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ganham 1,3 mil a menos que homens
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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

Furdunço
Pronto, chegamos ao ponto 

mais extremo de se tentar con-
ter essa tresloucada pandemia, 
além dos lockdowns meia boca, 
que surgiam com mudanças, 
se não engraçadas pelo menos 
estranhas, como a restrição em 
vender bebidas alcoólicas após 
as 18 horas. Prestou atenção? 
Nunca se vendeu tanta cerveja 
e tais como nesse período. Se 
você, por necessidade como 
quase todo mundo, foi a um 
supermercado na sexta, por 
volta das 17 horas, presenciou 
a tragicômica cena de ver em 
sua maioria homens com seus 
carrinhos lotados de cerveja, 
todos ao celular, em longas 
filas do caixa. 

Nós brasileiros somos es-
tranhos até nessas horas. Me 
explique. Se você sabe que só 
pode comprar sua cerveja até 
às 18 horas e que sábado e 
domingo nem pensar, qual o 
motivo, em nome de Deus, de 
ter de ir todo mundo na última 
hora, quase na prorrogação do 
segundo tempo? Temos a se-
gunda, terça, enfim, a semana 
toda, com horários ótimos de 
encontrar a venda vazia, sem 
aglomeração para fazer isso, 
mas não. Tem que ser no últi-
mo dia, próximo da tal hora H 
(já ouvi uma “autoridade” usar 
essa expressão). Não tem jeito. 
É o preço que pagamos por não 
termos sido colonizados por 
franceses ou holandeses, só 
pode. Agora decretaram o tal 
toque de recolher, como me-
dida sanitária louvável. Mas aí 
proibiram o pessoal de comprar 

bebida a qualquer hora do dia 
ou da noite e em todos os dias 
da semana. 

Sabe o que deve aconte-
cer? Se tirarmos por base a 
lei seca americana implantada 
nos EUA nos anos 1920, vamos 
assistir a um aumento louco de 
consumo de álcool jamais visto. 
Além de enormes estoques 
domésticos já adquiridos, não 
imagino como fiscalizar tal de-
terminação. Talvez as bocas 
de fumo sejam substituídas por 
bocas de cerveja ou bocas de 
pinga, sei lá.

Expia só este parágrafo 
extraído do site “Mundo Educa-
ção” https://mundoeducacao.
uol.com.br/historia-america/
lei-seca-dos-eua.htm

“Do ponto de vista prático, o 
fracasso da Lei Seca mostrou 
que a criação de leis que atin-
gem a liberdade individual é um 
assunto de grande delicadeza. 
Segundo alguns estudiosos, a 
violência ligada ao contrabando 
acabou ocupando e alargando 
o espaço de todos os crimes 
ligados ao consumo de álcool. 
Além disso, ficou claro que ne-
nhuma imposição jurídica tem 
autonomia para banir hábitos 
já instalados em uma cultura.”

Concordo plenamente com 
a proibição total de festas rave, 
aglomerações de qualquer tipo, 
fechamento de bares, impo-
sição de horários e tais. Mas, 
pensar que a cultura tropical de 
tomar uma gelada vai ser bar-
rada acho muita ousadia. Tudo 
pelo combate ao vírus. Porém, 
leis que não são possíveis de 
serem fiscalizadas é um pouco 
demais. Só faltou proibir de 
beber em casa sozinho, com 

sua televisão, uma playlist no 
spotify ou, para aqueles que 
como eu adoram um som, ou-
vir uma coleção de discos de 
vinil e nostalgicamente brindar 
(com cerveja ou suco) fazendo 
reverência em respeito a todas 
as vidas levadas precocemente 
por tão terrível e imprevisível 
doença. Cada um em sua fé, 
com cânticos de paz e espe-
rança. Se for ateu não tem pro-
blema. Faça sua homenagem 
silenciosa.

De toda forma as medidas 
restritivas são louváveis e ne-
cessárias. Vamos torcer para 
que deem certo e a curva de 
casos e mortes caia vertigino-
samente, mas principalmente 
que toda nossa gente seja va-
cinada o mais rápido possível.

Vacina sim e urgente, não 
importa se é da China, da Ín-
dia, da Rússia. O importante 
é que se pare de politizar os 

imunizantes e eles estejam 
logo aqui. Todas as vidas im-
portam, repetindo um jargão 
popularizado, adaptado para 
situações trágicas desde o 
assassinato de George Floyd 
por um policial de Mineápolis, 
nos Estados Unidos #BlackLi-
vesMatter. Acrescento #Todas-
VidasImportam, #VacinaJá, 
#UseMascara #AglomerarNão 
#DistanciamentoSim #SePu-
derFiqueEmCasa.

Um epílogo, um arremate 
em nossa prosa sobre a proibi-
ção geral da venda de bebidas. 
Me veio à cabeça Eliot Ness 
agente do Tesouro Americano, 
famoso por seus esforços para 
fazer cumprir a Lei Seca em 
Chicago e seu arqui-inimigo 
Al Capone. Vamos precisar de 
muitos “Intocáveis” em nossa 
cidade para segurar mais essa 
onda. Boa sorte.

Do ponto de vista prático, o 
fracasso da Lei Seca mostrou 
que a criação de leis que 
atingem a liberdade individual 
é um assunto de grande 
delicadeza. Segundo alguns 
estudiosos, a violência ligada 
ao contrabando acabou 
ocupando e alargando o 
espaço de todos os crimes 
ligados ao consumo de álcool
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Desigualdade salarial ainda
é realidade em Uberlândia
 | DADOS EVIDENCIAM DIFERENÇA DE GANHOS ENTRE MULHERES E HOMENS

 � IGOR MARTINS

Apesar do aumento da 
presença das mulheres 
no mercado de traba-

lho, a diferença salarial entre 
trabalhadores do sexo mascu-
lino e feminino continua sendo 
evidente e significativa. É isso 
o que aponta um compilado de 
dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e Centro de 
Pesquisas Econômico-Sociais 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (CEPES/UFU).

Um levantamento feito pelo 
CEPES aponta que, nas 20 
principais ocupações de traba-
lhadores com ensino médio e 
superior completos, as mulhe-
res têm remuneração menor 
em 19. O único cargo onde as 
trabalhadoras possuem salário 
maior é o de operador de te-
lemarketing ativo e receptivo.

A diferença média salarial 
dos mesmos cargos para as 
ocupações de ensino médio 
entre homens e mulheres é 
de R$ 346,66 a menos para 
as pessoas do sexo feminino. 
A diferença é ainda maior para 
ocupações comuns para traba-
lhadores com ensino superior, 
com as mulheres chegando a 
receber R$ 1.388 a menos que 
os homens. Confira na página 
4 a lista completa.

