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Hospital UMC ativa 14 novos  
leitos de UTI para tratamento 
do coronavírus em Uberlândia

Receita Federal espera 143  
mil declarações do Imposto 
de Renda até dia 30 de abril
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Uberlândia recebe mais de 7 mil 
doses de imunizantes nesta terça

COVID-19
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A parada das 
mercadorias

Dos meados do século XIX 
pra frente, a boa terra do Sudo-
este Goiano começou a produzir 
tanto que sobrava muita coisa 
após o consumo da população 
local. Não havia como vender 
esse excesso em Goiás, já que 
a região mais habitada era o 
Sudoeste. O que fazer? Trazer 
para o Triângulo onde havia 
cidades mais populosas com 
a vantagem de que, a partir de 
1889 chegaram a Uberaba os 
trilhos da Mogiana.

Da região de Jataí, Rio Ver-
de, Santa Helena, Mineiros 
vinham os carros de bois com 
arroz, feijão, milho, banha, algo-
dão, borracha, couro de boi etc 
de preferência para as cidades 
às margens da ferrovia. Na ver-
dade, as cidades triangulinas 
também produziam isso, mas as 
cidades na beirada da estrada 
de ferro, principalmente Ube-
raba e Araguari, ficavam com 
tudo porque os compradores 
paulistas e cariocas adquiriam 
tudo para suas indústrias e des-
pachavam pela Mogiana.

Esses produtores não ven-
diam sua produção diretamente 
aos compradores das indústrias. 
Trocavam por querosene, sal, 
arame farpado, ferramentas, 
armas e munições, utensílios 
domésticos, tecidos etc. com os 
comerciantes locais que, depois, 
repassavam àqueles comprado-
res. Esses produtos industria-
lizados subiam pela Mogiana 
vindos de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Campinas, porque tanto 
aqui quanto em Goiás não havia 

indústrias e eram vendidos aos 
comerciantes das cidades da 
linha da estrada de ferro.

Com a construção da ponte 
Afonso Pena, em Itumbiara, em 
1909, setenta por cento da pro-
dução goiana era encaminhada 
a ela para atravessar o Rio 
Paranaíba, eis que em todo o 
sul goiano, que é cercado total-
mente por rios e não havia outra 
ponte. A travessia dos rios era 
feita em balsas ridículas onde 
não cabia ao menos um carro 
de boi. O carreiro tinha que pôr 
o carro na balsa, tirar os bois, 
atravessa-los a nado, com o 
risco de algum morrer afogado 
ou devorado pelas piranhas. Na 
outra margem, montar de novo 
o carro e seguir viagem. Era um 
sacrifício. Com a ponte Afonso 
Pena era chegar e atravessar 
sem risco, depressa e sem 
custo.

Em 1912, Fernando Vilela 
inaugurou o primeiro trecho de 
sua rodovia que demandava a 
ponte Afonso Pena, onde che-
gou em 1917. A partir desse 
ano, toda a produção do Su-
doeste goiano que se dirigia à 
ponte Afonso Pena, como já era 
desde 1909, atravessando-a, 
pegava a estrada do Fernando 
Vilela, rumo a Uberabinha. Dei-
xaram de procurar Araguari e 
Uberaba, porque Uberabinha, 
apesar de estar ao lado da Mo-
giana, era mais perto e a única 
cidade ferroviária que possuía 
uma estrada para caminhões. 
Uberaba e Araguari não tinham 
estradas para veículos auto-
motores. Uberaba tinha, sem 
a profundidade da estrada do 
Fernando Vilela.

A consequência disso foi que 

toda mercadoria industrializada 
que subia do Sul com destino 
ao Brasil Central, enviada pela 
Mogiana (único caminho) era 
descarregada em Uberabinha 
e aqui ficava em armazéns par-
ticulares, para o escambo com 
os produtores goianos, quando 
eles chegassem. Da mesma 
forma, toda produção primária 
goiana visando indiretamente 
as indústrias do Sul, chegava 
em caminhões ou carros de bois 

ou tropas de mulas, diretamente 
para Uberabinha onde ficava ar-
mazenada até os compradores 
do Sul chegarem.

Uberabinha se transformou 
num depósito do Sul do país e 
do Sudoeste Goiano e isso lhe 
proporcionou uma indiscutível 
vocação para o comércio ata-
cado distribuidor que a fez a 
maior na América Latina, nessa 
atividade.

Com a construção da ponte Afonso 
Pena, em Itumbiara, em 1909, 
setenta por cento da produção 
goiana era encaminhada a ela 
para atravessar o Rio Paranaíba, 
eis que em todo o sul goiano, que é 
cercado totalmente por rios e não 
havia outra ponte. A travessia dos 
rios era feita em balsas ridículas 
onde não cabia ao menos um 
carro de boi. O carreiro tinha que 
pôr o carro na balsa, tirar os bois, 
atravessa-los a nado, com o risco 
de algum morrer afogado ou 
devorado pelas piranhas. Na outra 
margem, montar de novo o carro 
e seguir viagem. Era um sacrifício. 
Com a ponte Afonso Pena era 
chegar e atravessar sem risco, 
depressa e sem custo
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Nova remessa de vacinas 
vai imunizar 7.430 pessoas
 | SUPERINTENDÊNCIA COMEÇARÁ A DISTRIBUIR IMUNIZANTES NESTA TERÇA-FEIRA (2)

 � FERNANDO NATÁLIO

Mais uma remessa de va-
cinas contra a Covid-19 
chegou à Superinten-

dência Regional de Saúde de 
Uberlândia, que abrange 18 
municípios da região, na última 
sexta-feira (26), e começará a 
ser distribuída nesta terça-feira 
(2) às Prefeituras destas cida-
des. Com as doses deste lote, 
o município de Uberlândia po-
derá imunizar 7.430 pessoas, 
sendo 5.730 com a vacina 
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 
1.700 com o imunizante Coro-
naVac/Butantan.  

Segundo o superintendente 
regional de saúde de Uber-
lândia, Marcelo José Pires 
Ferreira, a Regional recebeu, 
nesta nova remessa, 5.730 
doses da vacina AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz para serem dis-
tribuídas para o município de 
Uberlândia como primeira dose 
da imunização. Deste total, 
1.030 doses serão entregues 

nesta terça-feira. As outras 
4.700 doses desta vacina serão 
liberadas à Prefeitura local na 
quinta-feira (4).

Esta divisão foi feita por-
que a Superintendência está 
conferindo manualmente todo 
o estoque e este trabalho 
será concluído somente na 
quarta-feira (3). “Preferimos 
disponibilizar aos municípios, 
amanhã (na terça), tudo o que 
já conferirmos hoje (segunda-
-feira)”, explicou Marcelo José 
Pires Ferreira.

Ainda de acordo com o 
superintendente regional de 
saúde, completam o novo 
lote de vacinas que a cidade 
de Uberlândia receberá nesta 
semana 1.700 doses da vaci-
na CoronaVac/Butantan. “São 
3.400 doses. Como este total é 
para primeira e segunda doses, 
entregaremos 1.700 doses 
nesta terça-feira e as outras 
1.700 doses ficarão sob nossa 
guarda, para que possamos 
entregá-las posteriormente, 
para a segunda dose”, infor-

mou Marcelo Ferreira.
A segunda dose da vacina 

CoronaVac deve ser aplicada 
duas a três semanas após a 
primeira dose. Já a segunda 
dose do imunizante da Astra-
Zeneca/Oxford/Fiocruz  pode 
ser aplicada até três meses 
depois da primeira dose. Por 
isso, o quantitativo total da va-
cina AstraZeneca/Oxford/Fio-
cruz enviado pelo Governo de 
Minas Gerais aos municípios 
do estado está sendo liberado 
para imunização imediata, en-
quanto metade das doses da 
CoronaVac/Butantan enviadas 
têm sido reservadas para a 
aplicação dentro do prazo de 
duas a três semanas.  

Segundo as diretrizes do 
Ministério da Saúde, e em 
alinhamento com o Conselho 
Estadual de Secretaria de Saú-
de de Minas Gerais (Cosems-
-MG), a recomendação aos 
municípios é que usem esta 
nova remessa, que começará 
a ser distribuída nesta terça, 
para vacinar todos os idosos 

com idade entre 85 e 89 anos, 
que corresponde a 154.721 
pessoas em Minas. Além disso, 
devem ser imunizados 24% 
dos idosos que têm entre 80 
e 84 anos, atendendo 64.195 
pessoas no estado. Desta vez, 
também deverão ser vacinados 
mais 8% dos trabalhadores de 
Saúde, totalizando 81% desse 
público.

