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Com UTIs praticamente lotadas, 
Município faz transferência de  
dois pacientes para Alfenas (MG)

Após confirmar nova cepa do  
vírus, Prefeitura volta atrás e  
assume erro de comunicação
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Hospital de Clínicas da UFU  
vai abrir mais de 100 leitos
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POLÍTICA, UMA PERSPECTIVACláudio Di Mauro
 Geógrafo docente no IG/UFU

A expectativa 
para os jovens 
brasileiros e 
do mundo

O que deve ser necessário 
para as pessoas e para os jo-
vens dos nossos tempos?

Há muita gente que conside-
ra que o Comandante Ernesto 
Che Guevara era um homem 
sanguinário. Mas observem a 
base do seu pensamento e do 
que ele sugeria, especialmente 
aos jovens de Cuba. Por esse 
caminho e com esses argumen-
tos, formou-se um país que se 
defende com bravura e que se 
apresenta com solidariedade 
para com todos os povos que 
lutam por justiça e liberdade.

Querem fazer do Che um 
homem sem humanidade. Mas 
o que querem mesmo é que o 
capitalismo seja eterno. Algo 
impossível. O imperialismo 
capitalista é composto de fatos 
históricos por isso, tem tempo 
de validade.

O que deve compor o pro-
jeto dos jovens inclusive os 
brasileiros:

Ter honra e valorizar o fato 
de ser solidário com as popu-
lações. Que demonstre seus 
interesses em compreender e 
ajudar a todos os semelhantes 
como seres humanos.

Ser sensível às injustiças, que 
se mostre descontente contra 
algo que está sendo conduzido 
indevidamente. Os jovens e to-
dos os seres humanos precisam 
ser inquietos, mas responsáveis 
por todos os acontecimentos, in-
terferindo na condução de todas 

as ações, sentindo-se responsá-
vel por elas.

É indispensável discutir e 
pedir esclarecimentos ao que 
nos cause dúvidas. Debater, 
buscar explicação para tudo. 
Não aceitar ideias e projetos 
impostos. 

Fazer o enfrentamento para 
as formalidades desnecessá-
rias. Não aceitar as subjugações 
geralmente impostas pelas pes-
soas que ocupam posições de 
destaque e de poder. 

Identificando os caminhos 
pelos quais deve seguir a hu-
manidade e a prática de justiça, 
contribuir para os avanços das 
realidades concretas em nosso 
país e no mundo.

 Pensar e agir como pode-
mos para transformar a realida-
de que subjuga pessoas, que 
pratica o colonialismo, o racis-
mo, o feminicídio, as injustiças 
sociais, impostas às classes 
sociais subalternizadas.

Por isso, temos que nos 
esforçar para estarmos entre 
as melhores cabeças, entre os 
melhores pensadores e entre 
os melhores seres, capazes 
de agir em todas as frentes 
de ação e trabalho. Sentir-se 
inconformado se não estiver 
nas posições de frente das lutas 
pelas transformações. E aí, lutar 
por melhoras nossa posição 
e nossas ações. Isso mesmo, 
devemos ser exemplos vivos de 
que é possível a transformação 
em busca da justiça e da soli-
dariedade. Em outras palavras, 
a história não chegou ao fim, 
podemos transformá-la.  

Daí, tornam-se indispen-
sáveis os cuidados para não 
assimilar as concepções contra 

revolucionárias que se desen-
volvem em cada momento da 
história do saber, querendo 
limitar e desacreditar as práticas 
de evolução da humanidade. 
Concepções que assumem 
posições simbólicas de se cons-
tituírem na única alternativa. A 
alternativa de que nada pode 
ser feito e que as realidades não 
podem ser mudadas.

Trabalhar, buscar novas 
adesões para esse projeto de 
transformação das realidades, 
mesmo entre aquelas pessoas 
que estão desgarradas, deses-
timuladas, devem ser buscadas 
para aos poucos assimilar o pro-
jeto transformador. Daí, temos 
que ser exemplos para todas as 
pessoas, aquelas que perderam 
as esperanças, o entusiasmo 
juvenil e a fé na vida, nas ações 
por um mundo melhor. Veja-se 
que há lutas continuadas pelos 
projetos de transformação. Que 
nosso exemplo sirva de esti-
mulante para recomposição de 
suas energias e seus ânimos.

A luta para servirmos de 
exemplo tem caráter de sacri-
fício. Não apenas sacrifícios 
para lutas heroicas, mas para 
todos os momentos. Para aju-
dar aqueles que devem realizar 
pequenas tarefas, mas que 
precisam cumpri-las, aqueles 
que estão em dificuldades para 
cumprir suas tarefas, ainda que 
sejam de pequeno porte.

Daí, é necessário que este-
jamos sempre atentos à toda 
população humana. A exigência 
é de que todas as pessoas se-
jam essencialmente humanas, 
que se aproximem do que seja 
melhor a que se possa identificar 
no ser humano. E isso se conse-

gue pelo estudo, pelo trabalho, 
pelas decisões, pelo exercício 
da solidariedade continuada 
com a nossa população e com 
todas as populações do mundo. 
Sentindo-se angustiado quando 
se assassina uma pessoa em 
qualquer parte do mundo e para 
se sentir entusiasmado quando 
em qualquer lugr do mundo 
se levanta uma bandeira de 
liberdade.

 Não podemos ser limitados 
pelas fronteiras administrativas 
e territoriais de nossos países. 
Assim é que se torna indispen-
sável a prática do internacio-
nalismo e sentir as injustiças e 
sofrimentos impostos a outrem 
como coisa que nos afeta, como 
coisa própria.

Precisamos ser exemplos, 
atuando coletivamente e que 
nossos comportamentos sejam 
referências para as pessoas 
de todos os lugares, principal-
mente pelas pessoas e povos 
que estão insatisfeitos com 
a opressão e lutam por suas 
liberdades, contra a manuten-
ção das formas de expressão 
dos colonialismos e formas de 
exploração imperialistas, contra 
todas as formas de opressão do 
sistema injusto.

Que nossas ações reflitam 
como espelho para outros po-
vos, que observem o que está 
acontecendo como boas inicia-
tivas diferentes, em busca de 
liberdade e justiça. 

Precisamos em todos os 
momentos, ser dignos dessas 
referências.

É necessário que todos se-
jamos e que o Brasil seja visto 
com a solidariedade internacio-
nalista.
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HC anuncia abertura de  
122 leitos para a covid
| PROFISSIONAIS EMERGENCIAIS DEVEM CHEGAR À UNIDADE NOS PRÓXIMOS DIAS

� IGOR MARTINS

O Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal 
de Uberlândia (HC-U-

FU) confirmou, em live realiza-
da nesta quarta-feira (24), que 
deve abrir 122 novos leitos, en-
tre UTI, enfermaria e de pronto 
socorro, para atendimento à 
pacientes com covid-19. 

De acordo com o HC, so-
mente para Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) serão 
destinados 32 leitos. Sete 
deles abertos até 1º de mar-
ço na unidade. A medida já 
havia sido confirmada pelo 
Colegiado Executivo e pelo 
Comitê do hospital na última 
semana, após o anúncio da 
reorganização emergencial 
para atendimento à covid-19.

