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Quarto aumento consecutivo em 
preços de combustíveis começa a  
refletir em postos de Uberlândia 
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de casa diante do líder Minas
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Movimento de passageiros na
rodoviária tem queda de quase 60%
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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

Sexta-feira 
louca

Beleza. Seis e meia da 
manhã me levanto com ideia 
pronta, história montada em 
sonho. Parece que via o con-
tar concluído. Sabe que horas 
são agora exatamente? Te 
conto. São 13:34 e só saíram 
26 palavras. Para ser mais 
exato foram 27 palavras, ou 
melhor, cento e cinquenta e 
cinco caracteres com espaço, 
pois aqui cada toque conta e 
com razão imagina o trabalhão 
que dá editar uma página de 
jornal! Contudo, a história ain-
da estava bem viva na ideia, 
mas por pouco tempo. Culpa 
de quem? Da tecnologia que 
tanto prezo. No tempo que se 
seguiu, a cada segundo sofrido 
que passava como por encanto, 
entendi com clareza absoluta 
a definição mais preciosa da 
diferença entre hardware e 
software.: Software é aquele 
que você xinga e hardware é 
aquele que você chuta”.  Juro 
que me deu vontade de fazer 
os dois. Explico. 

Pique total, ligo o notebook... 
Isso mesmo. Três pontinhos de 
espera, espera e espera. Res-
mungo, me ajeito na cadeira, 
tamborilo os dedos tentando 
manter a calma e fixando o 
pensamento já meio destorcido 
do original. Demora mil, sai o 
primeiro xingamento baixinho e 
pouco ofensivo. Mas que merda 
é essa?! Perdi o controle. Vem 
a mensagem na tela como 
resposta. Algo assim: “não foi 
possível concluir as atualiza-

ções desfazendo alterações 
que não foram feitas” Maledeto! 
Resmungo arrepiado. Princesa, 
até então em profundo sono, 
me olha sem levantar a cabeça, 
balança as orelhas. Penso que 
ela me disse sem falar: Calma...

Calma coisa nenhuma. A 
história já havia se desfeito em 
mil pedaços, letras espalhadas 
por todo canto da mesa e de 
minha cabeça. Poeta Vinicius, 
eu também pergunto: “Se foi 
pra desfazer porque é que 
fez?” Não tenho violão, meu 
Neruda (Confesso que vivi) 
foi “emprestado” e não voltou. 
Certo. Acha que acabou meu 
martírio cibernético? Pois vai 
pensando. Pelo celular busco 
ajuda no site da... não vou me 
dignar a falar o nome Microsoft 
e Windows aqui. Bom, aí come-
ça a parte dois da manhã, que 
me vai escapando. Mandaram 
que eu apertasse a tecla Shift 
e o F8 ao mesmo tempo e, 
com outro dedo, pressionasse 
o botão “Ligar”, segurando-os 
até reiniciar. Já repararam que 
a tal shift é a única que não tem 
o nome escrito nela? Só pode 
ser proposital. Meu palmo não 
pega uma oitava no teclado de 
um piano, então dá para imagi-
nar a ginástica que tenho que 
fazer para apertar tanta coisa 
ao mesmo tempo. Penso comi-
go, ali parado em posição mais 
louca do que as do kama sutra, 
se mandar apertar outra coisa 
juro que perco a Brahma e parto 
pra briga. Questão de honra. 
Repito a ação contorcionista 
três vezes, por ordem do site. 
Sabe o que resolveu?  Nada!!!!

Irritado pego de canto de 
olho uma informação que tinha 

passado batida, tipo assim: Se 
nada disso resolver tente res-
taurar o trem todo de uma vez. 
Sigo excessivamente dócil para 
meu gosto as instruções. Após 
alguns malabarismos, teclas e 
acesso a locais que nunca nem 
pensava em entrar, cheguei lá. 
Agora pode restaurar, me avisa 
a máquina. Porém, também 
já me dá um alerta (acho que 
sacou que estava prestes ati-
rá-la pela janela): “Olha, esse 
processo pode demorar um 
pouco...” Um pouco deles? Sei 
como é. Vamos nessa. Na tela 
mil palavras e um 1% seguido 
de três pontinhos...

Bom, saio da sala, tomo 
meu banho, nem mais tão ma-
tinal assim e desço. Marilinha já 
tinha feito café há muito tempo. 
Ao me ver escrever cortou vol-
ta, pois me conhecendo sabe 
que sou de zero prosa nessas 
horas. Nem “tchau vou treinar” 
me deu e nem me chamou para 
acompanhá-la. Sábia! A única 
que me atura nessas horas 
é Princesa. Em seu profundo 
sono de bicho noctívago, o 
mundo que se acabe em so-
nhos felinos, deve pensar.

Café tomado, subo a tela, 
que me mostra 5%... Em sus-
piro profundo e já sem história 
para contar resolvo cuidar da 
vida, com reclusão imposta 
por fase vermelha e nada de 
vacina nada me resta. Cuidar 
das plantas, fazer mudas de 
ora-pró-nobis com galhos da 
vizinha, pensar o almoço. Subo 
a ver tela, nisso já se foram ho-
ras e olha que minha internet é 
veloz, embora eu não acredite 
que receba todos os megas 
que contratei. Penso que mui-

tos devem se perder ao longo 
do caminho das fibras óticas, 
mas míopes. Sei lá, não posso 
afirmar. Além do que, esses 
medidores de velocidade aos 
quais temos acesso não são lá 
confiáveis. Primeiro sorriso do 
dia. A mensagem me conta que 
o computador logo vai reiniciar. 
Alvíssaras, no árabe al-buxra!

Agora sento e espero. Gira, 
gira e gira. Consome mais meia 
hora quem sabe.  Tela principal 
se abre bela e iluminada, entre-
laço dedos, abro palmas das 
mãos aberta para estalar todos 
os ossos possíveis da mão e 
tirar a sensação das posições 
quase eróticas que o teclado 
me forçou.

O dia não era para dar cer-
to. Uma vez aberta a tal, uma 
janela surge como a nave USS 
Enterprise brotando do espaço 
profundo: Não foi possível res-
taurar o Windows e em seguida: 
Desfazendo as ações. Não, o 
espaço não é a fronteira final, 
a fronteira final é minha. Santa 
paciência! Desliguei tudo na 
bruta. Fechei tudo.

Busquei minha velha má-
quina de escrever Remington 
modelo Holiday, presente de 
mãe. Tirei o pó e agora peço 
licença, pois vou ver se en-
contro fita para ela no Amazon 
Shopping. O mais difícil será 
achar um mecanógrafo para 
colocá-la macia para trabalhar 
novamente com a vantagem de 
já imprimir enquanto se digita.

Tecnologia é muito bom, 
mas...

Ah e clamo a público “de-
volva o Neruda que você me 
tomou e nunca leu” Viva Chico!
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Pandemia reduz movimento  
na rodoviária de Uberlândia
| ÍNDICE DE EMBARQUES E DESEMBARQUES TEVE REDUÇÃO DE 58% EM JANEIRO 

� FERNANDO NATÁLIO

A pandemia do corona-
vírus fez a movimenta-
ção de passageiros na 

rodoviária de Uberlândia cair 
aproximadamente 58%. Foram 
registrados 88.093 embarques 
e desembarques em janeiro 
de 2020, antes do início dos 
casos de covid-19 na cidade, 
enquanto que no mesmo mês 
em 2021, período de acele-
ração do número de casos e 
mortes nesta segunda onda 
da doença, 37.043 viajantes 
passaram pelo terminal local, 
ou seja, menos da metade.

Segundo o agente admi-
nistrativo da rodoviária, Paulo 
Roberto Pereira, o principal 
motivo da queda é a redução 
de viagens feitas pelos estu-
dantes universitários. “O mo-
vimento maior no terminal era 
deste público, que tinha família 
na região e viajava, principal-
mente, nos fins de semana, 
para ver seus entes. Com a 
pandemia, as aulas de várias 
universidades passaram a ser 
online e, com isso, muitos des-
tes estudantes resolveu voltar 
para a casa de seus familiares, 
até para ficar próximos de seus 
pais nesse momento difícil e 
economizar, evitando paga-
mentos de viagens, alugueis, 
entre outras contas”, analisa.

Ainda de acordo com Paulo 
Roberto Pereira, essa redução 
de embarques e desembar-
ques de estudantes atingiu 
as viagens de ônibus para 
municípios da região como 
Patos de Minas (MG), Ituiutaba 
(MG), Campina Verde (MG), 
Patrocínio (MG), Monte Ale-
gre (MG) e até municípios de 
outros estados que não ficam 
tão distantes, como Itumbiara 
(GO). “Essas cidades foram 
as mais afetadas. Toda sexta-

feira e domingo, de tarde e de 
noite, a rodoviária ficava cheia, 
porque os estudantes iam e 
voltavam das cidades de suas 
famílias nos fins de semana. 
Agora, esse movimento está 
bem menor”, explicou.

Como consequência dessa 
diminuição, afirmou o agente 
administrativo do terminal, hou-
ve queda também no número 
de horários disponíveis para 
viagens com estes destinos. 
“Teve redução da ordem de 
25% nos horários. Teve em-
presa que oferecia oito horá-
rios para determinada cidade, 
chegou a diminuir para quatro 
e, hoje, estabilizou em seis”, 
revelou.

� TOQUE DE RECOLHER

Com a determinação do 
Núcleo Estratégico do Comitê 
Municipal de Enfrentamento ao 
Covid-19 para que Uberlândia 
ficasse na Fase Rígida, que é 
a mais restritiva do Plano Mu-
nicipal de Funcionamento das 
Atividades Econômicas, desde 
o dia 19 e com prorrogação até 
o dia 5 de março, a rodoviária 
local não teve muita variação 
no seu movimento, segundo 
Paulo Roberto Pereira.

Mas, ainda de acordo com o 
agente administrativo, o toque 
de recolher, válido das 20h 
às 5h, desde terça-feira (23), 
determinado pela Prefeitura 
de Uberlândia para conter o 
avanço da pandemia da Co-
vid-19 na cidade, afetou o 
fluxo de pessoas que vão ao 
terminal para levar ou receber 
viajantes. “Como está proibida 
a circulação de pessoas nas 
vias das 20h às 5h, exceto para 
questões de saúde, muitos 
parentes de passageiros têm 
preferido não vir à rodoviária 
de noite”, disse.