 � SUPERINTENDÊNCIA

Segundo dados da Secre-
taria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais, a Superinten-
dência Regional de Saúde 
de Uberlândia recebeu 6.000 
doses da vacina CoronaVac/
Butantan e 9.500 do imunizante 
da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 
para distribuir para os 18 muni-
cípios de sua abrangência.  As 
doses da AstraZeneca devem 
ser distribuídas, nesta sema-
na, em sua totalidade e as da 
CoronaVac devem ter metade 
reservadas para a aplicação da 
segunda dose. 

COVID-19
DANILO HENRIQUES/SECOM/PMU

Do total, 1.030 
doses serão 
entregues hoje
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Mais de 140 mil precisam 
declarar o IR neste ano
 | PRAZO DE ENTREGA DO IMPOSTO DE RENDA SEGUE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL

 � IGOR MARTINS

Começou nesta segun-
da-feira (1º) o prazo de 
Declaração do Imposto 

de Renda, referente a 2021 
(ano-base 2020). O período 
de prestação de contas pelo 
contribuinte vai até as 23h59 do 
dia 30 de abril, e deve ser feita 
diretamente no programa ou 
aplicativo da Receita Federal, 
disponível no computador ou 
smartphone.

De acordo com André Reis, 
supervisor do Imposto de Ren-
da da Receita Estadual, a ex-
pectativa é de que 143 mil 
declarações sejam feitas em 
Uberlândia nos próximos dois 
meses. Em entrevista ao Diário, 
ele confirmou que a declaração 
é obrigatória para quem teve 
renda tributável acima de R$ 
28.559,70.

Além disso, a declaração é 
obrigatória para quem obteve 
receita bruta superior a R$ 
142.798,50 em atividades rurais, 
donos de posse ou propriedade 
de bens ou direitos de valor su-
perior a R$ 300 mil e pessoas 
com rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributáveis na 
fonte superior a R$ 40 mil.

A entrega da declaração do 
IR em 2021, segundo Reis, tem 
novidades. Uma delas é a obri-
gatoriedade de declarar o auxílio 
emergencial recebido durante a 
pandemia da Covid-19. O teto, 
neste caso, é para cidadãos 
que receberam mais de R$ 
22.847,76. Quem fez o saque 
emergencial de até R$ 1.045 do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) também preci-
sará informar o recebimento do 
dinheiro.

A medida, publicada no Diá-
rio Oficial da União na última 
semana, contribuiu para uma 
melhor averiguação sobre o 
recebimento indevido do auxí-
lio emergencial por cidadãos 

brasileiros, de acordo com o 
economista Fábio Terra. Em sua 
visão, o dinheiro arrecadado por 
meio do auxílio será devolvido 
por aqueles que receberam a 
quantia indevidamente.

Para ele, o IR é um dos im-
postos federais mais importan-
tes do Brasil. Com a queda do 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
país no último ano, ele acredita 
que a arrecadação tributária 
pela Receita Federal será menor 
do que o esperado em 2021. O 
economista defende que o con-
trole da pandemia da Covid-19 
pode melhorar a situação finan-
ceira do brasileiro neste ano.

“A queda do PIB em 2020 
significa que o brasileiro está 
perdendo renda e, com isso, 
haverá uma arrecadação menor 
entre um ano e outro. O ano de 
2021 dificilmente será melhor 
do que 2020. A expectativa 
para este ano é de crescimento, 
mas isso não depende só dos 
esforços de empresários, mas 
também da pandemia. Se a 
vacinação continuar em passo 
lento, certamente teremos um 
impacto no PIB”, explicou Fábio 
Terra.

 � DESTINAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Durante conversa com a 
reportagem, Terra deu detalhes 
sobre a destinação da arreca-
dação oriunda do Imposto de 
Renda. O economista afirmou 
que quase 50% de todo o valor 
arrecadado é encaminhado aos 
estados (23,5%) e municípios 
(21,5%). O restante, segundo 
ele, é destinado à União.

“A União costuma usar o 
recurso para custear todos os 
serviços que ela oferta, como o 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
a educação superior pública, 
recapeamento e construção de 
estadas e o acobertamento do 
déficit do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Todo o 

funcionamento da máquina fe-
deral conta com a participação 
dos recursos do IR”, explica.

Por fim, Fábio Terra defen-
deu a importância do Imposto 
de Renda como uma maneira de 
se garantir o funcionamento dos 
serviços públicos não apenas 
em Uberlândia, mas em todo 
o país.

“As pessoas precisam en-
tender que o IR serve para que 
o estado possa oferecer serviço 
público. Na pandemia, nós vi-
mos a importância do SUS, se 
não fosse por ele, estaríamos 
numa situação de penúria. Im-
posto não é roubo, o imposto é 
o estado brasileiro atuando para 
oferecer esses serviços. Como o 
Brasil é um país de renda média 
baixa, a população sempre pro-
cura pelo estado para ter acesso 
aos serviços que lhes são de 
direito”, detalhou Terra.

 � ATENTE-SE AO PRAZO

Ainda no início do prazo 
de declaração do Imposto de 
Renda, o contador João Martins 
Soares Filho já relatou cresci-
mento na procura pelo serviço 
por parte dos clientes. Em en-
trevista ao Diário, o especialista 
afirmou que é importante ficar 
atento ao prazo final. O período 
de prestação de contas pelo 
contribuinte vai até as 23h59 do 
dia 30 de abril. A multa prevista 
para quem atrasar a entrega é 
de R$ 165,74.

Na visão do contador, muita 
gente acaba se atrapalhando na 
junção de toda a documentação 
exigida para fazer a declaração 
do IR. Segundo ele, é ideal que 
o recolhimento dos documentos 
seja feito com antecedência, 
para evitar possíveis transtornos 
com o prazo e com a Receita 
Federal.

“Sugiro que toda a docu-
mentação esteja arrumada em 
uma pasta separada. Se você 
tiver despesas ao longo do ano, 

separe-as. Quando encerrar o 
exercício referente ao ano base, 
basta ir ao banco pegar os infor-
mes de rendimento. Isso facilita 
o trabalho do contador, também. 
Geralmente, quando chega o fim 
de abril vira aquela correria, e 
isso pode gerar em um atraso na 
entrega. É uma dor de cabeça 
grande”, disse Soares.

Ainda de acordo com João 
Martins Soares Filho, o IR co-
bra taxas sobre os ganhos dos 
cidadãos, como salários, apo-
sentadoria, prêmios, pensão e 
outros. O contador disse que, 
no momento da declaração do 
Imposto de Renda, é preciso 
ficar atento e incluir todos os ga-
nhos, os pagamentos e também 
os bens que são de sua posse, 
como um apartamento ou um 
carro, por exemplo.

O profissional citou ainda 
o caso da Medida Provisória 
936, que permitiu a redução 
de jornadas e a suspensão de 
contratos em razão do corona-
vírus. Segundo ele, todos os 
rendimentos que foram rece-
bidos pelo governo devem ser 
declarados pela Pessoa Física. 
“É preciso declarar, sim, porque 
foi um rendimento do cidadão”.

 � RESTITUIÇÃO

De acordo com a Receita 
Federal, o Fisco espera receber 
em 2021 mais de 32 milhões de 
declarações até o fim de abril. 
Pelas estimativas do órgão, 60% 
das declarações terão restitui-
ção de imposto, 21% não terão 
imposto a pagar nem a restituir 
e 19% terão imposto a pagar.

Assim como ocorreu em 
2020, serão pagos cinco lotes 
de restituição. Os reembolsos 
serão distribuídos no dia 31 
de maio (primeiro lote), 30 de 
junho (segundo lote), 30 de ju-
lho (terceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de setembro 
(quinto lote).

UBERLÂNDIA
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Hospital ativa 14 novos 
leitos de UTI para covid
 | UNIDADE FOI VIABILIZADA EM PARCERIA COM O JUNTOS POR UBERLÂNDIA 

 � FERNANDO NATÁLIO

O hospital Uberlândia 
Medical Center (UMC) 
ativou, neste domingo 

(28), 14 novos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivos para aten-
dimento de pacientes com 
covid-19. A nova unidade 
foi viabilizada em parceria 
com o movimento Juntos por 
Uberlândia (JPU), criado por 
empresários, voluntários e 
entidades parceiras.

Segundo o diretor técnico 
e clínico da Unidade Hospi-
talar do UMC, Demócrito Ri-
beiro, os novos leitos elevam 
a capacidade de atendimen-
to do hospital no momento 
em que o mesmo está com 
100% de ocupação das UTIs 
Covid devido ao avanço da 
pandemia do coronavírus na 
cidade.

“Na manhã desta segun-
da-feira (1º) ,  havia vaga 
apenas em lei tos de UTI 
neonatal, que estava com 
50% de ocupação. As de-
mais (estavam) com 100% 
de ocupação. Vale ressaltar 
que estes números mudam 
a todo instante”, informou. 
Também conforme Demócrito 
Ribeiro, a Unidade Hospitalar 
do UMC possui 54 leitos de 
UTIs, sendo 10 neonatal, 10 
adultos e 34 destinados para 
pacientes com covid-19.