Segundo o superintendente 
do HC-UFU, Nilton Pereira 
Júnior, a reorganização do 
hospital fará com que a quanti-
dade total de leitos destinados 
à enfermidade salte de 50 para 
122, considerando os leitos de 
UTI, enfermaria e de pronto 
socorro. Durante seu pronun-
ciamento, ele confirmou que 
mais nove unidades de terapia 
intensiva foram abertas no hos-
pital na terça-feira (23).

“Dos nove leitos, nós rece-
bemos o transporte de quatro 
pacientes que já estavam em 
Uberlândia. Três deles são da 
nossa região, que abrange os 
27 municípios do Triângulo 
Norte. Além disso, os outros 
dois pacientes que estão in-
ternados nos novos leitos de 
UTI estavam no nosso pronto 
socorro”, disse.

De acordo com o superin-
tendente, o aumento de leitos 
no HC-UFU é reflexo da alta 
demanda de pacientes que 
estão contaminados com o 
vírus na região. 

� EFEITO DAS MEDIDAS 
RESTRITIVAS

Segundo Nilton Pereira 
Júnior, as políticas e ações 
tomadas pela Prefeitura de 
Uberlândia surtiram efeito na 
procura pelo HC-UFU nos úl-
timos dias. O superintendente 
afirmou que, no dia a dia, a 
unidade de Pronto Socorro 
do hospital funciona acima de 
100% em casos de acidentes, 
infartos, derrames e problemas 
clínicos em geral. Com a dimi-
nuição na circulação social, a 
situação mudou.

“Até semana passada, 80% 
dos leitos de UTI demandados 
vinham de casos gerais, on-
cológicos, traumas e infartos. 
Isso mudou drasticamente de 
uma semana para cá. Hoje, 
mais de 70% da demanda 
é de Covid. O aumento do 
isolamento social já tem sido 
refletido na prática no nosso 
pronto socorro”, detalhou o 
superintendente.

Outro ponto que contribuiu 
para um maior atendimento 
a pacientes com sintomas 
do coronavírus passa pela 
suspensão das cirurgias ele-
tivas no HC-UFU. Segundo 
Pereira Júnior, a medida con-
tribuiu para a realocação de 
profissionais da saúde para 
o setor da Covid-19. Na live, 
o superintendente garantiu 
que as cirurgias de maior 
complexidade continuarão 
sendo executadas dentro do 
hospital.

“Para atender a demanda 
da Covid-19, é importante 
suspender as cirurgias eleti-
vas. Mas o HC-UFU não parou 
de fazer cirurgias cardíacas e 
oncológicas, as mais importan-
tes. Todos os pacientes com 
câncer que precisam ser ope-
rados estão com suas cirurgias 

REFORÇO

marcadas. Elas estão ocor-
rendo. A maior demanda do 
nosso hospital continua sendo 
atender pacientes de urgência 
e emergência”, explicou.

� CONTRATAÇÕES 
EMERGENCIAIS

Ainda durante a live, Nilton 
Pereira Júnior confirmou que 
novos profissionais chegarão 
ao HC-UFU pelo concurso pu-
blico emergencial da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh). Segundo o su-
perintendente, os servidores da 

saúde auxiliarão no combate à 
Covid-19, principalmente em 
uma nova ala que foi realocada 
dentro do hospital.

De acordo com o médico, 
os 52 leitos de enfermaria ante-
riormente destinados à clínica 
médica, cardiologia, endocrino-
logia e neurologia foi realocada 
para atender exclusivamente a 
pacientes que estiverem com 
a covid-19. “Conseguiremos 
ocupar toda essa enfermaria 
com os nossos servidores e 
com os outros que estão che-
gando por meio do concurso”, 
detalhou Júnior.
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Pacientes com Covid são 
transferidos para Alfenas
 | SECRETARIA FEZ TRASLADO DE UM HOMEM (63 ANOS) E UMA MULHER (72 ANOS)

 � FERNANDO NATÁLIO

Com as Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs) da 
rede municipal de saúde 

próximas dos 100% de ocupa-
ção nas últimas semanas devi-
do ao aumento da pandemia do 
coronavírus e com 81 pessoas 
com covid-19 internadas nas 
Unidades de Atendimento 
Integrado (UAIs) aguardando 
por transferência para UTIs, a 
Prefeitura de Uberlândia, em 
parceria com outros municípios 
e o governo estadual, iniciou 
a transferência de pacientes 
que estavam hospitalizados no 
município para outras cidades. 

Nesta quarta-feira (24), dois 
pacientes que estavam interna-
dos na rede municipal foram 
transferidos para a Santa Casa 
de Alfenas, no sul de Minas 
Gerais. Segundo informações 
da Prefeitura de Uberlândia, os 
pacientes diagnosticados com 
covid-19 são um homem (63 
anos) e uma mulher (72 anos), 
residentes de Uberlândia, e 
que estavam internados no 
Centro de Internação Missão 
Sal da Terra e Unidade de 
Atendimento Integrado (UAI) 
do bairro Tibery, respectiva-
mente.

A transferência dos pa-
cientes é uma das medidas 
adotadas pelo prefeito de Uber-
lândia, Odelmo Leão, nas últi-
mas semanas, para enfrentar 
o agravamento da pandemia 
na cidade. “Em parceria com 
outras Prefeituras, estamos 
realizando a transferência dos 
nossos pacientes para outras 
localidades. Estamos em um 
momento delicado e toda aju-
da é bem-vinda. Seguimos 
buscando novas medidas para 
vencermos esse vírus e garan-
tir atendimento para a popula-
ção”, disse o prefeito.

UBERLÂNDIA

Recentemente, a Prefeitura 
de Uberlândia também anun-
ciou a abertura de mais 10 lei-
tos de UTI e de um hospital de 
campanha dentro do Hospital 
Municipal. Além disso, também 
foram feitas adequações no 
atendimento das UAIs dos se-
tores Leste (Morumbi e Tibery) 
e Oeste (Luizote e Planalto) e 
a mudanças dos atendimentos 
dos ambulatórios das UAIs para 
as unidades básicas de saúde 
mais próximas às UAIs. As 
medidas foram tomadas para 
continuar garantindo assistên-
cia médica à comunidade e 
evitar o aumento do contágio 
pelo coronavírus.

O Executivo municipal tam-
bém anunciou, na segunda-
-feira (22), a adoção de um 
lockdown e o toque de recolher 
na cidade, das 20h às 5h, 
iniciado na terça-feira (23). 
Neste período, dentro desse 
horário estabelecido, não po-
dem funcionar nem mesmo 
atividades que vinham sendo 
consideradas essenciais, como 

supermercados e postos de 
combustíveis, além de serviços, 
como o do transporte coletivo. 
Permanecem abertos somente 
farmácias e estabelecimentos 
de saúde. 