REFLEXOS

� CIDADES MENORES

Para garantir o livre merca-
do na exploração dos serviços 
de transporte interestadual, o 
Conselho do Programa de Par-
cerias de Investimentos da Pre-
sidência da República (CPPI) 
publicou a resolução nº 71, que 
prevê o regime de autorização 
para o serviço rodoviário coleti-
vo interestadual e internacional, 
observando princípios como a 
livre concorrência, a liberdade 
de preços, de itinerário e de 
frequência.

A medida é criticada pelo 
diretor da Associação Nacional 
das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Passageiros 
(ANATRIP), Flávio Maldonado, 
que aponta o risco para passa-
geiros de cidades pequenas, 
inclusive da região, como Prata 
(MG), Campina Verde (MG) e 
Monte Alegre (MG). 

Segundo Maldonado, com 
a livre concorrência, muitas 
empresas têm preferido atuar 

somente em cidades rentáveis 
para elas, levando à redução de 
horários para viagens em mu-
nicípios menores, considerados 
menos vantajosos financeira-
mente. “Já temos visto estas 
diminuições de horários e de 
ônibus em municípios como 
Prata, Campina Verde e Monte 
Alegre. Por isso, entendemos 
que, apesar do livre mercado, 
deve haver regras para que 
as empresas possam operar, 
como a exigência do atendi-
mento adequado às cidades 
menos rentáveis também”, 
avaliou o diretor da ANATRIP.  
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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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Alta dos combustíveis já
é sentida em Uberlândia
 | DONOS DE POSTOS RECLAMARAM SOBRE REAJUSTES FEITOS PELA PETROBRAS

 � IGOR MARTINS  
COM AGÊNCIA BRASIL

Somente em fevereiro, 
a Petrobras anunciou 
dois aumentos con-

secutivos da gasolina nas 
refinarias do país. No dia 8, o 
crescimento médio anunciado 
foi de 8% e, na última semana, 
houve novo acréscimo no pre-
ço. Com a mais recente deci-
são da estatal, os preços da 
gasolina e do diesel chegaram 
a R$ 2,48 e R$ 2,58 por litro, 
nas refinarias, e, em média, a 
R$ 5,27 e R$ 3,54 (etanol) por 
litro, nas bombas dos postos 
de combustíveis de Uberlân-
dia, respectivamente.

Desde janeiro, já são qua-
tro reajustes na gasolina e 
três no diesel. As constan-
tes mudanças e aumento 
dos combustíveis geraram 
reclamações por parte de 
empresários e cidadãos de 
Uberlândia, que já sentiram 
no bolso os novos preços 
praticados nas bombas dos 
postos de gasolina.

“O aumento é ruim para 
todo dono de posto. Nós te-
mos um reflexo imediato nas 
bombas e isso diminui muito 
o consumo, a gente acaba 
perdendo muito cliente. To-
dos nós estamos sufocados 
com os reajustes nos preços. 
O último aumento foi muito 

grande. Foi algo despropor-
cional e surreal”, disse Cibelle 
Rodovalho, dona de um posto 
de combustíveis no bairro Pla-
nalto, em Uberlândia.

Segundo ela, os reajustes 
da Petrobras afetaram direta-
mente o capital de giro de sua 
empresa. Como grande parte 
de seus clientes compram 
com o cartão de crédito, a ne-
gociação com as distribuido-
ras ficou comprometida. Uma 
das alternativas encontradas 
pela empresária foi antecipar 
os recebimentos das maqui-
ninhas de cartão.

“O custo do combustível 
para nós está ficando muito 
alto. Eu preciso ter muito mais 
dinheiro para manter o posto 
agora, eu preciso desse capi-
tal de giro. Eu pago para os 
meus distribuidores à vista e, 
por isso, eu preciso antecipar 
o cartão. Além de pagar a 
taxa da maquininha, eu ainda 
pago juros para antecipar os 
recebíveis. Está realmente 
muito complicado”, detalhou 
Cibelle.

A uberlandense defen-
deu ainda a necessidade de 
alteração na cobrança de 
impostos sobre combustíveis 
em Minas Gerais. De acordo 
com ela, o estado é um dos 
que possuem maior tributação 
em cima do produto. “Se essa 
situação não mudar, nenhum 

AUMENTO

empresário vai dar conta”, 
disse.

“Em Minas, o Governo é 
quem decide por quanto eu 
vendo o combustível. O imposto 
sobre a gasolina aqui é de 32%. 
Eles não cobram o imposto em 
cima do valor que eu vendo. 
De 15 em 15 dias, eles fazem 
coleta de preço e decidem tri-
butar em cima de um valor que 
eu posso não estar cobrando, 
mas que um concorrente pode. 
Se eu cobro R$ 4,50, o imposto 
precisa ser em cima desse va-
lor. Se o concorrente cobra R$ 
5,30, o imposto precisa ser em 
cima do valor do concorrente. 
Não dá para cobrar o mesmo 
imposto para todos. Precisamos 
de uma política de preços que 
seja mais clara”, contou Cibelle 
Rodovalho.

 � OSCILAÇÃO

Para o economista Benito 
Salomão, a troca de comando 
na Petrobras, ocorrida na últi-
ma sexta-feira (19), contribuiu 
diretamente para o aumento 
do petróleo nas bombas dos 
postos de combustíveis em 
Uberlândia. Com o impasse na 
estatal, aliada à volatidade do 
câmbio, a flutuação no preço 
da gasolina é algo natural, na 
visão do especialista.

“Toda vez que o dólar sobe, 
isso reflete no preço do pe-
tróleo. Como é uma cadeia 
monopolizada, isso vai ser re-
passado para as distribuidoras 
e, posteriormente, para os pos-
tos. [A troca de comando] afeta 
a credibilidade da empresa, 
mas o que precisa ser tratado 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Desde janeiro, já são 
quatro reajustes na 
gasolina e três no diesel
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de fato é o câmbio. Por que o 
Brasil apresenta um câmbio tão 
volátil? Por que o dólar no Brasil 
tem dado os movimentos que 
nós temos visto?”, questionou.

O economista classificou 
a decisão do presidente Jair 
Bolsonaro como um “populismo 
tarifário”. De acordo com Salo-
mão, a medida tomada pelo po-
lítico pode ser comparada à de 
Dilma Rousseff na época de seu 
governo, quando tentou impedir 
reajustes no preço do petróleo, 
gerando grande prejuízo para a 
Petrobras.

“[Jair Bolsonaro] não chegou 
a anunciar que vai segurar o 
preço do petróleo, mas se ele 
discordou da política de preços, 
você naturalmente enxerga que 
ele pretende adotar uma medida 
de tabelamento do petróleo. 
Isso foi feito pela Dilma por volta 
de 2011 ou 2012. A medida dela 
quase quebrou a Petrobras e o 
setor do petróleo. É o mais clás-
sico exemplo de populismo”, 
explicou o economista.

Benito Salomão defendeu 
ainda a ideia da construção de 
um fundo, que funcionaria como 
uma espécie de seguro para 
compensar as flutuações do 

preço do petróleo futuramente. 
Segundo ele, o Governo Fe-
deral deveria pensar em uma 
reserva que seria capaz de se-
gurar o preço dos combustíveis 
em caso de aumento do dólar.

“Quando o dólar aumentar 
e isso refletir no preço das refi-
narias, o dinheiro usado nesse 
fundo poderia compensar. A Pe-
trobras não precisaria aumentar 
o preço nas bombas, já que 
essa sobra vai compor o fundo. 
Isso seria importante para a 
estatal suportar um tempo com 
o seu caixa. O preço do com-
bustível não seria tão afetado 
com as condições financeiras”, 
detalhou.

� INSATISFAÇÃO

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com o Sindicato 
do Comércio Varejista de Deri-
vados do Petróleo no Estado de 
Minas Gerais (Minaspetro), en-
tidade que representa os cerca 
de 4 mil postos de combustíveis 
do estado. Em comunicado, 
a Minaspetro afirmou que os 
“revendedores são apenas mais 
um elo na cadeia de comercia-
lização, esta que é extensa e 

composta por importantes pla-
yers durante o processo, desde 
o refino até a disponibilização 
do produto ao consumidor final”.

Assim sendo, a entidade diz 
que os postos de combustíveis 
dependem das decisões e re-
passes (caso eles aconteçam) 
por parte de outros agentes do 
setor, como o governo, refina-
rias, usinas de etanol e compa-
nhias distribuidoras.

Por fim, a Minaspetro la-
mentou, enquanto defensor 
dos interesses dos donos de 
postos de combustíveis em 
Minas Gerais, em relação à 
alta tributação incidente sobre 
os combustíveis, “que sufoca 
o empresário, fecham dezenas 
de estabelecimentos em todo o 
Brasil e impedem o crescimento 
sustentável do país”.

� O QUE DIZ A 
PETROBRAS

De acordo com a estatal, o 
preço cobrado nas refinarias 
corresponde a cerca de 33% do 
preço pago pelos consumidores 
finais da gasolina e a 51% do 
preço final do diesel. A Petro-
bras explica que “até chegar 

ao consumidor são acrescidos 
tributos federais e estaduais, 
custos para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombustíveis, 
além das margens brutas das 
companhias distribuidoras e 
dos postos revendedores de 
combustíveis”.

Os preços praticados nas 
refinarias da Petrobras são rea-
justados de acordo com a taxa 
de câmbio e a variação do preço 
internacional do petróleo, nego-
ciado em dólar. Desde janeiro, a 
empresa já reajustou três vezes 
o preço do diesel e quatro vezes 
o da gasolina, que tinha o valor 
médio de R$ 1,84, ao sair das 
refinarias, em 29 de dezembro 
e chegou a R$ 2,48 (valor nas 
refinarias) com o novo reajuste.

Em 18 de janeiro, a estatal 
anunciou um aumento médio 
de R$ 0,15 para a gasolina 
e manteve o preço do diesel. 
No dia 26 do mesmo mês, um 
novo reajuste elevou o preço 
nas refinarias em R$ 0,10 para 
a gasolina e em R$ 0,09 para o 
diesel. Já em 8 de fevereiro, foi 
anunciado um aumento de R$ 
0,17 para a gasolina e de R$ 
0,13 para o diesel.

