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PENSANDO ESTRATEGICAMENTEAntonio Carlos de Oliveira
Analista de negócios - Professor universitário

Lockdown: O 
que esperar do 
desempenho 
econômico 
para o país

Em um cenário pandêmico, 
o Lockdown é uma imposição do 
Estado e significa bloqueio total. A 
palavra Lockdown pode ser traduzida 
como “confinamento”. O dicionário de 
língua inglesa Oxford, traz o signifi-
cado de lockdown como “estado de 
isolamento ou restrição de acesso 
instituído como uma medida de 
segurança”. Podendo também ser 
interpretado como “bloqueio total”. 

A principal característica de um 
Lockdown é o bloqueio total de uma 
região, imposta pelo Estado ou pela 
Justiça. É a medida mais rigorosa 
adotada durante situações extremas, 
como uma pandemia. Esse procedi-
mento geralmente é adotado, quando 
as medidas de isolamento social e 
de quarentena não são suficientes e 
os casos aumentam drasticamente, 
provocando o colapso do sistema 
de saúde.

A diferença entre lockdown e 
distanciamento social refere-se às 
duas nomenclaturas da seguinte 
forma: Enquanto o distanciamento 
social prega que as pessoas fiquem 
longe o bastante umas das outras, 
mas não é uma imposição de Es-
tado, seu objetivo principal é o de 
restringir a disseminação do vírus 
pela distância. Já no Lockdown as 
regras variam de acordo com o local 
ou região adotadas. Nesses casos 
os cidadãos só podem sair à rua por 
motivos de emergência. 

O distanciamento social seletivo, 

também tratado às vezes como iso-
lamento vertical, é destinado apenas 
uma parcela da população - por 
exemplo, grupos de risco mais eleva-
do que desenvolverem complicações 
em caso de infecção. 

Vamos refletir: ... As restrições de 
circulação impostas pela pandemia 
da Covid-19 atingiram em cheio a 
economia de diversos países. O im-
pacto foi muito acentuado, segundo 
o Fundo Monetário Internacional, 
a queda no Produto Interno Bruto 
Global deverá estar em torno de 4,4% 
em 2020., Para muitos economistas 
os impactos causados pelo vírus 
representa um choque maior do que 
a crise financeira de 2008.

Os mercados ao redor do mundo 
estão fortemente impactados. “A 
QuickBooks, empresa de softwares 
e contabilidade online, conduziu 
uma pesquisa analisando as datas 
em que os bloqueios foram impos-
tos em alguns países, e manteve o 
acompanhamento até a data em que 
o lockdown começou a ser flexibiliza-
do. A partir dessa análise, a empresa 
comparou os resultados do PIB dos 
países com as expectativas para 
2020, a fim de mensurar o impacto do 
isolamento social nesses números” 
com destaque para:

Venezuela (-48%): 117 dias - 
Rússia (-26%): 43 dias - Reino Unido 
(-19%): 99 dias de lockdown respec-
tivamente. Enquanto os países que 
experimentaram a menor contração 
do PIB, estão: Austrália (-5%): 49 
dias - Brasil (-8%): 76 dias - Canadá 
(-8%) 28 dias de lockdown respecti-
vamente.

Em outra pesquisa, a McKinsey 
constatou que embora a incerteza do 
COVID-19 continue, seu impacto é 
sentido de forma diferente em cada 
país, dependendo da forma como os 
consumidores estão respondendo à 

crise e se adaptando ao “novo normal”.
Aqui no Brasil o analista de Po-

lítica e Economia Miguel Daoud diz 
que o lockdown foi, muito perverso 
com o PIB brasileiro. Para ele, o 
país sofreu, com a falta de gestão. 
Não tivemos uma liderança capaz 
de passar para a população os riscos 
dessa pandemia, e isso nos levou ao 
cenário que temos hoje, com mais de 
255 mil mortes.”

Segundo o analista, os impactos 
sobre o PIB brasileiro só não foram 
maiores em 2020 graças ao agrone-
gócio que mais uma vez mostrou a 
sua força. O auxílio emergencial tam-
bém colaborou para frear a derrocada 
econômica, porque temos quase 67 
milhões de brasileiros dependendo 
desse auxílio”.

Pensando estrategicamente: 
... Em relação ao que esperar para 
2021, é importante sermos caute-
losos - sermos realistas e não nos 
apegarmos a discursos ideológicos. 
2021 iniciou com 67 milhões de pes-
soas dependendo de auxílio, e isso 
não vai mudar no curto prazo.

O especialista diz ainda que a 
falta de expectativa e as incertezas 
sobre a vacina contra a Covid-19 
agravam o cenário. É esperar para 
ver como será o uso emergencial das 
vacinas no País.

Efeitos do lockdown na economia 
brasileira e quais serão as profissões 
que serão mais atingidas - Enquanto 
na Europa alguns países como Itália 
e França fazem uma reabertura 
gradual, após várias semanas de 
um rígido lockdown e um conjunto de 
ações para combater o coronavírus, 
o Brasil vive ainda um futuro menos 
definido.

O mercado de trabalho não será 
mais o mesmo. Para os profissionais 
da área de saúde, que são essen-
ciais para auxiliar esse processo de 

retomada das empresas, haverá 
grande demanda, com perfil do 
profissional habilitado com novas 
competências. Será necessário muito 
jogo de cintura e estratégias adequa-
das para enfrentar esse novo cenário, 
tanto da parte do governo quanto dos 
empresários.

Para alguns especialistas, o 
prolongamento das medidas provi-
sórias do governo, que flexibilizaram 
os direitos trabalhistas/ CLT, é es-
sencial para conter o desemprego e 
manter as empresas e a economia 
sobrevivendo.

No longo prazo, é consenso que 
as empresas precisarão recuperar 
suas receitas, ou a manutenção dos 
postos de trabalho não será possível. 
Assim, a política econômica precisa-
rá se remodelar para dar força aos 
empreendedores. A expectativa é 
que o mercado de trabalho comece 
a operar com equipes mais enxutas. 

Uma coisa é certa: para ter me-
lhores chances de empregabilidade, 
a geração pós-pandemia precisará 
mostrar flexibilidade, autonomia, 
afinidade com as novas tecnologias e 
com o trabalho remoto e capacidade 
de propor soluções criativas.

Para retomar o crescimento, as 
empresas precisam de profissionais 
de finanças, contadores, aliados es-
senciais tanto para acompanhar as 
mudanças nas obrigações acessórias 
quanto para indicar melhores cami-
nhos financeiros. Gestão financeira é 
uma dor identificada neste momento 
- Enquanto o pós-pandemia vai se de-
senhando, fica claro que inteligência 
competitiva, conhecimento aprimora-
do em diversas áreas e visão aprofun-
dada de negócios são competências 
que precisam ser desenvolvidas para 
gerar os melhores resultados nos 
mais diversos cenários e portes de 
empresas.

ERRAMOS
Na edição de terça (2), dissemos que a Ebserh confirmou desabastecimento de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) e insumos para pacientes com covid-19 no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). 
A informação correta é que não há desabastecimento no momento.
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Uberlândia pode aderir a 
consórcio de imunizantes
 | DIÁRIO PROCUROU PREFEITURA PARA MAIS DETALHES, MAS NÃO OBTEVE RESPOSTA

 � FERNANDO NATÁLIO

Com apenas 32.808 do-
ses de vacinas contra o 
coronavírus recebidas 

até esta terça-feira (2), o equi-
valente a menos de 5% de sua 
população, Uberlândia quer 
aderir a um consórcio público 
de municípios para a compra 
de imunizantes. Na última 
segunda-feira (1º), o chefe do 
Executivo Municipal, Odelmo 
Leão, assinou um formulário 
junto à Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP) manifestando inte-
resse em participar do grupo.

