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O peso de um 
conto de réis

 
A Primeira Grande guerra já 

fazia estragos na Europa quan-
do José de Oliveira Guimarães 
resolveu deixar Portugal. Ainda 
não tinha 14 anos de idade e 
queria livrar-se do serviço militar.

Veio num navio inglês que 
foi a pique logo depois do seu 
desembarque no Rio de Ja-
neiro. Um mês depois chegou 
a Uberabinha para trabalhar 
com seu irmão “cometa”, Aníbal 
Guimarães.

Aqui, montou num burro 
e acompanhou o mano pelos 
sertões vendendo coisas.

Fez-se “cometa” também e, 
segundo consta, foi o primeiro 
caixeiro-viajante a andar de 
carro pelas velhas estradas do 
Fernando Vilela.

Tendo ajuntado alguns co-
bres, lá pelos fins da década de 
20, juntou-se ao ex-sapateiro 
José dos Santos, também por-
tuguês, e compraram a Casa 
Castro, do Henrique de Cas-
tro, na avenida Afonso Pena. 
Formaram a firma Santos & 
Guimarães e conseguiram a re-
presentação da Chevrolet para 
vender todos os seus produtos, 
menos o automóvel Chevrolet. 
Vendiam os caminhões GMC 
e os automóveis Pontiac e 
Oakland.

Em 1929, veio a crise brava 
dos americanos que balançou o 
mundo inteiro. Seus próprios for-
necedores recomendaram-lhes 
que abandonassem o ramo. 
Mas ficaram e foram obrigados 
a comprar quatro carros por mês 
revendendo-os praticamente 

pelo custo. Nos caminhões, 
tinham prejuízo.

Dez ou doze anos depois, 
Guimarães achando que a 
sociedade não tinha futuro, 
ofereceu sua parte ao Santos 
que, além de não aceitar, tam-
bém ofereceu a sua parte nas 
mesmas condições. Guimarães 
comprou. Essa é mais ou menos 
a história da “Casa Guimarães” 
que permaneceu ativa por mais 
de 50 anos.

José de Oliveira Guimarães, 
português dinâmico, um dos 
idealizadores e fundadores 
da Associação Comercial e 
do Praia Clube, era chegado 
num automóvel, tanto que foi o 
primeiro viajante motorizado da 
cidade, embora não soubesse 
dirigir quando fez a compra.

Certa feita, foi a São Paulo 
fazer algumas compras para sua 
Casa. Isso lá pelos anos trinta. 
Na GM, ofereceram-lhe um au-
tomóvel Chevrolet que a própria 
companhia usava para buscar 
correspondência. Era um carro 
conservado, bom de máquina, 
bonito. Guimarães quis saber 
quanto custava: três contos de 
réis. Comprou.

E veio no veículo, tranqui-
lamente pelas boas estradas 
paulistas, embora ainda fossem 
de terra. Até Uberaba fez uma 
boa viagem. Era tempo de 
chuva e chovia bem. Chegou 
ainda cedo a Uberaba. Era jo-
vem, nem quarenta anos tinha. 
Disposto, resolveu acabar de 
chegar. Nesse tempo, a estrada 
para Uberlândia passava por 
Santa Maria. O Chevrolet veio 
derrapando, jogando pra lá, 
jogando pra cá, até que, nas 
proximidades de Santa Maria, 

atolou de vez - não tinha força 
que o desatolasse. Guimarães 
engatava a primeira, os pneus 
chiavam no lugar. Engatava a 
ré, a mesma coisa.

Era jovem e, no seu próprio 
dizer, forçudo.

Conseguiu no cerrado um 
pau resistente. Enfiou por bai-
xo do carro, pela frente. Deu 
partida, engatou a ré, puxou o 
acelerador e, enquanto o carro 
derrapava no mesmo lugar, des-
ceu e ergueu o pau nos ombros 
de forma a liberar as rodas dian-
teiras. O Chevrolet despegou do 
barro e foi para trás. Como na-
queles tempos, a velocidade dos 
automóveis ficava aí pelos vinte 
quilômetros, Guimarães soltou o 
pau, pulou pra dentro do carro 
e controlou-o. Depois, desviou 
do atoleiro e passou sossega-
do. Mas tinha feito tanta força 
que, chegando a Santa Maria, 
sentiu-se tonto e desconfiou que 
desmaiaria. Parou o Chevrolet, 
desceu e deitou-se no chão até 
sentir-se melhor. E veio assim. 
Sentia-se mal, parava o carro, 
descia e deitava-se. Foi desse 

jeito umas três vezes até que 
chegou a Uberlândia.

Eram dez horas da noite. A 
cidade vazia. Levantou a porta 
da loja e enfiou o Chevrolet no 
espaço vazio da entrada.

No outro dia, lá pelas seis 
horas da manhã, foi para a loja. 
Mal a abriu, apareceu alguém 
que se pôs a examinar o ve-
ículo todo sujo de lama, mas 
equipadinho. Naquele tempo, 
os veículos, automóveis ou ca-
minhões, chegavam totalmente 
desequipados, nem pneus ti-
nham. O curioso perguntou se o 
Chevrolet estava à venda. Pego 
meio de surpresa, Guimarães 
titubeou um pouco, mas confir-
mou: sim, era para vender.

– E quanto custa?
– Quatro contos.
– É meu.

E assim lá se foi o veículo 
deixando o lucro imenso de um 
conto de réis. Era uma fortuna, 
como dizia o Guimarães.

FONTE: JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES

José de Oliveira Guimarães, 
português dinâmico, um dos 
idealizadores e fundadores 
da Associação Comercial e 
do Praia Clube, era chegado 
num automóvel, tanto que foi o 
primeiro viajante motorizado da 
cidade, embora não soubesse 
dirigir quando fez a compra
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Infectologista fala sobre 
variantes do coronavírus
 | MUTAÇÕES PODEM SER MAIS CONTAGIOSAS E LETAIS, ALERTA ESPECIALISTA 

 � BRUNA MERLIN

Na última semana, a Pre-
feitura de Uberlândia 
confirmou que duas va-

riantes do coronavírus estão 
circulando na cidade. Desde 
então, muitas dúvidas rodea-
ram a população e o Diário 
de Uberlândia conversou com 
uma infectologista para escla-
recer sobre a atuação dessas 
novas mutações do vírus.

A confirmação foi divul-
gada na última sexta-feira 
(5) através de uma coletiva 
de imprensa. O Município 
revelou que 38 amostras 
foram analisadas na última 
semana de fevereiro pelo 
Laboratório de Virologia do 
Instituto de Ciências Biomédi-
cas (ICBIM) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
e pelo Instituto de Medicina 
Tropical da Universidade de 
São Paulo (USP). Dessas, 
25 constataram a variante de 
Manaus (P.1) e uma amostra 
mostrou a variante do Reino 
Unido (B.1.1.1.7).

Segundo a infectologista 
Marcela Menezes, o primeiro 
ponto para se entender é que 
as variantes não se tratam de 
um novo vírus. As variantes 
surgem são mutações do 
vírus que muda pontos espe-
cíficos do genoma. 

“Essas mutações mudam 
a forma como o vírus irá se 
comportar no corpo do ser 
humano. Não é um novo vírus 
e sim variantes do mesmo”, 
explicou.

Muitos estudos ainda es-
tão sendo feitos para enten-
der como as novas variantes 
estão se comportando e al-
gumas situações estão sendo 
observadas pelos cientistas 
como, por exemplo, o au-
mento repentino do número 

de casos e mortes na cidade. 
“Devido à esse cenário que 
estamos vivendo, tudo indica 
que essas variantes são mais 
contagiosas, ou seja, se es-
palham com mais facilidade 
entre os cidadãos”, ressaltou. 

Em relação ao índice de 
fatalidade, a infectologista 
informou que ainda não há 
comprovação de que as muta-
ções, tanto de Manaus quanto 
do Reino Unido, matam mais 
pessoas. Entretanto, existem 
análises de que, desde que 
as variantes se instalaram 
no Brasil, os pacientes estão 
com sintomas mais graves e o 
avanço para quadros críticos 
está sendo mais rápido. 

“O coronavírus é um vírus 
novo, sendo assim, é ne-
cessário muito estudo para 
entender o comportamento 
dele. Mas, a situação caótica 
que atinge diversas regiões 
do país acende um alerta de 
preocupação com as varian-
tes”, complementou.

 � CUIDADOS

Muitas dúvidas sobre a 
prevenção também estão 
rodeando a população nos 
últimos dias. Conforme dito 
por Marcela Menezes, o es-
sencial é que as pessoas 
continuem com os hábitos de 
higienização e isolamento so-
cial para diminuir as chances 
de contágio.

“Essas práticas que esta-
mos fazendo desde o início 
devem prevalecer. Higieniza-
ção das mãos, dos alimentos 
e produtos, além do distancia-
mento social”, frisou.

A utilização das máscaras 
de proteção individual tam-
bém vem gerando questio-
namento entre os cidadãos. 
Com a chegada das varian-

UBERLÂNDIA

tes, dúvidas sobre a eficácia 
dos equipamentos e recomen-
dações para que seja utilizado 
duas máscaras foram surgin-
do entre a população.

De acordo com a infecto-
logista, já existem estudos 
confiáveis que dizem que a 
utilização de duas máscaras 
diminuiu as chances de con-
taminação do coronavírus e 
suas variantes. “As máscaras 
cirúrgicas ou as máscaras 
N95 são muito indicadas. As 
pessoas podem usar as duas 
juntas. Contudo, as pessoas 
podem continuar optando pe-
las máscaras de tecido. Para 
uma maior segurança e veda-
ção, os interessados podem 
utilizar uma máscara de TNT 
por baixo da de tecido”, disse.

Entretanto, Marcela expli-
cou que não adianta reforçar 
as máscaras se não houver 
compromisso com a higieni-
zação e troca das mesmas 
durante o decorrer do dia. “As 
máscaras devem ser trocadas 
durante o dia. Além disso, 
elas devem ser lavadas para 
que possam ser utilizadas 
novamente. Isso é muito im-
portante”, finalizou. 

 � VACINA

Outro ponto que está sen-
do levantado nos debates 
populares é a eficácia das 

vacinas, que estão sendo 
aplicadas atualmente em todo 
o país, contra as mutações do 
coronavírus. 

Para a infectologista, neste 
momento, existem muito mais 
perguntas do que respostas. 
Conforme já dito por ela, o 
vírus é recente e muitos estu-
dos ainda estão sendo feitos 
para analisá-lo. 

“Pesquisas indicam que a 
vacina é sim eficaz contra as 
variantes. A Coronavac, que 
foi produzida através do vírus 
morto, tem grandes chances 
também de agir contra as 
mutações. Mas, é importante 
ressaltar que tudo ainda está 
sendo estudado e que muitas 
questões ainda são incógnitas 
para a ciência que está tendo 
um avanço muito grande nos 
últimos meses”, explicou. 