 � TAXA DE 
DESOCUPAÇÃO

Além disso, uma pesquisa 
feita pelo CEPES, a partir de 
dados do Atlas de Desenvol-
vimento Humano no Brasil, 
apresentou dados censitários 
do trabalho por sexo em Uber-
lândia. O levantamento foi feito 
em 2010, uma vez que o IBGE 
precisou adiar o Censo de 
2020, em função da pandemia 
da Covid-19.

Os dados apontam que 
a taxa de desocupação no 
período era de 7,14% entre 
as mulheres e 3,16% para os 
homens. Na época, o grau de 
formalização dos ocupados 
era de 69,85% para mulheres 
e 72,69% para os homens. Por 
fim, o levantamento mostrou 
também que a porcentagem 
de ocupados com rendimento 
de até um salário mínimo entre 
mulheres era de 13,65 e 3,91 
para os homens.

Dados do IBGE, compu-
tados entre 2012 e 2020, 
apontam ainda que a taxa 
de desemprego no Brasil é, 
historicamente, maior entre 
as mulheres. De acordo com 
o levantamento, o índice de 
desemprego nacional ficou 
abaixo do índice de desem-
prego entre pessoas do sexo 
feminino em todos os anos 
analisados.

Outro levantamento diz 

respeito à taxa de desemprego 
no Brasil. Conforme estudado 
pelo IBGE, o maior índice de 
desemprego no país é de mu-
lheres que se autodeclararam 
pretas, seguida de mulheres 
pardas. 

 � VÍNCULOS 
EMPREGATÍCIOS

Com relação aos vínculos 
empregatícios distribuídos em 
Uberlândia, os homens levam 
ampla vantagem nos mais 
diversos setores das ativida-
des econômicas. Segundo 
o CEPES/UFU, entre 2010 
e 2019 os trabalhadores do 
sexo masculino foram mais 
empregados do que as mu-
lheres. Confira os números 
na página 4.

Entretanto, é possível ver 
um crescimento na presença 
das mulheres no mercado de 
trabalho na cidade. Em 2002, 
por exemplo, os homens re-
presentavam 63% do corpo de 
trabalhadores de empresas 
dos ramos de extrativa mine-
ral, indústria de transforma-
ção, construção civil, comér-
cio, serviços, administração 
pública e agropecuária. Já 
em 2019, o número caiu para 
55,1%, com as mulheres ga-
nhando uma presença média 
de 7,9%.

Os dados apontam que as 
mulheres já possuem mais 

presença do que os homens 
no setor de serviços e da ad-
ministração pública. Confira 
a comparação na página 4.

 � CARGOS DE GERÊNCIA

A distribuição percentual 
de homens e mulheres em 
cargos de direção e gerên-
cia em Uberlândia também 
mostrou grandes diferenças 
na quantidade de contrata-
ções. O único grupo onde as 
trabalhadoras estão mais pre-
sentes são em empresas de 
serviços de educação, saúde 
ou de serviços culturais. Con-
fira na tabela abaixo.

 � LIVE

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, o Ins-
tituto de Economia e Relações 
Internacionais (IERI/UFU) 
fará uma live nesta sexta-feira 
(5), às 18h30, para apresentar 
o tema à população. Segundo 
a economista do CEPES/UFU 
Alanna Santos, o evento tem 
como objetivo evidenciar a de-
sigualdade de gênero dentro 
do mercado de trabalho.

Em conversa com o Diário, 
a economista afirmou que ha-
verá uma mesa de relatos com 
convidadas, que vão contar 
como a pandemia da Covid-19 
afetou o trabalho produtivo e 
os afazeres domésticos.

ELAS X ELES

Distribuição percentual de homens e mulheres nos cargos de direção e gerência em UBERLÂNDIA, 2019 (%)

CBO 2002 Subgrupo Feminino Masculino Total

Diretores gerais 23,7% 76,3% 100,0%

Diretores de produção e operações 12,5% 87,5% 100,0%

Diretores de áreas de apoio 28,6% 71,4% 100,0%

Diretores e gerentes em empresa de serviços de saúde, de educação, ou de serviços culturais 57,8% 42,2% 100,0%

Gerentes de produção e operações 35,3% 64,7% 100,0%

Gerentes de áreas de apoio 41,4% 58,6% 100,0%

Total 42,1% 57,9% 100,0%
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“Muitas mulheres passa-
ram para o formato home of-
fice e isso influenciou a dinâ-
mica do trabalho. Teremos o 
relato de uma enfermeira que 
atua na linha de frente. Ela vai 
relatar todos os cuidados que 
ela precisou adicionar durante 
esse período. O trabalho pro-
dutivo ficou muito complicado 
por conta da pandemia, e 
isso, geralmente, cai muito em 
cima das mulheres”, detalhou 
Alanna Santos.

A live será transmitida di-
retamente pelo YouTube do 
IERI/UFU.

10 principais ocupações do  
trabalhador com ensino médio

Sexo Trabalhador
Diferença  (R$)

Maior ou 
Menor?Feminino Masculino

Vendedor de comercio varejista 1.870,85 2.546,75 -676 Menor

Auxiliar de escritório, em geral 1.662,48 1.963,56 -301 Menor

Operador de telemarketing receptivo 1.683,40 1.966,88 -283 Menor

Assistente administrativo 1.941,51 2.340,14 -399 Menor

Operador de telemarketing ativo e receptivo 1.191,26 1.184,14 7 Maior

Motorista de caminhão 1.849,03 2.600,45 -751 Menor

Operador de caixa 1.354,90 1.372,73 -18 Menor

Faxineiro 1.320,24 1.380,77 -61 Menor

Técnico de enfermagem 2.474,47 2.965,90 -491 Menor

Porteiro de edifícios 1.526,64 1.666,38 -140 Menor

10 principais ocupações do  
trabalhador com ensino médio

Sexo Trabalhador
Diferença  (R$)