De acordo com o Executivo 
municipal, as novas restrições 
foram adotadas devido ao agra-
vamento da contaminação pela 
covid-19 nos últimos dias na 
cidade e tem o objetivo de evitar 
a formação de aglomerações e 
a consequente disseminação 
do vírus. Na segunda-feira, 
segundo o Boletim Epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
foram registradas 19 mortes 
em decorrência da doença, 
novo recorde de óbitos por 
coronavírus em 24 horas no 
município. Nesta terça (23), a 
cidade atingiu a triste marca de 
1 mil mortes por Covid. E nesta 
quarta, foram mais 13 óbitos 
causados pela doença.

Ainda na segunda-feira, 
foi informado pelo prefeito de 
Uberlândia que o município 

adotou também a Lei Seca 
pelos próximos dias, durante o 
dia todo, para conter as aglo-
merações. 

 � FASE RÍGIDA 
PRORROGADA

O Núcleo Estratégico do 
Comitê Municipal de Enfrenta-
mento à Covid-19 prorrogou o 
decreto em que coloca Uber-
lândia na Fase Rígida do Plano 
Municipal de Funcionamento 
das Atividades Econômicas. 

Previsto inicialmente para 
até a próxima sexta-feira (26), o 
decreto passa a valer até o dia 5 
de março, segundo publicação 
feita por meio do Informativo 
nº 10/2021, divulgado nesta 
quarta-feira (24). 

A Fase Rígida é a mais 
restritiva do Plano, permitindo 
apenas o funcionamento de 
atividades econômicas essen-
ciais. Simultaneamente a essa 
medida, segue em vigor o toque 
de recolher e o lockdown na ci-
dade no período das 20h às 5h.

SECOM/PMU

Eles estavam internados no Centro de 
Internação Missão Sal da Terra e Unidade de 
Atendimento Integrado (UAI) do bairro Tibery



46MILHÕES
em 2019

300MILHÕES
em 2020

80MILHÕES
em 2021

Com uma gestão responsável, ética e transparente, a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais mostra que é possível 
reduzir custos e defender os interesses dos cidadãos.

A Assembleia economizou 
e devolveu ao Estado
para a Saúde:
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Prefeitura volta atrás e 
não confirma variante
 | MUNICÍPIO RECONHECEU ERRO AO COMUNICAR PRESENÇA DA NOVA CEPA NA CIDADE

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
informou que ainda não 
tem a confirmação da 

presença da nova variante (P1) 
da covid-19 na cidade. A Secre-
taria Municipal de Comunicação 
(Secom) informou que errou ao 
revelar, na manhã desta quarta-
feira (24), a existência da nova 
cepa no município. De acordo 
com a Secom, ainda não há a 
confirmação documental desta 
variante em Uberlândia.

O que existe, até o mo-
mento, ainda de acordo com 

a Secom, é a suspeita de que 
a nova cepa já esteja presente 
na cidade. Coletas e análises 
foram feitas pela Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) nas últimas 
semanas, em virtude do au-
mento considerável de casos 
na região, para identificar ou 
não a variante no município.

 � VARIANTE DE MANAUS

A variante P1 foi encontrada 
pela primeira vez em Manaus 
(AM). Segundo informações do 
Ministério da Saúde, até esta 

terça-feira (23), a variante de 
Manaus estava presente em 
184 casos identificados no país: 
Amazonas (60), São Paulo (28), 
Goiás (15), Paraíba (12), Pará 
(11), Bahia (11), Rio Grande 
do Sul (9), Roraima (7), Minas 
Gerais (6), Paraná (5), Sergipe 
(5), Rio de Janeiro (4), Santa 
Catarina (4), Ceará (3), Alagoas 
(2), Pernambuco (1) e Piauí (1).

Esse levantamento foi reali-
zado pela Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério da 
Saúde, a partir das notificações 
recebidas pelas secretarias 
estaduais de saúde.

EQUÍVOCO

PEDRO GONTIJO/AGÊNCIA MINAS

Suspeita corresponde à 
variante P1, encontrada 

pela primeira vez em 
Manaus (AM)



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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Município redireciona o 
atendimento de quatro UAIs
 | MEDIDAS SÃO VÁLIDAS PARA UNIDADES DO MORUMBI, TIBERY, LUIZOTE E PLANALTO

 � DA REDAÇÃO

Diante do avanço do 
contágio pelo novo co-
ronavírus na região, 

as Unidades de Atendimento 
Integrado (UAIs) da cidade têm 
recebido um grande volume de 
pacientes, tanto de Uberlândia 
quanto de cidades vizinhas, 
em busca de atendimento. 
Este crescente aumento pro-
vocou uma superlotação nas 
oito UAIs do município e fez 
com que a administração mu-
nicipal adotasse medidas no 
intuito de que não haja falta de 
equipamentos e insumos para 
os atendimentos. A Prefeitu-
ra de Uberlândia adotou um 
modelo de atendimento mais 
direcionado em duas regiões 
da cidade para continuar ga-
rantindo assistência médica e 

evitar o aumento do contágio 
pelo coronavírus.

Localizada no setor leste 
da cidade, a UAI Morumbi 
está fazendo atendimento 
apenas de casos de covid-19 
dos pacientes desta área de 
cobertura. Por também ser 
uma unidade de referência em 
pediatria, este atendimento 
será feito no anexo da unidade, 
localizado em frente à UAI. As 
demais situações de urgência e 
emergência desta região estão 
sendo direcionadas para a UAI 
Tibery.

As UAIS dos bairros Lui-
zote e Planalto, localizadas 
na região oeste da cidade, 
também adotaram o modelo de 
atendimento mais centralizado. 
Desde domingo (21), a UAI do 
bairro Luizote está atendendo 
apenas pacientes do setor com 
sintomas de Covid-19, enquan-

MUDANÇAS

SANTA MÔNICA

Mãe e filha são presas por suspeita de tráfico
A Polícia Militar (PM) pren-

deu, na noite desta terça-feira 
(23), mãe e filha, de 45 e 24 
anos respectivamente, após te-
rem sido abordadas e flagradas 
transportando drogas dentro 
de um carro em Uberlândia. A 
prisão aconteceu nos arredores 
de um hospital no bairro Santa 
Mônica, zona leste da cidade.

Segundo informações do 
Centro de Operações da Polí-
cia Militar (Copom), os militares 
receberam uma denúncia por 
volta de 20h40, de que uma 
mulher em um carro preto 
entregaria uma grande quan-
tidade de maconha nas proxi-
midades do hospital. Com a in-
formação, a PM desencadeou 

uma operação para verificar a 
veracidade da informação.

No decorrer da operação, os 
policias militares se depararam 
com um carro semelhante ao 
denunciado, que estava para-
do em frente ao hospital. Ao 
perceber a presença da PM, 
a condutora do veículo tentou 
sair rapidamente do local, mas 
acabou sendo abordada, junta-
mente com a passageira.

Durante as buscas den-
tro do veículo, os policiais 
encontraram nove barras de 
maconha. A condutora de 45 
anos alegou que não tinha 
conhecimento do que havia na 
caixa, e que havia sido convi-
dada pela filha para fazer uma 
entrega. Já a jovem de 24 anos 
afirmou à PM que havia retirado 
as barras de maconha em um 

condomínio no bairro Santa 
Mônica, e que sua mãe não 
tinha conhecimento da entrega 
do material entorpecente.