Por fim, Marcela ressaltou 
que as incógnitas não devem 
ser levadas em consideração 
na hora de receber a vacina. 
É importante que todos se 
vacinem porque somente o 
imunizante irá ajudar na dimi-
nuição do contágio.

“É muito importante que 
as pessoas se vacinem. Esse 
recurso é a nossa única sal-
vação para conseguir sair 
dessa situação o mais rápido 
possível”, concluiu ela.

TERÇA-FEIRA
09 DE MARÇO DE 2021
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Diário traz relatos de 
profissionais de saúde
 | MÉDICAS RELATAM DIFICULDADE PARA CONCILIAR VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL

 � IGOR MARTINS

Encarar rotinas extenuan-
tes, lidando com os obs-
táculos impostos pela 

pandemia da Covid-19. Atuar 
na linha de frente contra o 
vírus, com a incerteza do 
amanhã para si e para os 
pacientes. Se agarrar à fé e 
à ciência, com a esperança 
de dias melhores, buscando 
apoio nas amizades entre os 
corredores dos hospitais, pela 
impossibilidade de estar perto 
da família.

Comemorado em 8 de mar-
ço, o Dia Internacional da 
Mulher, em 2021, chegou 
para reafirmar a importância 

das mulheres que atuam na 
linha de frente contra o coro-
navírus. Os desafios para as 
profissionais de saúde têm 
sido grandes, conciliando a 
vida profissional e a pessoal, 
além de passarem por um 
grande estresse psicológico 
decorrente do colapso no sis-
tema de saúde em Uberlândia 
neste início de 2021, com o 
agravamento da pandemia.

“A situação para os profis-
sionais de saúde está triste e 
exaustiva. É decepcionante ver 
como as pessoas não têm em-
patia umas com as outras, prin-
cipalmente com nós, médicos e 
enfermeiros”. Este é o relato da 
técnica em enfermagem Lení-

zia Santos da Silva, que atua 
no combate à Covid-19 na rede 
privada desde o ano passado.

Em entrevista ao Diário, 
a profissional de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) falou 
sobre o colapso na saúde uber-
landense, reflexo do aumento 
de casos do novo coronavírus 
na cidade. Ela conta que, em 
11 anos de profissão, nunca 
imaginou que fosse passar 
pela situação atual, e que 
jamais havia visto tamanha 
quantidade de óbitos em se-
quência.

“Eu nunca imaginei que 
fosse ver tantos óbitos assim. 
É assustador. Eu estou acos-
tumada a salvar vidas e ver as 

pessoas bem e recuperadas. 
Durante a pandemia, a sensa-
ção de impotência é gigante. 
Temos trabalhado pela fé e 
pedindo a Deus muita prote-
ção. Estamos com o coração 
angustiado”, disse a profissio-
nal, de 31 anos.

A rotina depois do avanço 
do contágio em Uberlândia 
também precisou mudar. Com 
a apreensão de contaminar a 
família, Lenízia Da Silva disse 
que precisou levar o filho, de 
seis anos, para a casa de 
seu ex-marido, além de estar 
impossibilitada de ver o pai 
presencialmente. “Eu estou 
isolada em casa. Tem mais 
de 15 dias que não vejo meu 

DESAFIOS
ARQUIVO PESSOAL

À espera de um bebê, 
Viviane Fernandes de 
Freitas Teles tem atuado 
durante a pandemia

TERÇA-FEIRA
09 DE MARÇO DE 2021
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filho. É uma apreensão muito 
grande”, afirmou.

Com as jornadas de traba-
lho exaustivas, a técnica em 
enfermagem fez um apelo à 
população e alertou sobre a 
superlotação nas redes pública 
e privada de saúde. “Estamos 
em guerra há 12 meses sem 
cessar e ninguém olha por nós. 
Os nossos soldados, os nossos 
médicos estão esgotados. Es-
tamos muito cansados e esta-
mos com medo de até quando 
isso vai durar. Será que a gente 
vai suportar a nossa missão? 
O colapso chegou, mas vai vir 
algo ainda mais difícil,” disse.

 � ESGOTAMENTO

Natália Rodrigues de Sá, 
médica especialista em terapia 
intensiva, passou a trabalhar 
cerca de 74 horas semanais 
dentro das UTIs com o agra-
vamento da Covid-19 em Uber-
lândia. Segundo ela, o momen-
to vivido tem prejudicado muito 
o estado emocional e físico dos 
médicos de todo o mundo.

“Estamos esgotados e há 
um estresse psicológico mui-
to grande entre nós, princi-
palmente agora, que muitos 
pacientes jovens estão sendo 
internados e evoluindo a óbito. 
A demanda está muito alta e 
tudo está muito complicado. 
Estamos sofrendo com falta 
de equipe e isso acaba sobre-
carregando a gente”, detalhou.

Além disso, Natália de Sá 
contou sobre as dificuldades 
de conciliar a vida profissional 
e a vida pessoal. Mãe de uma 
menina de nove anos, a médi-
ca disse que a profissão toma 
muito de seu tempo, mas que 
sempre busca dar um jeito de 
trazer conforto à família. “É 
difícil conciliar casa, marido e 
filha. Minha família é a coisa 
mais importante na minha vida. 
A gente chega em casa muito 
cansado, mas quando vejo 
minha filha, a minha energia 

se renova”, falou a profissional.

 � ADAPTAÇÃO

Médica cirurgiã vascular, 
Viviane Fernandes de Freitas 
Teles é preceptora e plantonis-
ta do serviço da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e 
tem atendido pacientes de ur-
gência e emergência, seguindo 
todas as recomendações da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Gestante, ela conta 
que a maneira de abordagem 
durante suas consultas e sua 
rotina foi drasticamente impac-
tada pela Covid-19.

“Temos que tomar um cui-
dado no contato com os pa-
cientes. Quando você está 
dentro de um hospital, onde o 
nível de contaminação pode 
ser maior, é preciso lidar com 
os pacientes como se eles 
estivessem contaminados. A 
mulher geralmente fica mais 
sensível e eu, como sou ges-
tante, tive que tomar cuidados 
redobrados. A infecção pela 
Covid na gestação pode trans-
correr em aborto prematuro, e 
com certeza você fica apreen-
siva e toma os cuidados”, afir-
mou Viviane Teles.

Ainda com relação à ges-
tação, a médica, de 41 anos, 
afirmou que gostaria de passar 
por este momento junto de sua 
família, mas sabe que é preciso 
seguir respeitando as regras 
de distanciamento social. Se-
gundo ela, uma “charreata”, 
um chá de bebê no formato 
drive-thru, foi organizada por 
seus parentes nos últimos dias.

“Eu sempre fui de reunir 
todo mundo em casa e eu 
queria que todos estivessem 
acompanhando de perto nes-
te momento. A gestação toda 
foi baseada em enviar fotos e 
organizar chamadas por vídeo. 
Infelizmente, a pandemia afe-
tou muito as nossas relações e 
isso gera um prejuízo emocio-
nal”, disse.

Lenízia Santos da Silva relata 
angústia por não poder ver o 
filho frequentemente

ARQUIVO PESSOAL

TERÇA-FEIRA
09 DE MARÇO DE 2021
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092.526 - Dulcineia Guimarães Tozi Biz / Rua Sebastiana A. da Fonseca, 680 / Santa Mônica - Uberlândia-MG / PDV: Carolina - Lot. Santa Mônica
143.010 - Rosiane Aparecida da Silva / Rua Outono, 609 - Casa 148 / Vila Arquelau - Uberaba-MG / PDV: Shayene Lau
001.592 - Jean Carlos da Silva / Rua Gregoriano Canedo, 50 / Céu Azul - Santa Juliana-MG / PDV: Dona Marli
109.412 - Maria Miranda de Jesus / Av. Valveno Norega, 92 / Costa Telles II - Uberaba-MG / PDV: Geralda Neves de Araújo
235.857 - Hellen Magna de Andrade / Rua Antônio Kavamoto, 28 / Aclimação - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
224.449 - Manuela Cristina Lazaro de Lima / Rua Aristides Cury, 382 / Conj. Margarida Rosa de Azevedo - Uberaba-MG / PDV: Aplicativo
007.252 - Ronaldo Antonio do Nascimento / Rua Adilson Lombarde, 523 / Volta Grande - Uberaba-MG / PDV: Varejão MM Cj. Volta Grande
052.364 - Vandeir Rita de Alfena / Rua Miguel Martiniano Costa, 124 / Alvorada - Araxá-MG
119.672 - Vicente Borges Nunes / Rua Antenor Vieira dos Santos, 411 / Santa Maria - Monte Alegre de Minas-MG / PDV: Dinamar Pereira
142.860 - Amilton Manoel Franco / Rua Cônego César Borges, 60 / Abadia - Uberaba-MG
142.453 - Márcio Jose de Castro / Rua Albânia, 219 / Boa Vista - Uberaba-MG / PDV: Mercearia Neymada
109.869 - Samara Adriany Soares Melo / Rua Menino Jose de Almeida, 721 / Boa Vista - Uberaba-MG / PDV: Ponto de Luz
066.617 - Jeremias Vivaldo da Rocha / Rua Jaime Gomes, 2086 / Santa Helena - Araguari-MG
121.855 - Edson Rondinelly Batista / Rua Prelado, 288 / Dom Almir - Uberlândia-MG
004.659 - Gabriella Ribeiro Cunha / Rua Iguatama, 599 / Abadia - Uberaba-MG / PDV: Bar da Mariana
006.928 - Onecirdes de Carvalho / Rua São Pedro, 150 / Leblon - Uberaba-MG / PDV: Panificadora Dona Servebem
247.060 - Graziele Barbosa Viana Prates / Rua Manoel Pereira Duarte, 132 / Vale dos Sonhos - Capinópolis-MG / PDV: Aplicativo
044.933 - Paulo Barbosa da Costa / Rua João Nascimento, 206 / Jardim Triângulo - Uberaba-MG / PDV: Bar do Paulinho
233.924 - Vinícius Guimarães / Rua Homero Teodoro Arantes, 30 / Arantes - Prata-MG / PDV: Aplicativo
183.749 - Armando Amaral de Andrade / Rua Afonsina Marciel, 146 / Cidade Nova - Patos de Minas-MG / PDV: João Batista
193.050 - Ricardo Coelho / Rua Tenente Jose Paulo Soares Oliveira, 188 / Arveira - Uberaba-MG / PDV: Roberto
098.726 - Shirley Aparecida Rodrigues / Rua Guatambu, 42 B / Conjunto Mauá - Araguari-MG / PDV: Porcina Aparecida Brasão
061.299 - Alexandre de Oliveira Santos / Rua da Paca, 81 / Pequis - Uberlândia-MG / PDV: Tânia Romualdo
009.565 - Ronnie Sérgio de Freitas / Rua Dom Bosco, 986 / Nossa Senhora da Aparecida - Frutal-MG / PDV: Alemão