Maior ou 
Menor?Feminino Masculino

Assistente administrativo 2.971,46 3.670,28 -699 Menor

Analista de desenvolvimento de sistemas 4.906,27 5.429,36 -523 Menor

Auxiliar de escritório, em geral 3.181,41 4.691,62 -1.510 Menor

Administrador 3.735,73 5.482,62 -1.747 Menor

Enfermeiro 6.102,78 6.521,35 -419 Menor

Vendedor de comercio varejista 3.119,85 4.638,14 -1.518 Menor

Supervisor administrativo 4.527,20 6.157,52 -1.630 Menor

Gerente administrativo 5.250,94 8.039,17 -2.788 Menor

Analista de negócios 2.811,59 3.518,91 -707 Menor

Contador 4.477,75 6.819,10 -2.341 Menor

Ano
Masculino Feminino

Total
Nº absoluto % Nº absoluto %

2010 106.321 58% 77.050 42% 183.371

2011 112.535 57% 84.924 43% 197.459

2012 111.082 56% 87.421 44% 198.503

2013 119.707 56% 94.600 44% 214.307

2014 121.512 55% 97.942 45% 219.454

2015 118.479 55% 97.221 45% 215.700

2016 114.927 55% 94.511 45% 209.438

2017 116.502 55% 96.078 45% 212.580

2018 114.921 55% 95.468 45% 210.389

2019 120.861 55% 98.461 45% 219.322

2002

Setor de atividade econômica M H

Extrativa mineral 9,7% 90,3%

Indústria de transformação 25,6% 74,4%

Serviços ind. de utilidade púb. 25,1% 74,9%

Construção Civil 5,4% 94,6%

Comércio 33,5% 66,5%

Serviços 44,2% 55,8%

Administração Pública 65,3% 34,7%

Agropecuária 20,2% 79,8%

Total 37,0% 63,0%

2019

Setor de atividade econômica M H

Extrativa mineral 9,3% 90,7%

Indústria de transformação 30,5% 69,5%

Serviços ind. de utilidade púb. 23,0% 77,0%

Construção Civil 8,1% 91,9%

Comércio 42,0% 58,0%

Serviços 51,5% 48,5%

Administração Pública 70,4% 29,6%

Agropecuária 23,4% 76,6%

Total 44,9% 55,1%
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MPE e MPF pedem suspensão
de cortes a serviços essenciais
 | DOCUMENTO RECOMENDA QUE NÃO SEJAM SUSPENSOS SERVIÇOS DE INADIMPLENTES

 � FERNANDO NATÁLIO

Os Ministérios Públicos 
Estadual (MPE) e Fede-
ral (MPF) oficializaram 

uma recomendação à Cemig, 
Dmae (Departamento Munici-
pal de Água e Esgoto) e a todas 
empresas de telefonia móvel 
da região para que não suspen-
dam os serviços essenciais de 
energia elétrica, abastecimento 
de água e de telefonia móvel, 
respectivamente, em caso 
de inadimplência dos consu-
midores em situação de de-
semprego, de recebimento de 
renda mínima ou bolsa família, 
incluídos ou não em programa 
de tarifa social.

No documento, assinado 
nesta quinta-feira (4), o pro-
motor de Justiça de Defesa 
do Cidadão Fernando Rodri-
gues Martins e o procurador 
da República em Uberlândia 
Cléber Eustáquio Neves tam-
bém recomendam que Cemig, 
Dmae e as empresas de tele-
fonia móvel da região enviem 
as faturas demonstrativas da 
utilização dos serviços para 
que os consumidores nas cir-
cunstâncias indicadas tenham 
conhecimento, mas sem a 
realização de cobrança, por 
qualquer meio. Indicam, ainda, 
que as cobranças poderão ser 
retomadas, inclusive de forma 
parcelada, “ao final da situação 
de extrema penúria dos consu-
midores contemplados por esta 
recomendação ou até final das 

medidas restritivas menciona-
das, conforme o caso”.

Na recomendação, o pro-
motor Fernando Martins e o 
procurador Cléber Eustáquio 
Neves citam que “entre os 
instrumentos de atuação do 
Ministério Público para cum-
primento de sua missão insti-
tucional, compete-lhe expedir 
recomendações, visando à 
melhoria dos serviços públicos 
e de relevância pública, bem 
como o respeito aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe 
cabe promover, fixando prazo 
razoável para a adoção das 
providências cabíveis”.

Ainda de acordo com a 
recomendação, o promotor e 
o procurador levaram em con-
sideração as deliberações dos 
comitês municipal e estadual 
de enfrentamento ao Covid-19 
que estabelecem restrições ao 
comércio, indústria e atividades 
empresariais, com manutenção 
apenas dos serviços essenciais 
em Uberlândia neste momento. 

“Tais restrições, muito em-
bora sejam estruturantes, fun-
cionais e necessárias em face 
da pandemia, trazem fortes 
externalidades negativas es-
pecialmente aos consumidores 
hipervulneráveis, não apenas 
no que respeita os aspectos 
que envolvem a saúde, mas 
igualmente relativos à empre-
gabilidade, qualidade de vida, 
superendividamento, proteção 
ao mínimo essencial, acesso 
a bens fundamentais e servi-

PANDEMIA

ços essenciais”, menciona o 
documento.

De acordo com a recomen-
dação, a partir da data da en-
trega da mesma, “o Ministério 
Público Federal e o Ministério 
Público Estadual consideram 
seus destinatários como pes-
soalmente cientes da situação 
exposta e, assim, passíveis de 
responsabilização por quais-
quer eventos futuros que lhe 
forem imputáveis”. O documen-
to é finalizado com o MPE e 
MPF afirmando que “a presente 
recomendação não esgota a 
atuação do Ministério Público 

sobre o tema, não excluindo 
futuras recomendações ou 
outras iniciativas com relação 
aos fatos ora expostos”.

O Diário fez contato com a 
Cemig e o Dmae em busca de 
seus posicionamentos sobre a 
recomendação feita pelo MPE 
e pelo MPF.  

Por meio de nota, o Depar-
tamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae) informou que os 
cortes no fornecimento de água 
estão suspensos neste período 
de pandemia da Covid-19. A 
Cemig não enviou resposta até 
o fechamento desta edição.

ARQUIVO DIÁRIO

Promotores levaram em consideração 
deliberações dos comitês municipal e 
estadual de enfrentamento à Covid-19
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Sugestão de uso do
prêmio no valor líquido

de R$ 37.000,00

Valor líquido
R$ 10.000,00

Valor líquido
R$ 15.000,00

Sugestão de uso do
prêmio no valor líquido

de R$ 320.500,00
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TRE alerta sobre mensagens 
falsas para cadastramento
 | DÚVIDAS SOBRE INFORMES PODEM SER ESCLARECIDAS PELO DISQUE-ELEITOR

 � DA REDAÇÃO

Nos últimos dias, eleito-
res relataram ter rece-
bido e-mails com con-

vocação da Justiça Eleitoral 
para atendimento biométrico. 
O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-MG) esclarece que es-
sas mensagens são falsas e 
orienta que os cidadãos não 
cliquem links fornecidos por 
elas, porque pode tratar-se 
de um golpe para captura de 
dados.

Devido à pandemia de 

covid-19, o atendimento pre-
sencial está suspenso por 
tempo indeterminado e ne-
nhum cartório eleitoral ou 
central de atendimento está 
convocando eleitores para 
fazer o recadastramento bio-
métrico. Enquanto durar essa 
situação, os eleitores podem 
solicitar a emissão da 1ª via 
do título, transferência e revi-
são (que inclui a regularização 
de pendências) pelo sistema 
Título Net.

Quem solicitar atendimen-
to pela internet receberá um 

e-mail com o número de pro-
tocolo para acompanhar o an-
damento do pedido. E poderá 
receber alguma mensagem do 
cartório eleitoral responsável 
caso seja necessário com-
plementar informações. Mas 
não será enviada mensagem 
sobre coleta de biometria. Os 
eleitores que estão buscando 
atendimento pelo Título Net 
só serão convocados para 
o cadastramento biométri-
co quando o atendimento 
presencial nas unidades do 
TRE-MG for retomado, o que 

ainda não tem previsão para 
acontecer.