Em suas redes sociais, o 
prefeito de Uberlândia infor-
mou que participou, na segun-
da-feira (1º), de uma reunião 
com a FNP, na qual oficializou 
esta condição. “Agora, vamos 
seguir os próximos passos in-
dicados pela frente e reforço: 
o momento é de somar, de 
nos ajudarmos”, disse Odelmo 
Leão, na publicação. O Diário 
de Uberlândia tentou contato 
com a Prefeitura para ter mais 
detalhes sobre o assunto, que 
é de interesse público, mas 
não obteve resposta.

A postagem do prefeito 
em suas redes sociais mos-
trou a segunda tentativa que 
Odelmo Leão confirmou, nos 
últimos cinco dias, ter feito 
em busca de mais vacinas 
contra a Covid-19 sem a de-
pendência da distribuição do 
Ministério da Saúde, que vem 
sendo criticada por prefeitos 
e governadores de diferentes 
regiões do país por apresentar 
lentidão. Na última sexta-feira 
(26/2), em entrevista coletiva, 
o prefeito de Uberlândia re-
velou que tem interesse em 
comprar o imunizante Sputnik 
V, desenvolvido pela Rússia. 
Para isso, segundo o chefe 
do Executivo municipal, ele 

COVID-19

mantém contato com o labo-
ratório União Química, que 
vai produzir a vacina Sputnik 
V no Brasil.

Na última semana, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que estados e municí-
pios podem comprar e fornecer 
vacinas à população, caso as 
doses previstas pelo Ministério 
da Saúde, por meio do Plano 
Nacional de Vacinação, sejam 
consideradas insuficientes. A 
decisão é válida para vacinas 
aprovadas por pelo menos 
uma agência reguladora es-
trangeira. Com isso, não é 
necessária a autorização da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para uso 
emergencial, se não houver a 
liberação em até 72 horas.

 � FRENTE NACIONAL 

A Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP) vai liderar a insti-
tuição o consórcio público de 
municípios para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19. Em 
reunião com mais de 300 prefei-
tos realizada na última segun-
da-feira, a entidade definiu os 
trâmites para que o consórcio 
seja constituído e instalado até 
22 de março. Segundo informa-
ções da FNP, o consórcio dará 
suporte aos municípios caso o 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI), do governo federal, não 
consiga suprir a demanda na-
cional.

Para participar, ainda de 
acordo com a FNP, o município 
deve aderir à iniciativa, sem 

custo nenhum, até a próxima 
sexta-feira (5) em formulário 
específico, disponível no site da 
Frente Nacional. A FNP reúne 
as 412 cidades com mais de 
80 mil habitantes, mas os mu-
nicípios que estão fora desse 
escopo também poderão parti-
cipar. Até o momento, mais de 
100 municípios já indicaram in-
tenção de participar, entre eles, 
Uberlândia, segundo afirmou o 
prefeito Odelmo Leão em suas 
redes sociais.

 � AMVAP E CISTM

A Associação dos Municí-
pios da Microrregião do Vale do 
Paranaíba (Amvap), juntamente 
com o Consórcio Público Inter-
municipal de Saúde do Triângu-

VALTER DE PAULA/SECOM/PMU

Prefeito assinou formulário junto à Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) manifestando 
interesse em participar do grupo
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PANDEMIA

Concurso público do Ipremu  é adiado pela terceira vez
 � IGOR MARTINS

Devido ao avanço da pan-
demia da Covid-19 na cidade, 
as provas para o concurso do 
Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de 
Uberlândia (Ipremu) foram 
canceladas novamente. A sus-
pensão foi anunciada no Diário 
Oficial do Município (DOM) 
desta terça-feira (2).

Inicialmente, as provas do 
concurso do Ipremu estavam 
agendadas para o dia 10 de 
maio de 2020, mas, em abril, 
foram adiadas para o dia 27 
de setembro do mesmo ano 
devido ao surto de coronaví-
rus na cidade. Entretanto, em 
setembro, o órgão suspendeu 
novamente a realização do cer-
tame por conta da pandemia.  

Agora, com a terceira suspen-
são, ainda não há previsão 
para a realização das provas 
do concurso público.

A estudante Vitória de Oli-
veira Duarte lamentou a nova 
suspensão do concurso do 
Ipremu, mas disse entender 
devido à situação vivida em 
Uberlândia por conta da pande-
mia da Covid-19. Em entrevista 
à reportagem, ela afirmou que 
desembolsou quase R$ 300 
para fazer a prova do certame.

“Eu estava estudando des-
de julho. Estava bem ansiosa 
para fazer a prova. Comprei 
apostila, comprei até um curso 
online e estava com esperan-
ças de o concurso acontecer, 
mas já estava esperando que 
fosse cancelado por causa do 

coronavírus. Levando em conta 
tudo, gastei cerca de R$ 280 
com o concurso”, disse.

 � VAGAS

Para quem possui ensino 
fundamental completo, há 
duas vagas para agente de 
segurança patrimonial e duas 
para telefonista (salários de R$ 
1.195,34). Já quem concluiu 
o ensino médio pode disputar 
uma das 11 vagas para assis-
tente administrativo (vencimen-
to de R$ 1.838,93).

No caso de nível superior, 
estão disponíveis duas vagas 
para contador (R$ 3.111,90 
mais adicional de atividade de 
R$ 1.038,31) e uma para ad-
vogado (salário de R$ 3.111,90 

lo Mineiro (CISTM), realiza, na 
próxima quinta-feira (4), a partir 
das 10h, uma reunião com pre-
feitos e autoridades na busca 
de alinhar medidas de proteção 
capazes de desacelerar a curva 
de contaminação da Covid-19 
nas cidades da região.

A compra da vacina dire-
tamente pelos municípios, por 
meio da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), é uma pauta 
que será discutida na reunião 
da Amvap e CISTM. Mas, existe 
uma certa cautela no planeja-
mento de imunização da popu-
lação da Microrregião do Vale 
do Paranaíba, de acordo com a 
Amvap e CISTM e a expectativa 
destes municípios é grande no 
acompanhamento à destinação 
de doses de vacina contra a 
Covid-19 pelo Estado e a União.

 � ESPERA POR UTIS

Pelo segundo dia consecu-
tivo, o boletim epidemiológico, 
divulgado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) nesta 
terça-feira (2), mostrou que a 
taxa de ocupação dos leitos 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal de saúde de Uberlân-
dia é de 100%.

Em publicação nas suas 
redes sociais, na última segun-
da-feira (2), o prefeito informou 
que, nas Unidades de Aten-

dimento Integrado (UAIs), há 
152 pessoas aguardando leitos 
de enfermaria e 184 pacientes 
esperando por um leito de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
neste momento. 

O número de pacientes que 
aguardam por transferência 
para UTI vem aumentando 
sistematicamente. Na última 
sexta-feira (26/2), eram 124 
pacientes com Covid-19 inter-
nados nas UAIs esperando uma 
vaga em UTIs, 43 a mais que na 
semana anterior.

 � EQUIPAMENTOS

Em busca de alternativas 
para prosseguir dando as-
sistência aos pacientes com 
Covid-19 que precisam de 
oxigênio, o município informou 
que, nos próximos dias, deve 
receber 100 capacetes tipo 
“Elmo”, que auxiliam na oxige-
nação do paciente injetando 30 
ml de oxigênio de forma não 
invasiva, sem que necessite 
ser intubado. A doação foi feita 
ao Município, no início desta 
semana, por dois empresários, 
que preferiram que seus nomes 
não fossem divulgados.