Ainda de acordo com o 
diretor técnico e clínico da 

Unidade Hospitalar, aproxi-
madamente 80 profissionais 
de saúde foram designados 
para atender nestas novas 
UTIs. “Desde o início da 
pandemia, foram contrata-
dos 140 novos profissionais 
(pelo UMC), e não apenas 
por conta desta demanda de 
novos leitos, mas também 
para suprir necessidades 
por conta de afastamentos, 
sejam eles por conta do vírus 
e preservação daqueles que 
estão em grupos de risco, 
além do turnover”, explicou.

 � JUNTOS POR 
UBERLÂNDIA 

Responsável por levantar 
os recursos para a compra 
dos equipamentos feita pelo 
UMC para ativar os 14 novos 
leitos de UTI em sua Unida-
de Hospitalar, o movimento 
Juntos por Uberlândia (JPU), 
criado por empresários, vo-
luntários e entidades par-
ceiras, entrou em uma nova 
fase, dando início à campa-
nha “Respira Uberlândia”. A 
meta é conseguir, além da 
viabilização dos 14 leitos de 
UTI do UMC, recursos para 
a compra de aparelhos para 
mais 31 leitos a serem insta-
lados em outros hospitais da 
cidade, totalizando, assim, 45 
novas UTIs.

De acordo com Lucia-
no Penha,  in tegrante do 
conselho gestor do Juntos 

AJUDA

Por Uberlândia, os hospitais 
particulares que têm espaço, 
estrutura e profissionais para 
abrir novos leitos de UTIs de 
forma imediata serão con-
templados com os recursos 
financeiros que o movimento 
arrecadar. “Já conversamos 
com todos e cada um passou 
a quantidade de leitos que 
consegue atender. Precisa-
mos agir rápido e fazer o que 
for preciso para minimizar 
o sofrimento das pessoas e 
pensar coletivamente para 
salvar vidas”, disse Penha.

A força tarefa, criada por 
meio da união de empre-
sas, entidades e comunidade 
para ajudar Uberlândia no 
enfrentamento da Covid-19, 
arrecadou, desde março de 
2020, mais de R$ 5 milhões. 
Este montante foi revertido 
em aparelhos respiratórios 
e EPI´s para a rede pública, 
materiais de higiene e cestas 
básicas, entre outros.

 � COMO DOAR E 
PARTICIPAR DO JUNTOS 
POR UBERLÂNDIA?

Acesse o site juntosporu-
berlandia.com.br para doações 
online e também para saber to-
das informações do movimento 
e andamento das campanhas. 
A gestão financeira das doa-
ções será feita através da ONG 
Carol.

DOAÇÕES:
 Transferência bancária:
 Carol – Casa de Amparo 

Infantil
 CNPJ: 09.548.118/0001-42
 Banco Santander: 033
 Agencia: 3342
 Conta Corrente: 130 001 

078
 PIX: 09.548.118/0001-42

 As doações também po-
dem ser feitas por cartão 
de débito, crédito ou boleto 
bancário através do site.

DIVULGAÇÃO

Meta é conseguir 
45 unidades para 
a cidade
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Campanha arrecada recursos 
para equipamentos do HC
 | AÇÃO É DA ASSOCIAÇÃO RESGATANDO CORAÇÕES EM UBERLÂNDIA

 � BRUNA MERLIN

A Associação Resga-
tando Corações está 
pedindo a ajuda da po-

pulação para arrecadar recur-
sos que serão destinados ao 
Hospital de Clínicas da Uni-
versidade Federal de Uberlân-
dia (HC-UFU) para auxiliar no 
combate e tratamento da co-
vid-19. A campanha tem como 

objetivo adquirir máscaras de 
ventilação e ventiladores para 
pacientes. 

Segundo o presidente da 
ONG, Marcelo Moreira Babo, 
a campanha começou no dia 
25 de fevereiro e já foram 
arrecadados R$ 80 mil. Inicial-
mente, a intenção era comprar 
somente as máscaras, mas o 
apoio da população foi sur-
preendente, tornando possível 

a compra de ventiladores.
“Ainda estamos realizando 

os orçamentos, mas com esse 
recurso esperamos conseguir 
comprar cinco ventiladores 
que custam cerca de R$ 7 mil 
e o restante será investido 
nas máscaras que custam em 
torno de R$ 400”, detalhou. 

A expectativa é de que os 
equipamentos cheguem em 
até 30 dias na cidade para 

que possam ser distribuídos 
ao HC-UFU. Ainda de acordo 
com Marcelo, a ONG tam-
bém pretende ajudar algumas 
Unidades de Atendimento 
Integrado (UAIs) que estão 
com leitos lotados devido ao 
grande aumento no número de 
casos confirmados da doença. 

“Queremos expandir essa 
campanha para as UAIs tam-
bém, estamos analisando a 

UFU
ARQUIVO DIÁRIO

Objetivo é adquirir 
máscaras de ventilação e 
ventiladores para pacientes



SAÚDE

Uberlândia tem 100% dos leitos de UTI ocupados
 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 336 
casos de coronavírus registra-
dos nesta segunda-feira (1º), 
segundo o boletim epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
chegando ao total de 69.014 
contaminados pelo vírus desde 
o primeiro registro. Também 
de acordo com o informe, a 
ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal chegou a 100%, as-
sim como a ocupação geral dos 
leitos de UTI na rede municipal. 

Ainda segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, 767 pa-
cientes estão hospitalizados, 

com sintomas do coronavírus, 
na rede pública e privada da 
cidade. Destes, 289 estão inter-
nados em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) e 478 em leitos 
de enfermaria. 

O informe aponta, ainda, 
que foram contabilizadas 14 
mortes pela doença nas últimas 
24 horas, totalizando 1.088 
óbitos em decorrência da Co-
vid-19 na cidade desde o início 
da pandemia.

Dentre as vítimas desta 
segunda, dez estavam inter-
nados na rede municipal de 
saúde. Eram quatro pacientes 
do sexo masculino, com ida-
des de 39, 55, 64 e 80 anos, 
e seis do sexo feminino, com 

idades de 39, 65, 71, 72, 76 e 
80 anos. Outras quatro vítimas 
estavam hospitalizadas na rede 
particular. Eram dois pacientes 
do sexo masculino, de 58 e 59 
anos, e dois do sexo feminino, 
de 48 e 80 anos.

Também segundo o boletim 
desta segunda, outros 130 
casos suspeitos seguem sob 
investigação pelas autoridades 
de saúde. Ao todo, 214.818 
pessoas já testaram negativo 
para o vírus na cidade e 58.524 
pacientes se recuperaram da 
doença.

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o número 

de óbitos subiu para 18.598, 
conforme consta no boletim da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) desta segunda-fei-
ra. Em relação à quantidade 
de pessoas contaminadas, o 
estado tem 883.105 registros. 
Ainda conforme o boletim es-
tadual, 60.842 casos estão em 
acompanhamento e 803.665 
pessoas já se recuperaram da 
doença.

No Brasil, já são 254.942 
mortes causadas pelo co-
ronavírus. O número de ca-
sos confirmados subiu para 
10.551.259. Os dados desta 
segunda não haviam sido divul-
gados até a publicação desta 
reportagem.
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possibilidade e iremos fazer 
uma logística para que isso 
aconteça. Em razão da grande 
demanda dos equipamentos 
em todo o país, o prazo de en-
trega é estendido, mas mesmo 
assim, essa ajuda fará muito 
diferença para as unidades de 
saúde”, complementou. 

Conforme dito pelo pre-
sidente da ONG, não existe 
uma meta para ser alcançada. 
A campanha ficará disponível 
por tempo indeterminado. 
“Deixaremos a ação aberta e a 
medida que os recursos forem 
chegando nós iremos atrás de 
mais equipamentos. A campa-
nha irá durar até quando não 
tiver mais doações”, explicou 
Marcelo Moreira.

Os interessados em con-
tribuir podem doar qualquer 
valor através do Pix da con-
ta corrente da Associação 
Resgatando Corações (PIX: 
30378099000120). Mais infor-
mações podem ser obtidas no 
Instagram oficial da ONG @
ongresgatandocoracoes.

O Diário de Uberlândia 

entrou em contato com a Em-
presa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), que 
administra o HC-UFU, para 
saber se a unidade está com 
falta dos equipamentos. Além 
disso, também foi questionado 
como está sendo feita a repo-
sição dos mesmos.

Por meio de nota, a Ebserh 
informou que há quantidade 
suficiente de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
e insumos para atendimento 
aos casos de Covid-19. 

