697, Santa Maria, Uberlândia-MG, 
considerando as atuais circunstâncias devido a pandemia do novo Coronavírus COVID-
-19 e em conformidade com a lei 14.030 de 28 de julho de 2020 nos moldes do artigo 5º 
da 14.010/2020, Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e a Instrução Normativa nº 79 do DREI - 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, no dia 18 de março de 2021, em 
primeira convocação às 16h com quórum do artigo 22º do Estatuto Social, qual seja, com 
presença mínima de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; na falta de quórum, em 
Segunda convocação às 17h, com presença mínima de metade mais um dos cooperados 
com direito a voto; e ainda na falta de quórum, em terceira convocação às 18h, com 
presença mínima de dez cooperados com direito a voto, esclarecendo-se que o número 
de cooperados é de 402 com direito a voto conforme Art. 5 do Estatuto Social da Uniodon-
to Regional, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraor-
dinária: I) - Alteração no Art. 5º do Estatuto Social conforme expresso pelo Conselho de 
Administração. II) Possibilita a apresentação de defesa de cooperados eliminados.  
Assembleia Geral Ordinária I) - Prestação de Contas do Exercício 2020, compreendendo; 
a) - Relatório de Gestão, balanço, demonstrativo de conta sobras e perdas; b) - Parecer 
do Conselho Fiscal, e dos Auditores Independentes; II) - Dar destinação às sobras ou 
perdas; III) - Deliberação quanto ao “pró-labore” para os membros do Conselho de 
Administração e o valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal; 
IV) - Restituição de cotas aos ex-cooperados. V) – Eleição e Posse dos membros do 
Conselho Fiscal para o exercício de 2021, cujos candidatos obedecidos o Estatuto da 
Cooperativa, Lei das Cooperativas nº. 5.764/71 e Lei de Seguros de Planos de Saúde nº. 
9.656/98 deverão registrar sua candidatura individual na sede da UNIODONTO 
UBERLÂNDIA até o dia 03 de março de 2021. De acordo com o Estatuto Social da 
Cooperativa Art. 23º Parágrafo 2º a votação será realizada no dia 18 de março de 2021 
das 08h00min às 17h00min, por meio de plataforma online.

A transmissão da assembleia e participação e votação a distância dos(as) senhores(as) 
cooperados(as) ocorrerá mediante atuação remota via sistema eletrônico disponibilizado 
pela cooperativa, cujo acesso ocorrerá mediante utilização de um link, login e senha que 
permitirão a todos conectarem-se, acompanhar a assembleia e votar, os quais serão 
enviados para o endereço de e-mail dos cooperados, cadastrado na cooperativa até o dia 
16 de março de 2.021. Caso o(a) cooperado(a) deseje recebê-los em outro e-mail que 
não aquele cadastrado na cooperativa, deverá fazer contato até o dia 16 de março de 
2.021 pelo telefone 34.3228 8107 ou e-mail relacionamento@uniodontouberlandia.-
com.br, fornecendo o outro endereço de e-mail.

A empresa responsável pelo sistema eletrônico de participação e votação a distância 
será a TELEMEETING, com a qual a UNIODONTO firmou contrato, sendo que o sistema 
oferecido assegura transparência, segurança e sigilo do voto nas eleições para os órgãos 
sociais. Além disso, o sistema possibilita a maior participação dos cooperados, os quais 
poderão conectar-se na assembleia em tempo real e votar diretamente de seus computa-
dores, tablets ou smartphones, sendo que ao término de cada votação o resultado é 
visualizado simultaneamente por todos os participantes da Assembleia, bastando apenas 
estarem conectados à internet por conta própria através de rede WIFI ou através de 
dados móveis 3G/4G.

Outras informações a respeito da assembleia digital podem ser solicitadas pelo e-mail 
relacionamento@uniodontouberlandia.com.br ou telefone 34.3228 8107.