Os dois empresários tam-
bém doaram, nesta terça, res-
piradores BiPAP (Bilevel Po-
sitive Pressure Airway) para o 
reforço ao enfrentamento da 

pandemia da Covid-19 no sis-
tema de saúde municipal. Dois 
equipamentos foram entregues 
de imediato e, segundo os 
empresários, outros estão em 
aquisição e serão cedidos ao 
município nos próximos dias.

Os BiPAP são respiradores 
mecânicos usados no suporte 
ventilatório por pressão e são 
tipicamente empregados para 
a ventilação não invasiva (VNI). 
O BiPAP pode ser ajustado 
conforme o padrão e esforço 
respiratório do paciente, salvan-
do vidas antes da necessidade 
de intubação.

 � IDOSOS IMUNIZADOS

Com a nova remessa de 
doses enviadas pelo Ministério 
da Saúde, a Prefeitura de Uber-
lândia iniciou, nesta terça-feira, 
a vacinação de outras faixas 
etárias dos idosos, conforme 
cronograma estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Com o quantitativo disponibi-
lizado, foi possível abranger 
neste momento idosos acima 
dos 80 anos, segundo informa-
ções do Executivo Municipal. A 
vacinação deste público con-
tinuará no mesmo modelo de 
drive-thru, no estacionamento 
do Centro Administrativo, situa-
do na Avenida Ubiratan Honório 
de Castro, das 8h às 18h.

Foram destinadas para 
Uberlândia mais de 7.430 do-
ses nesta última remessa, 
de acordo com dados da Su-
perintendência Regional de 
Saúde de Uberlândia. Com 
isso, será possível, segundo a 
coordenadora do Programa de 
Imunização no município de 
Uberlândia, Cláubia Oliveira, 
abranger idosos a partir dos 
80 anos. 

“Recebemos uma quanti-
dade nesta semana, o que nos 
permitiu ampliar ainda mais 
a vacinação dos idosos, que 
fizeram o cadastro prévio no 
Portal da Prefeitura. Como es-
tamos com a estrutura monta-
da, daremos sequência a esse 
modelo, que é mais rápido, 
cômodo e seguro para eles. 
Com a quantidade recebida 
do Ministério da Saúde será 
possível vacinar este público de 
terça até a domingo”, detalhou 
a coordenadora do Programa 
de Imunização.

Sendo assim, a vacinação 
dos idosos destas faixas etárias 
ficou programada para:  
• terça-feira (2): maiores de 85 

anos
• quarta-feira (3): 84 anos
• quinta (4): 83 anos
• sexta (5): 82 anos- sábado 

(6): 81 anos- domingo (7): 
80 anos

mais adicional de atividade de 
R$ 4.105,64). A carga horária, 
em todos os casos, é de 30 
horas semanais.

CONCURSO IPREMU

Ensino Fundamental
2 vagas para Agente de 
Segurança Patrimonial
2 vagas para Telefonista
 
Ensino Médio
11 vagas para Assistente 
Administrativo (sendo 
uma para pessoa com 
deficiência e duas para 
negros)
 
Ensino Superior
2 vagas para contador
1 vaga para advogado



Crescente número de compras on-line faz
surgir demanda para gestão de recebimento
de encomendas  em portarias  de prédios
 | GUARDIAN CONDO INOVA PORTARIAS COM O CLIQUE&RETIRE, CORREIO 

INTELIGENTE PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E ENTREGA DE MERCADORIAS

Nos últimos 12 meses, o 
e-commerce cresceu mais 
de 73,88% no Brasil. Isso 

significa que a compra através 
da internet explodiu no ano de 
2020. Claro que o cenário de iso-
lamento e quarentena contribuiu 
muito para o aumento expressivo 
desse jeito de comprar e que, 
não necessariamente, em 2021, 
o número seja tão expressivo. 
Mas, o que não dá para ignorar 
é que a necessidade das com-
pras on-line abriu portas e fez 
com que milhões de pessoas 
vivessem essa experiência pela 
primeira vez.

Se mais pessoas compra-
ram sem sair de casa, mais 
compras chegaram até seus 
compradores e isso significa 
uma mudança de hábito que 
impactou também nos sistemas 
de entrega e recebimento de 
encomendas em condomínios 
e casas. Um fluxo que trouxe 

muito mais demanda para as 
administradoras e portarias. 

O processo de gestão dessas 
mercadorias é relativamente 
trabalhoso. Passa por receber, 
armazenar e entregar para o 
destinatário, dentro de um tempo 
relativamente curto, tendo que 
assegurar protocolos e docu-
mentos de responsabil idade 
em cada uma dessas partes. 
Todo esse desgaste abre portas 
para que as portarias remotas 
cresçam dentro do Brasil. Em 
Uberlândia, especificamente, a 
porcentagem delas é bastante 
significativa.

Por isso, apostando na pro-
messa para os próximos anos, 
a Guardian Condo, empresa de 
Portaria Remota certificada pela 
Associação Brasileira das Em-
presas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança - Abese, trouxe 
para Uberlândia os primeiros 
Armários Inteligentes do estado. 

GUARDIAN CONDO

Uma opção que traz modernida-
de, conforto, segurança, pratici-
dade e ainda redução de custos 
para todos os envolvidos nesse 
processo. 

O novo formato traz, para 
quem já aderiu, resolução de 
problemas como a diminuição do 
envolvimento de pessoas dentro 
do processo, a extinção dos te-
midos cadernos de protocolo e 
a organização das encomendas 
nas portarias e guaritas.

Além disso, segundo os Cor-
reios, o modelo de armário de 
18 portas, com três tamanhos 
de compartimentos, atende até 
95% dos pacotes aceitos e en-
tregues por eles. Sendo assim, 

o processo fica ainda mais otimi-
zado, graças ao modelo rotativo 
em que os compartimentos são 
utilizados. As portas são apenas 
usadas conforme a demanda do 
entregador e, em todos os casos, 
o dono da encomenda recebe o 
código de retirada respectivo à 
porta em que se encontra o seu 
pacote. Um armário de 18 com-
partimentos pode atender até 85 
condôminos.

Conheça mais sobre o Cli-
que&Retire e garanta que seu 
condomínio tenha uma das me-
lhores tecnologias disponíveis do 
mercado através do sistema de 
armário inteligente, da Guardian 
Condo.

GUARDIAN CONDO

34 2102-8844 

www.guardiancondo.com.br

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br PUBLIEDITORIAL | 5QUARTA-FEIRA

03 DE MARÇO DE 2021



6 | CIDADES DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
03 DE MARÇO DE 2021

QUARTA-FEIRA
03 DE MARÇO DE 2021

Novo aumento do gás de 
cozinha prejudica mercado
 | COMÉRCIO LOCAL REVELA INSATISFAÇÃO COM OUTRO REAJUSTE DO GLP

 � IGOR MARTINS  
COM AGÊNCIA BRASIL

No início desta semana, 
a Petrobrás anunciou 
um novo aumento da 

gasolina, do óleo diesel e do 
gás de botijão. O Gás Lique-
feito do Petróleo (GLP), popu-
larmente conhecido como gás 
de cozinha, ficou 5,2% mais 
caro após o anúncio da estatal. 
Com a decisão, o preço para as 
distribuidoras passou a ser de 
R$ 3,05 por quilo (R$ 0,15 mais 
caro), ou seja, R$ 36,69 por 
13kg (R$ 1,90 mais caro). Para 
o consumidor final, no ano pas-
sado, o gás de cozinha mais 
vendido pelas distribuidoras, 
de 13kg, custava cerca de R$ 
70. Hoje, após três aumentos 
em 2021, o preço praticado, em 
média, é de R$ 85. A elevação 
dos preços já é sentida pelas 
distribuidoras e consumidores 
finais.