Com a informação da au-
tora, os policiais foram até o 
condomínio citado e encon-
traram mais 297 barras de 
maconha, sete barras de crack, 
seis invólucros com cocaína, 
três balanças de precisão, uma 
grande quantidade de fenaceti-
na, material para embalagem e 
uma arma de fogo calibre .380 
alimentada com 15 munições. 
Todo o material foi apreendido.

A jovem alegou que o dono 
do apartamento é o proprietário 
de todo o material, e que ela 
recebia R$ 200 por entrega. 
O veículo foi apreendido e as 
autoras foram levadas à Dele-
gacia de Plantão.

to que a UAI do bairro Planalto 
atende os demais casos de 
urgência e emergência.  

A Prefeitura de Uberlândia 
reforça que as consultas e os 
acompanhamentos ambulato-
riais da população não serão 
prejudicados neste período, 
que é um dos mais graves vi-
vidos por Uberlândia desde o 
início da pandemia. Todos os 

atendimentos que ocorriam nos 
ambulatórios das UAIs serão 
encaminhados para as uni-
dades básicas mais próximas 
às UAIs. Também serão ofe-
recidas teleconsultas e visitas 
domiciliares, se necessário. Em 
caso de dúvidas, a população 
pode entrar em contato pelos 
telefones das UAIs, que estão 
no Portal da Prefeitura.

WANDERLEY FORTUNADO/SECOM/PMU
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Câmara dará posse a novo 
vereador na segunda (1º)
 | SESSÕES ONLINE RETORNAM NA PRÓXIMA SEMANA COM DIAS REDUZIDOS

 � DA REDAÇÃO

Na próxima segunda-
feira (1º), às 8h30, será 
realizada a posse do 

vereador Crist iano Capo-
rezzo (Patriota), na sala da 
presidência da Câmara Mu-
nicipal de Uberlândia. O novo 
parlamentar era suplente da 
vereadora Drika Protetora 
(Patriota), que morreu em 
decorrência da covid-19 no 
último domingo (21). 

No ato, haverá apenas a 
presença da Mesa Diretora do 

legislativo municipal, o verea-
dor Cristiano Caporezzo e um 
acompanhante e a Imprensa 
da Câmara. 

As sessões legislativas or-
dinárias de março da Câmara 
Municipal de Uberlândia tam-
bém terão início na próxima 
segunda-feira (1º de março), 
às 9h (horário regimental), em 
sistema online, com transmis-
são pela TV Câmara e You-
Tube. Inicialmente, devido 
a pandemia do coronavírus, 
as sessões acontecerão às 
segundas, quartas e sextas-
feiras.

LEGISLATIVO

 CORONAVÍRUS

Cidade tem mais 13 mortes  e outros 444 contaminados
 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 444 
casos de coronavírus regis-
trados nesta quarta-feira (24), 
segundo o boletim epidemio-
lógico divulgado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), chegando ao total de 
66.730 contaminados pelo ví-
rus desde o primeiro registro.

Também de acordo com o 
informe, foram contabilizadas 
13 mortes pela doença nas 
últimas 24 horas, totalizando 
1.013 óbitos em decorrência 
da covid-19 na cidade desde 
o início da pandemia.

Dentre as vítimas desta 

terça, oito estavam hospita-
lizadas na rede municipal de 
saúde. Eram cinco pacientes 
do sexo masculino, com ida-
des de 40, 64, 70, 77 e 84 
anos, e três do sexo femini-
no, de 54, 74 e 84 anos. As 
outras cinco vítimas estavam 
internadas na rede particular. 
Eram três pacientes do sexo 
masculino, com idades de 44, 
67 e 91 anos, e duas do sexo 
feminino, ambas de 67 anos.

O boletim desta quarta 
apontou, ainda, que outros 
121 casos suspeitos seguem 
sob investigação pelas auto-
ridades de saúde. Ao todo, 
208.830 pessoas já testaram 

negativo para o vírus na ci-
dade e 56.459 pacientes se 
recuperaram da doença.

Ainda segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
679 pacientes estão hospi-
talizados com sintomas do 
coronavírus na rede pública 
e privada da cidade. Destes, 
249 estão internados em 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs) e 430 em leitos de 
enfermaria. 

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o nú-
mero de óbitos subiu para 
17.974, conforme apontou 

o boletim da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG) 
desta quarta-feira. Em re-
lação à quantidade de pes-
soas contaminadas, o estado 
tem 853.459 registros. Ainda 
conforme o bolet im esta-
dual, 56.489 casos estão em 
acompanhamento e 778.996 
pessoas já se recuperaram 
da doença.

No Brasil, já são 248.529 
mortes causadas pelo co-
ronavírus. O número de ca-
sos confirmados subiu para 
10.257.875. Os dados desta 
quarta não haviam sido divul-
gados até a publicação desta 
reportagem.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Cristiano 
Caporezzo 
(patriota) 
assume 
posição 
de Drika 
Protetora



Governo inicia distribuição 
de 3,2 milhões de doses 
 | PRIORIADE SERÁ PARA IDOSOS, INDÍGENAS E TRABALHADORES DA SAÚDE

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde 
apresentou nesta quar-
ta-feira (24) o quanti-

tativo de distribuição dos 3,2 
milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 entregues à 
pasta pela Fundação Oswaldo 
Cruz e pelo Instituto Butantan. 
Do total recebido, 2 milhões de 
doses são da vacina da Astra-
Zeneca/Oxford, importadas da 
Índia, e 1,2 milhão, do imuni-
zante do Instituto Butantan. A 
distribuição dos imunizantes 
deve ocorrer nos próximos dias.

De acordo com a pasta, a 
chegada de mais vacinas vai 
permitir a ampliação da vaci-
nação para outros grupos prio-
ritários: agora, terão prioridade 
pessoas nas faixas de 85 a 89 
anos e de 80 a 84 anos, 3.837 
indígenas e 8% dos trabalhado-
res da Saúde.

Até então, a Campanha 
Nacional de Vacinação previa 
a incorporação dos idosos de 
90 anos ou mais (100%); traba-
lhadores da Saúde (73%); pes-
soas idosas (60 anos ou mais) 
residentes em instituições de 
longa permanência institucio-
nalizadas (100%); pessoas com 
deficiência, a partir de 18 anos, 
moradores em residências 
inclusivas institucionalizadas 
(100%); indígenas vivendo em 
terras indígenas com 18 anos, 
ou mais, atendidos pelo Sub-
sistema de Atenção à Saúde 
Indígena (100% do quantitativo 

VACINA COVID

inicial repassado pela Secreta-
ria de Saúde Indígena – Sesai).

Ainda segundo o Ministério 
da Saúde, o envio das doses 
aos estados vai ocorrer de for-
ma proporcional e igualitária, 
conforme estabelece o Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a covid-19, 
que prevê os grupos prioritários.