Ressaltou que há desa-
bastecimento no momento, 
porém, agradeceu a iniciativa 
da Associação Resgatando 
Corações. 

“É importante ressaltar 
que estamos em um cenário 
de crise sanitária, com alta 
demanda de atendimento, 
ampliação de leitos para aten-
dimento a casos de Covid e a 
mobilização da sociedade é 
fundamental neste momento”, 
constou a nota.

A reportagem procurou 
ainda o HC-UFU e solicitou 

um posicionamento sobre a 
campanha para saber qual a 
importância desse tipo de ação 
ao hospital. Até a pública desta 
matéria também não houve 
uma resposta. 

 � ASSOCIAÇÃO 
RESGATANDO CORAÇÕES

A Associação Resgatando 
Corações foi fundada em 2018 
por um grupo de médicos 
cardiologistas, empresários 
e advogados. A ONG foi cria-
da para amparar e auxiliar 
pessoas de baixa renda que 
precisam de equipamentos 
e medicamentos durante a 
realização de cirurgias cardio-
vasculares.

“Desde 2018 atuamos em 
prol dessas pessoas junto ao 
HC-UFU. No início, recebemos 
por volta de R$ 120 mil de 
doadores. Com esse recurso, 
sustentamos nossas ativida-
des até o presente momento”, 
explicou o presidente, Marcelo 
Moreira.

Durante a pandemia do 

novo coronavírus, os membros 
da ONG decidiram expandir 
as ações e então criaram a 
campanha para a arrecadação 
das máscaras e ventiladores 
ao HC-UFU. “É uma ação 
esporádica porque vimos que 
a cidade precisa devido às 
condições atuais”, ressaltou.

A população também pode 
ajudar a ONG a crescer com 
as ações que beneficiem 
pessoas com problemas car-
diovasculares. Para isso, os 
interessados podem realizar 
um PIX de qualquer valor à 
associação.

Desde 2018 atuamos 
em prol dessas 
pessoas junto ao 
HC-UFU. No início, 
recebemos por volta 
de R$ 120 mil de 
doadores. Com esse 
recurso, sustentamos 
nossas atividades até 
o presente momento



VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.

CNC aponta fechamento de  
75 mil negócios em 2020
 | MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RESPONDERAM POR 98,8% DOS PONTOS FECHADOS

 � AGÊNCIA BRASIL

Um levantamento divul-
gado nesta segunda 
(1º) pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
aponta que 75 mil estabeleci-
mentos comerciais com vín-
culos empregatícios fecharam 
as portas no Brasil em 2020, 
primeiro ano da pandemia 
da covid-19. Esse número é 
calculado a partir da diferença 
entre o total de abertura e de 
fechamento das lojas.

As micro e pequenas em-
presas responderam por 98,8% 
dos pontos comerciais fecha-
dos. Todas as unidades da 
federação registraram saldos 
negativos. Os estados mais 
impactados foram São Paulo 
(20,30 mil lojas), Minas Gerais 
(9,55 mil) e Rio de Janeiro 
(6,04 mil).

Essa retração anual do 
comércio é a maior registrada 
desde 2016, quando 105,3 mil 
lojas saíram de cena devido à 
recessão econômica do perío-
do. Apesar do alto número de 
estabelecimentos que fecha-
ram suas portas no ano passa-
do, as vendas no varejo tiveram 
queda de apenas 1,5%. Esse 
percentual, segundo a CNC, foi 
menor do que o esperado para 
um momento crítico.

De acordo com a entidade, 

as perdas foram sentidas já 
em março, mas o mercado co-
meçou a mostrar uma reação 
a partir de maio, afastando 
expectativas mais pessimistas. 
O fortalecimento do comércio 
eletrônico e o benefício do 
auxílio emergencial, permitindo 
que a população mantivesse 
algum nível de consumo, foram 
listados como fatores que con-
tribuíram para o reaquecimento 
do comércio.

“Na primeira metade do 
ano, quando o índice de isola-
mento social chegou a atingir 
47% da população, as vendas 
recuaram 6,1% em relação a 
dezembro de 2019. Na segun-
da metade do ano, quando 
se iniciou o processo de rea-
bertura da economia e foram 
registrados os menores índices 
de isolamento desde o início 
da crise sanitária, as vendas 
reagiram, avançando 17,4%”, 
diz o estudo.

O levantamento aponta, 
no entanto, que a população 
ainda manifesta algum grau 
de dependência do consumo 
presencial, o que traz desafios 
para 2021. A imprecisão dos 
prognósticos envolvendo a 
evolução da campanha de vaci-
nação também gera incertezas.

 � PROJEÇÕES

A CNC avaliou ainda as 

PANDEMIA

perspectivas para o setor. “A 
inflexão no processo de abertu-
ra líquida de lojas com vínculos 
empregatícios, observado até 
2019, não significa necessaria-
mente uma nova tendência de 
atrofia no mercado de trabalho 
do varejo para os próximos 
anos”, registra. O estudo, po-
rém, observa que há menor 
capacidade de geração de 
vagas por meio do comércio 
eletrônico, cujas vendas cres-
ceram 37% em 2020.

Ao estabelecer projeções 
para 2021, foram traçados três 
cenários conforme o nível de 
isolamento social da popula-
ção. Em um deles, a entidade 
calcula que as vendas avança-
riam 5,9% na comparação com 
o ano anterior e o comércio 
seria capaz de reabrir 16,7 mil 
novos estabelecimentos. Para 
que isso ocorra, o índice de 
isolamento social precisa sofrer 
redução de 5% até o fim do ano.

Um cenário mais otimista, 
no qual sejam restabelecidas 
as condições pré-pandemia, 
o volume de vendas cresceria 
8,7% e 29,8 mil lojas seriam 
abertas ao longo deste ano. 
Já o quadro mais pessimista, 

com a população se mantendo 
confinada em níveis apenas 
ligeiramente inferiores aos 
observados em dezembro de 
2020, somente 9,1 mil estabe-
lecimentos abririam as portas.

 � NÍVEL DE OCUPAÇÃO

A crise decorrente da pan-
demia também afetou o nível de 
ocupação no comércio: 25,7 mil 
vagas formais foram perdidas 
em 2020. O último ano onde 
houve queda nesse quesito foi 
em 2016, quando foi registrada 
retração de 176,1 mil postos de 
trabalho.

Conforme o levantamento, 
considerando o nível de ocu-
pação, o ramo mais afetado 
foi o de vestuário, calçados e 
acessórios, com a queda de 
22,29 mil vagas. Na sequên-
cia, aparecem os hiper, super 
e minimercados (14,38 mil) e 
lojas de utilidades domésticas 
e eletroeletrônicos (13,31 mil).