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2021.
RICARDO MANOEL LOURENÇO

Diretor Presidente
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Deputados são alvos de 
processos disciplinares
 | DANIEL SILVEIRA E FLORDELIS VÃO RESPONDER POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR 

 � AGÊNCIA BRASIL

O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputa-

dos instaurou nesta terça (23) 
processo disciplinar contra os 
deputados Daniel Silveira (PS-
L-RJ) e Flordelis (PSD-RJ) por 
quebra de decoro parlamentar. 
Os procedimentos podem levar 
os parlamentares a perder o 
mandato.

Após a instauração dos 
processos, o presidente do 
colegiado, deputado Juscelino 
Filho (DEM-MA), convocou 
nova reunião para esta quarta 
(24).

A representação contra o 
deputado Daniel Silveira foi 
formulada pela Mesa Diretora 
da Câmara. Também apresen-
taram um documento pedindo 
a cassação do deputado seis 
partidos.

Silveira responderá ao pro-
cesso em razão de um vídeo 

onde agride verbalmente e 
incita violência contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O deputado também exaltou 
o Ato Institucional (AI-5), ins-
trumento de repressão usado 
durante a ditadura militar, que 
fechou o Congresso e cassou 
mandatos de juízes e parla-
mentares.

O presidente do colegiado 
sorteou o nome de três parla-
mentares que poderão relatar 
o processo: Professora Rosa 
Neide (PT-MT), Fernando Ro-
dolfo (PL-PE) e Luiz Carlos 
(PSDB-AP).

O parlamentar está preso 
desde o dia 16, após divulgar 
o vídeo. 

Na semana passada, a Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) pediu ao STF a abertura 
de inquérito para investigar a 
conduta do deputado.

Após ser preso pela Polícia 
Federal, por determinação 
do ministro Alexandre de Mo-

raes, Silveira foi levado para 
o Instituto Médico Legal (IML) 
do Rio de Janeiro. No local, o 
parlamentar discutiu com uma 
servidora do órgão após se 
recusar a utilizar máscara facial 
como medida de proteção à 
covid-19.

No documento enviado ao 
STF, o vice-procurador-geral 
da República Humberto Jac-
ques de Medeiros pede que 
sejam apurados os crimes de 
desacato e infração de medida 
sanitária preventiva.

 � FLORDELIS

A representação contra a 
deputada Flordelis também foi 
elaborada pela Mesa Diretora 
da Casa em outubro do ano 
passado. Ela é acusada de ser 
a mandante do assassinato do 
marido, o pastor Anderson do 
Carmo, morto a tiros no dia 16 
de junho de 2019 na casa da 
família, em Niterói, região me-
tropolitana do Rio de Janeiro.

Foram sorteados para com-
por a lista tríplice para escolha 
do relator do processo os 
deputados Alexandre Leite 
(DEM-SP), Fábio Schiochet 
(PSL-SC) e Gilson Marques 
(Novo-SC).

Tanto no caso de Daniel 
Silveira quanto no de Flordelis 
caberá ao presidente do con-
selho escolher um nome entre 
os sorteados para ser o relator.

 � SUSPENSÃO

Flordelis foi suspensa do 
exercício do mandato parla-
mentar pelos desembargado-
res da 2ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. A decisão 
foi tomada na tarde desta 
terça-feira e será encaminha-
da à Câmara dos Deputados 
para que os parlamentares 
se pronunciem a respeito da 
manutenção do afastamento.

CONSELHO DE ÉTICA
PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente do colegiado 
convocou nova reunião 
para esta quarta (24)
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CBF define a escala de  
árbitros da última rodada
 | JOGOS VÃO ACONTECER SIMULTANEAMENTE NA QUINTA-FEIRA (25), ÀS 21H30

 � AGÊNCIA BRASIL

A um dia da última rodada 
da Série A do Campeo-
nato Brasileiro, que defi-

nirá o campeão de 2020, foram 
anunciados os árbitros centrais 
que apitarão as partidas de 
quinta-feira (25), com início 
simultâneo às 21h30 (horário 
de Brasília).  Após audiência 
pública, a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) divul-
gou, na tarde de segunda-feira 
(22), a escala de arbitragem. 