042.424
José Francisco dos Santos
Av. Maura Chesca da Cruz, 575
Rio de Janeiro - Uberaba-MG
PDV: Fernanda - Loteria Marcus Cherem

136.833
Lorrayne Figueredo Ribeiro
Rua Luiz Carlos Alves de Oliveira, 241
Ilha Bella - Uberaba-MG
PDV: Keyla Costa

234.151
Francisco Claudemir Cavalcante Maciel 
Rua Chapadao do Bugre, 577
São Jorge - Uberlândia-MG
PDV: Aplicativo

110.329
Mário Servato
Rua Frei Alberto Chambert, 155
Guanabara - Uberaba-MG
PDV: Valesca - Sicoob Credileite

BOLAS: 20 55 57 27 21 14 23 52 18 48 37 56 39 03 47 16 06 10 
29 46 26 58 50 54 44 34 59 02 01 17 41 31

BOLAS: 21 30 45 34 44 32 50 15 26 43 36 18 23 24 29 59 19 
46 14 08 03 31 16 12 27 37 10 40 38 04 02 13 56 58 17 28 
55 42

BOLAS: 45 18 16 52 19 33 07 22 14 51 55 27 06 20 13 11 05 
59 02 12 25 41 23 09 57 17 30 60 34 48 08 26 56 31 03 58 
01 53 40

BOLAS: 37 09 24 45 56 23 47 36 53 44 58 17 49 25 51 22 42 
21 59 01 08 04 39 13 05 33 02 28 40 15 19 26 46 38 34 41

(Sugestão de uso do prêmio no valor líquido
total de R$ 37.000,00)

(Sugestão de uso do prêmio no valor líquido
total de R$ 320.500,00)

(Valor líquido de R$ 10.000,00)

(Valor líquido de R$ 15.000,00)

3º Prêmio 1 Fiat Mobi 0Km

4º Prêmio 1 Casa no valor de R$ 200.000,00
+ 1 Compass Sport 2.0 4x2 Aut. 0Km

1º Prêmio R$ 10.000,00

1º Prêmio R$ 15.000,00

Título de Capitalização
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Cresce abandono de animais 
domésticos em Uberlândia
| PRESIDENTE DA APA RELATA AUMENTO DE 50% DE OCORRÊNCIAS NA PANDEMIA

� IGOR MARTINS

Além de todos os im-
pactos causados pela 
Covid-19 nas esferas 

econômica e da saúde, a pan-
demia também tem afetado a 
relação dos seres humanos 
no trato com os animais. Nos 
últimos meses, cresceu o aban-
dono de cães e gatos em Uber-
lândia, segundo o presidente 
da Associação de Proteção 
Animal (APA) da cidade, Elson 
Torres Pereira.

De acordo com o presidente 
da APA, o abandono dos ani-

REFLEXOS

ISABELA PAIVA/APA UBERLÂNDIA

Organização luta para se 
manter em meio à queda 
de arrecadação e doações
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VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.
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mais cresceu 50%, na cidade, 
desde o início da pandemia. O 
número reflete no crescimento 
da quantidade de bichinhos 
dentro da organização. Em 
conversa com a reportagem, 
ele disse que, atualmente, a 
APA tem 370 cães e 60 gatos, 
aproximadamente.

Com a crise econômica e o 
colapso no sistema de saúde, 
Elson Pereira lembrou que 
muitas pessoas perderam os 
empregos e, com isso, as doa-
ções também caíram em cerca 
de 30%. “É um período muito 
instável financeiramente. Com 
as restrições de circulação de 
pessoas, nós não conseguimos 
arrecadar recursos por meio 
dos nossos eventos e nem 
conseguimos um novo lar para 
os nossos animais nas feiras de 
adoção”, detalhou.

Com a queda na arreca-
dação, Pereira afirmou que “a 
situação dentro da APA está 
caótica”. Durante entrevista, 
o presidente disse que as 
despesas mensais dentro da 
organização giram em torno 
de R$ 40 mil. De acordo com 
o presidente da associação, o 
subsídio que a APA recebe da 
Prefeitura de Uberlândia pode 

não ser suficiente para cobrir os 
gastos em abril.

“Eu não sei como a APA vai 
sobreviver em abril. Nós temos 
R$ 40 mil em gastos, sendo 
R$ 20 mil em ração, R$ 14 mil 
para folha de pagamento e R$ 
6 mil de medicação. Nós temos 
um subsídio da Prefeitura de 
Uberlândia de R$ 8 mil, mas, 
infelizmente, não é o suficien-
te”, explicou Pereira.

 � MORTE DE VEREADORA 
PROTETORA

Em entrevista ao Diário, o 
presidente da APA Uberlândia, 
Elson Torres Pereira, lamentou 
a morte da vereadora Drika 
Protetora (Adriana Alves Ribei-
ro), vítima da Covid-19 no fim 
de fevereiro. Segundo ele, é 
importante que a cidade tenha 
representantes na Câmara Mu-
nicipal como a ex-parlamentar, 
que se preocupem e que lutem 
pela causa animal.

Pereira disse que, mesmo 
fora da política, Drika era uma 
pessoa querida e do bem, que 
se dedicava à causa há mais de 
30 anos. “A Adriana Ribeiro era 
minha amiga. Nós perdemos 
uma pessoa ímpar. Perdemos 

uma pessoa com o coração 
maior do que ela própria. Ela 
era uma pessoa fora de série”, 
afirmou.

Ainda de acordo com o pre-
sidente da APA, a causa animal 
deve seguir sendo pauta dentro 
do Legislativo uberlandense, 
independentemente da morte 
de Drika Protetora. Ele acredita 
que alguns vereadores podem 
ter a sensibilidade de criar pro-
jetos voltados ao abandono de 
animais, bem como de vacina-
ção, castração e de aumento do 
subsídio para instituições que 
cuidam dos bichinhos.

“Nós não vamos abandonar 
o sonho dela, não vamos deixar 
o sonho dela morrer. O sonho 
dela é o nosso sonho, mas 
nós estamos órfãos. Vamos 
continuar seguindo com o tra-
balho de cuidarmos dos nossos 
animais. É muito triste, porque 
nós tínhamos uma expectativa 
muito alta, uma pessoa que, 
realmente, tinha voz e que 
falava por todos os animais de 
Uberlândia”, disse Pereira.

 � DOAÇÕES

Para ajudar a causa ani-
mal, a Associação de Prote-

ção Animal (APA) Uberlândia 
aceita doações financeiras, de 
medicações ou até mesmo de 
sacos de rações. Caso queira 
doar, basta entrar em contato 
pelo telefone (34) 99677-0358 
ou através das redes sociais da 
organização.

“Sempre precisamos de 
doações, desde rações para 
cães e gatos até shampoo e 
condicionador para banho nos 
animais. Produtos de limpeza, 
como água sanitárias, desin-
fetantes, sabão e detergentes, 
também são muito bem-vindos”, 
diz um comunicado nas redes 
sociais da APA Uberlândia.

A organização também 
recebe doações financeiras 
nas seguintes contas:

Banco do Brasil
AG: 0098-1
CC: 123584-2

Caixa Econômica Federal
AG: 1910-1
CC: 01696-3
OP: 03

CNPJ: 01.181.582/0001-12

CORONAVÍRUS

Boletim confirma 25 novas mortes por Covid em 24h
 � DA REDAÇÃO

Uberlândia registrou mais 
25 novas mortes por coro-
navírus nesta segunda-feira 
(8). De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), também foram confir-
mados 352 casos pela doença 
nas últimas 24h. Dentre os 
novos infectados, 310 foram 
diagnosticados com a enfermi-
dade pelo teste RT-PCR e 42 
através de testes rápidos e de 
sorologia.

Com a atualização, a cidade 
chega a 72.215 contaminados 
pelo vírus desde o início da 
pandemia. Além disso, o Mu-
nicípio contabiliza um total de 
1.258 mortes causadas pela 
doença.

Dentre as 25 vítimas desta 
segunda, 20 estavam hospita-
lizadas na rede pública muni-
cipal. Eram doze pacientes do 

sexo masculino (com idades de 
51 anos - dois -, 52, 57, 62, 67, 
69, 76, 80, 83, 89 e 90 anos) 
e oito do sexo feminino (com 
idades de 50, 55, dois com 59 
anos, 62, 68, 77 e 80 anos). As 
outras cinco vítimas estavam 
internadas na rede particular. 
Eram três pacientes do sexo 
masculino, de 49, 54 e 101 
anos, e duas do sexo feminino, 
de 70 e 82 anos.

O boletim também apontou 
que outros 82 casos suspeitos 
seguem sob investigação. Ao 
todo, 223.016 pessoas já tes-
taram negativo para o vírus na 
cidade e 61.786 pacientes se 
recuperaram da doença.

Ainda de acordo com a 
SMS, 794 pacientes estão hos-
pitalizados, com sintomas do 
coronavírus, na rede pública e 
privada da cidade. Destes, 315 
estão internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 

479 em leitos de enfermaria. 
A taxa de ocupação dos leitos 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal é de 100%.

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o número 
de óbitos subiu para 19.548, 
conforme consta no boletim da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) desta segunda-fei-
ra. Em relação à quantidade 
de pessoas contaminadas, o 

estado tem 924.572registros. 
Ainda conforme o boletim es-
tadual, 64.597 casos estão em 
acompanhamento e 840.427 
pessoas já se recuperaram da 
doença.

No Brasil, já são 265.411 
mortes causadas pelo coronaví-
rus. O número de casos confir-
mados subiu para 11.019.344. 
Os dados desta segunda não 
haviam sido divulgados até o 
fechamento desta edição. 