Segundo a Petrobrás, os 
preços são baseados no valor 
do produto no mercado inter-
nacional e na taxa de câmbio. 
Em nota divulgada à imprensa, 
a estatal afirmou que os valores 
praticados nas refinarias são 
diferentes dos percebidos pelo 
consumidor final no varejo. “Até 
chegar ao consumidor, são 
acrescidos tributos federais e 
estaduais, custos para aqui-
sição e mistura obrigatória de 
biocombustíveis pelas distribui-
doras”, menciona a nota.

De acordo com o economis-
ta Leonardo Baltez, o principal 
fator que contribui para os 
aumentos consecutivos dos 
derivados de petróleo é o fato 
de o produto ser uma commo-
dity. Sendo assim, o preço do 
petróleo é determinado pela 
oferta e procura internacional 
da mercadoria.

“O GLP, a gasolina e o die-

sel dependem muito do merca-
do internacional, uma vez que 
é ele quem controla o preço. O 
petróleo subiu muito em todo o 
mundo recentemente. A ques-
tão dos aumentos consecutivos 
desses produtos também está 
diretamente atrelada ao dólar. 
Se o dólar e o câmbio sobem, 
o aumento sentido consequen-
temente é muito mais alto”, 
explicou.

O economista uberlandense 
também comentou a medida 
tomada pelo presidente Jair 
Bolsonaro na segunda-feira 
(1). O político assinou um de-
creto que zera as alíquotas da 
contribuição do Programa de 
Integração Social e de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS) e da Contribuição 
para Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), incidentes 
sobre a comercialização e a 
importação do óleo diesel e do 
GLP de uso residencial.

Para o economista, a dife-
rença sentida no preço final 
para o consumidor não será tão 
diferente da vista atualmente 
em Uberlândia. Levando em 
consideração os recentes au-
mentos, o especialista conside-
ra que o consumo das famílias 
continuará sendo afetado pelo 
alto preço das commodities. 
“Teremos um cenário melhor 
quando o preço do petróleo 
cair”, disse.

 � REFLEXOS EM 
UBERLÂNDIA

“Tem muito depósito que-
brando e muito depósito que 
vai fechar as portas. Está di-
fícil segurar a onda. Acredito 
que vai haver uma onda de 
demissões”. Foi isso o que 
disse Kátia Morais, dona de 
uma distribuidora de gás em 
Uberlândia.

Em entrevista ao Diário, 
a empresária afirmou que os 
aumentos consecutivos nos de-
rivados de petróleo nos últimos 
tempos têm sido extremamente 
prejudiciais aos comerciantes 
e consumidores do gás de 
cozinha. Segundo ela, sua 
empresa precisou absorver 
uma quantia do crescimento 
do preço, com o objetivo de 
não perder ainda mais clientes.

“Só em 2021 já foram três 
aumentos, e na quinta-feira 
(4) vai ter outro aumento. Para 
nós, comerciantes, passar por 
isso é muito complicado e pre-
judica demais o comércio. O 
mercado está muito devagar. 
Já estamos vendendo abaixo 
da tabela, mas precisamos 
pagar dívidas. Eu não posso 
perder a minha venda, então a 
gente acaba absorvendo esse 
preço e não repassamos tudo 
para o consumidor”, explicou a 
comerciante.

A empresária também re-
percutiu a medida tomada 
por Jair Bolsonaro no início 
da semana. Ela acredita que 
a decisão do presidente não 
afetará consideravelmente no 
preço final do gás de cozinha, 
levando em conta os aumentos 
consecutivos dos derivados do 
petróleo no Brasil em 2021.

“O percentual do PIS e Co-
fins, em relação ao que já au-
mentou, ainda é muito pouco. 
A Petrobrás paga imposto, a 
companhia paga imposto e eu 
pago imposto. A porcentagem 
tirada das duas taxas quase 
não vai refletir no fim. No ano 
passado, o gás de cozinha 
estava R$ 70. Hoje, ele está 
R$ 95, mas a gente acaba 
vendendo por R$ 85 para não 
perdermos os clientes”, contou 
Kátia Morais.

 � RESPONSABILIDADE 
FISCAL

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da Re-
pública, a redução do preço do 
gás anunciada pelo presidente 
Jair Bolsonaro se aplica ao GLP 
destinado ao uso doméstico e 
embalado em recipientes de até 
13kg.

Para cumprir a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, como forma de 
compensação tributária, também 
foi editada uma medida provisória 
aumentando a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
das instituições financeiras, alte-
rando as regras de Imposto sobre 
os Produtos Industrializados (IPI) 
para a compra de veículos por 
pessoas com deficiência e en-
cerrando o Regime Especial da 
Indústria Química (Reiq). 

“Para que o final do Reiq não 
impacte as medidas de combate 
à Covid-19, foi previsto um crédito 
presumido para as empresas fa-
bricantes de produtos destinados 
ao uso em hospitais, clínicas, 
consultórios médicos e campa-
nhas de vacinação que utilizem 
na fabricação desses produtos 
insumos derivados da indústria 
petroquímica, o que deve neutrali-
zar o efeito do fim do regime para 
essas indústrias, que vigorará 
até o final de 2025”, informou a 
Secretaria-Geral.

As novas regras do IPI entram 
em vigor imediatamente. O au-
mento da CSLL e o final do Reiq 
entrarão em vigor em 1º de julho. 
As medidas de redução do PIS e 
da COFINS no diesel e no GLP 
resultarão em uma redução da 
carga tributária de R$ 3,67 bilhões 
em 2021 neste setor. Para 2022 e 
2023, a diminuição da tributação 
no gás de cozinha implicará em 
uma queda de arrecadação de 
R$ 922,06 milhões e R$ 945,11 
milhões, respectivamente.

ECONOMIA
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Comerciantes veem piora 
econômica, diz pesquisa
 | LEVANTAMENTO DA CDL OUVIU 360 ASSOCIADOS SOBRE CENÁRIO EM 2020

 � BRUNA MERLIN

Uma pesquisa feita pela 
Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Uber-

lândia com 360 associados 
apontou que 65% dos entre-
vistados acreditam que em 
2020 a situação financeira 
pessoal foi pior do que no ano 
de 2019. A pandemia do novo 
coronavírus, o desemprego e a 
falta de organização financeira 
são os principais motivos que 
proporcionaram um ano caótico 
na economia. 

Segundo o presidente da 
CDL, Cícero Heraldo Novaes, 
já era esperado que muitas 
pessoas fossem impactadas 
pela crise econômica que as-
sombra o país desde o primeiro 
semestre de 2020. Para ele, o 
comércio fechando, as empre-
sas decretando falência e o 
nível de desemprego aumen-
tando só poderia resultar em 
uma situação: crescimento do 
número de endividados.

“Não restavam dúvidas de 
que esse efeito dominó resulta-
ria em uma grande quantidade 
de pessoas que passaram 
por apertos financeiros e que 
ficaram inadimplentes com di-
versas contas”, ressaltou. 

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o principal atraso de 
pagamento e endividamento 
se refere às despesas básicas 
e mensais como água, luz, 
aluguel, telefone e internet 

(35%). Na sequência, vêm as 
contas de consumo pessoal, 
seguidas por cartão de crédito 
e impostos. Depois, aparecem 
itens para o lar, financiamentos 
e empréstimos, nesta ordem. 

Também foi questionado 
aos entrevistados quais eram 
os motivos para os atrasos 
de pagamentos. Conforme 
apontou o levantamento, 50% 
disseram que foi por causa do 
aumento dos preços de pro-
dutos e serviços, 33% falaram 
que foi em razão da redução da 
renda familiar e os outros 17% 
disseram que foi em decorrên-
cia do desemprego. 

Com relação a expectativa 
para a vida financeira em 2021, 
39% das pessoas informaram 
que pode ser pior do que o 
ano passado. Outros 39% es-
peram que seja melhor e 22% 
acreditam que a situação pode 
permanecer igual a 2020.