No estádio do Morumbi, o 
árbitro Rodolpho Toski Mar-
ques foi designado para o 
duelo entre o líder Flamengo 

e o São Paulo. Já o árbitro 
de campo responsável pelo 
embate entre Internacional (2º 
colocado) e Corinthians (10º) 
será Wilton Pereira Sampaio. 
A relação completa da arbitra-
gem em cada partida - incluin-
do assistentes e VAR - está 
disponível no site da CBF. 

Confira abaixo os árbitros 
centrais dos demais jogos da 
38ª rodada do Brasileirão:

• Fluminense x Botafogo 
(Maracanã-RJ) - Anderson 
Daronco

• Vasco x Goiás (São Januá-
rio-RJ) - Leandro Pedro 
Vuaden

• Red Bull Bragantino x Grê-
mio (Nabi Abi Chedid-SP) 
- Ramon Abatti Abel

• Atlético-MG x Palmeiras 
(Mineirão-MG) - Heber Ro-
berto Lopes

• Bahia x Santos (Arena 
Fonte Nova-BA) - Paulo 
Roberto Alves Junior

• Athletico-PR x Sport (Arena 
da Baixada-PR) - Flávio 
Rodrigues de Souza

• Ceará x Botafogo (Are-
na Castelã-CE) - Raphael 
Claus

• Atlético-GO x Corinthians 
(Antônio Accioly-GO) - Edi-
na Alves Batista

 � MUDANÇAS

A CBF também anunciou, 
nesta segunda-feira (22), que 
mudou o horário do segundo jogo 
da final da Copa do Brasil, entre 
Palmeiras e Grêmio, das 16h (ho-
rário de Brasília) para as 18h do 
dia 7 de março, no Allianz Parque, 
em São Paulo. O primeiro jogo da 
competição nacional continua pro-
gramado para o próximo domingo 
(28), a partir das 16h, na Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre.

O Palmeiras luta pelo quarto 
título da competição, enquanto 
o Grêmio busca empatar com o 
Cruzeiro como o maior vence-
dor da Copa do Brasil, com seis 
títulos.

BRASILEIRÃO
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Rodolpho Toski 
Marques apita São 
Paulo e Flamengo
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O futebol está 
na boca do 
povo!

Chegou a semana decisi-
va e muita esperada para o 
Uberlândia Esporte Clube, pós 
a conturbada derrota contra 
a forte equipe do Tombense, 
equipe por sinal de Eduardo 
Uran, grande empresário do 
futebol brasileiro.

Pós a derrota a repercussão 
foi estrondosa, muita gente 
criou expectativas e já se frus-
traram no primeiro jogo.

A equipe do Uberlândia 
Esporte Clube tem um bom trei-
nador, conhecedor do futebol e 
experiente, agora é preciso da 
vida a essa equipe, que oscilou 
bastante na partida, o Uber-
lândia Esporte precisa de um 
10, e não é qualquer jogador 
que fará um 10, alguém que 
quebre as linhas, que faz a bola 

chegar perto dos atacantes e 
tenha total domínio da famosa 
“posse de bola” que todo trei-
nador quer.

Uberlândia Esporte precisa 
de outro goleiro, o atual não 
está 100%, risco grandioso 
para grandes partidas que 
virão.

É necessário entender se 
o time conseguiu captar o de-
senho tático do técnico ou se 
são ruins.

O desenho fora de campo 
estava bem armado, o marke-
ting, organização e muita gente 
acompanhando a partida, mas 
agora é preciso concertar os 
erros, montar a equipe e somar 
pontos.

Não dá pra dar a desculpa 
que não tem dinheiro, que está 
pagando as contas, não dá, 
a diretoria eleita juntou muita 
gente eficaz para que esse 
seja o discurso pós-derrota. O 
time precisa de peças, jogos e 
confiança.

E atual diretoria precisa de 
tempo, Renio tem toda capaci-
dade de ir bem, e o tempo dirá. 
Mas o Verdão já está na boca 
do povo, haja coração.

Também está na boca do 
povo, Flamengo e Internacio-
nal, a expulsão de Rodinei, os 
erros de arbitragem, 1 milhão 
para a multa onde Rodinei 
poderia jogar, a derrota do São 
Paulo para o Botafogo.