No entanto, o saldo negativo 
de 2020 não reverteu a quan-
tidade de vagas geradas entre 
2017 e 2019. Nesse período, o 
número de postos criados foi 
de 220,1 mil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 002/2021 - SRP - Processo: 014/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-
MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Aquisição de combustíveis e agente redutor liquido automotivo destinados ao abastecimento da frota de veículos 
e máquinas da Prefeitura Municipal de Coromandel –MG. Empresa: Auto Posto Coromandel Ltda – CNPJ: 03.354.269/0001-64 – Valor registrado: R$ 
2.734.794,80. A íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 17 de fevereiro de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO Pregão Presencial 02/2021 - SRP- Processo: 014/2021. Empresa habilitada: Auto Posto Coromandel Ltda – CNPJ: 
03.354.269/0001-64. Data 17/02/2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 02/2021 - SRP- Processo: 014/2021, em favor da Empresa: Auto Posto Coromandel Ltda – CNPJ: 
03.354.269/0001-64. Data 17/02/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 001/2021 - SRP - Processo: 06/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-
MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de massa asfáltica, aplicada em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente, incluindo preparação de buracos, pintura de ligação, transporte, espalhamento e compactação com rolo liso, para operação tapa buracos 
e construção de travessias elevadas no perímetro urbano, distritos e povoados do município de Coromandel-MG. Empresa: Alex Machado Nunes 
& Cia Construções Ltda EPP – CNPJ: 11.286.215/0001-37 – Valor registrado: R$ 201.600,00. A íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.
mg.gov.br. Coromandel, 08 de fevereiro de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO Pregão Presencial 01/2021 - SRP- Processo: 006/2021. Empresa habilitada: Alex Machado Nunes & Cia Construções 
Ltda EPP – CNPJ: 11.286.215/0001-37. Data 08/02/2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 01/2021 - SRP- Processo: 006/2021, em favor da Empresa: Alex Machado Nunes & Cia Construções 
Ltda EPP – CNPJ: 11.286.215/0001-37. Data 08/02/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico 003/2021 - SRP - Processo: 009/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-
MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Aquisição de material hospitalar para atender a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Sebastião Machado, como 
medida de prevenção ao contágio do Coronavírus. Empresas:  MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 ME - 37.240.147/0001-69 – Valor: R$ 44.160,00; 
A NUNES REPRESENTACOES ME- 37.497.084/0001-20 – Valor: R$ 323.700,00; JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 03.595.984/0001-
99 EPP – Valor: R$ 23.400,00; HIGOR SILVA CANEDO - 28.915.430/0001-52 ME– Valor: R$ 15.042,00 e ALFALAGOS LTDA. - 05.194.502/0001-14 – 
Valor:  R$ 9.450,00 – Total Registrado: R$ 415.752,00. A íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 11 de fevereiro 
de 2021.  Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO Pregão Eletrônico 003/2021 - SRP - Processo: 009/2021. Empresas habilitadas: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 
ME - 37.240.147/0001-69; A NUNES REPRESENTACOES ME- 37.497.084/0001-20; JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI  EPP - 
03.595.984/0001-99; HIGOR SILVA CANEDO ME- 28.915.430/0001-52 e ALFALAGOS LTDA. - 05.194.502/0001-14. Data 12/02/2021. Cairon Dairel 
Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 003/2021 - SRP - Processo: 009/2021, em favor das Empresas: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 
ME - 37.240.147/0001-69; A NUNES REPRESENTACOES ME- 37.497.084/0001-20; JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP - 
03.595.984/0001-99; HIGOR SILVA CANEDO ME - 28.915.430/0001-52 e ALFALAGOS LTDA. - 05.194.502/0001-14. Data 12/02/2021. Fernando Breno 
Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico 001/2021 - SRP - Processo: 001/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-
MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Aquisição de medicamentos e componentes para bomba de insulina minimed 640G para atender determinações 
judiciais, conforme especificações do termo de referencia. Empresa: Louli & Honorato Ltda ME – CNPJ: 11.349.488/0001-83 – Valor registrado: R$ 
52.418,00. A íntegra da ata se encontra  no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 02 de fevereiro de 2021.  Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO Pregão Eletrônico 01/2021 - SRP- Processo: 001/2021. Empresa habilitada: Louli & Honorato Ltda ME – CNPJ: 
11.349.488/0001-83. Data 02/02/2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 01/2021 - SRP- Processo: 001/2021, em favor da Empresa: Louli & Honorato Ltda ME – CNPJ: 
11.349.488/0001-83. Data 02/02/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

Balança comercial fecha 
com saldo de US$ 1,152 bi
 | RESULTADO OBTIDO EM FEVEREIRO É O MAIS BAIXO PARA O MÊS EM SETE ANOS

 � AGÊNCIA BRASIL

A importação de uma 
plataforma de petróleo 
fez a balança comercial 

(diferença entre exportações e 
importações) registrar o menor 
resultado para meses de fe-
vereiro em sete anos. No mês 
passado, o Brasil exportou 
US$ 1,152 bilhão a mais do 
que importou. O valor é 50,4% 
inferior ao de fevereiro do ano 
passado e representa o saldo 
mais baixo para o mês desde 
2014.

Com o desempenho de 
fevereiro, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 27 
milhões nos dois primeiros 
meses de 2021. Em janeiro, 
o indicador tinha registrado 
déficit de US$ 1,125 bilhão.

No primeiro bimestre, a 
balança acumula o menor 
saldo para o período desde 
2001. Naquele ano, a balança 
tinha registrado déficit de US$ 
337,86 bilhões nos dois primei-
ros meses.

Em fevereiro, as exporta-
ções somaram US$ 16,183 
bilhões, com crescimento de 
3,9% pela média diária em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado. Por causa da 
plataforma de petróleo, ava-
liada em US$ 1,4 bilhão, as 
importações atingiram US$ 
15,030 bilhões, com alta de 
13,9% na mesma comparação.

 � PRINCIPAIS PRODUTOS

No mês passado, as ex-
portações da agropecuária 
caíram 10,8% na comparação 
com fevereiro de 2020, puxada 
pela entressafra e pelo atraso 
no plantio de alguns produtos. 
As maiores quedas foram ob-
servadas nas vendas de soja 
(-33,1%) e de animais vivos 

ECONOMIA

(-44,2%). O impacto só não 
foi maior porque os preços 
médios dos bens agropecuá-
rios aumentaram 8,4% em 
fevereiro.

O recuo nas exportações 
do agronegócio foi compensa-
do pela expansão nas vendas 
da indústria extrativa, que 
subiram 13,8% em fevereiro 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Os desta-
ques foram minério de ferro e 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Valor é 50,4% inferior ao de 
fevereiro do ano passado
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CHRISTIANE MEIRE DOS SANTOS BREDARIOL SOUZA, 
CPF/CNPJ nº 63541084634, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para 
se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) COOPERATIVA DE CREDITO 
DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 18.423,19, em 25/02/2021, 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 292306 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 12791, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, 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

CONVOCAÇÃO - CADASTRO DE FORNECEDORES.O Departamento Municipal de Água
e Esgoto do Munícipio de Uberlândia, de acordo com o artigo 34 parágrafo 1° da Lei Federal
n° 8666/93, está ampliando e atualizando seu quadro de fornecedores. Para isso, informa que
está com seu Núcleo de Compras, permanentemente aberto aos interessados em se inscreverem
como fornecedores de produtos ou prestadores de serviços e convida aos já cadastrados a
atualizarem seus registros cadastrais, (CRC - Certificado de Registro Cadastral) se for o caso.
A documentação pode ser consultada no site: www.dmae.mg.gov.br. Mais informações, no
fone (34) 3233-0872.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂN-
DIA – IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas 
atribuições, tornam pública a suspensão do concurso público, destinado a selecionar 
candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental, observa-
dos os termos das leis citadas, alterações posteriores, legislação complementar e demais 
normas contidas em Edital 01/2020, por tempo indeterminado considerando as determi-
nações legais de prevenção à infecção pelo corona vírus – COVID 19.Informamos que a 
suspensão será publicada, em sua íntegra, nos Quadro de Avisos e Publicações do IPREMU 
e será divulgado nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaode-
concursos.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER 
que por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, CNPJ 90.440.888/0001-42, foi proposta a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 5000918-51.2016.8.13.0702, em face de DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
empresa brasileira com sede na Rua Ituiutaba, nº 94, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, inscrita no CNPJ nº: 04.742.129/0001-26, 
e seu avalista  LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Eurides Cristina Soares da Silva e Lucio Ferreira da Silva, portador do  
CPF nº: 062.386.186-04,  alegando o exequente que firmou com o devedor, contrato de empréstimo sob n°. 00332041300000011190, no qual ficou  
consignado que o banco, exequente, disponibilizaria crédito para os mesmos na quantia total de R$ 107.506,25 (cento e sete mil, quinhentos e seis reais e 
vinte e cinco centavos), a serem pagos em 24 parcelas, conforme apresentado na planilha de débito acostada a presente inicial, com a data de vencimento  
da primeira parcela prevista para 25/09/2015 e a última parcela prevista para 25/08/2017. Ocorre que os executados pagaram apenas 02 das 24 parcelas 
previstas na Cédula de Crédito Bancário, sendo devedores da importância líquida, certa e exigível de R$ 125.989,73 (cento e vinte e cinco mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha de cálculo a qual está acostada a presente inicial. Não obstante todas as tentativas, o 
exequente não logrou êxito em receber seu crédito de forma amigável, restando, portanto, ao exequente recorrer às vias judiciais por meio da competente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. E por encontrar-se o executado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado  
na forma da lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA e CHAMA, DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI e LUCIO FLAVIO FERREIRA 
DA SILVA, acima qualificado, para os termos e atos da presente EXECUÇÃO, e, ainda mais, para no prazo de 03 (três) dias pagar em juízo a quantia 
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Não efetuando o pagamento no prazo de 03 
(três) dias contados da citação, serão PENHORADOS e AVALIADOS tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, lavrando-se o respectivo auto.  
Fica o executado INTIMADO de que: 1) no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade;  
2) independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação do presente edital; 3) tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 745-A do CPC. E ainda que 
será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 06 de janeiro de 2021. 

COMUNICADO

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Uberlândia e Região, comunica a todos os 
associados desta Entidade Sindical que:
Considerando a decretação de lockdown na cidade de 
Uberlândia, fica o Edital de Convocação para prestação 
de contas do exercício de 2020, publicado em 23 de 
Fevereiro de 2021, Página 10 do Jornal Diário de 
Uberlândia e no site oficial do Sindicato, cancelado, na 
data oportuna será publicado de acordo com o Estatuto 
da Entidade.