“Infelizmente, esse cenário 
está longe de mudar. Muitas 
famílias e empresários ainda 
irão sofrer com esse déficit na 
economia. São muitos fatores, 
além da pandemia, que afetam 
o setor e que impactam direta-
mente a população”, comple-
mentou Cícero Novaes. 

Por fim, o levantamento da 
CDL questionou quais medi-
das os associados pretendem 
tomar para se adequar à nova 
situação. Como resposta, 51% 
dos entrevistados pretendem 
fazer cortes no orçamento, 
38% querem priorizar as con-

tas básicas do dia a dia e 11% 
planejam realizar o pagamento 
das contas em atraso.

 � EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O despreparo e falta de or-
ganização financeira, principal-
mente por parte da população 
de média renda, faz parte da 
pilha de motivos que proporcio-
nam a inadimplência, conforme 
explicou o economista Cesar 
Piorski. “Não podemos ignorar 
o fato de que a pandemia afetou 
demais a economia, deixando 
diversas pessoas negativadas, 
principalmente as de baixa 
renda, que precisam de uma 
assistência maior. Contudo, a 
ausência da educação financei-
ra faz muita falta quando fala-
mos sobre esse gerenciamento 
de crise”, explicou. 

Para Cesar Piorski, houve 
um despreparo de boa parte 
da população em lidar com 
a situação e muitos acharam 
que a crise iria acabar logo, 
assim como a pandemia. “Não 
teve preparo para lidar com 
todos esses impactos, como 
o fechamento do comércio e 
o desemprego. Agora, estão 
sendo forçadas a cortar gastos 
e tomando outras medidas 
que deveriam ter sido tomadas 
desde o início para não sofrer 
tanto agora”, disse.

O economista ressalta que 
esse é um momento importante 
para que as pessoas busquem 
a educação financeira. Segun-

do ele, a população acredita 
que para ter esse conhecimento 
é necessário estudar conta-
bilidade ou economia, mas é 
muito mais simples do que se 
imagina.

“Não é preciso saber de 
juros, inflação ou impostos. A 
educação financeira é essen-
cial para saber qual é o mo-
mento de investir e de conter 
gastos, relacionando a tudo o 
que está acontecendo no país 
e no mundo. E isso é feito de 
forma simples”, complementou. 

Ainda de acordo com Pior-
ski, o primeiro passo para ter 
controle sobre a vida financeira 
é começar a ter um orçamento, 
que deve ser feito por meio de 
uma tabela que conste a renda 
e os gastos mensais. “É impor-
tante também traçar o compro-
misso de gastos. Por exemplo, 
eu ganho tanto e eu estou 
disposto a gastar no máximo 
X reais com internet ou X reais 
com gasolina. É colocar uma 
expectativa de gastos para ter 
controle e não ser pego de sur-
presa em situação como essa 
que estamos vivendo”, disse.

O economista também in-
dicou que muitos profissionais 
podem ajudar nessa hora, caso 
o processo seja difícil ou o in-
teressado não tenha recursos 
para fazê-lo. “Hoje, temos di-
versas consultorias financeiras, 
tanto online quanto presencial 
e tanto pagas quanto gratuitas. 
São muitas opções para ajudar 
nessas horas”, concluiu.

CRISE



VENDO POSTO DE 
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ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.

OMS estima perda auditiva  
de 2,5 bilhões de pessoas
 | NÚMERO EQUIVALE A UM QUARTO DA POPULAÇÃO GLOBAL, SEGUNDO ESTUDO DIVULGADO

 � AGÊNCIA BRASIL

O primeiro Relatório Mun-
dial sobre Audição, lan-
çado nesta terça-feira 

(2) pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), estima que 
um quarto da população global, 
ou o equivalente a cerca de 
2,5 bilhões de pessoas, terá 
algum grau de perda auditiva 

em 2050. O estudo destaca, 
entretanto, que cerca de 60% 
das perdas podem ser evitados 
com investimentos em preven-
ção e tratamento de doenças 
ligadas à surdez. Segundo a 
OMS, o retorno é de US$ 16 
para cada US$ 1 investido.

Medidas como vacinação 
contra rubéola e meningite, me-
lhoria dos cuidados maternos e 
neonatais e tratamento precoce 

ATÉ 2050
USP IMAGENS
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OMS diz que 60% das perdas 
podem ser evitadas com 
investimentos em prevenção



da otite média são incluídos 
pela OMS na prevenção de 
doenças auditivas. O relatório 
foi lançado na véspera do Dia 
Mundial da Audição 2021, que 
se comemora nesta quarta (3) 
e tem como lema “Cuidados 
Auditivos para Todos!”.

A OMS recomenda que os 
tratamentos auditivos façam 
parte dos planos nacionais de 
saúde. Para a população adul-
ta, em especial, a orientação 
é fazer uma boa higiene dos 
ouvidos, controlar os ruídos e 
manter níveis seguros de volu-
me para reduzir o potencial de 
perda auditiva.

 � PROBLEMAS

Para o médico Marcos Sar-
vat, membro da Câmara Téc-
nica de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço e Otorrinolaringolo-
gia do Conselho Federal de 
Medicina, não é surpresa a 
preocupação da OMS ante a 
perspectiva de aumento signi-
ficativo do número de pessoas 
com problemas de audição no 
horizonte de 29 anos. “São 
problemas já conhecidos e 
muito comuns os decorrentes 
na infância de infecções e pro-
blemas não tratados na época 
devida; as doenças infecciosas 
maternas, que podem levar à 
perda auditiva congênita, ou 
seja, as crianças já nascem 
com o problema; e, ao longo 
da idade pré-escolar, muitas 
desenvolvem problemas em 
geral de boa solução, mas que 
passam despercebidos.”

Em entrevista à Agência 
Brasil, Sarvat afirmou que a 
detecção da deficiência ao 
nascimento, a educação, o 
tratamento e as cirurgias pre-
coces, como o implante coclear, 
podem ajudar bastante a redu-
zir a perda auditiva. “Ao longo 
da vida, pela exposição sonora 
excessiva, isso já soma muita 
gente”, destacou.

O problema da perda da au-
dição é agravado pelo natural 
envelhecimento da população, 
pois, após os 60 ou 70 anos, a 
perda auditiva é natural, disse 
Sarvat, que também é profes-
sor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. “O simples 
envelhecimento da população 
já gera ‘epidemia’ de deficiência 
auditiva, o que não quer dizer 
surdez absoluta, mas perda 

parcial”, disse o médico.
Sarvat recomendou que 

as perdas parciais sejam ava-
liadas e façam parte dos pro-
gramas de saúde pública, do 
nascimento à terceira idade. 
Avaliações periódicas são tam-
bém necessárias para orientar 
os que enfrentam deficiências 
auditivas e minorar o problema. 
“Ainda estamos muito longe 
disso. Não me surpreende esse 
alerta [da OMS], que já é dado 
pelas entidades médicas há 
alguns anos, mas é bom que  
seja amplificado pela OMS, 
especificamente nos dias des-
tinados a uma maior atenção a 
problemas desse tipo”, afirmou.

 � POUCA OFERTA

O médico admitiu que, o 
problema da perda de audição 
é maior nos países subdesen-
volvidos em termos de assis-
tência à saúde, entre os quais 
o Brasil, onde há pouca oferta 
de medicamentos, cirurgias e 
próteses. “Ou seja, a prevenção 
por meio de exames periódicos 
é de difícil acesso; a consulta é 
de difícil acesso, assim como o 
acesso ao medicamento ou à 
cirurgia e as filas para receber 
a prótese auditiva na terceira 
idade são enormes.”