O Flamengo tem a chance 
de ser Campeão, vai enfrentar 
ninguém menos que o seu 
maior rival na temporada, onde 
perdeu todos os jogos, e com 
a derrota do São Paulo para o 
Botafogo o São Paulo se não 
vencer o Flamengo poderá ser 
superado pelo Fluminense na 
tabela do Brasileirão e estar 
fora do G4, pinga fogo essa 
decisão.

O Internacional pega o Co-
rinthians, que vai ao Sul passar 
frio, pois não tem nenhuma 
ganância de nada e apenas irá 

coroar a possibilidade do título 
ao Internacional.

Mancini jurou na TV que vai 
pro jogo, que quer vencer, mas 
a possibilidade disso acontecer 
é mínima.

O Inter vem completo, o 
Flamengo a espera de Gabigol 
visto que Rodrigo Caio já está 
100%.

O Flamengo depende de 
si, o Internacional depende do 
São Paulo, todos serão contra 
o Flamengo, aliás ninguém 
quer ver um time ter hegemonia 
no Futebol.

O Internacional de Abel é 
a grande surpresa da com-
petição, que time acertado, 
postura eficaz, que sabe o que 
quer, linhas que sabe contra 
atacar de verdade, Abelão me 
surpreendeu.

O Futebol voltou a estar 
na boca do povo, saudades 
de quando Brasileirão tinha o 
famoso mata mata!

Paixão Futebol

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

DIVULGAÇÃO
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

JARDIM PATRÍCIA – Vendo um 
apto de 78m² no 1º andar 204, no 
Condomínio Morada do Bosque 
localizado na Av. do Óleo ,361.  
Com 3/4, sendo 1 suíte, com 2 
quartos armários embutidos, 
banheiro social, com box nos 
dois banheiros, sala com sacada 
com uma boa vista, cozinha com 
armários e área de serviço, con-
domínio R$196,00, valor do apto 
R $ 186.500,00. Contato Rogério 
34 99870-3434/ 34 99102-6385.

CASAS

JARDIM HOLANDA -  vendo uma 
casa 3/4, duas suítes, sala ampla, 
cozinha, área de serviços ampla, 
1 cômodo de despejo. Valor R$ 
480.000,00. Tratar com Gledes 34 
99663-1321/ 34 99154-3601. 
LARANJEIRAS - vendo 2 casas 
em um terreno de 250m² , sendo 

cada uma com 2/4, sala, cozi-
nha, banheiro e área de serviço 
e quintal. Localizada na Rua Con-
gresso ,640. Não financia. Valor 
R$ 160.000,00. Tratar 34 99879-
0979 / 34 99214-6810.

TERRENOS

JARDIM IPANEMA -  Ótimo para 
Construtor! Vendo ótimo lote 
no Asfalto. Próximo ao Aero-
porto, 307m². POR APENAS 
R$ 75.000,00 à vista. (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925
 MORADA NOVA -  Oportunida-
de.  Vendo terreno 250m, des-
membrado, financiamento dire-
to com Avelar Imóveis. Entrada 
R$5.280,00 + 180X R$570,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) - Creci 
MGJ5925.
 MORADA NOVA -  Vendo Lote 
Bem Localizado, Área de 20x50. 
Por apenas R$ 60.000,00 (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925.
CANAÃ -  Ótimo para Construtor! 

Vendo ótimo lote de esquina. Fi-
nanciamento direto com a Imo-
biliária. Entrada de apenas R$ 
9.280,00 + 180 Parcelas Iniciais 
de R$ 1.002,00 ou R$ 92.800,00 
à vista. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis - Creci MGJ5925
SANTA MÔNICA – Vendo ou per-
muto um terreno com casa sim-
ples de 360m², com documen-
tação avaliado em R$ 380 mil, 
pertinho da UFU e das demais 
localidades. Valor em mãos R$ 
350.000,00 ou Apartamento no 
local mais 240 mil. Interessados 
entrar em contato direto com o 
proprietário 34 99133-46.