Uberlândia, 01 de Março de 2021.
Edivaldo Dias Cunha

Presidente

seus concentrados (+94,7%) 
e minérios de alumínio e seus 
concentrados (+12,6%). As 
exportações da indústria de 
transformação cresceram 
3,5% na mesma comparação, 
com destaque para açúcares e 
melaços (+58,0%), farelos de 
soja e outros alimentos para 
animais (+77%) e ouro não 
monetário (+79,6%).

 � IMPORTAÇÕES

Em relação às importações, 
a entrada no país da plata-
forma de petróleo engordou 
as compras externas. Sem a 
operação, a balança comercial 
teria registrado superávit de 
US$ 2,5 bilhões em fevereiro 
e teria alta em relação ao 
resultado de fevereiro do ano 
passado, quando o superávit 
somou US$ 2,325 bilhões.

Até meados da década 
passada, o Brasil registrava 
em subsidiárias da Petrobras 
no exterior plataformas de 
petróleo que na prática jamais 
saíam do país. Essas opera-
ções eram registradas como 
exportações. Com o Repetro, 
novo regime tributário para 
o setor, várias plataformas 
estão sendo registradas no 
Brasil, com o procedimento 
sendo contabilizado como 
importação.

Outros destaques nas im-
portações foram o aumento 
nas compras de adubos e fer-
tilizantes (+71,3%) e válvulas 
e tubos termiônicos (+36,6%). 
A desvalorização do real, que 
aumenta o preço das merca-
dorias de outros países, contri-
buiu para o aumento do valor 
importado desses produtos.

 � ESTIMATIVAS

Em janeiro, a Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério 
da Economia divulgou que a ba-
lança comercial deverá encerrar 
o ano com superávit de US$ 53 
bilhões. O valor representaria 
alta em relação ao superávit de 

US$ 50,99 bilhões registrado no 
ano passado, mas está abaixo 
das estimativas das instituições 
financeiras. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa semanal di-
vulgada pelo Banco Central, os 
analistas de mercado projetam 
superávit comercial de US$ 
55,1 bilhões para 2021.
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Ídolo do Atlético, Victor 
se despede dos gramados
 | TRAJETÓRIA DO GOLEIRO CHEGOU AO FIM NO ÚLTIMO DOMINGO (28)

 � DA REDAÇÃO

Foram quase nove anos de 
Atlético Mineiro, com de-
fesas importantes e títulos 

colecionados dentro de campo. 
No último domingo (28), o 
goleiro Victor se despediu dos 
gramados após o Galo vencer 
a URT por 3 a 0, em jogo válido 
pela primeira rodada do Cam-
peonato Mineiro.

Em entrevista coletiva, Vic-
tor destacou a sensação de 
dever cumprido, pela brilhante 
trajetória com a camisa alvine-
gra e gratidão por tudo o que 
viveu dentro do clube. Confira 
alguns temas abordados pelo 
ídolo atleticano:

Sentimento: “É de dever 
cumprido. Estou muito em 
paz, sereno e tranquilo neste 
momento. Pude me preparar 
para isso também, passei um 
tempo refletindo sobre essa 
decisão, então, estou feliz por 
poder encerrar meu ciclo como 
atleta do Atlético, sabendo que 
deixei meu legado e cumpri 
minha missão”.

Futuro e saudade da Mas-
sa: “O momento é de desfrutar 
desse dia, um dia especial, o 
que foi essa festa. Senti falta 
demais do torcedor aqui no 
estádio. É algo que deixou 
um pouco mais triste, não que 
tenha sido triste, porque foi um 
dia de alegria, de me orgulhar 
por tudo que fiz e vivi vestindo 
a camisa do Atlético”.

Momento mais feliz: “É di-
fícil falar em só um momento 
de alegria tendo vivido tantas 
alegrias com essa camisa, 
mas acho que o momento mais 
marcante, não só para mim 
como para todo torcedor, foi 
aquela defesa do pênalti contra 
o Tijuana, conquista da Liber-
tadores. Igualmente feliz, foi a 
conquista da Copa do Brasil, 

em cima do nosso maior rival. 
Foram momentos marcantes”.

Importância do Galo: “O 
Atlético me alçou a um patamar 
incrível na carreira. Através do 
Atlético, pude experimentar as 
maiores experiências, sensa-
ções, alegrias e emoções que 
tive como atleta, inclusive ter 
aberto as portas para eu poder 
disputar uma Copa do Mundo. 
Então, devo muito ao Atlético, 
por tudo que vivi de forma tão 
intensa e tão enraizada, com 
essa sinergia que vinha das 
arquibancadas. É algo que 
vai me marcar para o resto da 
vida. Jamais vou me esquecer, 
sempre vão ser muito fortes 
as lembranças que vivi aqui 
dentro”.

Futuro do Galo: “Não dá 
para esperar nada diferente 
do que conquistas, até pela 
grandeza do clube, o projeto 
esportivo, suas ambições, tudo 
que vem acontecendo, questão 
de estruturação. A construção 
da Arena MRV, sem dúvida, 
será um marco, um upgrade 
dentro da grandeza do Atlético. 
Então, enxergo o Atlético, que 
já é um dos principais clubes do 
Brasil, sendo ainda mais forte, 
por toda sua ambição, por tudo 
que almeja e tem buscado fa-
zer para estar sempre brigando 
por títulos”.

Carreira e identificação com 
o Galo: “Nem nos melhores so-
nhos que eu tinha na infância, 
eu poderia imaginar chegar ao 
nível que cheguei e na relação 
de um clube com um atleta 
como cheguei aqui. Quando 
você começa a carreira, tem 
o sonho de ser um grande 
jogador e chegar ao futebol 
profissional. Sou muito grato. 
Claro que me preparei para 
isso, mas a gente sabe que 
nem todos têm a oportunidade. 
Graças a Deus, pude agarrar 

ADEUS

bem essa oportunidade que 
tive, primeiramente no Paulista, 
depois no Grêmio. Mas, sem 
dúvida, minha carreira se divide 
entre antes e depois do Atléti-
co. É um orgulho muito grande 
poder viver essa relação, essa 
identificação, essa idolatria, e 
tantas coisas positivas. Fazer 
um saldo dessa carreira e des-
sa passagem pelo Atlético é um 
saldo muito positivo, algo do 
qual me orgulho demais e me 
deixa extremamente feliz. Sei 
que as façanhas e conquistas 
que vivi aqui são eternizadas 
e tenho certeza que o torcedor 
jamais vai se esquecer desses 
quase nove anos que vesti a 
camisa do Atlético”.

Homenagem de Bernard 
nas redes sociais: “Esse é o 
grande legado quando você 
encerra uma carreira vitoriosa. 
Não são apenas as conquistas, 
os títulos, mas as amizades, 
o carinho, a admiração das 
pessoas. O Bernard represen-
ta todos os atletas com quem 
tive o prazer de jogar, dividir 
vestiário, dia a dia, poder jogar 
junto. Essas palavras, vindo de 
alguém que também fez a dife-
rença aqui dentro do clube, são 
motivos de um orgulho muito 
grande. Infelizmente, os ciclos 
se encerram, mas não vejo com 
tristeza. Sinto alegria, gratidão 

e paz porque sei que fiz o que 
tinha que ser feito. Obrigado, 
Bernard, pelo carinho e pelas 
palavras”.

Comemoração com Tar-
delli: “O Tardelli, já no último 
jogo, contra o Palmeiras, falou 
que se fizesse um gol iria me 
abraçar. Infelizmente, isso 
não aconteceu, mas aconte-
ceu hoje. O Tardelli é um dos 
grandes amigos e ídolos que 
tenho, um cara fora de série, 
que deixa o vestiário sempre 
muito leve, um cara sempre 
muito engraçado, sempre de 
bom humor. Sem dúvida, para 
mim, é também uma inspiração, 
e não precisa nem falar da ca-
pacidade e da genialidade dele. 
Falo da amizade e admiração 
que tenho por ele, carinho, 
respeito. Essa amizade ganhou 
ainda mais força agora, com 
esse retorno dele para cá. É 
um dos caras que levarei para 
o resto da vida como um dos 
grandes amigos que o futebol 
me deu, assim como o Réver, 
um grande irmão que tenho no 
futebol também. Espero poder 
trabalhar com eles novamen-
te, em breve. O futebol é uma 
grande roda gigante e, vira a 
mexe, a gente está sempre se 
encontrando. Então, é sempre 
um prazer poder trabalhar com 
profissionais desse calibre”.