O cidadão que receber 
algum e-mail ou mensagem 
pelo celular em nome da Jus-
tiça Eleitoral e tiver dúvida 
sobre o conteúdo pode ligar 
para o Disque-Eleitor, pelos 
telefones 148 ou (31) 2116-
3600. Também pode entrar 
em contato com o cartório 
eleitoral em que é registra-
do. O Cartório Eleitoral em 
Uberlândia fica na Avenida 
Vasconcelos Costa, Nº 1.646. 
O telefone é: (34) 3303-2700.

FAKE NEWS
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KUMON MIRA MG
O estado de Minas Gerais, que atualmente 
conta com 130 franquias do Kumon, está 
presente no plano de expansão da marca 
para este ano com a previsão de inaugu-
rar cinco unidades até o final do ano. E, 
com isso, aumentar em 14% o número 
de alunos.

LEROY ESSENCIAL 
A Leroy Merlin Uberlândia reabriu como 
serviço essencial para emergências do lar 
e construção civil de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 18h.

PEDALANDO
O setor de bikes foi um dos que apresen-
tou maior crescimento na pandemia. De 
acordo com dados do governo federal, 
em 2020 foi registrada a abertura de 4.800 
empresas que desempenham atividades 
econômicas relacionadas ao setor de bi-
cicletas, o que representa um crescimento 
de 26% em relação a 2019, quando o 
número foi de 3.800. 

CDL DOA
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
fez doação de dez mil reais para ajudar a 
equipar e ativar as novas UTIs da cidade 

e escolheu o Movimento Juntos por Uber-
lândia para repassar os recursos.

AQUISIÇÃO
O Magazine Luiza comprou a VipCom-
merce, plataforma de e-commerce de 
supermercados.

NETFLIX INOVANDO
A Netflix está lançando uma ferramenta 
chamada “Fast Laughs”, um feed com 
vídeos curtos das comédias que tem em 
seu catálogo, incluindo filmes, séries e 
especiais de stand-up. 

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Sem máscara, Bolsonaro faz 
passagem por Uberlândia
| PREFEITO ODELMO LEÃO ENCONTROU-SE COM PRESIDENTE NO AEROPORTO

� DA REDAÇÃO

Em meio à agenda cumpri-
da em São Simão (GO) 
para participar de ceri-

mônia de inauguração de um 
trecho da Ferrovia Norte-Sul, 
o presidente Jair Bolsonaro 
fez, na manhã de quinta-feira 
(4), uma rápida passagem por 
Uberlândia.

O avião presidencial que 
transportou Jair Bolsonaro 
pousou no Aeroporto de Uber-
lândia Tenente-Coronel-Avia-
dor César Bombonato, onde 
o presidente teve um rápido 
encontro com o prefeito Odel-
mo Leão, que recebeu o Chefe 
de Estado. Bolsonaro, como 
de costume, não utilizou a 
máscara para proteção contra 
o coronavírus.

Em suas redes sociais, 
Odelmo Leão informou que 
teve a oportunidade de con-
versar com o presidente sobre 
algumas demandas da cidade, 
mas não detalhou o assunto. 
“Me encontrei com o Presiden-
te Jair Bolsonaro e pude falar 
com ele, pessoalmente, sobre 

as demandas que nossa gente 
e toda a região precisam”, dis-
se no post.

� POLÍCIA FEDERAL

Um jovem, de 24 anos, foi 
preso pela Polícia Federal (PF), 
também na quinta-feira (4), em 
Uberlândia, por ameaçar, nas 
redes sociais, o presidente Jair 
Bolsonaro durante sua passa-
gem pela cidade.

Segundo informações da 
Polícia Federal, o serviço de 
inteligência da Polícia Militar 
(PM) de Uberlândia identificou, 
nas redes sociais, a existência 
de postagens com propaganda 
e incitação à prática de crimes 
contra a integridade física e a 
vida de Jair Bolsonaro, com 
promessas de que tais amea-
ças se concretizariam durante 
a sua passagem na cidade 
nesta quinta.

As ameaças tiveram início 
quando o jovem, residente 
em Uberlândia, fez um post 
no Twitter conclamando os 
seguidores da sua rede social 
a praticarem atos de violência 
contra a integridade física e a 

VISITA-RELÂMPAGO

vida do presidente. Pelo menos 
três membros da comunidade 
virtual interagiram com o jovem 
e enviaram postagens no mes-
mo sentido.

Por este motivo, o autor foi 
conduzido até a Polícia Fede-
ral, onde foi preso em flagrante 
pelos crimes previstos nos arti-
gos nº 22, I e nº 23, I da Lei nº 
7.170/1983 (Lei de Segurança 

Nacional). Se for condenado, o 
jovem poderá pegar uma pena 
de dois a oito anos de reclusão.

A Polícia Federal informou 
que já identificou alguns au-
tores e que irá continuar as 
investigações para identificar 
os demais e intimá-los. Ainda 
de acordo com a PF, todos os 
demais autores poderão ser 
indiciados pelo mesmo crime. 

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Odelmo recepcionou 
presidente Jair Bolsonaro, 
que não usava máscara



VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.
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Prefeitura diz que não 
seguirá a Onda Roxa de MG
 | COMITÊ MUNICIPAL OPTOU POR MANTER MEDIDAS EM VIGOR, QUE SEGUEM ATÉ 12/3 

nária, promover alterações nas 
medidas, conforme evolução 
dos entendimentos da norma 
estadual, bem como avaliar a 
implantação de barreira sani-
tária, conforme prevê a “Onda 
Roxa” do programa estadual 
“Minas Consciente”. 

Os detalhes das medidas 
extraordinárias em vigor na ci-
dade constam nas deliberações 
nº 5 e 6, do Núcleo Estratégico 
do Comitê Municipal. Todos os 
decretos, documentos, Plano 
Municipal de Funcionamento 
de Atividades Econômicas e 
outras políticas municipais em 
relação à pandemia podem ser 
encontradas na página “Enfren-
tamento ao Coronavírus”, que 
consta no Portal da Prefeitura.

O comunicado divulgado 
nesta quinta (4) confronta a 
determinação imposta pelo 
Estado de Minas. Nesta quarta 
(3), o governador Romeu Zema 
colocou Uberlândia e outros 
26 municípios que compõem 

a região Triângulo Norte na 
chamada Onda Roxa, fase do 
programa Minas Consciente re-
cém-criada que prevê medidas 
mais restritivas, típicas de um 
lockdown, para conter o avanço 
da pandemia do coronavírus 
no Estado.

A medida, que é válida por 
15 dias, determina o fechamen-
to do comércio não essencial, 
toque de recolher das 20h às 
5h e restrição de circulação 
de pessoas (só podem sair de 
casa para atividades essen-
ciais), além de implantação 
de barreiras sanitárias de vigi-
lância e proibição de reuniões 
presenciais, inclusive entre 
parentes que não morem na 
mesma casa. 