SEXTA-FEIRA
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ACERTO DE CONTAS
No Reino Unido, a Uber será 
obrigada a pagar um salário 
mínimo e outros benefícios a 
um grupo de ex-motoristas.

C&A INOVA
As compras realizadas pelo 
site ou app da C&A poderão 
ser retiradas em uma loja física 
em até três horas por meio do 
serviço Clique & Retire.

NO AGUARDO
De acordo com pesquisa da 
Associação Nacional de Anun-
ciantes dos Estados Unidos, 

por causa da pandemia, os 
executivos de marketing não 
voltarão a fazer viagens de 
negócio antes de junho.

UDI VIA APP  
A Prefeitura de Uberlândia está 
lançando um canal no Tele-
gram que oferece notícias de 
Uberlândia. Por meio do app de 
conversas, o município que se 
cadastrar ficará por dentro de 
todas as notícias relacionadas 
à administração municipal.

PELAS REDES
As compras realizadas por 

intermédio das redes sociais 
saltaram de 22% para 34%, 
só neste último ano. Os dados 
são da 6ª edição do estudo 
NuvemCommerce, realizado 
pela Nuvemshop.

ACELERANDO
A Movida, locadora de au-
tomóveis, encerrou o quarto 
trimestre de 2020 com lucro 
líquido de R$ 184 milhões. Va-
lor maior que os R$ 84 milhões 
registrados em 2019.

INVESTIMENTO
A Aurora Alimentos concluiu in-

vestimento de R$ 28,6 milhões 
na unidade de processamento 
de suínos de Erechim, no Rio 
Grande do Sul. 

EM CONFORTO
Os recursos foram utilizados 
para melhorar o conforto dos 
funcionários, como a constru-
ção de um novo restaurante 
industrial e de áreas de des-
canso e apoio.

LANÇAMENTO
A Nestlé está lançando a Fla-
gship Store Online, loja online 
exclusiva da marca Kit Kat.

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista
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Polícia prende jovem com 
grande porção de drogas
 | MILITARES ENCONTRARAM R$ 22 MIL E ENTORPECENTES NA CASA DO AUTOR

 � DA REDAÇÃO

Um jovem, de 21 anos, foi 
preso na noite de quarta-
feira (24), após ter sido 

flagrado carregando drogas 
em Uberlândia. A ocorrência 
foi registrada na avenida João 
Naves de Ávila, no bairro Ca-
zeca, na região central.

De acordo com a Polícia 
Militar (PM), o autor foi avistado 
ao lado de uma motocicleta, 
com uma mochila nas costas. 
Ao perceber a presença da 
viatura, o criminoso saiu an-
dando de forma suspeita e foi 

abordado. Durante busca pes-
soal, os policiais encontraram 
quatro pacotes e duas buchas 
de maconha, além de R$ 32.

Em diligências feitas na 
casa do autor, no bairro Santa 
Mônica, a PM encontrou diver-
sos materiais, como um pote, 
seis pacotes e quatro buchas 
de maconha, R$ 22 mil, quatro 
balanças de precisão, três sa-
cos de cocaína, 800 comprimi-
dos de ecstasy, duas pedras de 
crack, 86 estrelas de LSD, um 
pacote e três embalagens de 
haxixe, além de pacotes para 
embalar os entorpecentes.

O jovem relatou que, por 

conta da pandemia da co-
vid-19, perdeu o emprego e, 
para manter a subsistência, 
começou a atuar na venda de 
drogas na cidade. Ele confes-
sou que atua como entregador 
dos materiais entorpecentes. 
O autor foi preso e levado à 
Delegacia, juntamente com os 
materiais apreendidos.

 � DOM ALMIR

Uma outra ocorrência de 
tráfico de drogas foi registrada 
nesta quarta-feira. Segundo 
a PM, durante patrulhamento 
pelo bairro Dom Almir, os milita-

res receberam uma informação 
de que na rua Desafio estaria 
ocorrendo movimentação típica 
do tráfico de drogas nas proxi-
midades.

Os policiais foram até o 
local denunciado e avistaram 
uma residência abandonada. 
Ao entrarem, os PMs encon-
traram dez barras, uma bucha 
e quatro tabletes de maconha, 
além de uma balança de pre-
cisão. Nenhuma pessoa foi 
encontrada no imóvel. 

Os materiais foram apreen-
didos no local. A PM ainda 
procura pelos envolvidos e pelo 
possível dono do imóvel.

TRÁFICO
DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

SEXTA-FEIRA
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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.

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

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

A ASSOCIAÇÃO JARDINS ROMA com sede nesta cidade, na Rua Dos Pica Paus, nº 1750, bairro Nova 
Uberlândia, através de seu Conselho Deliberativo, devidamente representada por seu  Presidente, Sr. 
Humberto Resende de Oliveira, CONVOCA seus associados (as), conforme determina o Estatuto Social 
da Associação, art. 16 “caput” e art. 23, do Estatuto Social, para AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA, e AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  a ser realizada em formato virtual, através da 
plataforma digital de reuniões “Google Meet” cujo link será disponibilizado no APP BIOACESSO,  na data 
de 06 de Março de 2021 (sábado), às 09:30h (em 1ª convocação), com a conexão de 1/3 dos associados 
com direito a voto, e às 10h00h (última convocação), com qualquer número de presentes/conectados 
com direito a voto, nos termos do art. 17 “caput” e seu parágrafo primeiro, do Estatuto Social, com os itens 
de pauta:
 - Prestação de Contas Exercício 2020 
 - Deliberações de Projetos para o Ano 2021

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2021.  
Humberto Resende de Oliveira

Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Jardins Roma

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO JARDINS ROMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Farão
realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa de
engenharia para executar obra de reforma na Diretoria de Operações e Manutenção
(DOM), situada à Avenida Indaiá, nº 95, Bairro Planalto, em Uberlândia/MG. Os documentos
que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão
Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia: 18/03/
2021, às 13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. Uberlândia/MG, 25 de fevereiro de 2021.
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 073/2021
TIPO "MENOR PREÇO"

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 860/2020
A Secretária Municipal de Administração torna público para conhecimento dos licitantes e
de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto o
Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de refeições prontas (marmitex),
para uso em toda a Administração Direta e Indireta do Município de Uberlândia foi
REVOGADA por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, conforme Ofício nº 183/2021/SMA/AF inserto no competente processo
licitatório. Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa pela publicação oficial, em
respeito à efetividade de tal princípio e nos termos da legislação aplicável.Uberlândia, 25
de fevereiro de 2021.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de
Administração

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 759/2021
OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviço de exames laboratoriais e
complementares e avaliações médico clínica.O Pregoeiro,  no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa
que devido a não publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas
do dia 15/03/2021 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 25 de
fevereiro de 2021.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE DE LEILÃO - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SOMENTE ONLINE -

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG TORNA PÚBLICO, QUE LEVARÁ Á LEILÃO 
PÚBLICO SOMENTE ONLINE, PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 03/03/2021 A 
PARTIR DAS 13H00MIN, BENS MÓVEIS, 01 VW KOMBI, 01 FIAT DUCATO AMB, E 01 TOYOTA HILUX, 
CONFORME EDITAL. OS BENS PODERÃO SER VISTORIADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ – MG 
ATRAVÉS DE AGENDAMENTO COM O LEILOEIRO EM HORÁRIO COMERCIAL, LIGANDO PARA (34) 
99116-3933 INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. RAFAEL ARAÚJO GOMES – 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - JUCEMG Nº 941

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

ANUNCIE AQUI

• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• 50 mil Seguidores nas Redes Sociais
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br 7SEXTA-FEIRA
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continua...

TEMPO SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 58.503.129/0001-00  –  NIRE 31.207.022.645

Sede: Avenida João Naves de Ávila, 1.331, sala 305, Saraiva, Uberlândia, MG

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Milhares de Reais

RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS......................................................................................  68.294 153.931
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 12) .........................................................................................  - 4.433
Resultado de Equivalência Patrimonial (Nota 8) ..................................................................................  55.669 114.248
Outras Receitas Operacionais (Nota 17) ...............................................................................................  12.625 35.250
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS .....................................................................  (16.950) (749.975)
Despesas de Pessoal (Nota 14) ..............................................................................................................  (5.602) (6.634)
Despesas Gerais e Administrativas (Nota 15) .......................................................................................  (8.250) (10.049)
Despesas Tributárias (Nota 16) .............................................................................................................  (756) (2.389)
Outras Despesas Operacionais (Nota 18) ..............................................................................................  (2.342) (730.903)
RESULTADO FINANCEIRO .............................................................................................................  12.563 27.410
Receitas Financeiras Líquidas (Nota 13) ..............................................................................................  12.563 27.410
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO .........................................................  63.907 (568.634)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 20a) ....................................................  (3.212) 270.724
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .................................................................................................  60.695 (297.910)    
Número de Cotas (Nota 11a) ................................................................................................................  266.066.801 1.575.115.878
Lucro/(Prejuízo) Líquido por lote de mil cotas em R$ ..........................................................................  228,12 (189,14)    

           Ajuste de
  Capital Reservas de Lucros  Avaliação Patrimonial  Lucros               
Eventos  Social  Legal  Estatutária  Próprias Controladas  Acumulados   Totais               
Saldos em 31 de dezembro de 2018  1.575.116 138.218 939.168 12 7.377 - 2.659.891               
Prejuízo do Exercício ...................  - - - - - (297.910) (297.910)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ..  - - - (12) 12.665 - 12.653               
Saldos em 31 de dezembro de 2019  1.575.116 138.218 939.168 - 20.042 (297.910) 2.374.634               
Redução de Capital por Cisão .....  (1.309.049) - - - - - (1.309.049)
Lucro Líquido do Exercício .........  - - - - - 60.695 60.695
Absorção do Prejuízo Acumulado  - - (297.910) - - 297.910 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial ..  - - - - (19.996) - (19.996)
Destinações: - Reservas ................  - 3.035 57.083 - - (60.118) -
           - Dividendos 
             Propostos .............  - - (380.000) - - (577) (380.577)               
Saldos em 31 de dezembro de 2020  266.067 141.253 318.341 - 46 - 725.707               

Senhores Cotistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Tempo 

Serviços Ltda., relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos 
auditores independentes.

No exercício � ndo em 31 de dezembro de 2020, a Empresa registrou lucro de R$  60.695 mil, Patrimônio Líquido de 

R$ 725.707 mil e Ativos Totais de R$ 769.873 mil.
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Uberlândia, MG, 3 de fevereiro de 2021.