Entretanto, devido à situa-
ção epidemiológica, a Região 
Norte receberá 5% do total 
de doses de vacinas em cada 
fase de distribuição. “Desse 
total, 70% [destinam-se] ao 
Amazonas, 20% ao Pará e 10% 
Acre, para também atender aos 
seguintes grupos prioritários: 
Amazonas: 86.667 pessoas en-
tre 60 e 69 anos; Pará: 24.762 
na faixa entre 80 e 84 anos; e 
Acre, 12.381 pessoas entre 70 e 
84 anos”, informou o ministério.

A Secretaria de Vigilância 
Sanitária (SVS) do Ministério 
da Saúde disse que a nova 

remessa de doses de vacina 
recebidas pelo Butantan cor-
responde à entrega de duas 
doses. Com isso, estados e mu-
nicípios devem fazer a reserva 
do imunizante para aplicação 
da segunda dose, conforme o 
prazo recomendado de duas a 
quatro semanas.

Já a vacina da AstraZeneca 
corresponde à entrega da pri-
meira dose. O ministério infor-
mou que a segunda dose será 
distribuída em outro momento, 
já que o imunizante tem prazo 
maior para realizar a outra apli-
cação. O quadro de distribuição 
das vacinas está contido no 
informe técnico da SVS sobre 
o plano de vacinação.

No caso da CoronaVac, está 
prevista a aplicação de duas 
doses por pessoa, no espaço 
de duas a quatro semanas. No 
informe técnico divulgado nesta 
quarta, os técnicos da Coorde-
nação-Geral do Programa Na-

cional de Imunizações alertam 
os estados sobre a necessida-
de de reservar a quantidade 
suficiente de CoronaVac para 
aplicar a segunda dose.

“Tendo em vista o intervalo 
entre a Dose 1 e Dose 2 (duas 
a quatro semanas), e consi-
derando que ainda não há um 
fluxo de produção regular da 
vacina, orienta-se que a D2 
fique reservada para garantir 
que o esquema vacinal seja 
completado dentro desse perío-
do, evitando prejuízo nas ações 
de vacinação”, diz o documento.

Os 2 milhões de doses da 
vacina da Astrazeneca/Oxford 
poderão ser usados para am-
pliar o número de pessoas que 
receberão a primeira dose da 
vacina, pois a pasta assegura 
que receberá novo lote do imu-
nizante a tempo de garantir a 
segunda dose, que, no caso da 
Astrazeneca, deve ser aplicada 
em 12 semanas.

MARCELO CARMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Maior parte são da 
AstraZeneca/Oxford, 
importadas da Índia
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Fiocruz desenvolve teste 
para encontrar variantes
 | BRASIL CONFIRMOU 204 CASOS, SENDO 20 DO REINO UNIDO E 184 DE MANAUS

 � AGÊNCIA BRASIL

Pesquisadores do Instituto 
Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazô-

nia) desenvolveram um teste 
com protocolo RT-PCR que, 
além de confirmar a infecção 
por SARS-CoV-2, aponta se 
a pessoa foi contaminada por 
uma das três variantes de preo-
cupação (brasileira, britânica e 
sul-africana).

A circulação dessas três 
variantes do novo coronavírus 
é objeto de estudo e preocu-
pação de pesquisadores e au-

toridades sanitárias ao redor 
do mundo, já que alterações 
na principal proteína usada 
pelo vírus para infectar as cé-
lulas humanas tornam essas 
novas linhagens potencial-
mente mais transmissíveis. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil já tem 204 ca-
sos confirmados das variantes, 
sendo 20 da variante britânica 
e 184 da variante brasileira, 
identificada pela primeira vez 
em Manaus. 

O vice-diretor de Pesquisa e 
Inovação da Fiocruz Amazônia, 
Felipe Naveca, destacou que 
o novo teste é uma ferramenta 

mais rápida que o sequencia-
mento na identificação das va-
riantes e vai reforçar a vigilân-
cia genética do vírus no Brasil.

“É possível fazer centenas 
de amostras diariamente, por-
que o protocolo de PCR em 
tempo real é muito mais fácil e 
direto do que o sequenciamen-
to, então, a gente consegue 
fazer hoje com a nossa capaci-
dade centenas de amostras por 
dia”, comenta Naveca em texto 
divulgado pela Fiocruz.

Para confirmar a precisão 
do teste, foram analisadas 
87 amostras já sequenciadas 
geneticamente, e o protocolo 

RT-PCR obteve os mesmos 
resultados.

O Laboratório Central de 
Saúde Pública do Amazonas 
(Lacen-AM) será o primeiro a 
usar o produto, e há tratativas 
para que ele esteja disponível 
em seguida em Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso do Sul, 
Ceará, Rio de Janeiro e outros 
laboratórios interessados. 

Segundo Naveca, ainda 
não há insumos que permitam 
a distribuição do teste para 
todo o país, mas a validação 
do protocolo em maior escala 
poderá permitir que isso acon-
teça.

AVANÇOS
ITAMAR CRISPIM/FIOCRUZ
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ANUNCIE AQUI

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.

DM Pneus Ltda, CNPJ de n° 01.181.641/0001-52, por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, por meio dos 
Processos Administrativos nº 3953/2020 e 02325/2004 , renovação da Licença de 
Operação, para a atividade Recauchutagem de Pneumáticos localizado na Avenida 
Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, n° 5117, Distrito Industrial no município de 
Uberlândia no Estado de Minas Gerais

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

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária KAMILA NOBRE CAMPOS (CTPS 
000054124/série 176 RJ) dos seguintes fatos: considerando que a colaboradora deixou de 
manter contato com a empresa em período superior a 30 (trinta) dias, faltando às suas 
atividades profissionais, sem apresentação de justificativa e/ou atualizações acerca da sua 
situação junto ao INSS, mesmo tendo sido realizadas inúmeras tentativas de contato com a 
colaboradora por sua empregadora, porém, sem sucesso, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 24/02/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  
Fica a funcionária comunicada 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 a 
funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 
04/03/2021 às 16:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

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

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 24 de Fevereiro 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, GILVAN RODRIGUES GOMES, CPF/CNPJ nº 05244141813, 
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$ 7.347,69, em 23/02/2021, 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 
070011230004742 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149568, 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

ENGESET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/ME: 08.162.032/0001-03 - NIRE: 313.000.236-13