TERÇA-FEIRA
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CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A.
CNPJ/ME -  25.654.383/0001-31

Balanços Patrimoniais em 31 De Dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado 
para os exercícios findos  em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo
Notas 

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 94.985 42.680
Contas a receber de clientes 5 2.154.128 2.015.256
Estoques 6 275.871 316.399
Tributos a recuperar 7 554.547 554.154
Adiantamentos a Fornecedores 152.863 0
Outros ativos 200.000 50.000
Total do ativo circulante 3.432.394 2.978.489
Não circulante
Depósitos judiciais 8 460.302 412.515
Outros créditos de LP 2.200 2.200
Imobilizado 10 11.735.505 11.735.505
Intangível 11 11.409 11.409
Total do ativo não circulante 12.209.416 12.161.629
Total do Ativo 15.641.810 15.140.118

Passivo e Patrimônio Líquido
Notas 

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 12 6.252.999 6.029.774
Empréstimos e financiamentos 13 2.299.329 2.969.489
Impostos e contribuições sociais 
 a recolher 14 8.411.430 7.073.552
Obrigações trabalhistas e 
 previdenciárias 15 18.362.566 16.297.924
Outras  contas a pagar 595.687 -
Total do passivo circulante 35.922.011 32.370.739
Não circulante
Empréstimos e financiamentos LP 13 1.293.750 1.293.750
Impostos e contribuições 14 98.078 212.642
Total do passivo não circulante 1.391.828 1.506.392
Patrimônio líquido 19
Capital social 7.633.466 7.610.417
Ajustes de avaliação patrimonial 7.284.716 7.284.717
Resultados acumulados (36.590.211) (33.632.145)
Total do patrimônio liquido (21.672.029) (18.737.011)
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido 15.641.810 15.140.118

Notas 
explicativas 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 24.672.279 23.113.712
Custo dos serviços prestados e das 
 mercadorias  vendidas (18.477.261) (21.617.124)
Lucro Bruto 6.195.018 1.496.588
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais (9.024.897) (5.067.287)
Outras receitas/ despesas operacionais, 
líquidas 421.516 432.041

(8.603.381) (4.635.246)
Lucro (Prejuízo) operacional (2.408.363) (3.138.658)
Receitas financeiras 53.113 4.971
Despesas financeiras (602.816) (1.563.529)
Resultado Financeiro (549.703) (1.558.558)
Lucro (Prejuízo) do exercício antes 
 dos impostos (2.958.065) (4.697.216)
Imposto de renda e Contribuição social
Lucro (Prejuízo) do exercício (2.958.065) (4.697.216)
Atribuído à
Participação dos acionistas da controladora
Participação dos acionistas não-controladores
Resultado básico e diluído por ações - em reais
Lucro líquido por ação (0,32) (0,51)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

Capital
Social

Ajustes de
Avaliação

patrimonial
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro 
 de 2018 7.350.419 7.199.603 (28.934.930) (14.083.341)
Ajustes de exercícios anteriores 85.114 85.114
Integralização de capital 259.998 - - 259.998
Prejuízo do exercício - - (4.697.216) (4.697.216)
Saldos em 31 de Dezembro 
 de 2019 7.610.417 7.199.603 (33.547.032) (18.435.445)
Ajustes de exercícios anteriores - - (1) (1) 
Integralização de capital 23.049 - - 23.049
Prejuízo do exercício - - (2.958.065) (2.958.065)
Saldos em 31 de Dezembro 
de 2020 7.633.466 7.199.603 (36.505.098) (21.672.029)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em reais - R$)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa nas atividades operacionais
Lucro/ prejuízo do exercício (2.958.065) (4.697.216)
Ajustes para reconciliar o lucro/ prejuízo ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:
   Ajuste exercício anterior (1) 85.115

 (2.958.066) (4.612.101)
Variação nos ativos e passivos
   Contas a receber de clientes (138.873) (356.838)
   Estoques 40.528 128.637
   Adiantamentos a fornecedores (152.863) 0
   Tributos a recuperar (393) (56.640)
   Outros ativos (150.000) (50.000)
   Depósitos judiciais (47.786) 0
   Fornecedores 223.226 2.283.166
   Impostos e contribuições sociais a recolher 1.223.314 970.619
   Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.064.642 1.502.533
   Outras contas a pagar 595.687 (1.435.292)

3.657.482 2.986.184
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 699.416 (1.625.917)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Pagamentos de financiamentos bancários (670.161) (487.157)
Aumento de capital e de reserva de capital em espécie 23.049 259.997
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  (647.111) (227.159)
Redução/Aumento de caixa e equivalentes de caixa 52.305 (1.853.076)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42.680 1.895.756
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 94.985 42.680

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercicios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais (R$)

Nota 1 - Contexto Operacional - A Casa de Saúde Santa Marta S/A “Socieda-
de” é uma sociedade anônima, de capital fechado, e regida pelo seu Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis. O prazo de duração da Socieda-
de é indeterminado. O seu objetivo é a prestação de serviços de assistência 
médica, odontológica e hospitalar em geral, assim como todas as atividades 
relacionadas com assistência à saúde, criação, manutenção, desenvolvimento 
e promoção, direta ou indireta, de departamentos, centros e unidades de pres-
tação de serviços de assistência e promoção à saúde, promoção, diretamente 
ou mediante contratação de empresas ou sociedades parceiras, de outras ativi-
dades compatíveis com o seu objetivo inclusive diagnóstico, ensino, pesquisa 
e participação como sócia ou acionista em outras sociedades, podendo, ainda, 
firmar convênios bem como promover a importação de máquinas, equipamen-
tos e matérias para sua própria utilização. Nota 2 – Apresentação Das De-
monstrações Financeiras - As Demonstrações Financeiras foram preparadas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com observância da Lei 6.404/1976 (Lei das S/As), com alterações 
introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, pelos procedimentos e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) re-
ferendadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Sociedade adota 
para o reconhecimento de suas transações o CPC – PMEs (Pequenas e Médias 
Empresas). O CPC-PMEs requer o uso de certas estimativas contábeis e, tam-
bém o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade no 
processo de aplicação das políticas contábeis, cujas principais estão descritas 
na Nota 3. Nota 3 – Sumário Das Principais Práticas Contábeis - a) Uso de 
estimativas e provisões - As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem 
que a Administração da Sociedade utilize estimativas para o reconhecimento 
de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem 
como para a divulgação de algumas informações nas demonstrações financei-
ras. Os resultados dessas transações e informações, quando de sua efetiva re-
alização em exercícios subsequentes, poderão divergir dessas estimativas. Em 
certas circunstâncias são efetivadas provisões. Uma provisão é reconhecida 
no balanço patrimonial quando a Sociedade tem uma obrigação decorrente de 
resultado de um evento passado que possa ser estimada de maneira confiável, 
e é provável que seja exigido um recurso econômico para cumprir a obrigação. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco 
envolvido. As provisões são determinadas pela Administração da Sociedade, 
de acordo com as expectativas de perdas, com base na opinião de assessores 
jurídicos, em montantes julgados suficientes para cobrir as possíveis perdas. 
b) Regime de Apuração do Resultad - É adotado o regime de competência 
para o reconhecimento das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime 
implica que receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, são re-
conhecidas independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. A 
receita é apresentada liquida de impostos incidentes, devoluções, abatimentos 
e descontos concedidos. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo 
método da taxa efetiva de juros em receitas e despesas financeiras. As receitas 
e os custos diferidos são apropriados ao resultado na medida decorrência dos 
prazos contratos. c) Moeda Funcional - A moeda funcional da Sociedade é 
o Real (R$). As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas nessa 
moeda. d) Ativos e Passivos Financeiros - A cada data de demonstração, são 
mensurados pelo seu valor justo. Os juros, atualização monetária e as varia-
ções decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidas no resultado 
quando incorrido em receitas e despesas financeiras. e) Caixa e equivalentes 
de caixa - Caixa e equivalentes de caixa constituído de dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez (aplicações 
financeiras) e que estão sujeitos a um baixo risco de mudança de valor. f) 
Ativos e passivos financeiros - A Sociedade classifica seus ativos financeiros 
conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos determinados 
no reconhecimento inicial. As aplicações financeiras para negociação são men-
suradas pelos seus valores principais contratados acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. g) Contas a Receber  - Os valores a receber 
são reconhecidos  pelo valor das notas fiscais de serviços emitidas contra os 
respectivos clientes. As contas a receber são representadas por valores a re-
ceber de clientes, principalmente a Convênios Médicos, Planos de Saúde e 
Clientes Particulares,  pela venda de serviços. h) Estoques - Os estoques são 
demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois 
o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado mó-
vel. Os principais componentes dos estoques correspondem a medicamentos, 
materiais e produtos de órtese e prótese aplicados na prestação de serviços e 
materiais de apoio. i) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demonstra-
dos pelo custo de aquisição, menos a correspondente depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear. Reparos, manutenções, ganhos e perdas em alie-
nações são reconhecidos no resultado. j) Intangível - Está demonstrado ao 
custo de aquisição e a amortização foi calculada com base no tempo de vida 
útil estimado para a utilização dos bens. k) Obrigações com terceiros - Cor-
respondem a compromissos a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como Passivo Circulante se 
o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como Passivo Não circulante. l) Empréstimos e financiamentos 
- Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, 
quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os empréstimos e financia-
mentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). m) 
Outros Ativos e Passivos, Circulantes e Não-Circulantes - São demonstra-
dos pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). n) Impostos e contribuições sobre o lucro 
- No Brasil, “Impostos e Contribuições sobre o Lucro”, compreende o imposto 
de renda (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o lucro (“CSLL”), calculados 
mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% 
acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e 9% para a CSSL, considerando-
-se a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real.

Nota 4 – Caixa e equivalentes de Caixa 2020 2019
 Caixa 84.698 8.554

84.698 8.554
 Depósitos bancários 
 Banco Bradesco S/A 16.208
 Banco Unicred 6 -
  6 16.208
 Aplicações financeiras 
 Banco Bradesco S/A - 15.882
 Banco Santander S/A 10.281 2.036

10.281 17.918
94.985 42.680

Nota 5 – Contas a receber de Clientes 2020 2019
Clientes - ambulatorial 106.783 109.695
Convênios 842.825 698.561
Clientes inadimplentes 1.204.520 1.207.000

2.154.128 2.015.256
Nota 6– Estoques - O saldo de estoques 31 de dezembro de 2020, representado 
por materiais de consumo e medicamentos aplicados nas operações da Sociedade, 
foi de R$275.871 (R$316.399, em 2019).
Nota 7– Tributos a Recuperar 2020 2019
 COFINS 10.659 11.595
 PIS 2.474 2.677
 Contribuição social sobre a lucro líquido -CSLL 190.712 190.099
 Imposto de renda retido na fonte - IRRF 340.678 339.759
 Imposto sobre serviços -ISS 10.024 10.024

554.547 554.154
Nota 8 – Depósitos judiciais - A Sociedade é parte em processos judiciais, ad-
ministrativos, trabalhistas e previdenciários que estão em situação de aprecia-
ção junto aos órgãos competentes; sua realização financeira não é conhecida, 
enquanto não serem julgados, sendo reconhecidas as atualizações monetárias. 
Em 31/12/2020, o saldo de depósitos judiciais era de R$460.302 (R$412.515 em 
2019). 
Nota 9 – Imobilizado
Classe 
 de Ativo Custo Depreciação