OPORTUNIDADE

AUXILIAR DE COZINHA - Contrata-
-se para Pizzaria com ou sem ex-
periência para horário das 15hs às 
23h20 de domingo a segunda es-
cala 6x1. Currículo para: vagas2@
bellacapri.com.br
AUXILIAR DE MONTAGEM E SER-
RALHERIA - Necessário saber sol-
dar em eletrodo. Currículo para Av. 
Cesário Crosara 2469 Roosevelt.
AUXILIAR ELETRICISTA -Preci-
sa-se de Auxiliar de eletricista. 
Desejável CNH B e curso na área 
elétrica. Currículo para Av. Cesário 
Crosara 2469 Roosevelt
COSTUREIRA -  Contrata- se cos-
tureiras com prática em maquinas 
reta, overloque e pespontadeira. 

Oferece salário, vale alimentação 
e vale transporte. Falar com Joana 
34 98862-5548/ 34 3216-6305.
ELETRICISTA MONTADOR –  Preci-
sa-se Eletricista montador indus-
trial, desejável CNH B e NR 10. Cur-
rículo na Av. Cesário Crosara 2469 
Roosevelt.
PROJETISTA ELÉTRICO- Precisa- 
se Projetista elétrico, Curso técnico 
eletrotécnica ou superior, Autocad 
avançado e pacote office Word/Ex-
cel. Currículo na Av. Cesário Crosa-
ra 2469 Roosevelt.
SERVIÇOS GERAIS -  Precisa -se de 
um rapaz ou senhor para trabalhar 
em uma fazenda em serviços ge-
rais leve, que tenha animo e dispo-
sição. Tratar  34 99145-1304 / 34 
99696-6667
SOLDADOR SERRALHEIRO -  Preci-
sa- se Soldador /Serralheiro. Boa 
experiência em Solda Eletrodo e 
Tig (INOX). Currículo na Av. Cesário 
Crosara 2469 Roosevelt

DIVERSOS

Venha ser um Cliente Oculto IBRC! 
-  Um dinheirinho extra cai bem a 
qualquer momento, né? Se você 
tem: - Celular, notebook ou pc da 
Positivo Informática; - Produtos 
das marcas Samsung, Electrolux 
ou Panasonic (geladeira, fogão, 
micro-ondas, lawado). Faça conta-
to conosco, através do (11) 3372-
4087.

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

DR. MATHEUS SILVESTRE MINUCCI

CONSULTAS:
34 3231-9299

34 99686-7447

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

CIRURGIÃO-DENTISTA 
CRO 47151

IMPLANTES DENTÁRIOS
Porque você merece sorri pra vida!

Tratamentos especiais para 3ª idade

ESTAMOS CONTRATANDO!

Os Postos Eldorado, é um grupo  que está 
sempre em busca de pessoas comprometidas 
com a qualidade na prestação de serviços em 
todos os setores. Por isso estamos contratan-
do profissionais qualificados para as seguintes 
funções: 

Envie seu currículo para o email:
POSTOPALMASUDI@OUTLOOK.COM

- Administrativo;                     
- Gerente de Pista;                   
- Frentista Vendedor;

- Troca de óleo; 
- Caixa;                                               
- e outros. 

287ha, terras de campos, Vargem do Pião, na Faz. Estivinha,
acesso pela Rod. BR-452 sentido Uberlândia – Araxá,

Km 156, confrontado c/ Rio Uberabinha.

Inicial R$ 975.264,00 (PARCELÁVEL)

FAZENDA EM UBERLÂNDIA/MG

leiloesjudiciaismgnorte.com.br | 0800-707-9272
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Grupo EMCANTAR lança novo 
espetáculo na quinta (25)
 | MUSICAL ‘A CIGARRA E A FORMIGA’ SERÁ EXIBIDO ÀS 19H NO YOUTUBE 

 � DA REDAÇÃO

“A Cigarra e a For-
miga” é uma das 
fábulas mais co-

nhecidas de Esopo, autor 
da Grécia Antiga. A história, 
criada por volta de 550 a.C, 
compõe a coletânea de fábu-
las da tradição popular oral e 
ainda nos dias de hoje é di-
fundida e presente em nossas 
memórias. 