O Diário de Uberlândia fez 
contato com o Governo Esta-
dual para saber um posiciona-
mento em relação à decisão 
do Município, mas até o fecha-
mento desta edição não houve 
um manifesto sobre o assunto. 

UBERLÂNDIA

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
comunicou no fim da tar-
de desta quinta (4) que o 

Núcleo Estratégico do Comitê 
Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19, após análise das me-
didas apresentadas pela Onda 
Roxa, do Minas Consciente, 
que não seguirá as determina-
ções anunciadas pelo Estado 
de MG  e manterá as medidas 
adotadas pelo município na 
Fase Rígida do Plano Municipal 

de Enfrentamento à Covid-19. 
Segundo o informe, não 

há alterações no decreto, que 
tem validade até 12 de março. 
Permanecem válidos o toque 
de recolher, entre 20h e 5h, 
assim como a lei seca. Ainda 
de acordo com a Prefeitura, 
as restrições definidas para 
as atividades não essenciais, 
assim como outras decisões, 
permanecem como estão. 

Conforme o Município, o 
Comitê poderá, a qualquer 
momento, de forma extraordi-

SECOM/PMU

Permanecem válidos o 
toque de recolher, entre 20h 
e 5h, assim como a lei seca



Brasil é o maior em vítimas
de phishing na internet
 | LEVANTAMENTO É DA EMPRESA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO KASPERSKY

 � AGÊNCIA BRASIL

Em 2020, o Brasil foi o 
país mais atingido por 
tentativas de roubo de 

dados pessoais ou financei-
ros de pessoas na internet, 
prática denominada em inglês 
de phishing. Com essas infor-
mações, golpistas prejudicam 
a vítima de diversas formas, 
seja acessando recursos ou 
enganando pessoas se fazen-
do passar por ela.

O percentual de usuários 
brasileiros que tentou abrir pelo 
menos uma vez links enviados 
para roubar dados represen-
ta 19,9% dos internautas do 
país. Em segundo lugar no 
ranking de países vem Portugal 
(19,7%), seguido da França 
(17,9%), Tunísia (17,6%), de 
Camarões (17,3%) e da Vene-

zuela (16,8%).
O levantamento foi feito 

pela empresa de segurança da 
informação Kaspersky sobre 
práticas de phishing e spam 
no mundo. De acordo com a 
companhia, entre fevereiro e 
março do ano passado, o nú-
mero de ataques cresceu 120% 
no Brasil.

Os golpes foram aplicados 
por meio de links em mensa-
gens ou sites falsos, que se 
passam por empreendimentos 
conhecidos, como grandes 
cadeias de varejo online - Ama-
zon e outras.

Os exemplos mais comuns 
foram golpes em que os crimi-
nosos enviaram mensagens 
se passando por essas lojas e 
pedindo para a vítima contactar 
as áreas de comunicação com 
o cliente ou de suporte, com 
sistemas para roubar dados 

dos usuários acionados.
Aplicativos de comunica-

ção, especialmente o What-
sapp, tornaram-se os princi-
pais canais para aplicar esses 
golpes. Usuários receberam 
mensagens com promessas de 
prêmios com links que levavam 
a sites falsos destinados a 
roubar informações da vítima.

 � PANDEMIA

O contexto da pandemia 
também levou golpistas a en-
viar falsas pesquisas ou men-
sagens anunciando prêmios ou 
ajuda financeira a pequenas e 
médias empresas.  

No Brasil, as tentativas de 
golpe envolveram diversos 
aspectos relacionados à pan-
demia, como o requerimento do 
auxílio emergencial do governo 
federal, o cadastro para rece-

ber a vacina e o uso do recém 
lançado sistema PIX.

“Apesar do alto índice, vale 
destacar uma queda importan-
te em relação a 2019. Naquele 
ano, mais de 30% dos brasilei-
ros haviam tentado, ao menos 
uma vez, abrir um link que le-
vava a uma página de phishing, 
dez pontos percentuais a mais 
do que em 2020. Isso mostra 
que as campanhas e alertas 
sobre esse tipo de golpe têm 
deixado as pessoas mais aten-
tas, mas não significa que não 
precisamos evoluir, pois as 
estatísticas permanecem muito 
ruins”, avalia Fabio Assolini, 
analista sênior de segurança 
da Kaspersky no Brasil.

Outro método empregado 
pelos golpistas foi a chanta-
gem contra usuários. Esta 
pode ocorrer com ameaças 
de liberação de determinados 

TECNOLOGIA
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Percentual de pessoas que 
tentaram abrir links criados 
para roubar dados é de 19,9%
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado 
por CIDADE JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, 
na Avenida dos Jardins, nº 260, sala 10, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 
15.522.298/0001-77 ,faz saber que levará a público faz saber, a todos quanto o 
presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site www.leiloesu-
berlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para 
efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida Suíça n° 
30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o 
seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL e 
fechado JARDIM VERSAILLES, com medidas e confrontações da respectiva 
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA DE 08 MARÇO DE 2021 as 10h00min com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALI-
ZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, 
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO 
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA 08 DE MARÇO DE 2021 as 13h00min com término as 14h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de 
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para 
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 02 de março de 2.020.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

22 04 447,00 m² 191.977 R$ 787.406,67 R$ 685.021,10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO LTDA - PROCOOP - 

CNPJ/MF Nº 07.494.377/0001-93

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Agronegócio Ltda – PROCOOP, pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.494.377/0001-93, com sede nesta cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, Bairro Martins, 
convoca seus Cooperados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 19 
(Dezenove) de Março de 2021, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, Bairro Martins , nesta cidade 
de Uberlândia/MG. Em primeira convocação às 16 (dezesseis) horas, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número dos cooperados, em segunda convocação às 17 (dezessete) horas, com a presença 
de metade mais um dos cooperados ou em terceira e última convocação às 18 (dezoito) horas, com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO – PAUTA
a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho 
Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas dos administradores relativos ao 
exercício social em 31 de dezembro 2020;
b) Eleição e posse do conselho fiscal Gestão 2021/2022;
d) Assuntos de interesse geral;
Para fins de quorum na AGO, fica esclarecido que é de (30) o número de Cooperados com direito a voto.
Fica esclarecido que se encontram à disposição dos senhores cooperados, na sede social, os documen-
tos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Uberlândia/MG, 03 de Março de 2021.

Marivan da Silva
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais médico-hospitalares (agulha aspiração ponta romba, atadura algodão,
cânula e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 23/03/2021,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  04 de março de
2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 049/2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

dados ou de uma suposta 
gravação da vítima com algum 
comportamento cuja revelação 
poderia trazer impactos a sua 
imagem, como assistir vídeos 
com pornografia.