PEDRO SOUZA-ATLÉTICO

Victor foi protagonista 
na conquista da Copa 
Libertadores pelo clube
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RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

Academia do Vôlei 
confirmou a vaga

Mesmo com derrota para o 
Minas Tênis Clube, por 3 a 1, 
anteontem, na Arena Sabiazi-
nho, o Uberlândia Academia 
Vôlei garantiu vaga antecipa-
da para a segunda fase da 
Superliga de Vôlei Masculino. 
A equipe dirigida por Manoel 
Honorato é a sexta colocada 
na classificação geral, e não 
pode mais ser alcançada pelos, 
até então, concorrentes a uma 
vaga nos playoffs. A rodada 
que fecha da primeira fase 
será no próximo dia 6, e os 8 
que vão para a etapa seguinte 
estão definidos. O Academia 
Vôlei de Uberlândia fará seu 
último jogo em Itapetininga, 
contra a equipe da casa, quan-
do tentará vitória para melhorar 
ainda mais sua classificação 
na fase dos playoffs. Os oito 
com vagas definidas são es-
tes: Sada/Cruzeiro com 57 
pontos, 20 jogos, 19 vitórias 
e 1 derrota, seguido por EMS/
Taubaté/Funvic com 50, Vôlei 
Renata com 47, Minas Tênis 
com 41, APAN/Blumenau com 

30, Uberlândia Academia Vôlei 
com 27 pontos em 21 jogos, 9 
vitórias e 12 derrotas, América 
Mineiro Vôlei também com 27 
e o Vôlei Itapetininga com 26 
pontos (classificados). Os ou-
tros não têm chances de vagas: 
Vôlei Guarulhos com 21, Sesi 
São Paulo com 15, Caramuru 
Vôlei com 13 e o Vôlei Ribeirão 
Preto com 9 pontos.

Minas Tênis dá show 
na superliga feminina

Com 60 pontos, 20 vitórias e 
uma derrota em 21 partidas, o 
Itambé/Minas Tênis Clube está 
absoluto na Superliga Feminina 
de Vôlei. O segundo colocado 
é o Osasco/Audax com 47 
pontos em 20 jogos, 16 vitórias 
e quatro derrotas. O Dentil/
Praia Clube Uberlândia ocupa 
a terceira posição, com 44 
pontos em 20 jogos, 14 vitórias 
e seis derrotas. Na sequência, 
completando o grupo dos oito 
para os playoffs, estão o Sesi/
Bauru com 43, Sesc/Flamengo 
com 39, São Paulo/Barueri 
com 37, Curitiba Vôlei com 
27 e o Brasília Vôlei com 24 

pontos. Também na Superliga 
Feminina já estão definidas as 
vagas para a etapa seguinte. 
Não têm mais chances de clas-
sificação: o Pinheiros com 20 
pontos, São José dos Pinhais 
com 13, Fluminense com 12 e 
o São Caetano Vôlei com três 
pontos. A última rodada da 
fase preliminar será realizada 
no próximo dia 5, quando o 
Dentil/Praia recebe o Sesc/
Flamengo, na Arena Praia, 
buscando recuperação, já que 
vem de três derrotas: 3x0 para 
o Osasco, 3x1 para o Itambé/
Minas e de 3x2, em casa, para 
o Ses/Bauru.

Surpresa no Mineiro
foi a derrota do CAP

A única surpresa na rodada 
de abertura do Campeonato 
Mineiro foi a derrota do Clube 
Atlético Patrocinense para o 
novato Athletic Club de São 
João Del Rei por 2 a 0, em Pa-
trocínio. Nos seis jogos, foram 
três vitórias e três empates. O 
Uberlândia Esporte, a nível de 
resultado, até que começou 
bem, empatando em 1 a 1 

com o Cruzeiro, no Parque 
do Sabiá. Na verdade o time 
uberlandense teve grandes 
chances de vencer a partida. 
Tomou o gol de empate já nos 
descontos, aos 46 minutos do 
segundo tempo. Por ser contra 
um dos grandes de Minas, o 
empate não foi de todo ruim, 
apesar que, de grande mes-
mo, o Cruzeiro só está tendo o 
nome. Nos outros jogos, a Cal-
dense empatou em 1 a 1 com o 
Tombense, o América derrotou 
o Boa por 1 a 0, o também 
novato Pouso Alegre empatou 
sem abertura de contagem com 
o Coimbra, e o Atlético ganhou 
da URT por 3 a 0. A segunda 
rodada será no meio desta 
semana com estes jogos: Boa 
x Pouso Alegre, em Varginha; 
Coimbra x Patrocinense, no 
Independência; Athletic Club 
x América, em Juiz de Fora; 
URT x Uberlândia, em Patos de 
Minas; Cruzeiro x Caldense, no 
Mineirão, todos amanhã, e na 
quinta-feira jogam Tombense e 
Atlético, em Tombos.
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
02 A 06 DE MARÇO DE 2021

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

CASAS

JARDIM HOLANDA -  vendo uma 
casa 3/4, duas suítes, sala am-
pla, cozinha, área de serviços 
ampla, 1 cômodo de despejo. 
Valor R$ 480.000,00. Tratar 
com Gledes 34 99663-1321/ 34 
99154-3601. 

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.

OPORTUNIDADE

COSTUREIRA -  contrata- se 
costureiras com prática em ma-
quinas reta, overloque e pes-
pontadeira. Oferece salário, vale 
alimentação e vale transporte. 
Falar com Joana 34 98862-5548/ 
34 3216-6305.
SERVIÇOS GERAIS -  precisa -se 

de um rapaz ou senhor para 
trabalhar em uma fazenda em 
serviços gerais leve, que tenha 
animo e disposição. Tratar 34 
99145-1304 / 34 99696-6667
Estágio De Atendimento - R$ 
742,00 (Mês), Estágio, Uberlândia 
Empresa No Segmento Clinico 
Contrata Estagiário De Adminis-
tração Auxiliar No Atendimento 
Presencial E Por Telefone, Anotar 
E Transmitir Recados, Apoio As 
Funções De Recepção E Tarefas 
De Apoio Administrativo. Requi-
sitos: Cursando Administração E 
Ter Conhecimento No Pacote Of-
fice, Benefícios:vale Transporte. 
Enviar curriculo para: consulto-
riarh@fundacaocdl.org.br
Caixa Em Loja De Material De 
Construção - R$ 1.500,00 (Mês), 
Clt, Uberlândia. Empresa No Seg-
mento De Material De Constru-
ção Contrata Caixa:atendimento 
Ao Cliente, Receber E Processar 
Pagamentos Por Diversos Meios, 
Gerar Nf, Operar Sistema In-

terno, Entre Outras Atividades 

Inerentes.horário: Segunda À 

Sexta 08:00 Às 18:00 (Horário 

De Almoço 11:30 Às 13:00) E Sá-

bado 08:00 Às 13:00.Requisitos: 

Experiência Na Função;Experi-

ência Com Software.benefícios:-

vale Transporte. Enviar curriculo 

para: consultoriarh@fundacaoc-

dl.org.br

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 (geladei-

ra, fogão, micro-ondas, lawado). 

Faça contato 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. 

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

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!
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Cultura em Casa celebra 
Dia Internacional da Mulher
 | MÊS CONTA COM EXPOSIÇÕES E BRINDES PARA ENALTECER ESCRITORAS

 � DA REDAÇÃO

No dia 8 de março, é 
comemorado o Dia In-
ternacional da Mulher. 

Para celebrá-las e valorizar 
suas conquistas, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turis-
mo, por meio da Biblioteca 
Pública Municipal Juscelino 
Kubitscheck, preparou uma 
programação especial no mês 
de março. Até o fim de março, 
exposições, painéis coletivos 
e brindes estarão disponíveis 
à comunidade.

Desde segunda-feira (1º), 
a exposição “Mulheres na Lite-
ratura” - escritoras nacionais e 

uberlandenses – passou a ser 
disponibilizada no Cultura em 
Casa, que pode ser acessado 
no Portal da Prefeitura. Ela 
estará disponível até o dia 31 
na plataforma. Além disso, a 
pasta também está preparando 
um “mimo” para as primeiras 
100 internautas que interagi-
rem na plataforma por meio de 
um questionário que pode ser 
acessado aqui.

 � PAINEL COLETIVO

As mulheres também po-
dem contribuir com conteúdo 
feminino no painel coletivo “O 
Mundo Pelo Olhar da Mulher”, 
por meio de desenhos e pintu-

ras que devem abordar o tema 
“Como Você Vê a Mulher (ou 
Como Você Se Vê)” ilustrando 
lutas, conquistas, desafios, em-
poderamento, direito e amor. 
O material poderá ser enviado 
até o fim de março e será trans-
formado em um e-book que 
ficará disponível na plataforma 
“Cultura em Casa”.

Saiba como participar e con-
fira o regulamento abaixo:

• Idade mínima: 16 anos
• Pessoa Física
• Estilo do desenho ou pintu-

ra: Mão Livre (lápis, cane-
tas, lápis de cor, aquarela, 
canetinhas, giz de cera, 

papel ou outros materiais 
de desenho)

• Captação do desenho ou 
pintura para envio: câmeras 
de celulares ou digitais de 
qualquer tipo.