2020
Líquido

2019
Liquido

Taxa
Depreciação

Edificações 13.146.561 (3.035.385) 10.111.176 10.111.176 4%
Equipamentos
 cirúrgicos 781.745 (113.688) 668.057 668.057 10%
Máquinas e 
 equipamentos 1.107.898 (460.094) 647.804 647.804 10%
Móveis e utensílios 349.852 (215.233) 134.619 134.619 10%
Instalações 30.882 (20.266) 10.616 10.616 10%
Equipamentos 
 de informática 365.738 (202.505) 163.233 163.233 20%
Total 15.782.676 (4.047.171) 11.735.505 11.735.505
Nota 10 – Empréstimos e Financiamentos 2020 2019

Instituições financeiras
% Juros

a.m Circulante
Não 

circulante Circulante
Não 

circulante
Banco Bradesco S/A (1) 1.419.772 2.056.230
Banco Bradesco S/A  1,90   150.000    -
Banco Santander S/A 3,01 404.183  557.523
BNDES - 1.293.750 1.293.750
Outros empréstimos - 325.474 - 335.737 -

2.299.329 1.293.750 2.969.489 1.293.750
(1) Conta garantida. Os empréstimos possuem natureza de capital de giro e conta 
garantida e foram contratados às taxas praticadas para o respectivo setor, tendo 
como garantias: penhor mercantil e aval dos diretores. Todos os encargos finan-
ceiros foram apropriados até 31 de dezembro de 2018, com exceção do contrato 
junto ao BNDES que se encontra em discussão judicial. A Sociedade, em 05 
de março de 2002 firmou contrato de abertura de crédito fixo, na modalidade 
de FINAME, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para conclusão das obras de edificação, tendo como agente financeiro 
o Banco Royal de Investimentos S/A no valor de R$1.350.000,00 (Um milhão 
trezentos e cinquenta mil reais) conforme contrato BN Nº 494. Nesta modalidade 
contratual havia previsão de retenção de recurso a título de CDB – Renda Fixa 
R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Em 22 de maio de 2003 o Banco 
Royal de Investimentos S/A teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo 
Banco Central do Brasil, tendo suas atividades encerradas em 24 de setembro de 
2008. Este regime especial objetivou promover a venda dos ativos existentes para 
pagamento dos credores, com devolução de eventual sobra aos controladores ou 
sua responsabilização pelo passivo a descoberto. Neste processo os recursos a 
título de CDB – Renda Fixa foi sub-rogada e o empréstimo exigido para efeito de 
liquidação. A Sociedade ajuizou ação de defesa e o processo aguarda julgamento. 
A Administração, amparada na opinião de seus assessores jurídicos entende que 
a probabilidade de perda é mais improvável e por este motivo não foram recon-
hecidos no balanço e no resultado do exercício as receitas financeiras líquidas 
de imposto de renda na fonte das aplicações financeiras bem como as despesas 
financeiras por ocasião do empréstimo contraído, visto que sua atualização de-
pende de decisão judicial.
Nota 11– Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 
Salários a pagar 11.724 361.958
FGTS a recolher 1.013.385 809.082
INSS a recolher 16.567.370 14.380.760

17.592.479 15.551.800
Provisões
Provisão de férias e encargos 770.087 746.124

770.087 746.124
 18.362.566 16.297.924

Nota 12– Impostos e Contribuições a Recolher
31/12/2020 31/12/2019

 COFINS a recolher 5.944.565 5.126.408
 PIS a recolher 1.299.259 1.122.095
 ISS a recolher 76.886 118.597
 IRRF a recolher 301.481 218.783
 Impostos e contribuições retidos 785.417 428.456
 Outros   3.822  61.703
 8.411.430 7.076.042
 Não Circulante
 Parcelamento ISS  98.078 210.152

8.509.508 7.286.194
Nota 13 – Patrimônio Líquido - 13.a) Capital Social - Em 31 de dezembro 
de 2020, o capital social subscrito da Sociedade é de R$11.633.466 (onze mil-
hões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), sendo 
integralizados R$7.633.466 (sete milhões, seiscentos de dez mil, quatrocentos 
e dezessete reais), restando a integralizar a importância de R$4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). O capital social subscrito está dividido em 9.173.007 
(nove milhões, cento e setenta e três mil e sete) ações, todas nominativas, sem 
valor nominal, sendo 7.639.323 (sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil e 
trezentos e vinte e três) ações ordinárias, representando 83,28% do capital so-
cial e 1.533.684 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta 
e quatro) ações preferenciais, representando 16,72% do capital social. O capital 
social integralizado está dividido em 6.082.438 (seis milhões, oitenta e dois mil 
e quatrocentos e trinta e oito) ações ON, 1.455.368 (um milhão, quatrocentos 
e cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta e oito) ações PN e 12.442 ( doze 
mil e quatrocentos e quarenta e dois) ações PN “B”. 13.b) Ajuste de Avaliação 
Patrimonial - Nesta conta estão reconhecidas as contrapartidas de valores de 
custo atribuído a conta de edificações conforme pronunciamento 37 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis /CPC. O saldo existente em 31 de dezembro de 
2020 é R$7.199.603 (R$7.199.603, em 2019).
Nota 14 – Receita Líquida

31/12/2020 31/12/2019
 Receita bruta de vendas
   Receitas com convênios 26.184.230 24.217.546
   Outros serviços - -
Total da receita de vendas 26.184.230 24.217.546
(-) Deduções das vendas/Impostos incidentes 
   (-) Cofins (819.994) (555.042)
   (-) Pis (177.5620 (120.259)
   (-) ISS (514.394) (428.533)
(-)Total das deduções de vendas (1.511.951) (1.103.834)
Receita líquida de vendas 24.672.279 23.113.712
Nota 15 – Custos dos Serviços Prestados

31/12/2020 31/12/2019
Materiais e medicamentos 6.890.280 5.330.832
Serviços de terceiros 9.190.275 11.062.743
Salários 633.067 2.953.579
Encargos e benefícios 1.403.365 2.151.487
Aluguéis 143.815 116.803
Limpeza e conservação 173.304 0
Outros custos 43.155 1.679
Total da receita de vendas 18.477.261 21.617.124
Nota 16 – Despesas Operacionais

31/12/2020 31/12/2019
Salários 4.241.644 2.083.302
Encargos e benefícios 3.373.291 2.098.604
Aluguéis 32.241 57.837
Energia 508.078 49.523
Serviços de terceiros 597.392 47.252
Outras despesas 272.251 730.770
Total da receita de vendas 9.024.897 5.067.287
Nota 17 – Instrumentos Financeiros - 17.a) Identificação dos instrumentos 
financeiros - A Sociedade opera com diversos instrumentos financeiros, com 
destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a 
receber de clientes, contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financia-
mentos. Os valores registrados no ativo e no passivo circulantes têm liquidez 
imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. 
17.b) Política de gestão de riscos financeiros - A Sociedade possui e segue 
política de gerenciamento de risco que orienta em relação às transações. Nos 
termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regu-
larmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto 
financeiro no fluxo de caixa. A política de gerenciamento de risco da Socie-
dade foi estabelecida pelo Comitê de Risco Interno composto pela Diretoria 
Executiva e Conselho Administrativo. Nos termos dessa política, os riscos de 
mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia 
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. 
Nas condições da política de gerenciamento de riscos, a Sociedade administra 
alguns dos riscos proibindo negociações especulativas e prestação de serviços 
a descoberto. 17.c) Fatores de risco que podem afetar os negócios da so-
ciedade - 17.c1) Risco de crédito - A política de prestação de serviços da 
Sociedade considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujei-
tar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, 
a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos 
de prestação de serviços e limites individuais de posição são procedimentos 
adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas 
contas a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras, a Sociedade 
tem como política trabalhar com instituições tradicionais evitando a concen-
tração desses investimentos em um único grupo econômico. 17.c2) Risco de 
liquidez - É o risco de a Sociedade não dispor de recursos líquidos suficientes 
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento 
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para ad-
ministrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas 
de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo 
Departamento Financeiro. 17.c3) Risco de mercado (taxa de juros) - O risco 
associado é oriundo da possibilidade de a Sociedade incorrer em perdas por 
causa de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. Uberlândia/ 
MG., 31 de dezembro de 2020 Adelmo Divino de Faria - Diretor Adminis-
trativo; Luciana Marcelos A Fernandes - Diretora Técnica; Vinicius Batista 
Carlesso - Diretor Clínico; Vania Lúcia de Oliveira Pereira - Contadora 
CRC/ 1- MG 081.212/O-4; Conselho Fiscal / Consultivo: Alfeno de Almeida 
Filho, Emerson Nunes Costa, Arthur Souza e faria; Mirian Rizza Campos Reis; 
Bernardo Rocha B. de Paiva; Waldir Facure Junior.
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DATA 1º LEILÃO 22/03/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 23/03/21 ÀS 10H00
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela 
FIDUSSIA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrita no CNPJ sob nº 18.392.964/0001-98, promoverá a venda 
em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente 
on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Jardim América II. Rua Adilson do Carmo Marques, 160 
Lotes nºs 23 e 24 da quadra nº 28. Casa. Áreas totais: Terr. 500,00m² e construção 391,35m². Matr. 91.996 do 2º RI local. Obs.: Consta na citada 
matrícula: Av. 2 - Execução e no R. 8 – Penhora (Processo nº 5006464-53.2017.8.13.0702 em trâmite na 3ª Vara Cível local). O Vendedor responde 
pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital. Ocupada. 
(AF) 1º Leilão: 22/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.500.000,00 2º Leilão: 23/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.100.000,00 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado 
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017 Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponível no site: www.leilaovip.com.br. Para mais informações 
- tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-5252. José Carlos Barbosa - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1057

Uberlândia vai encarar o 
Vôlei Renata nos playoffs
 | CBV DIVULGOU AS TABELA DAS QUARTAS DE FINAL DA COMPETIÇÃO

 � DA REDAÇÃO

Após o fim da primeira 
fase da Superliga Mas-
culina de Vôlei 2020/21, 

a Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) divulgou a tabe-
la das quartas de final da com-
petição nacional, prevista para 
começar ainda nesta semana.

Estão classificados para 
a próxima fase da Superliga 
Masculina os times do Sada 
Cruzeiro (MG), EMS Taubaté 
Funvic (SP), Vôlei Renata (SP), 
Minas Tênis Clube (MG), Apan/
Eleva/Blumenau (SC), Azulim/
Gabarito/Uberlândia (MG), 
Montes Claros América Vôlei 
(MG) e Vôlei UM Itapetininga 
(SP).