O relatório registrou casos 
de chantagem contra empresas 
também. Os golpistas exigiam 
pagamentos sob a ameaça de 
realizar ataques de negação 
de serviço (DDoS), indicando 
que teriam informações con-
fidenciais ou estratégicas das 
empresas.  

Os alvos mais frequentes 

dos ataques foram as lojas 
online, com 18,12%. Elas foram 
seguidas por portais globais 
de internet (15,9%), bancos 
(10,7%), redes sociais e blogs 
(10%) e sistemas de pagamen-
to (8,4%).

 � SPAM

O relatório também analisou 
a prática de envio de mensa-
gens em massa, conhecida 
como spam. Em 2020, este 
tipo de envio representou 50% 
do tráfego de e-mails. O resul-

tado, no entanto, indica queda 
de 6.14 pontos percentuais em 
relação a 2019. No total, foram 
enviados 183,4 milhões de ane-
xos maliciosos no ano passado.

O país que mais enviou 
spams foi a Rússia, com 
21,27%. Em seguida vêm Es-
tados Unidos (10,47%), Alema-
nha (10,97%) e China (6,21%). 
O Brasil foi responsável por 
3,26% de ataques do tipo.

 � CUIDADOS

Para evitar cair nestes gol-

pes é importante tomar alguns 
cuidados. O mais importante 
é evitar clicar em links de 
mensagens de e-mail, SMS ou 
redes sociais de pessoas ou 
organizações desconhecidas.

Caso vá clicar em algum 
link, é importante conferir o 
site para onde está sendo 
direcionado. Caso não tenha 
certeza de que o site é se-
guro, o aconselhável é não 
inserir informações pessoais, 
especialmente financeiras - 
número de cartão de crédito, 
por exemplo.
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Série mostra gravidade na 
ocupação de UTIs no SUS
 | BOLETINS DA FIOCRUZ INDICAM 19 ESTADOS EM ZONA DE ALERTA CRÍTICA

 � AGÊNCIA BRASIL

Com 19 estados na zona 
de alerta crítica para a 
ocupação de leitos de 

unidades de terapia intensiva 
(UTIs) destinados a pacien-
tes com covid-19, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) vive 
o momento de maior lotação 
desde o início da pandemia, 
mostra a série histórica de ma-
pas divulgada nesta quinta (4) 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

O estudo reúne os mapas 
publicados em 17 boletins do 
Observatório Covid-19 Fiocruz, 
divulgados desde 17 de julho 
do ano passado.

“Como podemos observar 
na sequência de 17 mapas 
abaixo, mesmo no período en-

tre a segunda metade de julho 
e o mês de agosto, quando 
foram registrados os maiores 
números de casos e óbitos, 
não tivemos um cenário como 
o atual, com a maioria dos 
estados e o Distrito Federal na 
zona de alerta crítica”, analisa 
a fundação.

A situação de um estado é 
considerada de alerta crítico 
quando a ocupação das UTIs 
atinge 80% das vagas disponí-
veis para adultos no SUS.

Os mapas mostram que o 
Amazonas está com as uni-
dades de terapia intensiva em 
situação crítica de forma dura-
doura: à exceção do boletim de 
7 de dezembro, as UTIs ama-
zonenses apresentaram mais 
de 80% de ocupação em todas 
as análises desde 9 de novem-

bro, somando oito vezes.
O estado de Goiás foi o 

que mais apareceu na zona de 
alerta crítica, ocupando essa 
posição em nove dos 17 ma-
pas, incluindo os últimos três.

Pernambuco é o estado na 
zona de alerta crítica há mais 
tempo de forma ininterrupta, 
já que foi classificado dessa 
forma em 7 de dezembro e 
se mantém com ocupação 
acima de 80% há sete boletins 
seguidos. Rondônia e Paraná 
entraram na zona de alerta 
crítica em 18 de janeiro, e per-
maneceram nela até a última 
análise, de 1 de março.

No último boletim da Fio-
cruz, somavam mais de 80% 
de ocupação nas UTIs: Acre 
(92%), Amazonas (92%), Bahia 
(83%), Ceará (93%), Distrito 

Federal (91%), Goiás (95%) 
Maranhão (86%), Mato Grosso 
(89%), Mato Grosso do Sul 
(88%), Pará ( 82%), Paraná 
(92%), Pernambuco (93%), 
Piauí (80%), Rio Grande do 
Norte (91%), Rio Grande do 
Sul (88%), Rondônia (97%), 
Roraima (82%), Santa Catarina 
(99%) e Tocantins (86%).

Os pesquisadores detalham 
que, no caso de Minas Gerais, 
o estado tem divulgado taxas 
de ocupação de leitos de te-
rapia intensiva sem distinção 
entre leitos de UTI gerais e 
de covid-19. Já para o esta-
do do Rio de Janeiro, foram 
considerados dados da capital 
nos dias 17/07, 27/07, 10/08 e 
24/08/2020 pela falta de dados 
estaduais na época em que os 
boletins foram divulgados.

SAÚDE
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

UTIs amazonenses 
apresentaram mais de 80% de 
ocupação em todas as análises
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Pandemia faz federação 
suspender o Catarinense
 | DECISÃO FOI TOMADA POR CAUSA DO AVANÇO DO NOVO CORONAVÍRUS

 � AGÊNCIA BRASIL

A Federação Catarinense 
de Futebol (FCF) anun-
ciou na quarta-feira (3) 

que suspendeu as próximas 
rodadas do Campeonato Cata-
rinense. A decisão foi tomada 
em decorrência de decretos 
municipais de ampliação do 
isolamento social para evitar 
o avanço do novo coronavírus 
(covid-19).

“O Campeonato Catarinen-
se da Série A está suspenso 
para as próximas rodadas. A 
decisão foi tomada em reunião 
de diretoria na sede da FCF 
na tarde desta quarta-feira. 

A suspensão veio a partir de 
decretos municipais impedindo 
a realização de jogos em suas 
respectivas cidades, atingindo 
metade dos clubes participan-
tes. Nesta sexta-feira (5), às 16 
horas, será feito um conselho 
técnico extraordinário com 
todos os clubes para discutir o 
restante da competição”, diz a 
nota da entidade.

 � ADIAMENTO DE JOGOS

Santa Catarina vive um mo-
mento de grande aumento de 
casos do novo coronavírus, o 
que levou o Governo do estado 
a anunciar o fechamento das 
atividades não essenciais no 

último final de semana (entre 
23h da última sexta até às 6h 
de segunda passada), o que 
se repetirá no próximo fim de 
semana. A ideia é controlar o 
novo aumento no número de 
casos e amenizar o colapso do 
sistema de saúde.

Uma das regiões mais afe-
tadas é justamente o oeste de 
Santa Catarina, onde fica loca-
lizada a cidade de Chapecó. Na 
última quinta-feira (25), a Fede-
ração Catarinense de Futebol 
(FCF) decidiu pelo adiamento 
da partida entre Chapecoense 
e Avaí, prevista para aconte-
cer no domingo (28) na Arena 
Condá. Por conta da situação 
delicada na região, não haveria 

ambulâncias disponíveis para 
a partida.