Sarvat destacou que exis-
tem no Brasil deficiências es-
truturais que resultam em pior 
qualidade de vida para todas 
as gerações. “Isso reflete na 
educação das crianças. Uma 
criança que ouve mal aprende 
mal e se torna um adulto menos 
capaz do que seria, e assim por 
diante. Temos uma cascata de 
efeitos do idoso abandonado, 
do idoso solitário, da depres-
são, da perda de motivação, 
do desvinculo familiar, da perda 
de condições de trabalho. Tudo 
isso vem em cascata e é igno-
rado”, acrescentou o médico. 
Para ele, o alerta da OMS é 
bem-vindo e repercute de forma 
mais ampla para a população 
mundial, neste momento.

Quanto mais cedo a perda 
auditiva for detectada, me-
lhor, afirma a fonoaudióloga 
Marcella Vidal. Ela destacou 
que é importante abordar e 
tratar a perda de audição em 
tempo hábil, tão logo apare-
çam os primeiros indícios de 
dificuldades para ouvir. “Com 
isso, evitamos uma série de 

prejuízos na comunicação, nos 
relacionamentos, e as pessoas 
podem continuar aproveitando 
a vida ao máximo. Para isso, 
uma das opções de tratamento 
é o uso de aparelhos auditivos, 
que proporcionam inúmeros 
benefícios para o indivíduo.”

 � APARELHOS

Marcos Sarvat observou 
que, no caso dos aparelhos 
auditivos, o Brasil, em particu-
lar, enfrenta um problema de 
ordem técnica e econômica, 
porque depende de forma 
absoluta da produção estran-
geira. Com isso, os produtos 
disponíveis no mercado são 
extremamente caros para a 
maioria da população.

“Com o envelhecimento 
progressivo da população, seria 
interessante termos essa ofer-
ta, com estímulo à produção 
interna de aparelhos mais aces-
síveis. Mas, infelizmente, isso 
hoje está longe com a produção 
de tudo made in China [feito na 
China]”, opinou. Sarvat disse 
que isso repercute exatamente 
na saúde das pessoas ao se 
tornar algo pouco alcançável 
pela maioria.

O relatório da OMS destaca 
também a questão do precon-
ceito que envolve as pessoas 
com baixa audição e que, 
muitas vezes, leva à inibição 
de buscar o tratamento ade-
quado. Os recursos humanos 
disponibilizados pelos sistemas 
de saúde para tratar desses 
pacientes são reduzidos, sobre-
tudo nos países mais pobres, 
onde cerca de 78% têm menos 
de um especialista em doença 

de ouvido, nariz e garganta 
por cada milhão de habitantes. 
Somente 17% dos países têm 
um ou mais fonoaudiólogos e 
metade tem um ou mais profes-
sores para surdos por milhão, 
indica o documento.

 � AUDIOMETRIA

De acordo com Marcella, é 
preciso checar a audição perio-
dicamente, fazendo o exame de 
audiometria uma vez por ano. 
Isso é recomendado especial-
mente para quem tem mais de 
50 anos, predisposição gené-
tica ou dificuldades para ouvir 
e para quem sofre infecções 
frequentes na orelha, trabalha 
em ambientes ruidosos ou ouve 
som alto por longos períodos, 
como ocorre entre os mais jo-
vens com a “febre dos fones de 
ouvido”, disse a fonoaudióloga.

Estudo feito em conjunto em 
2019 pelo Instituto Locomotiva 
e a Semana da Acessibilidade 
Surda revela a existência, no 
Brasil, de 10,7 milhões de pes-
soas com deficiência auditiva. 
Desse total, 2,3 milhões têm 
deficiência severa. A surdez 
atinge 54% de homens e 46% 
de mulheres. A predominância 
é na faixa de 60 anos de idade 
ou mais (57%).

Entre as pessoas com defi-
ciência auditiva, 9% nasceram 
com essa condição e 91% a 
adquiriram ao longo da vida, 
sendo que a metade foi antes 
dos 50 anos e, entre os que 
apresentam deficiência auditiva 
severa, 15% já nasceram sur-
dos. Do total pesquisado, 87% 
não usam aparelhos auditivos.

O médico admitiu que, 
o problema da perda 
de audição é maior nos 
países subdesenvolvidos 
em termos de assistência 
à saúde, entre os quais 
o Brasil, onde há pouca 
oferta de medicamentos, 
cirurgias e próteses
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021 - SRP. Será realizado no dia 16 de março de 
2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 030/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
09/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de material escolar para 
a formação do Kit Escolar para os alunos do Ensino Fundamental e dos Prés Escolares Municipais, 
com recursos QESE- Quota Estadual Salário Educação e aquisição de material de escrituração 
para atender as Escolas Municipais - Ensino Fundamental, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou 
pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 18 de fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes Porto – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2021. Será realizado no dia 16 de março de 
2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 029/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de 
n° 08/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de testes para a realização 
de exames para detecção do covid-19, como medida de prevenção ao contágio  do coronavírus, 
para atender a secretaria municipal de saúde, com participação exclusiva de microempresas, 
empresas de pequeno porte e equiparadas. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone  
34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 18 de fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes Porto - Pregoeira

O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes torna público para conhecimento dos
licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por
objeto a prestação de serviços de operacionalização de radar, suporte a fiscalização e
supervisão do sistema de fiscalização eletrônica foi REVOGADA por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme Ofício
nº 511/202/ASJUR/SETTRAN 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, 01 de março de 2021.DIVONEI
GONÇALVES DOS SANTOS.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 606/2020

ABANDONO DE EMPREGO
VINA EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA, solicita o comparecimento de PAULO 
SERGIO FERREIRA GANDA, portador da CTPS 0077723 - Serie: 00315, no prazo de 
48hs, no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde 09/01/2021, sob pena de 
caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa de seu contrato de 
trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.
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Estados cobram rapidez 
para liberar Sputnik V
 | GOVERNADORES VISITARAM INSTALAÇÕES DA FARMACÊUTICA UNIÃO QUÍMICA NA TERÇA

 � AGÊNCIA BRASIL

Representantes de 18 
estados e do Distrito 
Federal visitaram, nesta 

terça-feira (2), as instalações 
da farmacêutica União Quí-
mica, no Distrito Federal. A 
empresa é responsável pela 
produção do ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) da vacina 
russa Sputnik V.

A produção do IFA ocorre 
para fins de teste e a fabrica-

ção em escala comercial ainda 
depende da aprovação do imu-
nizante pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Os governadores desses 
estados querem a liberação 
célere da vacina para que o 
início da produção em larga 
escala ocorra o quanto antes.

Técnicos do Ministério da 
Saúde que acompanharam 
a visita afirmaram que estão 
com o contrato da Sputnik V 
em mãos. Se autorizado, 10 
milhões de doses prometidas 

para março chegarão prontas 
da Rússia para atender ao 
Programa Nacional de Imuni-
zação.

“Isso se soma à estratégia 
de garantir a vacinação do 
grupo de maior risco até [no 
máximo] o mês de abril, início 
de maio”, disse o governador 
do Piauí, Wellington Dias. O 
governador acrescentou que a 
União Química deve apresen-
tar, até a próxima semana, ao 
Fórum de Governadores um 
cronograma para a produção 

própria da Sputinik V.
“Acredito que vão ter condi-

ções de início de produção no 
mês de abril, com capacidade 
de 8 milhões de doses ao mês. 
Com base nisso [queremos sa-
ber] o que é possível, além do 
que já está contratado, o que é 
possível acrescentar de entre-
ga entre abril e julho para que, 
com isso, a gente possa estar 
com mais vacinas para mais 
cedo imunizar os brasileiros”, 
acrescentou na saída da visita.