As quartas de final aconte-
cerão em melhor de três jogos 
e começarão a ser disputadas 
na quinta-feira (11), com o 
primeiro duelo entre Minas 
Tênis Clube e Apan/Eleva/
Blumenau. Outro confronto 
será entre Vôlei Renata (SP) 
e Azulim/Gabarito/Uberlândia 
(MG). O líder do campeonato, 
Sada Cruzeiro, terá pela frente 
o Vôlei UM Itapetininga. E o 
segundo colocado na tabela, 
EMS Taubaté Funvic, irá tentar 
uma vaga na semifinal contra o 
Montes Claros América Vôlei.

Praticamente todos os con-
frontos serão realizados às 
16h30 devido às restrições de 
horários em diversas cidades 
do país. Apenas o primeiro 
jogo entre os times de Taubaté 
e Montes Claros será às 19h.

Todos os jogos pelas quar-
tas de final da Superliga mas-
culina terão transmissão ao 
vivo do SPORTV 2.

 � JOGOS

Primeira rodada
11.03 (QUINTA-FEIRA) – 

SUPERLIGA

Minas Tênis Clube (MG) x 
Apan/Eleva/Blumenau (SC), 
às 16h30, na Arena Minas, em 
Belo Horizonte (MG) – SPOR-
TV 2
12.03 (SEXTA-FEIRA) – Vôlei 
Renata (SP) x Azulim/Gabarito/
Uberlândia (MG), às 16h30, no 
Taquaral, em Campinas (SP) – 
SPORTV 2
13.03 (SÁBADO) – Sada Cru-
zeiro (MG) x Vôlei UM Itape-
tininga (SP), às 16h30, no 
Riacho, em Contagem (MG) 
– SPORTV 2
14.03 (DOMINGO) – EMS 
Taubaté Funvic (SP) x Montes 
Claros América Vôlei (MG), às 
19h, no Abaeté, em Taubaté 
(SP) – SPORTV 2

Segunda rodada
15.03 (SEGUNDA-FEIRA) – 
Apan/Eleva/Blumenau (SC) x 
Minas Tênis Clube (MG), às 
16h30, no Sebastião Cruz, em 
Blumenau (SC) – SPORTV 2
16.03 (TERÇA-FEIRA) – Azu-
lim/Gabarito/Uberlândia (MG) 
x Vôlei Renata (SP), às 16h30, 
no Sabiazinho, em Uberlândia 
(MG) – SPORTV 2
17.03 (QUARTA-FEIRA) – Vô-
lei UM Itapetininga (SP) x Sada 
Cruzeiro (MG), às 16h30, no 
Ayrton Senna, em Itapetininga 
(SP) – SPORTV 2
18.03 (QUINTA-FEIRA) – Mon-
tes Claros América Vôlei (MG) x 
EMS Taubaté Funvic, às 16h30, 
no Tancredo Neves, em Montes 
Claros (MG) – SPORTV 2

Terceira rodada (se neces-
sário)
19.03 (SEXTA-FEIRA) – Minas 
Tênis Clube (MG) x Apan/Eleva/
Blumenau (SC), às 16h30, na 
Arena Minas, em Belo Horizonte 
(MG) – SPORTV 2
20.03 (SÁBADO) – Vôlei Re-
nata (SP) x Azulim/Gabarito/
Uberlândia (MG), às 16h30, no 
Taquaral, em Campinas (SP) – 
SPORTV 2
21.03 (DOMINGO) – Sada 
Cruzeiro (MG) x Vôlei UM Ita-
petininga (SP), às 16h30, no 
Riacho, em Contagem (MG) – 
SPORTV 2
22.03 (SEGUNDA-FEIRA) – 
EMS Taubaté Funvic (SP) x 
Montes Claros América Vôlei 
(MG), às 16h30, no Abaeté, em 
Taubaté (SP) – SPORTV 2
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Time de Manoel Honorato 
terminou a primeira fase 
na sexta colocação
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ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31.300.102.971

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 22/2/2021, às 10 horas, na sede, em Uberlândia/MG, com 100% do capital social. Mesa: 
Presidente: Clésio Gomes da Silva; Secretario: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberação 
unânime aprovada: I) A operação bancária, empréstimos e fi nanciamentos pela Companhia, 
bem como emissão de cédulas de crédito bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de 
contratos de câmbio, derivativos e respectivos aditivos, inclusive todas as suas repactuações e 
renegociações, junto aos bancos listados abaixo, bem como as respetivas garantias: Banco ABC 
Brasil S/A; Banco Alfa de Investimentos S/A; Banco Bocom BBM S/A; Banco Bradesco S/A; Banco 
do Brasil S/A; Banco ING NV; Banco Itaú S/A; Banco Safra S/A; Banco Santander S/A; Banco 
Société Générale Brasil S/A; Banco Votorantim S/A; China Construction Bank; Banco Citibank S/A; 
Macquire Bank Limited; Banco Rabobank International Brasil S/A. Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais – registro nº 8402189 em 3/3/2021. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS - O Juízo de Direito da QUINTA VARA CÍVEL da 
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER que por parle de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foi proposta AÇÃO DE 
RECEBIMENTO COMUM CÍVEL, autos nº 5011683-47,2017,8,13,0702, em desfavor de FABIO DIVINO INÁCIO, e como o réu FABIO DIVINO 
INÁCIO encontra-se em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, CITA e CHAMA FABIO DIVINO INÁCIO - CPF: 021.836.166-10, para 
os termos e atos da mencionada AÇÃO e, ainda, querendo, contestar a ação no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de, não o fazendo, 
presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados pela parle autora (art. 344 do CPC). No caso de revelia será nomeado curador especial 
(art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG, a 23 de fevereiro de 2021. Eu, (Flávia C. Araújo), Escrevente Judicial, o 
digitei. Dr LUÍS EUSEBIÓ CAMUCI, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível. (Adv: Dr(a). PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - OAB SP-23134). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para
futuro e eventual fornecimento de medicamentos de uso humano (aciclovir, ácido
fólico, alendronato, amitriptilina, amoxilina, beclometasona e outros). A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às  09:00 horas do dia
25/03/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 08 de
março de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal
de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 070/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

Aviso  Edital De Licitação - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - PREGÃO PRESENCIAL
- "MENOR PREÇO". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no
uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 025/2021,
na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço", dia 23 de março de 2021 às
09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro
Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa especializada para fornecimento de
grelhas metálicas em aço carbono com porta grelha, sendo 10 unidades de porta grelha de 8 metros
e 20 unidades de porta grelha de 1 metro cada, com a finalidade de atender as necessidades do
Departamento Municipal de Uberlândia, durante o exercício de 2021, em atendimento à Diretoria
de Drenagem Pluvial, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 08 de
março de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital De Licitação - Processo Licitatório Nº 026/2021 - PREGÃO PRESENCIAL - "MENOR
PREÇO ITEM" - ESTIMADO. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE,
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 026/2021,
na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item" - Estimado, no dia 24 de março
de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para fornecimento de areia lavada
fina e areia lavada média, em atendimento a Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos
interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das às horas.
Uberlândia-MG, de 08 de março 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital  De Licitação - Processo Licitatório Nº 029/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - "MENOR
PREÇO ITEM" - DISPUTA ABERTA. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto
- DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 029/
2021, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço Item", via site da Caixa - CEF, perante
Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 25 de março de
2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 14:00 horas até
às 16:40 horas do dia 25 de março de 2021. O processo licitatório visa a contratação de empresa
especializada em fornecer de diversos tipos de hidrômetros (velocimétrico multijato/unijato classe B e
com extremidade roscável), para uso na manutenção preventiva e corretiva no Núcleo de Hidrometria, em
atendimento à Diretoria Financeira, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no site até as
18:00 horas do dia 23 de março de 2021. Uberlândia, 08 de março de 2021. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

Copa terá 
eliminação 
direta em jogo 
único

Dos 80 clubes que começam 
nesta semana as disputas da 
Copa do Brasil 2021, metade será 
eliminada, fazendo apenas um 
jogo. É que a primeira fase será 
em jogo único, com o clube melhor 
ranqueado na CBF jogando no 
campo do adversário e se classifica 
com apenas um empate. No dia 17 
acontecerá a segunda fase, com 40 
clubes em 20 partidas, novamente 
sendo eliminada a metade, ficando 
apenas 20 clubes, mas na etapa 
seguinte entrarão outros 12.

O Uberlândia Esporte está 
na competição e vai enfrentar o 
Luverdense, do Mato Grosso. 
O jogo será na quinta-feira, no 
Estádio Parque do Sabiá, e para 
seguir no campeonato o Verdão 
terá de vencer o adversário que, 
obviamente, joga por um empate. A 
premiação na Copa do Brasil é uma 
das melhores entre as competições 
promovidas pela CBF. Portanto, 

passar à fase seguinte é importante 
sob todos os aspectos.

Minas Gerais tem seis clubes 
na Copa do Brasil, e só o Atléti-
co não jogará nesta fase inicial, 
entrando na competição a partir 
das terceira fase. Além de UEC x 
Luverdense (MT), em Uberlândia, 
teremos Caldense x Vasco da 
Gama, em Poços de Caldas; São 
Raimundo x Cruzeiro, em Roraima; 
Treze x América Mineiro, na Paraí-
ba, e Nova Mutum x Tombense, no 
Mato Grosso.

A CBF divulgou semana pas-
sada o ranking nacional de clubes. 
O ranking considera os resultados 
obtidos em competições organiza-
das pela entidade nos cinco últimos 
anos. O adversário do Uberlândia 
Esporte nesta fase está em posição 
muito superior ao Verdão. O Luver-
dense aparece este ano com 2.521 
pontos, ocupando a 44ª posição. 
Já o UEC, que sofreu muito nos 
últimos anos, inclusive vários deles 
no Módulo II do Mineiro, quase não 
teve oportunidades em competi-
ções da CBF. Por esta razão, soma 
apenas 252 pontos e ocupa a 164ª 
posição no ranking nacional.

O futebol de Minas Gerais tem 
12 clubes participando do ranking 
nacional da CBF. Claro que Atlé-

tico e Cruzeiro são os primeiros 
(em relação ao Estado), e com 
uma diferença muito pequena. O 
Atlético soma 11.789 pontos e o 
Cruzeiro tem 11.768 pontos, uma 
diferença de apenas 21 pontos. O 
América é o 3º colocado de Minas 
com 8.404 pontos, e, na sequência, 
estão: Boa Esporte com 2.692, 
Tombense com 2.031, Tupi com 
1.106, Caldense com 887, URT 
com 724, Villa Nova com 430, 
Tupynambás com 255, Uberlândia 
Esporte com 252, e o Patrocinense 
com 204 pontos.

Na primeira fase, dos 80, 40 
serão eliminados. 