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Dia 23 de novembro de 2020, às 14h, na sede social da ENGESET - Serviços de Telecomunicações 
S.A. (“Companhia”), na Av. Floriano Peixoto, nº 6.500, Bloco B, Bairro Granja Marileusa, Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, CEP: 38.406-642. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionista representante de 100% do 
capital social da Companhia, conforme registros lavrados no livro de presença de acionistas assinado e arquivado na sede da 
Companhia. 3. Mesa: Presidida por Tatiane de Souza Lemes Panato e secretariada por Beatriz Vieira Costa. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a prestação de garantia fidejussória pela Companhia no âmbito da segunda emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Algar 
Tecnologia e Consultoria S.A. (“Debêntures”, “Emissão” e “Algar Tecnologia”, respectivamente), as quais foram objeto de 
distribuição pública com esforços restritos, sob regime de garantia firme, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, 
respectivamente); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos 
necessários à constituição da Garantia Fidejussória (conforme abaixo definida), incluindo, sem limitação, a celebração do 
“Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conver-
síveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos, da Algar Tecnologia e Consultoria S.A.” (“Segundo Aditamento”); e (iii) ratificação de todos os 
atos já praticados pela Diretoria da Companhia ou seus procuradores relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: 
Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do 
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, a acionista representante 
de 100% do capital social da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Para assegurar o fiel, pontual 
e integral pagamento das obrigações da Algar Tecnologia, no âmbito da Emissão, a constituição, em favor dos titulares das 
Debêntures, nos termos do Segundo Aditamento, de garantia fidejussória, sob a forma de fiança, em conjunto com a Algar 
TI Consultoria S.A. (“Algar TI”), obrigando-se, nos termos do Segundo Aditamento, em caráter irrevogável e irretratável, 
de forma solidária entre si e com a Algar Tecnologia, como principais pagadoras, com renúncia expressa aos benefícios 
de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 277, 333, parágrafo único, 364, 
366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838, 839 e 844, parágrafo primeiro, do Código Civil e dos artigos 
130, 131 e 794 do Código de Processo Civil (“Garantia Fidejussória”). 5.2. Autorizar expressamente a Diretoria da Com-
panhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à constituição da Garantia 
Fidejussória, incluindo, sem limitação, a celebração do Segundo Aditamento. 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia e seus procuradores relacionados às deliberações 5.1 e 5.2 acima. Os termos em letra maiúscula que 
não se encontrem aqui expressamente definidos terão o significado que lhes é atribuído no Segundo Aditamento, conforme 
aplicável. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 
presente Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam digitalmente a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro 
de registro de atas, a Presidente da Mesa Sra. Tatiane de Souza Lemes Panato, a Secretária “ad hoc” Sra. Beatriz Vieira Cos-
ta, a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – Fernanda Aparecida Santos e Gustavo Uramoto 
Matsumoto, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, na qualidade de advogada. Assinam por meio de certificado 
digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Beatriz Vieira Costa, na qualidade de secre-
tária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Uberlândia, 23 de novembro de 2020. JUCEMG: Certifico registro 
sob o nº 8265494 em 12/01/2021 e protocolo 211009652 - 12/01/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 05/2021 - SRP. Será realizado no dia 11 de março 
de 2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 025/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 05/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de material de 
expediente para atender Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel, 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, 12 de fevereiro 
de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 06/2021. Será realizado no dia 11 de março de 
2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 027/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 06/2021, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de medicamento, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, no controle e contenção de riscos, danos e agravos 
a saúde publica, a fim de evitar a disseminação da pandemia do coronavírus – COVID 19, com 
participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas. 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, 12 de fevereiro de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 07/2021 - SRP. Será realizado no dia 12 de 
março de 2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 028/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 07/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de 
material hospitalar, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no controle e contenção 
de riscos, danos e agravos a saúde publica, com reserva de itens para participação exclusiva 
de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 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, 12 de fevereiro de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futuro
e eventual fornecimento de medicamentos de uso humano (Acetilcisteína 100 mg/ml,
ampola 3 ml; Água Destilada, bidestilada, estéril, apirogênica, ampola 10 ml; Amicacina
Sulfato 250 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml; e outros). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia  11/
03/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 24 de fevereiro
de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2021
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS CRITÉRIO DE

JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de materiais diversos (sacos plásticos, livro de registro e outros),
para uso na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 11/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  24 de fevereiro de
2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br10 QUINTA-FEIRA

25 DE FEVEREIRO DE 2021



Documentário da Netflix 
mostra trajetória de Pelé
 | LANÇAMENTO FAZ PARTE DE SÉRIE SOBRE GRANDES ASTROS DO ESPORTE

 � AGÊNCIA BRASIL

Um novo filme sobre Pelé 
é o mais recente lança-
mento de uma série de 

documentários que tem sido 
descrita como a era de ouro 
de filmes sobre esportes. Do-
cumentários sobre o jogador 
de basquete norte-americano 
Michael Jordan, o jogador de 
futebol argentino Diego Ma-
radona e o piloto brasileiro de 
Fórmula 1 Ayrton Senna estão 
encantando fãs com suas vi-
sões de bastidores da atuação 
e da personalidade dos gran-
des astros esportivos.

“Pelé”, lançado nesta ter-
ça-feira (23) na Netflix, almeja 
dar o mesmo tratamento a um 
homem que é sinônimo de Bra-

sil no mundo todo. “Acho que 
pensávamos que ele era um 
cara do qual todos, inclusive os 
torcedores de futebol, tinham 
um conhecimento bastante 
superficial”, disse o codiretor 
Ben Nicholas à Reuters. 

“Mas realmente queríamos 
explicar como este garoto se 
tornou o personagem mítico 
que ele se tornou”, afirmou 
Nicholas. O filme se concentra 
no período entre 1958 e 1970, 
quando o Brasil conquistou três 
das cinco Copas do Mundo que 
possui e se estabeleceu como 
o país do futebol. Fora de cam-
po, os dias de glória do final dos 
anos 1950, quando a produção 
cultural única do Brasil tomou 
o mundo de assalto, deu lugar 
a tempos sombrios na esteira 
do golpe militar de 1964.

O foco principal está no pa-
pel de Pelé nos triunfos dos três 
Mundiais, e particularmente 
na Copa de 1970, quando ele 
levou o que se considera um 
dos maiores times de futebol 
de todos os tempos à vitória 
no México.

O êxito, disseram os direto-
res, foi vital para a criação do 
mito Pelé. Depois de estrear 
na Copa do Mundo de 1958, 
com 17 anos, Pelé se machu-
cou no segundo jogo de 1962 
e só desempenhou um papel 
pequeno. Ele voltou a se ma-
chucar depois de sofrer faltas 
persistentes no torneio de 
1966, na Inglaterra, e ameaçou 
jamais disputar outra Copa, 
mas mudou de ideia, decidindo 
que levar a seleção brasileira à 
conquista do título em 1970 o 

consolidaria como uma lenda.
“Se Pelé e o Brasil não ven-

cem em 1970, ele não se torna 
Pelé e o Brasil não se torna 
realmente o Brasil”, disse o 
codiretor David Tryhorn. “Este 
é o selo de qualidade da iden-
tidade de Pelé e da identidade 
do país”, afirmou.

O filme de 108 minutos evita 
comparações com Maradona, 
Lionel Messi ou Cristiano Ro-
naldo, três jogadores citados 
com frequência como rivais de 
Pelé pelo título de maior joga-
dor da história. Ao invés disso, 
a homenagem se concentra na 
condição de desbravador de 
Pelé. “Sei que houve grandes 
jogadores antes dele, mas ele 
foi o verdadeiro pioneiro, ele foi 
o Elvis, foi o Neil Armstrong”, 
disse Tryhorn.