VACINAÇÃO
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Devido à pandemia, receita 
da Fórmula 1 diminui 43%
 | RENDIMENTO DA COMPETIÇÃO SOFREU UM RECUO DE R$ 4,9 BILHÕES EM 2020

 � AGÊNCIA BRASIL

A receita da Fórmula 1 
sofreu um recuo de US$ 
877 milhões, o equiva-

lente a R$ 4,9 bilhões, no ano 
passado, diminuindo 43% em 
consequência da pandemia da 
Covid-19, conforme noticiou a 
proprietária Liberty Media no 
fim da última semana.

O rendimento total da F1 
foi de US$ 1,1 bilhão, menos 
do que os US$ 2 bilhões ante-
riores, em um ano que contou 
com 17 corridas, a maioria sem 
espectadores, e no qual even-
tos destacados, como Mônaco 
e Cingapura, foram cancelados.

O ano anterior teve 21 pro-
vas. Para 2020, 22 haviam sido 
planejadas, e em 2021, 23 es-
tão na programação. O esporte 
relatou uma perda operacional 
anual de US$ 386 milhões, 
sendo que o lucro anterior foi 
de US$ 17 milhões, e as dez 

equipes compartilharam US$ 
711 milhões, US$ 301 milhões 
a menos do que no ano anterior, 
uma queda de 30%.

As principais fontes de ren-
da da F1 são taxas de pro-
moção de corridas, acordos 
de transmissão, anúncios e 
patrocínios. “Devido ao número 
reduzido de corridas, à duração 
da temporada e à quase ausên-
cia de público, não surpreendeu 
que a renda primária tenha 
declinado”, disse o novo execu-
tivo-chefe, Stefano Domenicali.

Mas ele disse que seu an-
tecessor, Chase Carey, deixou 
fundamentos robustos para 
um crescimento futuro e que o 
esporte está bem posicionado 
com os parceiros comerciais. A 
próxima temporada começará 
no Bahrein, em 28 de março.

 � MOTIVAÇÃO

A Aston Martin não tem 
dúvidas do desejo de Sebas-

tian Vettel de vencer agora 
que o tetracampeão mundial 
de Fórmula 1 se prepara para 
um recomeço depois de tem-
poradas difíceis e repletas de 
erros na Ferrari.

O chefe da equipe, Otmar 
Szafnauer, disse à Reuters 
que o piloto alemão, de 33 
anos, que conquistou seus 
títulos com a Red Bull, entre 
2010 e 2013, já causou uma 
ótima impressão na fábrica. 
“Ele está trabalhando, incri-
velmente, duro”, disse o nor-
te-americano. “Posso atestar 
o fato de que ele está muito 
motivado. Mas não acho que 
a motivação é provar que os 
questionadores estão errados. 
Acho que ele é assim mesmo. 
Acho que ele se obriga a fazer 
o melhor que pode”, afirmou 
Szafnauer.

O alemão substituiu o me-
xicano Sérgio Perez, ao lado 
do canadense Lance Stroll, 
filho do proprietário bilionário 

da equipe, Lawrence Stroll, e 
11 anos mais novo que Vettel. 
Szafnauer disse que a equipe, 
cujo carro novo será apresen-
tado nesta quarta-feira (3), 
aprenderá com Vettel.

“Os parceiros, os empre-
gados, todos nós seremos in-
centivados pelo fato de que ele 
venceu quatro vezes e sabe 
o que é necessário”, disse 
ele, acrescentando que Vettel 
também agrada por continuar 
com os pés no chão. 

Otmar Szafnauer contou 
também como o piloto alemão 
levou um pão assado à sua 
casa como presente quando 
chegou para ficar. “Ele pode, 
facilmente, ir comprar uma 
caixa de chocolates ou um 
buquê de flores, mas ele não 
é assim. E ele gosta mesmo 
de humor britânico. Não é para 
encontrar algo em comum, é 
o jeito dele. Até agora ele se 
encaixou muito, muito bem 
aqui”, revelou.

PREJUÍZO
REPRODUÇÃO FACEBOOK

Temporada 2021 começa 
no dia 28 de março, com 
o GP de Bahrein
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Qual 
Uberlândia 
Esporte 
você viu? 

Já estava na hora, nosso 
Verdão entrou em campo pela 
1º rodada do Campeonato 
Mineiro de Futebol de Campo, 
nada mais e nada menos que 
a estreia contra o Cruzeiro, que 
hoje passa por reestruturação, 
mas é o Cruzeiro, Cruzeiro de 
tantas conquistas e que breve 
voltará ser o que já foi. 

Ao assistir o jogo do Uber-
lândia Esporte e acompanhar 
entrevistas e as redes sociais, 
me perguntei qual jogo eu vi? 

Eu vi uma evolução gigan-
tesca na proposta de jogo, na 
estratégia e na metodologia de 
trabalho. 

Tuca atraiu o Cruzeiro a sua 
defesa no 1º tempo, e sabia 
que poderia contar com as 
fugas dos laterais, Tuca não 
disse isso em entrevista ne-
nhuma, mas a impressão que 
eu tenho é que gol saiu de uma 
bola bem treinada entre roubar 

a bola e corre pelo corredor, ou 
beiradas ou laterais. 

As coberturas do 1º tempo 
foram excelentes, as oportuni-
dades que Uberlândia teve e se 
manteve com a bola foi obvia-
mente pelos lados do campo. 

A entrega do Jovem Léo ca-
misa 7 me surpreendeu, como 
é rápido, sem preguiça e sabe 
que a bola não poderia ficar 
muito tempo no seu pé. 

Do lado esquerdo do jogo, 
a intenção tática era perfeita, 
jogar com a perna trocada, mas 
o camisa 11, Luizinho não con-
seguia segurar a bola na beira 
do campo, tentava sempre ele 
contra 2 ou atletas do Cruzeiro, 
talvez ali teria um meia, que 
pela linha de quatro no meio, 
não conseguiu ser efetivo, 
esse Uberlândia Esporte do 1º 
tempo é o melhor Uberlândia 
Esporte que temos. 

Ressalvas para o goleiro, 
Marcão, não é bom, não pas-
sa segurança, joga adiantado 
pensando em intimidar a linha 
de finalização, extremamente 
lento, e com certeza o novo 
goleiro anunciado ontem, vem 
pra ser titular. 

Já o segundo tempo, as 
trocas foram desastrosas, tal-
vez a proposta tática era legal, 
mas o nível técnico caiu muito, 
a saída do Reis para entrada 
do Daniel é brincadeira de mal 
gosto, Daniel é mídia, mas está 
extremamente pesado, sem rit-
mo nenhum de jogo, e precisa 
urgente do que o Altamir Júnior 
entende muito bem, correr, 
Daniel não é ruim, mas precisa 
estar em forma, sabemos que o 
Reis não jogará 90 min. 

Judson recuou demais, e 
com saída do Felipe o time per-
deu a chance de contra atacar, 
a entrada do jovem Douglas, 
prata da casa, que por sinal 
sempre foi um excelente joga-
dor, naquele momento foi e é 
inaceitável, o Cruzeiro teve do 
seu lado direito muitos oportu-
nidades, Douglas está fora de 
forma, não conseguiu marcar, 
aos 39 do segundo tempo, 
quando Sobis quase marcou 
dentro da área era nítido ver o 
Douglas e o Paranhos trotando 
pra entrar na área, em funções 
que os mesmos poderiam ser 
cobertura. 

Aos 46 do segundo tempo, 

quando o Cruzeiro faz o Gol, de 
novo pelo lado direito, de novo 
Paranhos e Douglas, transfor-
mou o mesmo lado numa livre 
Avenida! 