Veja tabela de confrontos:

• Treze-PB x América-MG
• Porto Velho-RO x Ferroviário
• Sergipe x Cuiabá
• 4 de Julho-PI x Confiança-SE
• Moto Club-MA x Botafogo
• Rio Branco-ES x ABC-RN
• Guarany de Sobral-CE x CSA
• Esportivo-RS x Remo
• Campinense-PB x Bahia
• Jaraguá-GO x Manaus
• Gama-DF x Ponte Preta
• Marília-SP x Criciúma 
• Boavista-RJ x Goiás 
• Picos-PI x Atlético-AC

• Palmas-TO x Avaí
• Cascavel-PA x Figueirense
• Juazeirense-BA x Sport Recife 
• Castanhal-PA x Volta Redonda
• Murici-AL x Juventude
• Atlético-BA x Vila Nova-GO
• Galvez-AC x Atlético-GO
• Santa Cruz-RS x Joinville
• Águia Negra-MS x Vitória
• Rio Branco-ES x Sampaio Cor-

rêa
• Salgueiro-PE x Corinthians
• Retrô-PE x Brusque
• Goianésia x CRB
• Madureira x Paysandu
• Caldense-MG x Vasco
• Nova Mutum-MT x Tombense-

MG
• Cianorte-PR x Paraná
• Ypiranga-AP x Santa Cruz
• Caxias-RS x Fortaleza
• Peñarol-AM x Ypiranga-RS
• Mirassol x Bragantino
• Uberlândia-MG x Luverdense-

MT
• São Raimundo-RR x Cruzeiro-

MG 
• Real Brasília-DF x América-RN
• União Rondonópolis-MT x Co-

ritiba
• Juventude-MA x Operário-PR
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Fachin anula condenações  
do ex-presidente Lula
 | MINISTRO CONSIDEROU VARA DE CURITIBA INCOMPETENTE PARA JULGAR O CASO

 � AGÊNCIA BRASIL

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu 

nesta segunda (8) anular as 
condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva na 
Operação Lava Jato. Na deci-
são, o ministro entendeu que a 
13ª Vara Federal em Curitiba 
não tinha competência legal 
para julgar as acusações. Com 
a decisão, o ex-presidente não 
terá mais restrições na Justiça 

Eleitoral e está elegível para 
disputar um cargo público. 

Pela decisão, ficam anula-
das as condenações nos casos 
do triplex do Guarujá (SP), com 
pena de 8 anos e 10 meses de 
prisão, e do sítio em Atibaia, na 
qual Lula recebeu pena de 17 
anos de prisão. Os processos 
deverão ser remetidos para 
a Justiça Federal em Brasília 
para nova análise do caso. 

A anulação ocorreu porque 
Fachin reconheceu que as acu-
sações da força-tarefa da Lava 
Jato contra Lula não estavam 

relacionadas diretamente com 
os desvios na Petrobras. Dessa 
forma, seguido precedentes 
da Corte, o ministro remeteu 
os processos para a Justiça 
Federal em Brasília. 

“Apesar de vencido diver-
sas vezes quanto a tema, 
o relator [Fachin], tendo em 
consideração a evolução da 
matéria na 2ª Turma em casos 
semelhantes, entendeu que 
deve ser aplicado ao ex-presi-
dente da República o mesmo 
entendimento, reconhecendo-
se que a 13ª Vara Federal de 

Curitiba não era o juiz natural 
dos casos”, diz nota do gabine-
te de Fachin. 

A condenação no caso do 
triplex foi proferida pelo então 
juiz Sergio Moro. No caso do 
sítio de Atibaia, Lula foi sen-
tenciado pela juíza Gabriela 
Hardt. A decisão também atin-
ge o processo sobre supostas 
doações irregulares ao Instituto 
Lula. O processo ainda está 
em tramitação na 13ª Vara e 
também deverá ser enviado 
para Brasília.

LAVA JATO
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Petista está elegível 
para disputar um 
cargo público
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Pazuello estima receber até  
28 mi de doses neste mês
 | MINISTRO FOI À FIOCRUZ PARA DISCUTIR DEMANDAS SOBRE IMUNIZANTES

 � AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, dis-
se nesta segunda (8) 

que espera ter, neste mês, de 
25 milhões até 28 milhões de 
doses entregues aos estados 
para cumprir o Plano Nacional 
de Imunização (PNI). Pazuello 
apresentou a estimativa após 
uma reunião na Fundação 
Oswaldo Cruz, da qual partici-
param o governador do Piauí, 
Wellington Dias, e representan-
tes da Fiocruz e do Itamaraty.

Outros governadores par-
ticiparam da reunião por vi-
deoconferência, assim como 
a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade, que está de quaren-
tena por ter tido contato com 
uma pessoa diagnosticada com 
covid-19.

Segundo Pazuello, o objeti-
vo do encontro era discutir com 
a Fiocruz todas as demandas 
relacionadas à vacina da As-
traZeneca/Oxford. Ele citou os 
imunizantes produzidos com 
ingrediente farmacêutico ativo 
(IFA) importado da China, 
as doses prontas vindas do 
laboratório Serum da Índia, a 
produção do IFA nacional com 
assimilação da tecnologia no 
contrato com a farmacêutica e, 
ainda, a vacina pronta importa-
da de um laboratório da Coreia, 
por intermédio do consórcio Co-
vax Facility, formado por vários 
países para o desenvolvimento 
de imunizantes.

Na reunião, foi feito um 
acompanhamento da linha de 
produção para ver com clareza 
um cronograma de entregas 
semanais e também se discu-
tiu o que pode ser antecipado, 
contando com a participação 
do Fórum de Governadores, 
do governo federal, da Fiocruz 
e do Congresso Nacional. “Com 

VACINA COVID

ações junto à OMS [Organiza-
ção Mundial da Saúde], junto a 
outros governos e laboratórios 
para que possamos acelerar 
todas as fases e trazer a va-
cina, o mais rápido possível, 
para complementar as demais 
vacinas que estamos entregan-
do semanalmente”, afirmou o 
ministro.

Pazuello destacou que, nes-
ta segunda-feira, o ministério 
recebeu 2,5 milhões de doses 
do Instituto Butantan, que se-
rão distribuídos aos estados 
durante a semana. O ministro 
disse que conta ainda com uma 
entrega da Fiocruz de vacinas 
AstraZeneca/Oxford. “A nossa 
previsão é que a Anvisa e a 
Fiocruz ajustem os processos 
nesta semana, para que, a par-
tir da próxima, ou no máximo 
na outra semana, já tenhamos 
também entregas da Fiocruz, 
somadas semanalmente com 
as do Butantan.”

O ministro informou que já 
vinha mantendo contato com o 
governador Wellington Dias e 
que chegaram à conclusão de 
que era preciso ir à Fiocruz para 
discutir as questões da vacina 
pessoalmente. De acordo com 
Dias, que é representante do 
Fórum Nacional de Governa-
dores, isso foi importante para 

definir o cronograma de entrega 
de vacinas para março e ter a 
sinalização do que está previsto 
a partir de abril.

Segundo o governador, no 
encontro, também foi explicada 
a dificuldade causada pela falta 
de remessa das doses da Astra-
Zeneca, que viriam da Índia. De 
acordo com Dias, a justificativa 
do governo da Índia é que, lá, a 
situação se agravou perante a 
população. Para o governador, 
isso alterou o calendário feito 
pelos estados.

Estava prevista, em contrato 
com o Ministério da Saúde, por 
meio da Fiocruz, a entrega de 
uma quantidade de IFA que 
permitiria produzir 15 milhões 
de doses em janeiro, o que não 
ocorreu. Pazuello disse que a 
AstraZeneca resolveu, então, 
fornecer ao Brasil 12 milhões 
de doses prontas da vacina que 
viriam do laboratório indiano, 
mas ressaltou que o Serum vem 
postergando a entrega. “Até 
agora, só vieram 4 milhões, e 
ainda faltam 8 milhões.”

 � PRESSÕES

O ministro destacou que 
ficou acertado no encontro que 
é preciso fazer pressão política, 
diplomática e até pessoal junto 

à AstraZeneca para que a far-
macêutica cobre do laboratório 
Serum o cumprimento da en-
trega dos 8 milhões de doses 
que faltam. “Neste momento, 
a Índia, como país, dificultou 
o processo porque proibiu a 
exportação. Os países estão 
variando suas posições diplo-
máticas e comerciais porque 
o troço, realmente é instável”, 
afirmou.

Para o ministro, este é o 
motivo para buscar a produção 
nacional das vacinas de modo a 
avançar no Programa Nacional 
de Imunização. “Se não tiver-
mos produção como temos hoje 
no Butantan e na Fiocruz, não 
vamos ter condição de vacinar 
em massa no nosso país.”

Wellington Dias lembrou que 
houve rompimento do contrato 
de entrega do laboratório Serum 
e que, nas pressões diplomá-
ticas, haverá destaque para o 
momento da crise da pandemia 
no Brasil. “O Brasil vive um 
momento especial. Como diz 
a própria Organização Mundial 
da Saúde, é o epicentro da 
pandemia no mundo, e ainda 
com o risco de muitas varian-
tes que se espalham. Este é o 
argumento que queremos tratar 
para garantir as condições do 
cumprimento”, observou.

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Previsão para 
recebimento é para a 
partir da próxima semana
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
09 A 13 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

CANAÃ - Ótimo para cons-
trutor, vendo ótimo lote, fi-
nanciamento direto com a 
Imobiliária, entrada de ape-
nas R$ 8.880,00 + 180 parce-
las iniciais de R$ 959,99 ou 
R$ 92.800,00 à vista. 3211-
0216, 99978-8098, 99688-
0216, Avelar Imóveis, Creci 
MGJ5925 
MORADA NOVA - Oportuni-
dade, vendo terreno, 250m², 
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 
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo 
lote, esquina, próximo ao 
Shopping Park, área 250m². 
Financiamento direto com 
Avelar Imóveis. Entrada R$ 
9.080,00 + 180 x R$ 981,00 
(iniciais). 3211-0216, 99978-
8098, 99688-0216, Avelar 
Imóveis. Creci MGJ5925.