FUTEBOL
RICARDO STUCKERT/CBF

Produção acompanha 
Pelé nos triunfos de 
três Copas do Mundo
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Polícia investiga causas 
de acidente com Woods
 | APÓS CAPOTAMENTO, ASTRO INTERNACIONAL DO GOLFE PASSOU POR CIRURGIA 

 � AGÊNCIA BRASIL

A polícia tentou nesta 
quarta-feira (24) iden-
tificar o que fez Tiger 

Woods perder o controle de 
seu veículo em uma estrada 
do sul do estado norte-ame-
ricano da Califórnia, colidindo 
com uma árvore e rolando pela 
encosta de uma colina, um 
acidente que deixou o grande 
golfista gravemente ferido.

Woods, de 45 anos, foi reti-
rado dos destroços por equipes 
de resgate e levado de am-
bulância do local situado nos 
arredores de Los Angeles ao 
Centro Médico Harbor-UCLA 
vizinho na manhã de terça-fei-

ra (23) com o que seu agente 
descreveu como “vários feri-
mentos na perna”.

Um comunicado publicado 
na noite de terça-feira (23) 
na conta oficial de Twitter de 
Woods disse que ele passou 
por um “procedimento cirúrgico 
demorado” na parte inferior e 
no tornozelo da perna direita e 
que está “acordado, reagindo e 
se recuperando em seu quarto 
de hospital”.

Fraturas compostas na tíbia 
e na fíbula - os dois ossos da 
perna abaixo do joelho - foram 
estabilizadas com uma tala, 
e parafusos e pinos foram 
usados para estabilizar feri-
mentos adicionais em seu pé 
e tornozelo, disse o doutor 

Anish Mahajan, chefe médico 
do Harbor-UCLA, no tuíte.

Mahajan também disse que 
o traumatismo no músculo e 
em outros tecidos moles da 
perna “exigiu uma liberação 
cirúrgica da cobertura dos 
músculos para aliviar a pres-
são causada pelo inchaço”.

Subdelegados do xerife do 
condado de Los Angeles que 
foram ao local do acidente não 
encontraram indícios imediatos 
de que Woods estava sob a 
influência de álcool ou drogas 
antes de perder o controle 
do veículo pouco depois das 
7h (meio-dia no horário de 
Brasília).

Mas, o xerife Alex Villanue-
va disse que o astro do golfe, 

que estava “lúcido” após o 
acidente, parecia estar indo 
mais rápido do que o normal 
para um trecho de estrada em 
declive e em curva que os mo-
radores sabem ser perigoso. 
O clima não foi considerado 
um fator.

Imagens de vídeo do local 
mostraram o Genesis 2021 de 
Woods seriamente amassado, 
virado de lado e com as janelas 
quebradas perto do sopé da 
colina.

Os ferimentos de Woods 
não representam risco de 
morte, disse o xerife, mas 
comentaristas esportivos já 
especulam se o acidente pode 
encerrar a carreira do maior 
golfista de sua geração.

SUSTO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Atleta ficou gravemente ferido 
após perder controle do carro 
em uma estrada na Califórnia
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021

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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Museu Nacional do RJ dá 
passo em sua reconstrução
 | LOCAL FOI ATINGIDO POR UM GRANDE INCÊNDIO EM SETEMBRO DE 2018

 � AGÊNCIA BRASIL

A Organização das Na-
ções Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) anunciou, no 
último fim de semana, que a 
elaboração do projeto de arqui-
tetura e restauro do Museu Na-
cional do Rio de Janeiro ficará a 
cargo do consórcio H+F Arqui-
tetos e Atelier de Arquitetura e 
Desenho Urbano, vencedor de 
licitação realizada pelo Projeto 
Museu Nacional Vive.

O projeto engloba estudos 
arquitetônicos, de legislação, 
fluxos de circulação, susten-
tabilidade, acessibilidade, se-
gurança e conforto ambiental 
para reconstrução do museu, 
atingido por incêndio de gran-
des proporções no dia 2 de 
setembro de 2018.

“Esse novo projeto arquite-
tônico atenderá aos mais rigo-
rosos padrões internacionais 
de acessibilidade e segurança, 
o que tornará o Museu Nacional 
uma fonte renovada de cultura 
e história ainda mais integrada 
à comunidade. No momento 
em que o mundo atravessa 
uma das crises mais difíceis de 
sua história, a busca por solu-
ções conjuntas e inovadoras 
é imperativa para termos, no 
menor prazo possível, o Museu 
Nacional aberto para o públi-
co”, disse, em nota, a diretora 
e representante da Unesco no 
Brasil, Marlova Jovchelovitch 
Noleto.

O edital contemplou ainda 
aspectos previstos no Progra-
ma de Revitalização do Museu, 
desenvolvido por servidores da 
instituição antes do incêndio.

“O projeto de arquitetura do 
seu interior encontra-se em for-
mação, que será feito em con-
junto com diversos parceiros, 
incluindo o Iphan, levando-se 

REFORMAS

em conta o que queremos ser: 
um museu de História Natural e 
Antropologia inovador, susten-
tável e acessível que promova a 
valorização do patrimônio cien-
tífico e cultural e que, pelo olhar 
da ciência, convide à reflexão 
sobre o mundo que nos cerca 
e, ao mesmo tempo, nos leve a 
sonhar. A escolha do consórcio 
para a realização do projeto de 
arquitetura é o primeiro passo 
decisivo nessa direção”, disse 
o diretor do Museu Nacional, 
Alexander Kellner.

Segundo a reitora da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Denise Pires 
de Carvalho, em 2021, está pre-
vista a inauguração do campus 
de Pesquisa e Ensino do Museu 
Nacional e, em 2022, deve ser 
inaugurado o Bloco 1, com a 
celebração do bicentenário da 
Independência do Brasil.

“Nossa proposta busca o 
restauro não apenas do Paço 
de São Cristóvão, mas tam-
bém do conjunto de espaços 
livres que o circundam, am-

pliando a integração do museu 
com a Quinta da Boa Vista 
e organizando um conjunto 
mais articulado e inclusivo”, 
informou o arquiteto Pablo He-
reñú, do consórcio H+F Arqui-
tetos e Atelier de Arquitetura 
e Desenho Urbano, que vai 
coordenar o desenvolvimento 
do projeto.

O investimento do Projeto 
Museu Nacional Vive nesta fase 
será de R$ 2.695.212,50. O 
prazo de execução das ativida-
des contratadas é de 18 meses.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Unesco anunciou 
destinação do projeto 
de arquitetura do museu
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LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora

Silêncio da rua
A noite de terça-feira, de 23 

de fevereiro de 2021, foi marca-
da pelo assombroso silêncio da 
rua. Acostumada ao frenético 
som dos motores, sobretudo 
das terríveis motocicletas, e 
ao zum-zum-zum de pessoas, 
fiquei um pouco surpresa com 
o silêncio iniciado com o pôr-
do-sol e firmado por volta das 
22h. Era o anunciado toque de 
recolher. Sabemos que é tem-
porário e foi previsto por uma 
boa causa, mas não deixou de 
ser intrigante... diferente. Aqui-
lo que foge da rotina, natural-
mente, causa-nos estranheza. 
Foi um momento para reflexão.