• Este material antes de ser 
divulgado passará pelo 
crivo da curadoria

• Não serão permitidas ima-
gens que tenham algum 
conteúdo ofensivo quanto 
à etnia, religião, orientação 
sexual ou grupos partidários

• Envie seu desenho fotogra-
fado para: bjk.secretaria@
gmail.com de 01/03 a 31/03

• Divulgação: 10 de abril

COMEMORAÇÃO
DIVULGAÇÃO SECOM/PMU

Ação é liderada pela 
Biblioteca Municipal 
Juscelino Kubitscheck
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CRÔNICAS DO DIÁRIOEnzo Banzo
Músico, escritor e doutorando 

em Estudos Literários

O BBB da 
canção

“Quando eu cheguei aqui 
tudo era mato”, poderiam dizer 
alguns dos grandes nomes da 
nossa canção popular surgidos 
na segunda metade da década 
de 1960. Era o tempo em que a 
televisão começava a compor 
o cotidiano da telespectadora 
gente brasileira, sucedendo o 
percurso iniciado pelo rádio na 
década de 1930, desde quando 
a vida da gente tornou-se co-
nectada a algum tipo de mídia 
tecnológica.

Naqueles anos, sobretudo 
entre 1965 e 1968, o Big Brother 
da TV brasileira era filmado nos 
festivais da canção, em que se 
travavam batalhas entre a pla-
teia aos berros de aclamação 
ou vaias. Ali surgiram para o 
grande público, sob a forma de 
astros de TV, Elis Regina, Chico 
Buarque, Nara Leão, Roberto 
Carlos, Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, dentre tantos outros; 
e se esses nomes até hoje são 
o que são, é certo que, para 
além da inegável competência, 
isso se deve à possibilidade 
de exposição midiática da qual 
usufruíram. 

E o parquinho pegava fogo, 
a ponto de o cantor Sérgio 
Ricardo quebrar o violão aban-
donando o palco, ou de Chico 
Buarque e Tom Jobim serem 
vaiados (cancelados?) com a 
belíssima “Sabiá”, ou, ainda 
mais, de Caetano Veloso es-
bravejar seu famoso discurso 
contra o a plateia e o júri, de 
tapetes puxados pela provoca-
tiva “É proibido proibir”: “mas é 
isso que é a juventude que quer 
tomar o poder?... Se vocês, em 
política, forem como são em 
estética, estamos feitos... Deus 
está solto”. Havia torcida para 
essa ou aquela estrela, eram 
construídas rivalidades entre os 
artistas, embora ali se exibisse 
obras e interpretações, muito 
distante de alguma exposição 
de intimidade, como é a marca 
do nosso século XXI.

Tudo isso passou, e o saldo 
foi o de um apurado e diver-
so cancioneiro edificado nas 
telas de TV, que continuou a 
se delinear nas décadas se-
guintes em papel destacado, 
embora não mais central, nas 
trilhas de novela e programas 
de auditório, além das ondas 
do rádio que jamais cessaram. 
E nessas possibilidades de 

difusão midiática, compusemos 
nossa educação sentimental: 
nos emocionamos diante das 
canções que tocavam no tempo 
da nossa infância (eu mesmo 
fico tocado se ouço a minha 
trilha de menino, de “Galopeira” 
a “Bichos Escrotos”).

Fato é que hoje tudo é muito 
mais disperso, trilhas de guetos 
e nichos de acordo com aquilo 
que escolhemos acompanhar, 
ou somos levados a seguir, no 
mundo real ou virtual. Ainda 
assim, fico feliz quando alguma 
canção vaza na grande mídia, 
alcança longe e quebra fron-
teiras. 

Veja-se o caso de “Deus me 
proteja”, do compositor Chico 
César, cantada de improviso por 
uma participante do atual BBB 
da Rede Globo, não por acaso 
paraibana como o autor. Bastou 
a voz amadora da bigsister Ju-
liette entoar a canção para que a 
faixa chegasse às mais tocadas 
da semana no Spotify, levando o 
nome do compositor aos topos 
do Twitter. 

É bom que vaze uma canção 
assim, um forró doce que entoa 
achados de sabedoria poética: 
“Deus me proteja de mim, e da 
maldade de gente boa, da bon-

dade da pessoa ruim”. Enquanto 
gente pra lá de ruim desgoverna 
e mata evocando um tenebroso 
Deus, é bom que se veja o poder 
de uma canção em sintetizar as 
contradições humanas.

E olha que Chico César deve 
ter vivido um mês de glória, 
apesar das agruras que nos 
mazelam a todos, não só pela 
inserção desprogramada no 
programa de maior audiência do 
país, mas pelo grande número 
de composições suas cantadas 
por Maria Bethânia na primeira 
live da cantora. Ser cantado por 
Bethânia é o apogeu para um 
criador de canções, e falo como 
um deles: imagine ter seus 
versos recriados na potência 
daquela interpretação.

Mas a força das canções 
está tanto no canto supremo 
de uma deusa como Bethânia, 
quanto nos ouvidos atentos de 
juliettos, juliettas e juliettes, que 
as ouvem e as incorporam em 
suas vidas, suas histórias, seus 
sentimentos e sentidos. O canto 
é para a voz de toda a gente, 
e uma música que alcança a 
multidão dos ouvidos ganha 
coro e corpo, vence o BBB que 
lhe interessa: cantar a que veio, 
estar no mundo.
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

AI
EXULTANTE

ITANHAEM
NOTATOA
GREIORG
URNAIR

PERALTICE
MELOLAC
ACCREI
DECOGEM
EACINE

JIRAUVN
RROBERT
AÇUILEO

Reposição
de bola
com a

mão (fut.)

No pró-
prio local

(latim)

Formato
da curva
de 180
graus

Receita (?):
é proibida
pelo códi-
go médico

Lago, em
francês

Coordena-
doria Re-
gional de
Educação 

Prefixo de
"ensacar"

Pedra
preciosa,
em inglês

Bismuto
(símbolo)

"Tocata e
Fuga em

(?)",  obra
de Bach

Estrado
rústico de

leitos

(?) Pattin-
son, astro
de "Cre-
púsculo"

Jacaré-(?),
réptil do
Brasil
(Zool.)

Parte final
do

intestino
delgado

Traqui-
nagem

Fábio de
(?), padre

cantor
mineiro

Sem rumo 
Organi-
zação

(abrev.)

Diz-se do dom na-
tural da pessoa

Banda norueguesa
de "Take On Me"

Joule
(símbolo)

Art (?), a
estética 
predomi-
nante em
Gotham

City (HQ)
"(?) Holliúdy", série

da TV Globo
Cerração típica da
selva amazônica

Jubiloso
A segunda
urbe mais
antiga do
Brasil, si-
tua-se na
Baixada
Santista
Não, em
inglês

Congrega-
ção (Rel.)

Beneficiário da
arrecadação do Ecad

Dois afluentes do
rio Amazonas Hipotética

Dieta de (?),
conselho médico em
casos de obesidade

mórbida

Ácido
celular
(abrev.)
Temer

3/gem — lac — not. 4/déco. 5/jirau. 6/in loco — robert. 7/lateral. 8/ilegível — itanhaém.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Seus laços com pessoas mais jovens vão lhe 
trazer alegria. Livre-se de dúvidas inúteis. Você 
está ouvindo mais o seu corpo, vai ser mais fácil 
manter as coisas equilibradas.

Seu bom humor hoje será primordial, você se 
sentirá como um peixe na água. Você faz mui-
to pelos outros... e não o suficiente para você 
mesmo.

Você vai ser eficiente ao resolver seus proble-
mas hoje. Você saberá exatamente como avan-
çar com firmeza.

As declarações feitas não passarão desperce-
bidas e você vai ser muito enérgico e eficiente 
na busca de seus objetivos. Não coma demais, 
a moderação é a chave.

Você vai encontrar algumas soluções para al-
guns problemas do cotidiano e isso vai tornar 
a vida muito mais simples. Leve as coisas um 
passo de cada vez.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas próxi-
mas. A felicidade está ao seu alcance.

Não duvide de si mesmo. Antes de qualquer 
coisa, mantenha os seus compromissos. Você 
vai resolver os detalhes importantes.

Algo novo está vindo em sua direção. Você re-
ceberá uma boa notícia que se encaixa perfei-
tamente com seus planos.

Você vai surpreender as pessoas que o ro-
deiam com a determinação que está mostrando 
para alcançar seus objetivos. Você precisa de 
relaxamento mental e físico.

Você vai estar mais enérgico e determinado do 
que nunca hoje. Siga suas novas prioridades.

Você está bem psicologicamente. Aproveite isto 
pedindo o que você merece, faça valer os seus 
direitos. Você precisa se mexer e tudo vai dar 
certo.

Seu relacionamento com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não 
combina com você.

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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