Diretoria

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 2020 2019    
Lucro Líquido do Exercício ....................................................................................................................  60.695 (297.910)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ...........................................................................................................  (19.996) 12.653
Total do Resultado Abrangente do Exercício ..........................................................................................  40.699 (285.257)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

 2020 2019    
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ..........................................................  63.907 (568.634)
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos: ......................................................................................  (63.831) 579.266
  Resultado de Participações em Controladas e Coligadas ...................................................................  (55.669) (114.248)
  Depreciação e Amortização ..............................................................................................................  - 1.138
  Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas ............................................................................  (9.412) (15.174)
  Provisão para Passivos Contingentes .................................................................................................  1.250 (19.716)
  Perda na Alienação de Imobilizado ...................................................................................................  - 31
  Impairment ........................................................................................................................................  - 727.235
 Lucro Líquido Ajustado antes dos Impostos..........................................................................................  76 10.632
  (Aumento)/Redução em Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Resultado .........................  - (4.369)
  (Aumento)/Redução em Outros Créditos ..........................................................................................  34.953 7.122
  (Aumento)/Redução em Material em Estoque ...................................................................................  - 7
  Aumento/(Redução) em Outras Obrigações ......................................................................................  (3.427) (14.694)
  Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos ................................................................................  (1.052) (7.976)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais .......................................................  30.550 (9.278)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 Alienação de Imobilizado de Uso .......................................................................................................  - 202
 Alienação de Intangível .......................................................................................................................  - 1.560
 Aquisição de Intangível .......................................................................................................................  - (45)
 Alienação de Investimentos .................................................................................................................  - 26
 Juros sobre o Capital Próprio Recebidos .............................................................................................  976 6.836
Dividendos Recebidos ...........................................................................................................................  383.955 14.030
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos ..................................................  384.931 22.609

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
 Dividendos Pagos................................................................................................................................  (380.000) (1.765)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamento ................................................  (380.000) (1.765)

Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................................  35.481 11.566    
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Exercício ..............................................................................  368.840 357.274
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Exercício ................................................................................  404.321 368.840
Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................................  35.481 11.566    

 2020 2019    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019    
CIRCULANTE .....................................................................................................................................  755 210
Outras Obrigações ................................................................................................................................  755 210
Sociais e Estatutárias (Nota 11c)...........................................................................................................  577 -
Fiscais e Previdenciárias (Nota 10a)......................................................................................................  76 134
Diversas (Nota 10b) ..............................................................................................................................  102 76
NÃO CIRCULANTE ...........................................................................................................................  43.411 49.851
Outras Obrigações ................................................................................................................................  43.411 49.851
Fiscais e Previdenciárias (Nota 10a)......................................................................................................  27.520 26.238
Diversas (Nota 10b) ..............................................................................................................................  15.891 23.613
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................................................................................  725.707 2.374.634
Capital Social:
- De Domiciliados no País (Nota 11a) ..................................................................................................  266.067 1.575.116
Reservas de Lucros (Nota 11b) .............................................................................................................  459.594 1.077.386
Ajuste de Avaliação Patrimonial ...........................................................................................................  46 20.042
Prejuízo Acumulado .............................................................................................................................  - (297.910)

Total .....................................................................................................................................................  769.873 2.424.695

ATIVO 2020 2019    
CIRCULANTE .....................................................................................................................................  583.168 527.628
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 5) .................................................................................................  404.321 368.840
Aplicações Financeiras ...........................................................................................................................  117.735 114.564
Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado (Nota 6) .....................................................  117.735 114.564
Material em Estoque .............................................................................................................................  - 27
Outros Créditos .....................................................................................................................................  61.112 44.197
Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos a Receber ............................................................................  - 1.845
Diversos (Nota 7) ..................................................................................................................................  61.112 42.352
NÃO CIRCULANTE ...........................................................................................................................  186.705 1.897.067
Outros Créditos .....................................................................................................................................  186.568 531.362
Créditos Tributários (Notas 20c e d) .....................................................................................................  57.981 350.921
Diversos (Nota 7) ..................................................................................................................................  128.587 180.441
Investimentos (Nota 8) ...........................................................................................................................  137 1.365.705
Participações em Coligadas e Controladas:
- No Exterior ........................................................................................................................................  137 105
- No País ...............................................................................................................................................  - 1.365.600
Total .....................................................................................................................................................  769.873 2.424.695

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Tempo Serviços Ltda. é uma Empresa de responsabilidade limitada, que tem por objeto social a prestação de serviços de administração 
e de processamento de cartões de crédito, bem como de apoio à empresa administradora de cartões de crédito e, ainda, serviços correlatos. 
A Tempo Serviços Ltda., é parte integrante da Organização Bradesco, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas 
demonstrações contábeis devem ser analisadas neste contexto.
A autorização para a emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Diretoria em 3 de fevereiro de 2021.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da Empresa, foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e estão apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2020. A Administração declara que as divulgações realizadas nas 
demonstrações contábeis evidenciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão.
2.1) Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para re� etir a 
mensuração dos ativos ao seu valor justo, quando aplicável.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, conforme Nota 4.
A Empresa adotou a opção prevista no CPC 36 que dispensa a apresentação de demonstrações contábeis consolidadas quando uma 
entidade é controlada de outra entidade que divulga demonstrações contábeis consolidadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e quando acionistas deliberam pela adoção dessa opção. Assim sendo, não estão sendo apresentadas demonstrações 
contábeis consolidadas.
2.2) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Em Milhares de Reais

2.3) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são utilizados para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Assim sendo, incluem 
disponibilidades em moeda nacional e fundos de investimentos � nanceiros, e apresentem risco insigni� cante de mudança de valor, uma 
vez que são prontamente conversíveis em dinheiro.
2.4) Ativos � nanceiros
O CPC 48 classi� ca os ativos � nanceiros em três categorias: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (VJORA - Patrimônio Líquido); e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR).
• Mensurados ao custo amortizado
O ativo � nanceiro for mantido dentro do modelo de negócios, cujo propósito seja o de receber os seus � uxos de caixa contratuais e os seus 
termos contratuais derem origem, exclusivamente, a pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
• Mensurados a valor justo por meio do resultado (VJR)
Os ativos � nanceiros mensurados a VJR são registrados e inicialmente avaliados pelo valor justo, sendo as respectivas modi� cações 
subsequentes do valor justo reconhecidas imediatamente no resultado.
São ativos mantidos pela Empresa com o propósito de negociá-los no curto prazo ou mantê-los como parte de uma carteira administrada 
em conjunto para obtenção de lucro no curto prazo ou para tomada de posições, ou eventualmente, aqueles ativos que não atendem ao 
teste SPPI (Solely Payment of Principal and Interest). Os instrumentos � nanceiros derivativos, também, são categorizados como VJR.
Os ativos � nanceiros são inicialmente reconhecidos e avaliados pelo valor justo no balanço e, os custos de transação são registrados 
diretamente no resultado do período.
• Mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
São reconhecidos inicialmente a valor justo, mais os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou a sua 
emissão e são mensurados, subsequentemente, a valor justo com os ganhos e perdas reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes, 
com exceção das perdas por redução ao valor recuperável e dos ganhos e perdas cambiais de conversão, até que o ativo � nanceiro deixe 
de ser reconhecido. As perdas de crédito esperadas são registradas na demonstração do resultado em contrapartida a Outros Resultados 
Abrangentes, não tendo impacto no valor contábil bruto do ativo.
2.5) Investimento em controladas e coligadas
São classi� cados como controladas as entidades as quais a Empresa exerce controle, ou seja, quando detém o poder de exercer a maioria 
dos direitos de voto. Poderá ainda existir controle quando a Empresa possuir, direta ou indiretamente, preponderâncias de gerir as 
políticas � nanceiras e operacionais de determinadas entidades para obter benefícios em suas atividades, mesmo que a percentagem que 
detém sobre o seu capital próprio for inferior a 50%. A existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis 
ou conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Empresa controla outra entidade.
Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido 
no resultado do exercício como Resultado de Equivalência Patrimonial.
O resultado das controladas adquiridas ou vendidas durante os exercícios são incluídos nas demonstrações contábeis a partir da data 
efetiva de aquisição ou até a data em que o controle deixar de existir.
2.6) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos � nanceiros e não � nanceiros são avaliados para veri� car se há evidência objetiva de que tenha ocorrido uma perda no seu 
valor recuperável.
A evidência objetiva de que os ativos � nanceiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do 
devedor, indicações de processo de falência ou mesmo um declínio signi� cativo ou prolongado do valor do ativo.
Os ativos, que têm uma vida útil inde� nida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente, na mesma data, para 
a veri� cação da existência de perdas por redução ao valor recuperável (impairment).
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo � nanceiro ou não � nanceiro é reconhecida no resultado do período 
se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
2.7) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também, das obrigações legais são 
efetuados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre 

as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela con� rmação da capacidade de sua 
recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, 
são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com su� ciente segurança;

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será con� rmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o 
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controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas 
possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classi� cadas como remotas não são 
provisionadas e nem divulgadas; e

• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a sua legalidade ou 
constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos 
integralmente nas demonstrações contábeis.

2.8) Patrimônio líquido
a) Lucro por cotas
A Empresa apresenta dados de lucro por cotas básico. O lucro por cotas básico é calculado dividindo-se lucro líquido atribuível aos 
cotistas da Empresa pela média ponderada das cotas durante o ano.
b) Dividendos a pagar
A distribuição de dividendos para os cotistas da Empresa é reconhecida como passivo nas demonstrações contábeis, no período em que 
a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do dividendo mínimo obrigatório previsto no Contrato Social da Empresa.
2.9) Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Empresa.
A Empresa reconhece a receita quando o seu valor puder ser mensurado com segurança, for provável que benefícios econômicos futuros 
� uirão para a Empresa e quando critérios especí� cos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa.
Receitas � nanceiras
As receitas � nanceiras abrangem receitas sobre fundos investidos, atualização monetária e variações no valor justo de ativos � nanceiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
2.10) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo � scal, base negativa 
de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros Créditos”, e as provisões para as obrigações � scais 
diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são 
registrados na rubrica “Outras Obrigações - Fiscais e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre 
as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo � scal e base negativa de contribuição social serão realizados de acordo 
com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos 
contabilmente com base nas expectativas atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A contribuição 
social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para o período compreendido entre setembro de 
2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme Lei nº 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro 
de 2019.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legislações vigentes.
2.11) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas 
(em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e 
mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia).

3) GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Empresa é parte integrante da Organização Bradesco, sendo que seu gerenciamento de risco é realizado por área técnica especializada 
da Organização, de maneira corporativa e centralizada, sendo um processo contínuo e evolutivo de mapeamento, desenvolvimento, 
aferição e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises 
das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos.

4) USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Nas Demonstrações Contábeis foram utilizadas algumas estimativas e julgamentos contábeis elaborados a � m de quanti� car determinados 
ativos e passivos. Tais estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se em experiência histórica e diversos outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis nas circunstâncias atuais.
Determinados ativos estão sujeitos à revisão de perda ao valor recuperável (impairment). As despesas com perda ao valor recuperável são 
registradas quando existem evidências claras de perda ao valor recuperável, ou de não-recuperabilidade do custo dos ativos. A avaliação 
do que constitui perda ao valor recuperável é uma matéria que requer um nível signi� cativo de julgamento.

5) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Disponibilidades em moeda nacional (1) ..................................................................................  703 2.041
Fundos de investimentos � nanceiros (2) ....................................................................................  403.618 366.799
Total de caixa e equivalentes de caixa ........................................................................................  404.321 368.840
(1) Refere-se a depósito bancário à vista; e
(2) Referem-se a aplicações de renda � xa em Fundos de Investimentos Financeiros, destinados a integrantes da Organização ou 

Sociedades a ele ligadas, que sejam considerados investidores quali� cados, administrados pelo Bradesco.

6) ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO
Em 31 de dezembro           

 De 181 a Acima de Valor Valor de  Marcação 
Títulos 360 dias  360 dias  contábil mercado a mercado           
Certi� cado de Depósito Bancários - CDB (1) ..........  117.735 - 117.735 117.735 -
Total em 2020 ...........................................................  117.735 - 117.735 117.735 -
Total em 2019 ...........................................................  - 114.564 114.564 114.564 -
(1) Refere-se a Certi� cado de Depósito Bancário, emitidas pelo Banco Bradesco S.A., a taxa de 100% do DI, com vencimento em 

20/12/2021.

7) OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
Em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Depósitos em garantia de recursos trabalhistas .........................................................................  63.434 93.055
Impostos e contribuições a compensar ......................................................................................  59.256 55.358
Depósitos em garantia de recursos � scais .................................................................................  31.850 28.336
Depósitos em garantia de recursos cíveis ..................................................................................  3.159 3.296
Despesas antecipadas ................................................................................................................  1.843 2.220
Outros .......................................................................................................................................  30.157 40.528
Total .........................................................................................................................................  189.699 222.793

8) INVESTIMENTOS
Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados na conta de Resultado 
de Equivalência Patrimonial.
A composição dos Investimentos está demonstrada a seguir:

Em 31 de dezembro                  
  Patri-   Parti-
  mônio  Quantidade cipação  Ajuste decorrente
 Capital líquido Resultado cotas/ações no capital Investimentos de avaliação (1)                  
Sociedades social ajustado ajustado (em milhares) social - % 2020 2019 2020 2019                   
Bradescard México S. de 
 R.L. (2) ..........................  609.856 1.360.352 76.890 217.990 0,010000 137 105 8 12
Bankpar Brasil Ltda. (3) (4) - - - - - - 699.469 23.792 50.471
BPAR Corretagem de 
 Seguros Ltda. (4) ............  - - - - - - - 6.959 -
Tapajós Holdings Ltda. 
 (2) (4) .............................  - - - - - - 341.461 22.288 41.455
Cielo S.A. (5) ...................  - - - - - - 161.464 2.622 22.310
Ágio (5) ............................       - 163.206 - -
Total ................................       137 1.365.705 55.669 114.248
(1) Os ajustes decorrentes de avaliação consideram os resultados apurados pelas Empresas, a partir da aquisição e inclui variações 

patrimoniais das investidas não decorrentes de resultado, quando aplicáveis;
(2) A Diretoria possui avaliação que demonstra que a Empresa possui in� uência signi� cativa, por meio de representação na Diretoria das 

investidas;
(3) Investimentos incorporados em 31.8.2020 pela BPAR Corretagem de Seguros Ltda.;
(4) Investimentos cindidos em 30.11.2020 para Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.; e
(5) Investimento cindido em 30.11.2020 para Columbus Holdings S.A.

9) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente os ativos contingentes.
b) Provisões classi� cadas como perdas prováveis e obrigações legais - � scais e previdenciárias
A Empresa é parte em processos judiciais, de natureza trabalhista, cível e � scal, decorrentes do curso normal de suas atividades.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável.

A Administração entende que a provisão constituída é su� ciente para atender às perdas decorrentes dos respectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões judiciais, sobre 
as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial o pagamento de “unicidade de emprego, equiparação 
salarial e horas extras”. Nos processos em que é exigido depósito judicial para garantia de execução, o valor das provisões trabalhistas 
é constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósitos. Para os processos com características semelhantes e não 
julgados, a provisão é constituída com base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerradas 
nos últimos 12 meses, considerando o ano do ajuizamento.
II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de sistema informatizado 
e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, 
similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento de tribunais. Não existem em curso processos administrativos 
signi� cativos por descumprimento de normas ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos no resultado 
� nanceiro da Empresa.
III - Provisões segregadas por natureza

Em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Processos trabalhistas (Nota 10b) .............................................................................................  4.679 12.223
Processos cíveis (Nota 10b) .......................................................................................................  3.388 3.800
Total .........................................................................................................................................  8.067 16.023
IV - Movimentação das provisões

Em 31 de dezembro    
 Trabalhistas Cíveis    
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ..............................................................................................  12.223 3.800
Atualização monetária ..............................................................................................................  985 166
Constituições líquidas de (reversões e baixas) ...........................................................................  (8.529) (578)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ..............................................................................................  4.679 3.388

Em geral, as provisões referentes às ações judiciais são consideradas de longo prazo, devido à imprevisibilidade do tempo de duração 
dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi divulgada a estimativa com relação ao ano especí� co em que essas 
ações judiciais serão encerradas.
c) Passivos contingentes classi� cados como perdas possíveis
A Empresa mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a Empresa � gura 
como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classi� ca as ações de acordo com a expectativa de insucesso. 
Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e efetivada, se necessária, a reclassi� cação dos riscos desses 
processos. Neste contexto, os processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e 
totalizaram, em 31 de dezembro de 2020, R$ 1.108 (2019 - R$ 2.949) para os processos cíveis e R$ 1.498.495 (2019 - R$ 1.405.211) para 
os processos � scais.
O principal processo � scal com essa classi� cação é:
- IRPJ e CSLL - Anos bases de 2006 a 2009  - R$ 1.276.913 (2019  - R$ 1.247.692): lançados sobre glosa de amortização de ágio na 
aquisição de investimentos.

10) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Provisão para impostos e contribuições diferidos (Nota 20c) ....................................................  27.520 26.238
Impostos e contribuições a recolher ..........................................................................................  76 134
Total .........................................................................................................................................  27.596 26.372
b) Outras obrigações - diversas

Em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Provisão de honorários advocatícios .........................................................................................  7.824 7.590
Provisões trabalhistas (Nota 9b III) ..........................................................................................  4.679 12.223
Provisões cíveis (Nota 9b III) ....................................................................................................  3.388 3.800
Outras .......................................................................................................................................  102 76
Total .........................................................................................................................................  15.993 23.689

11) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Composição do capital social em cotas
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é composto por 266.066.801 cotas de valor nominal de R$  1,00 cada uma e 
encontra-se assim distribuído:

Em 31 de dezembro    
Cotas 2020 2019     
Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.  ....................................................................  266.066.801 838.561.789
Columbus Holdings S.A. ..........................................................................................................  - 736.554.089
Total de cotas ............................................................................................................................  266.066.801 1.575.115.878
A redução do capital social da Empresa ocorreu em função da Cisão dos investimentos para a Quixaba Empreendimentos e Columbus 
Holdings em novembro de 2020. Os detalhes estão descritos na Nota 21d.
b) Reservas de lucros

Em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Reservas de lucros ......................................................................................................................  459.594 1.077.386
- Reserva legal (1) ......................................................................................................................  141.253 138.218
- Reserva estatutária (2) ............................................................................................................  318.341 939.168
(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir 20% do capital social realizado, acrescido das 

reservas de capital. Após esse limite a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para 
aumento de capital ou para compensar prejuízos; e

(2) O saldo do Lucro Líquido terá destinação proposta pela Diretoria, podendo ser destinado 100% à Reserva Estatutária, visando à 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Empresa, sendo o saldo limitado a 
80% do Capital Social Integralizado.

c) Dividendos
Conforme disposições estatutárias aos cotistas estão assegurados dividendos que correspondam no mínimo a 1% do lucro líquido do 
exercício, ajustado nos termos da lei societária. A Assembleia deliberará sobre a destinação do resultado do exercício.
Os cálculos dos dividendos relativos aos exercícios de 2020 e 2019 estão demonstrados a seguir:

Em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício ..........................................................................................  60.695 (297.910)
Reserva legal .............................................................................................................................  3.035 -
Base de cálculo ..........................................................................................................................  57.660 -
Total dos dividendos mínimos obrigatórios - (1%) .......................................................................  577 -

12) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Receita de anuidade ..................................................................................................................  - 4.433
Total .........................................................................................................................................  - 4.433

13) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Resultado de aplicações � nanceiras ..........................................................................................  12.549 27.295
Outras receitas � nanceiras ........................................................................................................  14 115
Total .........................................................................................................................................  12.563 27.410

14) DESPESAS DE PESSOAL
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Proventos ..................................................................................................................................  4.952 5.873
Benefícios..................................................................................................................................  132 482
Outros (1) .................................................................................................................................  518 279
Total .........................................................................................................................................  5.602 6.634
(1) Em 2020, inclui R$ 243 (2019 - R$ 275) referente provisão para contingentes trabalhistas.
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15) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Serviços técnicos especializados ................................................................................................  4.101 3.061
Serviços do sistema � nanceiro ...................................................................................................  3.426 2.713
Comunicações ...........................................................................................................................  112 533
Materiais, energia e outros ........................................................................................................  28 170
Processamento de dados ...........................................................................................................  2 366
Depreciação e amortização .......................................................................................................  - 1.138
Doações e patrocínios ...............................................................................................................  - 152
Serviços de telemarketing - Call Center .....................................................................................  - 75
Transportes ...............................................................................................................................  - 20
Viagens .....................................................................................................................................  - 3
Outras .......................................................................................................................................  581 1.818
Total .........................................................................................................................................  8.250 10.049

16) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Contribuição à Co� ns ...............................................................................................................  637 1.939
Contribuição ao PIS .................................................................................................................  107 356
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN .............................................................  - 89
Outras .......................................................................................................................................  12 5
Total .........................................................................................................................................  756 2.389

17) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Atualização monetária (1) ........................................................................................................  4.917 7.619
Reversões de provisões operacionais e administrativas ..............................................................  4.425 5.289
Recuperação de despesas ..........................................................................................................  2.129 1.152
Reversões de provisões contingentes .........................................................................................  1.123 21.188
Outras .......................................................................................................................................  31 2
Total .........................................................................................................................................  12.625 35.250
(1) Referem-se, basicamente, a atualização de Depósitos Judiciais de Impostos a Compensar e Variação Monetária.

18) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Despesas com passivos contingentes .........................................................................................  1.145 1.055
Despesas com atualizações monetárias .....................................................................................  985 142
Despesas com patrocínios .........................................................................................................  37 189
Despesas com provisões operacionais .......................................................................................  5 42
Impairment ................................................................................................................................  - 727.235
Variações cambiais ....................................................................................................................  - 8
Outras despesas diversas ...........................................................................................................  170 2.232
Total .........................................................................................................................................  2.342 730.903

19) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As transações com partes relacionadas estão assim representadas:

Em 31 de dezembro            
 Controladores (1) Controladas e Coligadas (2) Outras partes relacionadas (3)            
 2020 2019 2020 2019 2020 2019            
Ativos
Caixa/Disponibilidades .......................  703 2.041 - - - -
Ativos � nanceiros ao valor justo por 
 meio do resultado..............................  117.735 114.564 - - - -
Juros sobre capital próprio e 
 dividendos a receber ..........................  - - - 873 - 972

Em 31 de dezembro            
 Controladores (1) Controladas e Coligadas (2) Outras partes relacionadas (3)            
 2020 2019 2020 2019 2020 2019            
Passivos
Dividendos a pagar (Nota 11c) ...........  577 - - - - -
(1) Banco Bradesco S.A.;
(2) Tapajós Holdings Ltda., e Bankpar Brasil Ltda. (Investimentos cindidos em 30.11.2020 para Quixaba Empreendimentos e 

Participações Ltda.); e
(3) Cielo (Investimento cindido em 30.11.2020 para Columbus Holdings S.A.).

Exercícios � ndos em 31 de dezembro        
 Controladores (1) Outras partes relacionadas (2)        
 2020 2019 2020 2019        
Rendimento de aplicações em CDB .................................................... 3.171 6.448 - -
Outras ................................................................................................. - - 4 6.852
(1) Banco Bradesco S.A.; e
(2) Cielo (Investimento cindido em 30.11.2020 para Columbus Holdings S.A.).
b) Remuneração do pessoal-chave da administração
A Empresa é parte integrante da Organização Bradesco e seus Administradores são remunerados pelos cargos que ocupam no Banco 
Bradesco S.A., controlador da Empresa.

A DIRETORIA
Antonio Marcos Sapata – Contador – CRC – 1SP212776/O-9-MG

20) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

Exercícios � ndos em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social ..........................................................  63.907 (568.634)
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes (Nota 2.10) ......  (25.563) 227.454
Efeito no cálculo dos tributos:
Participações em controladas, tributadas nas sociedades correspondentes ................................  22.268 45.699
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis .........................................................  (30) (149)
Juros sobre o capital próprio (recebidos) ...................................................................................  (1) (2.741)
Outros valores ...........................................................................................................................  114 461
Imposto de renda e contribuição social do exercício ....................................................................  (3.212) 270.724
b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social

Exercícios � ndos em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ...........................................................................  116 (12.225)
Impostos diferidos:
Constituição/Realização no período sobre adições temporárias................................................  (4.375) 282.949
Constituição no período sobre:
Base negativa de contribuição social .........................................................................................  393 -
Prejuízo � scal ............................................................................................................................  654 -
Total dos impostos diferidos .......................................................................................................  (3.328) 282.949
Imposto de renda e contribuição social do exercício ....................................................................  (3.212) 270.724
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

R$ mil          
 Saldo em Saldo cedido  Realização/ Saldo em
 31.12.2019 por cisão Constituição Baixa 31.12.2020          
Provisões cíveis ........................................................  1.520 - 299 (464) 1.355
Perdas com estabelecimento .....................................  35.405 - - - 35.405
Provisões trabalhistas ...............................................  4.889 - 375 (3.392) 1.872
Impairment de títulos e investimentos ......................  290.894 (290.894) - - -
Outras provisões ......................................................  18.213 - 120 (31) 18.302
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
 temporárias ............................................................  350.921 (290.894) 794 (3.887) 56.934
Prejuízo � scal e base negativa de contribuição social  - - 1.047 - 1.047
Total dos créditos tributários (Nota 2.10) ..................  350.921 (290.894) 1.841 (3.887) 57.981
Obrigações � scais diferidas (Nota 20e) .....................  26.238 - 1.282 - 27.520
Créditos tributários líquidos das obrigações � scais 
 diferidas .................................................................  324.683 (290.894) 559 (3.887) 30.461
d) Provisão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

R$ mil          
 Diferenças temporárias Prejuízo � scal e base negativa          
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição 
 de renda social de renda social Total          
2021 .........................................................................  5.592 3.355 654 393 9.994
2022 .........................................................................  5.592 3.355 - - 8.947
2023 .........................................................................  5.007 3.004 - - 8.011
2024 .........................................................................  5.007 3.004 - - 8.011
2025 .........................................................................  4.795 2.877 - - 7.672
Após 2025 ................................................................  9.591 5.755 - - 15.346
Total ........................................................................  35.584 21.350 654 393 57.981

A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, líquida dos 
efeitos tributários, monta a R$ 54.760 (2019 - R$ 339.679), sendo R$ 53.719 (2019 - R$ 339.679) de diferenças temporárias e R$ 1.041 de 
prejuízo � scal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários da Tempo Serviços foram devidamente ativados.
e) Obrigações � scais diferidas
A Empresa possui obrigações � scais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 27.520 (2019 - R$ 26.238), 
relativas a atualização monetária sobre depósitos judiciais.

21) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A Empresa não operou com instrumentos � nanceiros derivativos nos exercícios � ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019;
b) Não houve eventos subsequentes que requeriam ajustes ou divulgações das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro 
de 2020;
c) Em 2020, houve uma reorganização societária, com o objetivo de buscar maior sinergia e e� ciência operacional. Diante disto, houve a 
movimentação de investimentos estratégicos entre as empresas, onde a Tempo deixou, em 31 de agosto de 2020, de ser um investimento 
da empresa Columbus Holdings, passando a Quixaba Empreendimentos a deter 100% de participação da Tempo com a transferência 
de 736.554.089 cotas (vide Nota 11a). Os efeitos desta movimentação estão registrados na Columbus e na Quixaba, respectivamente; e
d) Em 30 de novembro de 2020, a Tempo Serviços cindiu parte dos seus investimentos para as empresas Columbus e Quixaba, 
conforme abaixo:
• a Columbus recebeu o investimento que a Tempo possuía na Cielo S.A., passando a deter 30,05% de participação nesta companhia. 

Por conta desta cisão foram transferidos os valores de ágio relacionados ao investimento da Cielo, e a respectiva provisão para perda em 
investimentos para este ágio, sendo transferido também os valores constituídos de crédito tributário sobre esta provisão; e

• a Quixaba recebeu os investimentos relacionados às empresas Tapajós Holdings e Bpar Corretagem.

Aos Cotistas e aos Administradores da
Tempo Serviços Ltda.
Uberlândia - MG

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Tempo Serviços 
Ltda. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos � uxos de caixa para o exercício � ndo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis signi� cativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e � nanceira da Tempo Serviços Ltda. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus � uxos de caixa para o exercício � ndo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Pro� ssional do Contador 
e nas normas pro� ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

de auditoria obtida é su� ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam in� uenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 

dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
pro� ssional e mantemos ceticismo pro� ssional ao longo da 
auditoria. Além disso:
• Identi� camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e su� ciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsi� cação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a e� cácia dos controles internos da 
Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signi� cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modi� cação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e su� ciente 
referente às informações � nanceiras das Companhias ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signi� cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
de� ciências signi� cativas nos controles internos que identi� camos 
durante nossos trabalhos.

Osasco, 25 de fevereiro de 2021

KPMG Auditores Independentes Carlos Massao Takauthi
CRC SP-028567/F Contador CRC 1SP206103/O-4
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Caixa lança nova linha 
de crédito imobiliário
 | FINANCIAMENTOS SERÃO DE ATÉ 35 ANOS E VALEM PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS

 � AGÊNCIA BRASIL

A Caixa anunciou, nesta 
quinta (25), a criação de 
uma nova linha de crédi-

to imobiliário. O financiamento, 
que estará disponível a partir 
da próxima segunda-feira (1), 
terá taxas de juros atreladas 
ao percentual de rendimento da 
Poupança, mais um percentual 
que irá variar de acordo com o 
perfil do cliente.

As taxas efetivas partem 
de 3,35% ao ano, somados 
à remuneração adicional da 
Poupança: 70% da taxa Selic 
quando esta for igual ou menor 
a 8,5% ao ano; ou 6,17% ao ano 
quando a Selic superar 8,5% ao 
ano. O saldo devedor do finan-
ciamento será atualizado men-
salmente pela Taxa Referencial 
(TR). O prazo de pagamento 
é de 35 anos (420 meses). O 
financiamento será válido para 

aquisição de imóveis novos, 
usados, construção e reformas. 

Inicialmente, a Caixa prevê 
destinar R$ 30 bilhões à nova 
modalidade de financiamento, 
batizada de Crédito Imobiliário 
Poupança Caixa. No entanto, o 
banco admite a possibilidade de 
ampliar esta quantia caso haja 
demanda.