A breve narrativa original 
conta a história de duas per-
sonagens alegóricas e carre-
gadas de simbologias. De um 
lado, uma formiga trabalha-
dora e precavida, e do outro, 
uma cigarra displicente e pre-
guiçosa. Uma passa o verão 
trabalhando de forma diligente 
enquanto a outra aproveita os 
dias de verão cantando.

E como toda fábula tem 
uma lição de moral, a dessa 
história é de que todas as 
ações geram consequências. 
O esforço da pequena formiga 
é compensado pela fartura e a 
cigarra, que não se preparou 
e nem se preocupou, morre 
faminta. Mas a fábula, desde 
que foi registrada em versos 
franceses por La Fontaine, ga-
nhou várias versões por todo 
o mundo. E o Grupo EMCAN-
TAR agora também apresenta 
a sua, em forma de musical.

Na nova versão, que tem 
sua estreia gratuita marcada 
para esta quinta-feira (25), às 
19h, no canal EMCANTAR no 
YouTube, a formiga é sertane-
ja e permanece representando 
o trabalhador. Já a cigarra, na 
original história a displicente 
cantora, passa a ser uma sá-
bia cigana, que também repre-
senta o labor, apresentando o 
canto, a arte como ofício. 

“A história das duas per-
sonagens também simboliza 

TEATRO

músicas autorais concebidas 
conjuntamente por Carlos Jú-
nior (Kju), Ana Lopez, Viviane 
Rodrigues, Carlim Ribeiro e 
Marco Aurélio Querubim.

 � NOVIDADE NO PALCO

Concebido durante a pan-
demia, surpreendente a todo 
momento, dinâmico e mo-
derno, o novo espetáculo do 
EMCANTAR é um marco na 
história do Grupo e das car-
reiras individuais dos músicos 
da banda por ser o primeiro 
em que eles atuam também 
como atores durante todo o 
tempo. Carlim Ribeiro, Carlos 
Júnior (Kju) e Ivan Ribeiro 
fazem uma estreia e tanto, co-
locando o palco em constante 
movimento. 

“Está sendo bastante de-
safiador e agradável de fa-
zer porque é algo que fomos 
construindo no dia a dia com a 
ajuda do nosso diretor, Rafael 

Michalichem, e acabamos nos 
surpreendendo com o que o 
nosso lado artista é capaz de 
fazer”, comentou Carlos Júnior 
(Kju), que se destaca também 
como um dos compositores 
das canções do espetáculo.

Para Michalichem, o resul-
tado é o reconhecimento do 
esforço de cada um. “Como 
diretor, meu papel é mostrar o 
caminho para que eles possam 
criar, inovar e inventar seus 
personagens. Eles se mostra-
ram abertos desde o começo. 
Vê-los incorporando novos ele-
mentos a cada ensaio é muito 
bom e o desenvolvimento de 
cada um é de fato surpreen-
dente”, disse.

Assim como eles, a atuação 
das protagonistas, Viviane 
Rodrigues como a Formiga, 
e Ana Lopez como a Cigarra, 
também promete surpreender 
o público em mais esta obra 
prima do grupo mineiro feita 
para refletir, rir e se emocionar.

ARIANE FERNANDES

Releitura de La 
Fontaine é apresentado 
em forma de musical

SERVIÇO

O QUE: Espetáculo “A 
Cigarra e a Formiga”
QUEM: Grupo EMCANTAR
QUANDO: quinta-feira 
(25), às 19h
ONDE: Canal do 
EMCANTAR no YouTube

o dia a dia dos integrantes da 
companhia, que ora são cigar-
ras ora são formigas. Artistas, 
que também se forjaram edu-
cadores, gestores e empreen-
dedores de uma companhia 
que se sustenta há 25 anos no 
interior mineiro. Somos todos 
cigarras e formigas!”, enfatizou 
Ana Lopez, idealizadora do 
espetáculo.

Na versão do grupo, a his-
tória é contada por meio de 
canções autorais, em arranjos 
que conduzem o público às 
estações do ano e ao universo 
curioso dos dois animais. A 
trilha é executada e cantada 
ao vivo pelos cinco artistas no 
palco, dentre eles três músi-
cos, que compõem o coro de 
algumas cenas. 