Fiquei a pensar nos silên-
cios que invadem as pessoas. 
Medi o quanto deve ser es-
pantoso o silêncio daqueles 
que são amordaçados pelo 
sistema no qual vive. Pensei 
no quão importante é a liber-
dade. Vieram-me à mente dois 
momentos:

Primeiro, uma frase de Josh 
Billings que diz: “Solidão: um 
lugar bom de visitar uma vez ou 

outra, mas ruim de adotar como 
morada”. A solidão é, muitas 
vezes, um refúgio. Geralmen-
te, um silêncio interno. Mas, 
é um caminho melindroso, o 
qual deve ser breve, sempre 
curto, para não se transformar 
em mazelas. A solidão é um 
“autosilêncio” a que o indivíduo 
se submete.

Depois, o segundo mo-
mento foi marcado por uma 
fala da ministra Carmen Lúcia, 
disponível à página 178 da 
R.T.J. (Revista Trimestral de 
Jurisprudência), v.213/2010, 
que diz: “Os dispositivos afron-
tam, de modo direto e objetivo, 
os princípios e regras constitu-
cionais relativas ao tema. São 
incompatíveis com a Constitui-
ção de 1988, e tudo o que há 
de deixar – para os que teimam 
ou não conseguem esquecer – 
são as memórias amargas de 
tempos em que a mordaça, não 
a liberdade, prevaleceu e fez-
-nos calados e surdos, porque 
não havia quem nos pudesse 
falar com liberdade, nem de 
liberdade”.

Ambas as frases abordam o 
silêncio. A primeira, um silêncio 

vinculado à solidão do viver, 
enquanto a segunda traz um 
silêncio amordaçado ao sujeito. 
Ambos, terríveis e diferentes. 
Estamos diante de um sen-
timento de vida, atrelado ao 
meio familiar e social, em que 
o sujeito pode se reconstruir, 
e, depois temos um silêncio 
imposto pelo sistema, no qual, 
pois mais que o sujeito aspire 
a liberdade, só lhe é ofertada a 
solidão. Nem um deles é bom, 
por isso é preciso buscar suas 
(des)razões, para estruturar 
futuros caminhos melhores, 
os quais não levem a esse fim. 
O silêncio temporário imposto 
também é fruto de ações de-
sencadeadas, por isso é hora 
de autorreflexão de cada um, 
a fim de evitar novos iguais no 
amanhã.

Mas, nem todo silêncio é sô-
frego. Há silêncios libertadores. 
Mario Quintana, à página 124 
do livro “A vaca e o hipogrifo” 
(2012), publicado pela Objeti-
va, relata: “Os poetas não são 
azuis nem nada, como pensam 
alguns supersticiosos, nem 
sujeitos a ataques súbitos de 
levitação. O de que eles mais 

gostam é estar em silêncio — 
um silêncio que subjaz a quais-
quer escapes motorísticos ou 
declamatórios. Um silêncio... 
Este impoluível silêncio em que 
escrevo e em que tu me lês”.

Este mesmo Quintana, nes-
sa mesma obra, à página 140, 
escreve: “Sempre me impres-
sionou esse estranho caso que 
acontece no silêncio da noite e 
no interior das enciclopédias: 
a promiscuidade forçada das 
personagens dos verbetes, 
as quais, sem querer, se en-
contram alfabeticamente lado 
a lado... Não fosse a minha 
salutar preguiça, eu escreveria 
um novo ‘Dialogues des morts’. 
Deixo aqui a ideia a quem qui-
ser aproveitá-la”.

Como muito bem escreveu 
a psicóloga Lia Clerot: “Quan-
do não associada à tristeza, a 
solidão pode ser um momento 
para refletir, cuidar de si e da 
mente. É importante estar só”. 
A vida urbana nos traz todos 
os silêncios, a atitude do cida-
dão é que irá direcionar a qual 
silêncio usar. Enquanto isso, 
vamos absorvendo o noturno 
silêncio da rua.
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

BANCO 60

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

DL
ABELBRAGA

ACELERAR
BOTUCATU
ARRENOA

RAAJQ
LEISECAU

CDPRECE
AOSOBA

IMPALA
AVALONV

OGOLLAMA
UAPENAR
ARIAACA

Calcar o
pedal da
direita,

em carros 

Estatuto 
da Criança 
e do Ado-
lescente

Orixá
guerreira,
esposa de

Xangô

Sovina
(fem.)

Banho de
(?) fria:

decepção
(pop.)

Museu de
Arte Con-
temporâ- 

nea (sigla)

Cheiro
ruim

(bras.)

Oração
Camada 

superficial
da Terra

Trecho de
óperas
como

"Habane-
ra", de

"Carmen",
de Bizet

Sacerdote
budista
Breve-
mente

Peça do
ventilador

Sofrer
aflição

Antílope
africano
Elevar-se
nos ares

Coíbe a 
embria-

guez entre 
motoris-
tas (BR)

Felídeo
doméstico

Idioma indígena da
Guiana Francesa, Su-

riname e
Venezuela

Azul, em
inglês

Tecla de
gravação

Significa
"pai", em

ioruba
Textos de
músicas

Frutos ricos em vitamina C e
potássio, respectivamente

Principal
atração
turística

de Atenas

Hora
canônica

Não
acerta em 

Cidade
paulista

em que foi
composta
a música
"Tristeza
do Jeca"

Técnico
de futebol
brasileiro

Passado (o tempo)

Quintal
(símbolo)

(?)
poucos: 
gradual-
mente

"As Bru-
mas de

(?)", série
literária 

de Marion
Zimmer
Bradley 

que reconta
as lendas
arturianas

Praia 
da (?),

balneário
gaúcho no
município
de Torres

3/oba. 4/blue — sial. 6/avalon — impala. 7/aruaque. 8/acrópole — botucatu.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfa-
ção hoje. Você corre o risco de cansar as pes-
soas ao seu redor hoje.

Você terá um longo caminho a percorrer para 
encontrar um ponto comum de acordo com 
pessoas próximas a você a respeito de seus 
planos.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilí-
brio entre o trabalho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito de você.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse 
dessa confiança. Momentos de relaxamento 
permitirão que você descanse.

Sua lucidez permitirá que você se torne útil. 
Não hesite em oferecer sua opinião, sua visão 
realista não vai decepcionar você.

Há previsão de novas oportunidades para o fu-
turo. Seja receptivo a elas e encontre uma ma-
neira de seguir em frente.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à von-
tade em público e mais livre para falar o que 
pensa.

As discussões com a família são mais fáceis. 
Você terá mais satisfação se não ficar isolado. 
Você terá energia básica para completar suas 
tarefas com sucesso.

Você está projetando seus desejos nos outros. 
Não é o momento de se lançar em grandes dis-
cussões.

O seu espírito alegre será muito evidente em 
todas as áreas como pano de fundo para tudo 
que você faz.

Você é visto muito favoravelmente pelas pesso-
as que o rodeiam, então aproveite isso ao má-
ximo. Tenha especial cuidado para não comer 
demais.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você vai precisar relaxar. Você poderia aprovei-
tar isso para dar um passo atrás.

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