Outro confronto adiado pro-
gramado para domingo foi 
o que envolveria Joinville e 
Marcílio Dias, válido pela se-
gunda rodada do Campeonato 
Catarinense. Segundo comuni-
cado do time mandante, foram 
registrados 30 casos positivos 
do novo coronavírus no elenco, 
juntando atletas e comissão 
técnica.

Na última terça (2) a FCF 
anunciou o adiamento do se-
gundo jogo do Tricolor na com-
petição, contra o Metropolitano, 
que aconteceria nesta quarta 
pela terceira rodada. 

FUTEBOL

F
E

R
N

A
N

D
O

 F
R

A
Z

Ã
O

/A
G

Ê
N

C
IA

 B
R

A
S

IL

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

SEXTA-FEIRA
05 DE MARÇO DE 2021



RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

COPA DO BRASIL E 
O NOVO FORMATO

A Copa do Brasil terá 92 
clubes este ano. As disputam 
começam com 80 equipes em 
40 grupos de dois. Portanto, 
não haverá fases de grupos 
com mais de duas equipes, 
como acontecia anteriormente.  

As outras 12 equipes en-
tram na terceira fase e se 
misturam com os 20 classifi-
cados das etapas anteriores, 
somando 32 clubes na etapa. 
Estão nesse grupo os oito clas-
sificados para a Libertadores 
(Atlético Mineiro, Internacional, 
Flamengo, Palmeiras, São 
Paulo, Fluminense, Grêmio, 
Santos), o nono colocado do 
Brasileirão (Athletico Para-
naense), os campeões da Série 
B (Chapecoense), da Copa do 
Nordeste (Ceará) e da Copa 
Verde (Brasiliense).

Quem entrava a partir das 
oitavas de final, agora ingres-
sará na terceira fase da Copa 
do Brasil, juntando-se a outras 
20 equipes no torneio, que se 
classificarem na primeira e 

segunda fases.
Os jogos iniciais da Copa 

ocorrerão nos dias 10 e 17 
de março. Na primeira fase, 
as eliminatórias serão em 
jogo único, sendo o mando de 
campo do clube de pior ranking 
na CBF, e com os visitantes 
tendo a vantagem de jogar pelo 
empate.

A Copa do Brasil 2021 será 
disputada em sete etapas, e, 
para ficar bem esclarecido, 
acompanhe abaixo etapa por 
etapa:

• Primeira fase - 80 clubes 
distribuídos em 40 confron-
tos;

• Segunda fase - 40 clubes 
distribuídos em 20 confron-
tos;

• Terceira fase (com entrada 
dos 12 classificados) - 32 
clubes distribuídos em 16 
confrontos;

• Quarta fase - Oitavas de 
final - 16 clubes distribuídos 
em 8 confrontos;

• Quinta fase - Quartas de 
final - 8 clubes distribuídos 
em 4 confrontos;

• Sexta fase - Semifinal - 4 
clubes distribuídos em 2 
confrontos;

• Sétima fase - Final - 2 
clubes distribuídos em 1 
confronto.

Minas Gerais terá seis equi-
pes este ano na Copa do Brasil: 
Cruzeiro, América, Caldense, 
Tombense, o Uberlândia Es-
porte, que conseguiu vaga este 
ano, e o Atlético Mineiro, que 
entra na terceira fase.

A Copa do Brasil do ano 
passado termina no próxi-
mo domingo, em São Paulo, 
quando o Palmeiras recebe o 
Grêmio para o segundo jogo. 
No primeiro, domingo passado 
o Palmeiras venceu o Grêmio 
(foto) por 1 a 0, em Porto 
Alegre, e neste domingo (7) 
precisa apenas de um empate 
para ser o campeão.

FLAMENGO ASSUME
O RANKING DA CBF

O Flamengo é o novo líder 
do Ranking Nacional de Clubes 
da CBF. Na atualização anual 

feita pela entidade, o rubro-
negro aparece na primeira 
posição, com 16.678 pontos, 
tomando o lugar que era do 
Palmeiras no ano passado. O 
alviverde vem na sequência, 
em segundo lugar, com 16.110 
pontos.

O Ranking Nacional de 
Clubes estabelece uma classifi-
cação técnica entre 236 clubes 
do futebol brasileiro, com base 
no recente desempenho das 
equipes nas competições na-
cionais e internacionais.

No ranking, não consta a 
pontuação adicional aplicada 
para o campeão da Copa do 
Brasil, já que a competição 
ainda não se encerrou.

Os dez melhores coloca-
dos são:

1 - Flamengo (16.768);
2 - Palmeiras (16.110);
3 - Grêmio (15.180);
4 - Internacional (13.310);
5 - Athlético-PR (12.968);
6 - Santos (12.776);
7 - Corinthians (12.032);
8 - São Paulo (11.870);
9 - Atlético-MG (11.789);
10 - Cruzeiro (11.768).
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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 ampla, 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 óti-
mo lote no Asfalto. Próxi-
mo ao Aeroporto, 307m². 
POR APENAS R$ 75.000,00 
à vista. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar 
Imóveis - Creci MGJ5925
 MORADA NOVA -  Oportuni-
dade.  Vendo terreno 250m, 
desmembrado, financiamen-
to direto com Avelar Imóveis. 
Entrada R$5.280,00 + 180X 

R$570,00 (iniciais). (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) - Creci MGJ5925.
 MORADA NOVA -  Ven-
do Lote Bem Localizado, 
Área de 20x50. Por ape-
nas R$ 60.000,00 (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis - Creci 
MGJ5925.
CANAÃ -  Ótimo para Cons-
trutor! Vendo ótimo lote de 
esquina. Financiamento di-
reto com a Imobiliária. Entra-
da 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 
Imóveis - Creci MGJ5925.