“E é nas divertidas e emo-
cionantes cenas e falas, em-
basadas principalmente na 
poética obra Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, 
que as duas personagens 
cumprem suas funções, se 
confrontam, enfrentam seus 
medos e juntas descobrem 
quão valiosa é a sina de cada 
uma e a importância de atra-
vessar as barreiras das dife-
renças e descobrir que todos 
estamos em constante trans-
formação”, revelou Lopez.

Concebida por meio de um 
intenso processo artístico diri-
gido por Rafael Michalichem 
e que já dura cerca de oito 
meses, a versão do Grupo 
EMCANTAR tem ao todo 15 
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

PAI
CAUSADOR

CLAREIRA
ASSISIR
UOESTA
TMCMAM

DESTAPADA
LEVAID
ARCCÇO
MAFIOSO
EANTAE

INDICADOR
TINOAVI
OMAATAS

Resposta
ao apelo
do nome
(bras.)

Imposto
declarável
até abril
(sigla)

Pronome
demons-
trativo

feminino
Sucesso
da banda
Legião
Urbana

"O Monte
(?)", livro
de Paulo
Coelho

Deusa
grega da
discórdia

(Mit.)
Uma (?)!:
de jeito
nenhum

(pop)

Extensão 
de arquivos

de vídeo

 Relatório
que com-
prova reu-
niões (pl.)

O "eu"
instintivo
Presiden-
te egípcio
que selou
a paz com
Israel em

1978

Tapir
(Zool.)

Diminutivo
(abrev.)

Designação médica
da "munheca"

Aviso com antece-
dência; prevenção

Apêndices do cântaro
Waza-(?),
golpe do

judô

Desem-
bala 

(a compra)

O que a
panela de
pressão
não pode
ser, antes
de parar
de chiar

O popular
dedo "fura-

bolo"

Integrante 
da Cosa
Nostra

(?) Tolstói,
escritor
russo

Que se
enfurece

com
facilidade

Tela que
cerca ga-
linheiros

O álcool, 
em relação

à cirrose
hepática
Local da
taba, na

mata

(?) Brasil,
município
acriano 

na Tríplice
Fronteira:

Brasil,
Peru e
Bolívia   

Conjunção
alternativa
Emissora
musical

1.900, em
romanos
Amerício
(símbolo)

Trabalho

Célia Cruz,
cantora
cubana 

Sufixo de
"mioma":

tumor

(?)
Marcos,
jornalista
duque-

caxiense

4/eris. 5/assis — faina — sadat. 7/aramado — mafioso. 9/destapada.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Você vai ter pouca paciência com caminhos já 
trilhados. Não force as coisas, mas dê uma tré-
gua a sua vida cotidiana.

Você terá a oportunidade de mudança e de 
manter a sua distância. Escape sem se sentir 
culpado. Você precisa ficar sozinho na calma 
completa para recarregar suas baterias.

Faria bem acabar com um caso em andamento. 
Seu amor pela comida o está levando a fazer 
refeições muito pesadas.

Você vai fazer contatos interessantes que abri-
rão portas para você. Há previsão de amizades 
positivas florescentes no futuro.

Sua capacidade de persuadir vai funcionar mi-
lagrosamente para sair de uma situação emba-
raçosa. Você poderá contar com seus recursos.

A sorte estará com você em seus passos hoje - 
é hora de considerar um investimento financeiro 
e repensar o seu orçamento.

Você parece mais enérgico e determinado do 
que nunca. Siga as suas novas prioridades. 
Você vai se sentir cansado e precisa de uma 
mudança para fugir da rotina.

Você estará mais à vontade na empresa e é 
hora de cuidar corretamente do seu relaciona-
mento. Cuide da sua dieta para fazer alguns 
ajustes.

Use sua imaginação e você vai conseguir en-
contrar uma maneira de se fazer entender. 
Você está decidido a se manter em forma e 
suas energias estão se equilibrando.

Você será capaz de empreender uma viagem 
que está adiando há muito tempo. Esta viagem 
será bem sucedida. A qualidade do seu descan-
so deixa muito a desejar.

Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupa-
ções e evitar obstáculos. Aproveite e abandone 
hábitos que se baseiam em falsas premissas.

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

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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