A linha de crédito também 
estará disponível para clientes 
de outros bancos a partir de 
março. Os interessados pode-
rão fazer simulações no site 
da Caixa ou no app Habitação 
Caixa, por meio do qual também 
é possível efetuar a negociação. 
Aos que optarem por ter conta 
no banco, é possível pedir a 
portabilidade. 

“Temos uma posição única 
[para operar com] este produto”, 
disse o presidente do banco, 
Pedro Guimarães, apontando 
que, hoje, a instituição já conta 
com 145 milhões de clientes e 

ECONOMIA

LEGISLATIVO

Sem consenso, votação da PEC Emergencial é adiada 
 � AGÊNCIA BRASIL

Sem consenso e em meio a 
pressões de vários partidos, a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 186/2019, a chamada 
PEC Emergencial, continua 
na pauta da sessão plenária 
no Senado, mas apenas para 
que a discussão da matéria 
comece. “Hoje [o texto] vai 
ser lido para que na terça ele 
possa ser votado”, informou o 
relator, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC).

A PEC Emergencial cria me-
canismos de ajuste fiscal para 
União, estados e municípios. O 
nó do debate está no trecho da 
proposta que acaba com os mí-
nimos constitucionais para gas-

tos com saúde e educação. A 
solução apresentada na última 
segunda-feira (22) pelo relator, 
com aval da equipe econômica 
para garantir recursos voltados 
ao auxílio, gerou reação entre 
parlamentares e organizações 
da sociedade civil.

Se essa desvinculação de 
receitas for aprovada, como 
sugeriu Bittar, o Congresso 
Nacional terá que definir os 
repasses mínimos para saúde 
e educação a cada ano.

Nesta quinta, em reunião 
com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
líderes partidários pressiona-
ram para que o tema fosse 
votado. Bittar não participou 
diretamente do encontro e deu 

sinais de que não pretende re-
cuar na ideia da desvinculação.

Segundo o senador, nesse 
debate “há uma ditadura do 
pensamento único”, imposto 
por corporações “que dominam 
as universidades e as escolas 
no país. “São elas que deter-
minam a educação no Brasil. 
Não é o prefeito, não é o go-
vernador, não é o presidente 
da República. Elas fazem uma 
contracampanha a essa pro-
posta, muitas vezes mentindo 
descaradamente, por exem-
plo, que vão tirar dinheiro da 
educação. A proposta não tira 
um centavo do orçamento de 
ninguém. O que nós queremos 
fazer é restabelecer o estado 
democrático”, sustentou.

 � AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

O impasse deve atrasar a 
retomada do pagamento do 
auxílio emergencial. Desta 
vez, a ideia é que até R$ 250 
fossem pagos de março a 
julho, mas a medida depende 
da aprovação da PEC.

“O Brasil vai dar um sinal 
de que não abandona esses 
brasileiros que precisam do 
Estado para se alimentar, 
mas isso tinha que ser fei-
to no mesmo movimento, 
também aumentando o rigor 
fiscal, e é isso que estamos 
conseguindo”, afirmou Márcio 
Bittar.

R$ 387,6 bilhões depositados 
em contas poupança.

Guimarães destacou que, 
entre 2019 e 2020, as contrata-
ções de crédito imobiliário com 
recursos da poupança (SBPE) 
feitas pelo banco evoluíram de 
R$ 26,6 bi para R$ 53,7 bi – re-
petindo o crescimento superior 
a 100% que já tinha sido regis-
trado entre 2018 (quando foram 
concedidos R$ 13,5 bi) e 2019.

Com a nova linha, a Caixa 
passa a oferecer quatro opções 
de financiamento imobiliário 
com recursos da poupança 

(SBPE), para aquisição de imó-
vel novo ou usado, construção 
e reforma. “Os clientes com re-
lacionamento com a Caixa têm 
sempre juros menores. Quanto 
maior o relacionamento, menor 
a taxa de juros”, acrescentou 
Guimarães, frisando que, entre 
servidores públicos, as taxas 
variam entre 4,75% e 5,15%, 
enquanto para trabalhadores da 
iniciativa privada elas variam de 
4,75% a 5,35%, enquanto para 
quem não tenha relacionamento 
bancário com a Caixa, ela é de 
5,39%.

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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Praia busca reabilitação 
contra o Minas nesta sexta
 | PRAIANAS PERDERAM OS DOIS ÚLTIMOS JOGOS PELA SUPERLIGA FEMININA

 � DA REDAÇÃO

Após duas derrotas con-
secutivas pela Superliga 
Feminina de Vôlei, o 

Dentil/Praia Clube vai a Belo 
Horizonte para um confronto 
difícil pela principal competição 
do voleibol nacional. A equipe 
uberlandense encara, às 21h30 
desta sexta-feira (26), o Itambé 
Minas, líder do campeonato 
que perdeu apenas uma parti-
da até o momento. O confronto 
tem transmissão ao vivo do 
SporTV2.

No início do mês, as praia-
nas já haviam sido derrotadas 
pelas mineiras na final da Copa 
Brasil, por 3 sets a 2. Já pela 
Superliga, as comandadas do 
técnico Paulo Coco esperam 
reencontrar o caminho das 
vitórias na reta final do torneio. 
Afinal, o Praia Clube acabou 
sendo derrotado pelo Osasco 
(3 sets a 0) e Sesi Vôlei Bauru 
(3 sets a 2) nas duas últimas 

rodadas.
O destaque no jogo contra 

as paulistas do Sesi ficou por 
conta da oposta Rahimova Po-
lina, que lidera as estatísticas 
de maior pontuadora e melhor 
sacadora da competição. No 
confronto contra o Praia, ela 
marcou 34 pontos, sendo 30 
de ataque, um de saque e três 
de bloqueio. A atacante do Sesi 
foi eleita, portanto, a melhor 
jogadora em quadra.

 � AS RIVAIS

O Itambé Minas, adversário 
do Praia nesta sexta-feira, é o 
time a ser batido na Superliga 
Feminina de Vôlei. Líder da 
competição com 27 pontos em 
20 partidas, as mineiras de 
Belo Horizonte perderam ape-
nas um jogo no campeonato. 
Além disso, o clube mineiro é 
o que mais venceu sets até o 
momento e ostenta também a 
melhor defesa da disputa, com 
apenas oito sets perdidos.

VÔLEI

JOGOS REMANESCENTES

Confronto Onde Horário

Itambé Minas x Dentil/Praia 
Clube

Arena Minas, em Belo 
Horizonte (transmissão 

SporTV2)

26/2, às 
21h30

Dentil/Praia Clube x SESC 
RJ Flamengo

Arena Praia, em Uberlândia 
(transmissão SporTV2)

5/3, às 
21h30

CLASSIFICAÇÃO

Time Pontos Jogos

Itambé Minas 57 20

Osasco São Cristóvão Saúde 47 19

Dentil/Praia Clube 44 19

Sesi Vôlei Bauru 40 19

SESC RJ Flamengo 36 19

São Paulo FC/Barueri 34 20

Curitiba Vôlei 25 18

Brasília Vôlei 24 20

Esporte Clube Pinheiros 20 20

São José dos Pinhais/AIEL 13 20

Fluminense 11 20

São Caetano 0 20

Garantido nos playoffs, time 
ainda tem chances de obter 
melhor classificação geral
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gomideesporte@yahoo.com.br

TOMBENSE VENCE O 
UEC E GANHA RECOPA

O Uberlândia Esporte per-
deu o primeiro jogo oficial que 
disputou em 2021. O Verdão 
decidiu a Recopa contra o 
Tombense, sábado passado, 
no Independência, em Belo 
Horizonte, e perdeu por 2 a 0. 
Os dois gols foram marcados 
pelo atacante Rubens, co-
brando penalidades no final-
zinho do primeiro tempo e no 
começo do segundo. O time 
do Uberlândia Esporte jogou 
com Marcão, Everton depois 
Douglas, Mailson, Bruno e 
Nikolas; Felipe Recife, Judson 
depois Paranhos, Neto depois 
Medina, Felipe Pará, Leonardo 
Martins depois Luizinho e Reis 
depois Wanderson. O técnico 
é Antônio Carlos Guimarães, o 
Tuca Guimarães. O Tombense 
(foto) foi o campeão do Interior 
do Estadual 2020, e o UEC foi 
o campeão do Troféu Inconfi-
dência. O time do Tombense 
teve calendário para manter 
a equipe jogando, enquanto o 
Uberlândia só disputou o Cam-
peonato Mineiro.

O Campeonato Mineiro 
começou em 1915, com outros 
nomes, quando só participa-
vam equipes próximas da ca-
pital, e, em 1958, Minas Gerais 
passou a ter definitivamente 
um torneio com o nome de 
Campeonato Mineiro, reunindo 
clubes de todas as regiões do 
Estado. Essa fórmula atendia 
aos anseios da CBD e indicava 
os representantes mineiros na 
Taça Brasil, que começou a ser 
disputada em 1959.

O Atlético é o maior deten-
tor de títulos do Campeonato 
Mineiro, sendo campeão exa-
tamente na primeira disputa 
em 1915, e na última disputa, 
em 2020, somando 45 títulos 
de campeão neste período de 
105 campeonatos realizados. 
O maior detentor de títulos 
consecutivos, no entanto, é 
o América, que foi campeão 
10 vezes seguidas, de 1916 
a 1925.

ESTADUAL COMEÇA 
AMANHÃ NO PARQUE

Começa, neste sábado (27), 
a 106ª edição do Campeonato 

Mineiro de Futebol, que será 
realizado em três etapas, com 
participação de 12 clubes. Na 
fase inicial, todos os clubes 
se enfrentarão uma vez, em 
turno único, classificando-se, 
ao final das 11 rodadas, quatro 
equipes para a fase semifinal, 
outras quatro para o Troféu 
Inconfidência, e os dois últimos 
colocados que serão rebaixa-
dos ao Módulo II em 2022. A 
renda líquida de cada partida 
pertencerá ao clube mandante. 
Só que não haverá renda, por-
que não haverá público, o que 
poderá acontecer só a partir 
das semifinais, caso haja con-
dições para a volta do torcedor 
aos estádios.