OPORTUNIDADE

COSTUREIRA -  contrata- se 
costureiras com prática em 
maquinas reta, overloque e 
pespontadeira. Oferece salá-
rio, 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, Uber-
lândia Empresa No Segmen-
to Clinico Contrata Estagiário 
De Administração Auxiliar No 
Atendimento Presencial E Por 
Telefone, Anotar E Transmitir 
Recados, Apoio As Funções De 
Recepção E Tarefas De Apoio 
Administrativo. Requisitos: 
Cursando Administração E Ter 
Conhecimento No Pacote Offi-
ce, Benefícios:vale Transporte. 
Enviar curriculo para: consul-
toriarh@fundacaocdl.org.br
Caixa Em Loja De Material 
De Construção - R$ 1.500,00 
(Mês), Clt, Uberlândia. Empre-
sa No Segmento De Material 
De Construção Contrata Cai-
xa:atendimento Ao Cliente, 

Receber E Processar Paga-
mentos 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 
Sábado 08:00 Às 13:00.Re-
quisitos: Experiência Na Fun-
ção;Experiência Com Software.
benefícios:vale Transporte. En-
viar curriculo para: consulto-
riarh@fundacaocdl.org.br

DIVERSOS

Venha ser um Cliente Oculto 
IBRC! -  Um dinheirinho extra 
cai bem a qualquer momento, 
né? Se você tem: - Celular, no-
tebook ou pc da Positivo Infor-
mática; - Produtos das marcas 
Samsung, Electrolux ou Pana-
sonic (geladeira, 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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Eventos marcarão os 90 
anos do Cristo Redentor
 | FESTA DO MONUMENTO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 9 E 17 DE OUTUBRO

 � AGÊNCIA BRASIL

Os cariocas já estão se 
preparando para uma 
série de eventos que 

marcarão os 90 anos do Cristo 
Redentor. O lançamento oficial 
da festa coincidiu com a data 
do aniversário da cidade do 
Rio de Janeiro, que completou 
456 anos de fundação na últi-
ma segunda-feira (1º). 

A Festa dos 90 Anos do 
Cristo Redentor vai ocorrer 
entre os dias 9 e 17 de outu-
bro deste ano, na Marquês de 
Sapucaí, e terá o desenvolvi-
mento sustentável como eixo 
norteador, desde a concepção 
dos festejos, sua organização, 
até as atividades no Sambó-
dromo.

O Setor Cristo Sustentável 
estará presente com a Vila 

Sustentável e o Ação de Amor 
do Cristo Redentor, incluindo 
várias parcerias e projetos 
sociais. No período comemo-
rativo do aniversário do monu-
mento, atrações nacionais e 
internacionais se apresentarão 
no Palco da Paz, na Praça da 
Apoteose.

Segundo informou o reitor 
do Santuário Cristo Redentor, 
padre Omar Raposo, as ações 
abrangem os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), e tem como 
objetivo deixar um legado 
socioambiental e educativo 
como referência para o povo 
do Rio de Janeiro, do Brasil e 
do mundo.

Padre Omar afirmou que, 
ao longo dos seus quase 90 
anos, o Monumento ao Cristo 
Redentor sempre se destacou 

no cenário nacional e interna-
cional como porta de entrada 
do turismo brasileiro, maior 
monumento em art déco do 
mundo e santuário católico. 
“Chegou a hora de celebrar-
mos tudo o que ele representa 
para o povo brasileiro e o 
mundo inteiro. Por isso, vamos 
fazer uma grande festa, com 
atividades religiosas, sociais 
e culturais”, informou.

 � PREPARATIVOS

As festividades terão tam-
bém atividades preparatórias. 
Uma delas é o Dia da Geral, 
previsto para acontecer no Dia 
Mundial do Meio Ambiente, em 
5 de junho. Com a proposta de 
cuidar do ambiente comum a 
todos os cidadãos, os cariocas 
sairão às ruas para limpar o 
Rio de Janeiro, contribuindo 

cada um com sua parte para o 
bem-estar da sociedade.

Na avaliação de padre 
Omar Raposo, será um grande 
mutirão de limpeza da cidade 
que envolverá toda a socieda-
de civil, contando com apoio 
das paróquias da Arquidioce-
se do Rio de Janeiro e várias 
instituições. O aniversário do 
Cristo Redentor terá ainda 
outras atividades, como quer-
messe e os Dias de Portugal 
e da Itália, que mostrarão 
elementos emblemáticos da 
cultura desses países.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Santuário 
Cristo Redentor, todas as ati-
vidades da Festa dos 90 Anos 
do Cristo Redentor seguirão 
as normas sanitárias interna-
cionais contra a Covid-19 e as 
regras de ouro da Vigilância 
Sanitária.

COMEMORAÇÕES
LUCIOLA VILELLA/MTUR

Monumento é um dos 
maiores símbolos turísticos 
da América do Sul
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

BANCO 33

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

NL
ACOCORADO

ACOMETER
BERENICE

VOGALORAL
COEVPH
AETARIA

UNCLEPTS
AAAAGA
VRARIDA
ENTROSAR

ORODSTI
GASTOABA

LARASAS

Como
morreu
Maria
Bonita

As do Dum-
bo serviam
como asas

(Cin.)

Famoso
conto de
Poe (Lit.) 

Faixa (?):
divide as
gerações

Adeptas
de jogos

como
"Nioh"

Código da
pilha
palito

Trechos
cantados
de óperas

A terra
onde

cresce a
caatinga 

Doença
como a

gonorreia
(sigla)

A terra da
axé-music

(sigla)

Parte de
chapéus
como a

pala

Envelhe-
cido pelo

uso

Pouco
profunda

(pl.)

Nome da
letra H

 Efeito da
pimenta

Pontos
(abrev.)

Pequenos
círculos

Ladrar 
Atualiza o
contrato

de aluguel 

Aquela
A fruta de

polpa
espessa

(?) Rónai,
jornalista 

Fritada de
ovos

Não pode ser
desatado Principal plataforma

de lançamento de
foguetes dos EUA

Agachado

Atacar;
agredir 

Tio, em
inglês

É produzida
com o véu
palatino

levantado
(Ling.)

Consoan-
tes de
"vara"

Converso
com Deus

Adaptar a
uma

situação 

5/latir — uncle. 6/etária — nó cego. 8/berenice.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

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

Sua vida amorosa será o centro do palco, então 
saia de sua concha, sem demora. Você precisa 
recarregar as baterias e conseguir dormir mais 
e melhor.

Você estará mais exigente e mais conciso, mas 
não se esqueça de como lidar com os outros. 
Um estresse súbito é provável, portanto acal-
me-se e siga as suas prioridades.

Você está achando mais fácil construir suas 
esperanças para o futuro. Faça algumas ave-
riguações.

Você realmente vai precisar de um pouco de 
privacidade e as pessoas vão ser compreensi-
vas em relação a isso.

Um golpe de sorte vai permitir que você faça 
progressos no aspecto social. Não perca tem-
po com detalhes. Você vai estar em excelente 
forma.

Você sentirá necessidade de escapar de sua 
rotina e isso vai lhe trazer sorte! Novas experi-
ências estão lhe esperando.

Você terá a chance de fazer novos contatos. 
Seria uma boa ideia se concentrar nisso e en-
trar em detalhes.

Você vai conseguir evitar as dificuldades de 
hoje. Coloque aventuras do dia de lado para 
que você possa relaxar corretamente e desfru-
tar de ficar em casa.

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter dis-
cussões sérias. Concentre-se no que realmente 
importa. Evite debates acalorados que gastarão 
sua energia em vão.

Você é otimista e sociável e está no caminho 
certo para a realização pessoal. Certifique-se 
de manter uma dieta equilibrada.

Este dia vem sob o signo da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor maneira de recarregar as 
baterias. Seu estado emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do que o habitual.

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