O Uberlândia Esporte do 
segundo tempo faltou peças, 
pernas, óbvio que jogar contra 
o Cruzeiro é difícil, mas Tuca já 
tinha planejado o jogo e sabia 
da dificuldade que seria. 

Eu vi dois jogos, o 1º tempo 
assertivo e um 2º Tempo que 
me ligou o sinal de alerta! 

Apesar que o Uberlândia 
Esporte não terá muito tempo, 
Tuca e a comissão técnica 
precisa de tempo, para o Cam-
peonato Mineiro esse time fica 
entre os 8, entre os 4 precisa 
de trocas. 

Quero também comentar o 
convite que o Uberlândia Es-
porte Clube fez ao Gustavo de 
Paula e ao Monte Alegrensse 
Márcio Júnior, atletas que pre-
cisam de oportunidades, como 
a que deram ao jovem Douglas. 

Paixão Futebol. Vai come-
çar de novo!

Pra cima Verdão.

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

ESPORTE | 13DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
03 DE MARÇO DE 2021



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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Festival de Cenas Curtas 
tem inscrições abertas
 | PRAZO PARA PARTICIPAR DO EVENTO VAI ATÉ O PRÓXIMO DIA 5 DE MARÇO 

 � DA REDAÇÃO

A pandemia de Covid-19 
trouxe um impacto gran-
de para o setor cultural 

em nível nacional. Impossibili-
tados de realizar eventos com 
a presença de público, muitos 
artistas buscaram as platafor-
mas digitais para manter seus 
projetos e atividades.

Este é o caso do Grupon-
tapé, tradicional companhia 
de teatro de Uberlândia, que 
já realizou algumas apresen-
tações online e agora, com a 
Escola Livre do Grupontapé, 
realizará, neste mês de março, 
o “9º Festival de Cenas Curtas 
de Uberlândia – Etapa Esta-
dual”, para dar oportunidade 
a outros artistas e grupos de 
apresentarem seus trabalhos 
de forma virtual.

As inscrições para partici-

par do Festival estão abertas 
até o dia 5 de março para 
toda comunidade artística de 
Minas Gerais, que pode enviar 
propostas de apresentações 
e/ou de oficinas que serão 
no formato online e ao vivo, 
em plataformas digitais. As 
informações para inscrições e 
também sobre todo o Festival 
estão disponíveis no edital, que 
pode ser acessado via internet.  

O objetivo do projeto é um 
estímulo à criação e à difusão 
das artes cênicas no estado 
de Minas Gerais. Segundo a 
diretora do Grupontapé, Katia 
Bizinotto, essa é uma grande 
oportunidade para os artistas 
mineiros.

“Nós já inovamos as nos-
sas ações ao longo de 2020, 
levando-as para as plataformas 
digitais. É uma estratégia que 
tem dado certo e, pelo menos, 
mantém-nos em atividade. 

Portanto, o nosso tradicio-
nal Festival de Cenas Curtas 
agora será em nível estadual, 
virtualmente, confirmando o 
nosso propósito de fomentar 
a cultura e a arte na socieda-
de, dando oportunidade para 
que outros grupos e artistas 
também permaneçam fazendo 
arte”, destacou. 

 � VIABILIZAÇÃO DO 
PROJETO

O projeto tem o auxílio da 
Lei Aldir Blanc, por meio do 
Edital 16/2020 da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo do 
Governo de Minas Gerais. Os 
artistas e grupos interessados 
em participar devem enviar as 
propostas de cenas no formato 
online (vídeos gravados) e as 
oficinas serão no formato onli-
ne (ao vivo).

Cada proponente poderá 

OPORTUNIDADE

SERVIÇO

O QUE: Inscrições para 
o Festival Cenas Curtas 
Uberlândia
QUEM: Escola Livre do 
Grupontapé
QUANDO: Até 5 de março
ONDE: Inscrições no link 
https://forms.gle/oAzyfR-
9Te6tLNTk88

se inscrever com mais de uma 
cena, desde que sejam envia-
das separadamente. Serão 
selecionadas até 12 cenas 
curtas e até três oficinas para 
participarem do evento. Cada 
selecionado receberá um ca-
chê no valor de R$ 1.300,00.

O Festival está previsto 
para acontecer entre os dias 
28 e 31 de março, conforme 
cronograma divulgado pela 
comissão organizadora.

DILA PUCINI

Selecionados receberão 
R$ 1.300, viabilizados 
pela Lei Aldir Blanc
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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
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P
QUINTOSET

SCORSESE
IOTAIT
NAVATAR
APRESADA
DATOC

BENDERDI
INOMES
TCTSM
ALOERIO

DIURNAT
PASTORIL
UOEHOT

Grupo de 
dissidentes

de uma
religião

Ator ou
cantor de
grande
sucesso

 Crime
que viola
a Lei Caó

Krishna, 
em relação 

ao deus
Vishnu

Oswaldo
Cruz, sa-
nitarista
brasileiro

501, em 
romanos

A flor que
só abre
durante 

o dia

(?) Nilo:
banha as
terras do

Egito
Linha 

de Trans-
missão
(abrev.)

Oersted
(símbolo)

(?) Filadél-
fia, um dos
sushis "a-

mericanos"

Feitio do
ancinho

Fator
sanguíneo

Napoleão Bonaparte,
por sua terra natal

Chamado
de tie-

break no
vôlei, tem
apenas 

15 pontos

Confis-
cada

Cochilo,
em inglês

Substanti-
vos (Gram.)

Tríplice (?), aliança
formada pela Ingla-
terra, Rússia e Fran-
ça, em 1907 (Hist.)

A morada
de São
Jorge
(Folc.)

Medida excepcional
do Governo que cas-
sa temporariamente
as liberdades civis

Observar;
reparar

Poste 
do gol 

Ósmio
(símbolo)

(?) do Jaraguá, o ponto mais
alto da Grande São Paulo

Instalação
hidrelétrica na

fronteira do Brasil
com o Paraguai

Robô hu-
manoide
da série
animada 
"Futura-

ma"

Tipo de
poesia

que trata
de temas
bucólicos

Sam Mendes,
cineasta britânico de
"Beleza Americana"

Martin (?),
cineasta

de "Os In-
filtrados"
A 9a letra

grega

Iodo
(símbolo)
(?) Vera,
planta

medicinal 
nativa do
Norte da

África

3/hot — nap. 4/aloé. 5/corso. 6/avatar — bender. 7/entente. 8/scorsese.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

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.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em 
sua vida.

Você estará mais pleno do que nunca, mas ten-
te ser diplomático também. Você estará em óti-
ma forma e não vai conseguir ficar quieto.

Seu relacionamento com crianças e jovens ele-
vam o seu espírito. Se você sair, mantenha os 
pés no chão e não pense que você é invencível.

Não confie em ninguém além de você mesmo. 
Você vai ser mais reagente, de forma construti-
va. Sua natureza realista será de grande ajuda 
para as pessoas ao seu redor.

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

Você terá a chance de pensar mais sobre si 
mesmo, faça isso. Seus desejos são tão válidos 
quanto os das outras pessoas. As pessoas vão 
exigir muito de você.

O dia parece estar em movimento rápido. Você 
vai ter que se movimentar, mas isso vai ser sa-
tisfatório.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste. 
Gaste sua energia gradualmente.

Você será livre para agir como quiser hoje. Ati-
vidades financeiras são muito favoráveis. Sua 
mente está borbulhando e você vai encontrar 
todos os tipos de coisas para fazer.

Você tem razão em confiar em seus instintos 
hoje. Suas intenções são corretas. As variações 
excessivas em seu ritmo de vida o deixam lou-
co.

Você vai ouvir mais os outros e vai trabalhar 
mais de perto com eles. Você começou a con-
trolar melhor sua sensibilidade.

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