O Uberlândia Esporte Clube 
estreia no campeonato contra 
o Cruzeiro, que está na Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
não fez boa campanha, e está 
com o time bastante modificado 
para começar o estadual. Já o 
time da casa é uma incógnita. 
Fez a decisão da Recopa com 
o Tombense e perdeu de 2 a 
0. Manteve-se em constantes 
treinamentos e fez poucos 
amistosos. Como não haverá 

público nos estádios, o torce-
dor continuará sem ver o time 
jogar. O UEC este ano tem ca-
lendário. Além do Campeonato 
Mineiro, vai disputar a Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
e precisa realizar campanhas 
pelo menos razoáveis nas 
competições, para se manter 
na elite do estadual e no Brasi-
leiro em 2022, quando o clube 
comemora o seu centenário.

A rodada de abertura do 
campeonato tem a seguinte 
programação, definida pela 
FMF: sábado – Uberlândia x 
Cruzeiro, 16h30, no Estádio 
Parque do Sabiá; Caldense x 
Tombense, 19h, no Estádio Dr. 
Ronaldo Junqueira, o “Ronal-
dão”; América x Boa, 19h. No 
Estádio Raimundo Sampaio, 
o “Independência”; domingo 
– Pouso Alegre x Coimbra, 
15h30, no Estádio Irmão Gino 
Maria Rossi, o “Manduzão”; 
Patrocinense x Athletic Club, 
16h, no Estádio Pedro Alves 
do Nascimento; Atlético x URT, 
18h15, no Estádio Governador 
Magalhães Pinto, o “Mineirão”.

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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Governo lança programa 
voltado à cozinha mineira
 | AÇÃO RECONHECE IMPORTÂNCIA DA GASTRONOMIA COMO ATRATIVO TURÍSTICO

 � DA REDAÇÃO

A cozinha mineira é sinô-
nimo de acolhimento, 
afeto, hospitalidade e 

diversidade, e também de 
desenvolvimento socioeconô-
mico para Minas Gerais. Com 
o objetivo de promover um 
dos mais importantes atrativos 
turísticos do estado como ve-
tor de crescimento econômico 
e desenvolvimento social, o 
Governo de Minas lançou, na 
última semana, o “Plano Es-
tadual de Desenvolvimento da 
Cozinha Mineira”.

O “Plano Cozinha Mineira” 
integra o Programa Estadual de 
Desenvolvimento da Gastrono-
mia Mineira (PEGM) e propõe 
a implantação de políticas 
públicas e privadas voltadas à 
gastronomia mineira. O plano 
estabelece 72 iniciativas, com 
o valor total estimado em R$ 
163 milhões, para serem exe-
cutadas de 2021 a 2024.

Entre as iniciativas está a 
criação de uma linha de finan-
ciamento via BDMG para micro 
e pequenas empresas com 
condições e recortes específi-
cos para o setor de gastrono-
mia, a criação de um Atlas da 
gastronomia e o reconhecimen-
to de registro da Cozinha Minei-
ra como Patrimônio Cultural de 
Minas via Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
(Iepha-MG), entre outras ações.

O governador Romeu Zema 
ressaltou que o plano estadual 
confirma Minas Gerais como 
estado pioneiro em desenvolver 
políticas públicas para o setor 
de gastronomia, o que reforça o 
setor como uma das alavancas 
do desenvolvimento socioeco-
nômico do estado.

“Lançar o Plano Cozinha 
Mineira é extremante impor-
tante. A nossa cozinha é re-

conhecida, atrai turistas, gera 
empregos, e vamos valorizá-la 
ainda mais com o reconhe-
cimento da Cozinha Mineira 
como patrimônio cultural de 
Minas Gerais. Por todas as 
suas particularidades, a co-
zinha mineira se torna única, 
e estamos muito satisfeitos 
com esse projeto, que terá um 
impacto socioeconômico muito 
positivo”, disse o governador.

O secretário de Estado de 
Cultura e Turismo de Minas 
Gerais, Leônidas Oliveira, ce-
lebrou o lançamento do Plano 
que posiciona a Cozinha Minei-
ra como segmento para alavan-
car o crescimento do estado.

“Além de valorizar o ex-
tenso trabalho realizado de 
forma conjunta e colaborativa, 
o lançamento do Plano reforça 
a Cozinha Mineira como um 
diferencial para o posiciona-
mento turístico de Minas Ge-
rais e fortalece a identidade 
cultural de todos os territórios 
do estado. A cozinha é um dos 
principais exemplos do que a 
promoção da transversalidade 
entre turismo e cultura pode 
fazer: fortalece a autoestima 
dos profissionais e cidadãos 
envolvidos em sua cadeia pro-
dutiva, oportuniza a inclusão 
econômica e traz à luz dois dos 
principais traços da mineirida-
de, que são o bem fazer e o 
bem receber”, afirmou Oliveira.

O secretário destacou que, 
em breve, será lançado o selo 
“Cozinha Mineira - Patrimônio 
Cultural”, voltado a estabele-
cimentos do setor para promo-
ção e marketing da Cozinha 
Mineira.

O “Plano Cozinha Mineira” 
é resultado de construção 
coletiva, debate e troca de 
informações ao longo do ano 
de 2020 para cumprir a tarefa 
de revisar a primeira versão do 

CULINÁRIA

Plano Estadual de Desenvol-
vimento da Gastronomia, cujo 
prazo compreende os anos de 
2018 a 2021. O documento foi 
elaborado pelo grupo gestor do 
PEGM.

 � PATRIMÔNIO CULTURAL

A riqueza da cultura alimen-
tar em Minas Gerais, com seus 
aromas, produtos, técnicas e 
sabores, faz parte dos exten-
sos estudos realizados pelo 
Iepha-MG. Basta lembrar do 
reconhecimento do modo de 
fazer do Queijo Minas Artesanal 
da região do Serro, um dos pri-
meiros registros de patrimônio 
cultural imaterial realizados 
no Brasil, em 2002. Agora, o 
Instituto dá outros passos im-
portantes nesse sentido, como 
o inventário das Farinhas de 
Mandioca e de Milho e o Atlas 
da Cultura Alimentar de Minas 
Gerais.

Um dos objetivos é criar 
instrumentos técnicos que au-
xiliem no reconhecimento da 

Cozinha Mineira como patrimô-
nio cultural do estado de forma 
ampla e participativa, a partir 
de pesquisas e da anuência 
dos envolvidos. Por sua vez, a 
elaboração do atlas permitirá o 
mapeamento, a identificação 
e valorização de produtos, 
alimentos, pessoas e modos 
de fazer de uma infinidade de 
bens culturais que compõem os 
sabores e as práticas da cultura 
alimentar mineira.

Minas Gerais desponta no 
cenário nacional na medida em 
que se articula para trazer à luz 
uma de suas expressões cul-
turais mais reconhecidas com 
uma abordagem que avança 
na perspectiva do desenvolvi-
mento sustentável, podendo 
também ser uma ferramenta 
para contribuição do alcance 
dos 17 Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) es-
tabelecidos pela Agenda 2030 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

PIXABAY

Iniciativa propõe implantação de 
políticas voltadas à gastronomia mineira
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

BANCO 51

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

PA
AGAMENON

ARAMAICO
DNECTAR
OATRIOG
DISSOPA
ENONION

ACINALI
AURGLAIS

RAULNOM
REASTO
ATROIM

FLORAGUA
CALÇADA

Doença
evitada

pela vaci-
na Sabin

Estado de
Castanhal
e Tucuruí

(sigla)
Opõe-se 
a "d.C.",
em datas
históricas

Conflito
mundial
iniciado
em 1914

Idade (?):
encerrou-

se em
476 d.C. 

(?) que 
passarinho
não bebe:

pinga

Ângelo
Antônio,

ator
mineiro

Consoante
de liga-
ção de 

"chaleira"

Guindaste
de docas
(?) Ribei-
ro, modelo

(?)-Tsé,
filósofo
Nominal
(abrev.)

Leste, em
inglês

Transtorno
Obsessivo

(?) da Fama, 
atração turística

de Hollywood

"Matéria-
prima" da
arte japo-
nesa do
ikebana

Prenome
do Maluco

Beleza
Carregado
de maus 
pressen-
timentos

Cebola,
em inglês
Sufixo de
"londrina"

(?)
Mendes
Pedreira,
colunista
fictício do
jornal "O
Globo"
Idioma

falado por
Jesus
Cristo

(Bíblia)

Bebida do
Olimpo
(Mit.)

Cober-
tores

Quadril
Raiz

cúbica de
512 (Mat.)

O maior
(?) vivo

da Terra: 
o cogu-
melo de
mel do
Oregon,

EUA

De + isso

Prefixo de
"ensacar"

(?) Leão, comentarista
           esportivo e 

(fut.)

"Jornal
(?)", noti-
cioso da
TV Globo

O cavalheiro e a dama
Designação de

ovinos, caprinos 
e bovinos

Cavidade
superior
cardíaca
Dentro, 

em inglês

Vogal do
vocativo
Lama, 

em inglês

treinador

2/in. 3/mud — toc. 4/east. 5/átrio — onion. 7/emerson. 8/agamenon. 9/organismo.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

O calor das pessoas ao seu redor será muito 
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo 
de hoje, tomando muitas vitaminas - você preci-
sa cuidar mais de si mesmo.

Você terá oportunidade para tirar algumas con-
clusões a partir de eventos passados. Seus ní-
veis de energia estarão muito elevados.

Seus pensamentos levam você a agir direta-
mente, então coloque suas ideias em ação sem 
medo do fracasso. As coisas estão indo bem.

Tire um tempo para pensar em tudo antes de 
chegar a decisões definitivas hoje. Esforço tem 
um custo e você está sentindo isso.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai 
lhe decepcionar, apenas se faça as perguntas 
certas.

Desta vez, você recusa com um sorriso. Sua 
abordagem calma irá desarmar as pessoas ao 
seu redor.

Você estará mais determinado do que nunca a 
manter os seus compromissos e vai ter orgulho 
do que conseguiu.

Sua sensibilidade óbvia te empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a 
ideias de fora e verá a vida com mais otimismo. 
Não se meta nos negócios de outras pessoas.

Vai ser possível se aproximar de certas pesso-
as - ignore as aparências, você vai se surpre-
ender. Você vai sentir os efeitos de uma falta 
de nutrientes.

Sua visão o torna mais flexível com os outros e 
o bom humor está na sua agenda. Sua calma 
interior irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e 
vitalidade.

Você vai ser capaz de finalizar um projeto finan-
ceiro ligado a uma compra importante. Um im-
pulso de energia está reforçando a sua energia 
básica.

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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