OPORTUNIDADE

APLICADOR DE FILME AUTO-
MOTIVO – Com experiência. 
Nos 3 primeiros meses ga-
rantido de R$ 3.000,00. Após 
3 meses o salário será com-
posto de salário da categoria 
mais produtividade. O horário 
de trabalho é das 08:00hs ás 
18:00hs de segunda a sexta 
e aos sábados das 08:00 as 
12:00.  Enviar currículo para: 
habilidade@yahoo.com Tipo 
de vaga: tempo integral, efeti-

vo/CLT Salario: R$ 2.000,00- 
R$ 3.500,00 por mês.
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.
POLIDOR AUTOMOTIVO – Com 
experiência. O salário é com-
posto de salário da categoria 
mais produtividade. O horá-
rio de trabalho é das 08:00hs 
ás 18:00hs de segunda a sex-
ta e aos sábados das 08:00 
as 12:00.  Enviar currículo 
para: habilidade@yahoo.
com     Tipo de vaga: tempo 
integral, comissionado, efe-
tivo/CLT Salário aproximado: 
R$ 1.800,00- R$ 2.800,00 por 
mês.
SERVIÇOS GERAIS -  Precisa 
-se de um rapaz ou senhor 
para trabalhar em uma fa-
zenda em serviços gerais 
leve, que tenha animo e dis-
posição. Tratar  34 99145-
1304 / 34 99696-6667
ESTÁGIO DE ATENDIMEN-
TO - R$ 742,00 (Mês), Está-
gio, Uberlândia Empresa No 
Segmento Clinico Contrata 
Estagiário De Administra-
ção Auxiliar No Atendimento 
Presencial E Por Telefone, 
Anotar E Transmitir Reca-
dos, Apoio As Funções De Re-
cepção E Tarefas De Apoio 
Administrativo. Requisitos: 
Cursando Administração E 
Ter Conhecimento No Pacote 
Office, Benefícios:vale Trans-
porte. Enviar curriculo para: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br
CAIXA EM LOJA DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO - R$ 
1.500,00 (Mês), Clt, Uberlân-
dia. Empresa No Segmento 
De Material De Construção 

Contrata Caixa:atendimento 
Ao Cliente, Receber E Pro-
cessar Pagamentos Por Di-
versos Meios, Gerar Nf, Ope-
rar Sistema Interno, Entre 
Outras Atividades Inerentes.
horário: Segunda À Sex-
ta 08:00 Às 18:00 (Horário 
De Almoço 11:30 Às 13:00) 
E Sábado 08:00 Às 13:00.
Requisitos: Experiência Na 
Função;Experiência Com Sof-
tware.benefícios:vale Trans-
porte. Enviar curriculo para: 
consultoriarh@fundacaocdl.
org.br

DIVERSOS

MORADA NOVA E SHOPPING 
PARK - Compro terreno à vis-
ta. Telefone para contato (34) 
99238-0125
Venha ser um Cliente Oculto 
IBRC! -  Um dinheirinho extra 
cai bem a qualquer momen-
to, né? Se você tem: - Celular, 
notebook ou pc da Positivo 
Informática; - Produtos das 
marcas Samsung, Electrolux 
ou Panasonic (geladeira, fo-
gão, micro-ondas, lawado). 
Faça contato conosco, atra-
vés do (11) 3372-4087.

SERVIÇOS

PLANO DE SAÚDE INDIVI-
DUAL OU EMPRESARIAL AO 
SEU ALCANCE –  RN  Saúde 
– Sistema HAPVIDA , mais  
de 50 milhões de reais de  
investimentos em Uberlân-
dia. Hospital  próprio , pronto 
socorro, Clínicas, Laborató-
rios. Equipamentos novos 
total reformulação no siste-
ma de  Atendimento á saú-
de. Sem aglomeração aten-
dimento com hora marcada  
. Fale com o seu consultor : 
(34) 99843-1234 ( WhatsApp)  
Carlos Mozart.

• 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

• 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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Prefeitura lança painel 
coletivo para homenagens
 | QUADRO EXIBIRÁ DESENHOS E PINTURAS ABORDANDO O UNIVERSO DAS MULHERES

 � DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Cultura lançou na última 
semana, juntamente com 

a Biblioteca Municipal Juscelino 
Kubitscheck, uma atividade em 
comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher, celebrado 
nesta segunda-feira (8) em todo 
o mundo. Desta forma, está 
aberto o prazo de envio de obras 
de arte para comporem o painel 
coletivo com o tema “O mundo 
pelo olhar da mulher”.

Por meio de desenhos e 
pinturas, os participantes pode-
rão retratar, dentro da temática 
“Como você vê a mulher (ou 
como você se vê)”, imagens 

que ilustrem lutas, conquistas, 
desafios, empoderamento, di-
reito e amor. O conteúdo pode 
ser enviado até 31 de março e 
será divulgado no dia 10 de abril.

O material será avaliado 
antes de sua divulgação e os 
aprovados irão compor um 
e-book que será disponibilizado 
na plataforma Cultura em Casa, 
no Portal da Prefeitura. Saiba 
como participar:

• Mulheres ou Homens 
podem participar da atividade

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

pintura: Mão Livre (lápis, ca-
netas, lápis de cor, aquarela, 
canetinhas, giz de cera, papel 

ou outros materiais de desenho)
• Captação do desenho 

ou pintura para envio: câmeras 
de celulares ou digitais de qual-
quer tipo

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

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

• Envie seu desenho fo-
tografado para: bjk.secretaria@
gmail.com até 31 de março

• Divulgação: 10 de abril

 � EXPOSIÇÃO

Também em celebração ao 

Dia Internacional da Mulher, a 
Secretaria de Cultura disponibi-
lizou na plataforma Cultura em 
Casa a exposição “Mulheres 
Extraordinárias – Escritoras 
Brasileiras e Uberlandenses”. O 
acervo virtual conta com mais de 
60 artistas do gênero literário.

Para que a população possa 
interagir com o conteúdo prepa-
rado especialmente para o mês 
de março, um questionário foi 
elaborado e disponibilizado den-
tro da plataforma. A exposição 
Escritoras Brasileiras tem como 
objetivo enaltecer as mulheres 
de diversas gerações que, por 
meio da escrita, mostram sua 
arte literária.

DIA DA MULHER
DIVULGAÇÃO SECOM PMU

Iniciativa da atividade é da 
Secretaria de Cultura e da Biblioteca 
Municipal Juscelino Kubitscheck
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De vilãs a 
heroínas: 
mulheres nos 
quadrinhos de 
heróis

Personagens mulheres de 
histórias em quadrinhos de 
heróis são extremamente exu-
berantes. Independentemente 
de seu poder, se são vilãs ou 
heroínas, elas conquistam per-
sonagens e leitores com sua 
beleza. As vilãs são ainda mais 
ousadas e usam da sedução 
como arma.

Nos quadrinhos, em 1940, a 
Mulher Gato surgiu como uma 
antagonista do Batman e ga-
rantiu sua vaga, até hoje, como 
uma das principais vilãs desse 
universo. Electra é uma grande 
assassina, e também, uma das 
mais temidas personagens. A 
vilã conquistou o coração do 
Demolidor e o deixou arrasado. 
Houve até quem mudasse de 
lado, no universo da Marvel, a 
Viúva Negra começou como 
uma vilã do Homem de Ferro, no 
clima da Guerra Fria, mas logo 
se tornou espiã e assassina de 
elite ao lado dos heróis. 

Todas as personagens cita-
das tem em comum sua beleza 
padrão, corpos curvilíneos, 
bundas enormes, seios fartos 
e suas roupas extremamente 
sensuais. Nota-se que há um 
propósito em representar essas 
mulheres como sedutoras, im-
primindo uma imagem hiperse-
xualizada. Essa representação 
é muito comum nas narrativas 
de caças às bruxas em todo o 
mundo, que teve início na Idade 
Média e perduram de alguma 
forma até hoje. Mulheres provo-
cam uma atração considerada 
incontrolável, principalmente 
na ótica das igrejas cristãs. 
Para o tribunal da inquisição a 
sexualidade feminina era des-
crita como algo diabólico, era 
a quintessência da magia que 
definiam uma bruxa. 

Apesar da caça às bruxas ter 
uma explicação multicausal, o 
poder feminino é temido em uma 
sociedade patriarcal, a violência 
contra as mulheres está direta-

QUADRINHOSChico de Assis
chicodeassis.zut@mail.com

mente ligada ao comportamento 
que é desejável delas. Qualquer 
desvio é considerado perigoso. 
Existe um empenho em construir 
um imaginário onde a mulher 
subversiva perverte os objetivos 
sociais e divinos. 

A bruxa, assim como a vilã 
é uma mulher de má reputação, 
libertina e promíscua, que con-
tradiz o modelo de feminilidade. 
A insubordinação social também 
é presente nestas personagens, 
que muitas vezes movidas por 
vingança, desafiam as autori-
dades. Até mesmo, heroínas 
que em situações adversas 
mostravam um comportamento 
não desejável, como a Jean 
Grey integrante da escola do 
professor Xavier em X-Man, 

que quando está possuída pela 
entidade Fênix, tornando-se a 
Fênix Negra, ela se torna um 
ser sexy, atraente, porém, vio-
lenta. Jean tem poderes que 
não pode controlar o que é uma 
ameaça ao domínio do Estado e 
à sociedade. 

Neste sentido, o conheci-
mento também é ameaçador. 
Hera Venenosa, a vilã do Bat-
man, além de sedutora ela é 
controladora de plantas e vene-
nos naturais. Este conhecimento 
remete a um poder popular que 
foi cada vez mais restringido aos 
homens da ciência. No renasci-
mento, as mulheres curandeiras 
eram referência nas revoltas 
contra o cercamento de terras, 
seus perseguidores a acusavam 

de querer virar o mundo de ca-
beça para baixo. 

A beleza é um produto ven-
dável, mas porque ela foi cons-
truída e moldada de acordo com 
os interesses capitalistas. Há 
uma motivação ideológica e uma 
manutenção do poder patriarcal 
que reforça a ideia de quanto 
mais agradável aos olhos, mais 
mortal para a alma. A repressão 
do desejo feminino foi colocada 
a serviço de objetivos utilitários, 
reduzindo esse desejo às neces-
sidades sexuais dos homens. 
Ressignificar essa liberdade 
como vilania é exorcizar todo o 
seu potencial subversivo e trans-
formador das mulheres. 

 � POR ALINE ROMANI

Todas as personagens citadas tem em 
comum sua beleza padrão, corpos curvilíneos, 
bundas enormes, seios fartos e suas roupas 
extremamente sensuais. Nota-se que há um 
propósito em representar essas mulheres 
como sedutoras, imprimindo uma imagem 
hipersexualizada. Essa representação é muito 
comum nas narrativas de caças às bruxas 
em todo o mundo, que teve início na Idade 
Média e perduram de alguma forma até hoje. 
Mulheres provocam uma atração considerada 
incontrolável, principalmente na ótica das 
igrejas cristãs. Para o tribunal da inquisição a 
sexualidade feminina era descrita como algo 
diabólico, era a quintessência da magia que 
definiam uma bruxa

Mulher Gato, Jean Grey, Hera Venenosa, Electra e Viúva Negra

ILUSTRAÇÃO



PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

GELIDEZSUR
MAANACBO

BOLASRODELA
RASPATEAM
IIAIFOSE
ACCESSIVEN
AAARREBENTO

FEDULDD
TENTACULOSE

TESIAARM
FILOSDATEU

VIBRATOID
QUADRADAANA

AEROBICOS

Conceito
religioso 

relacionado
ao carma

Estado de
paralisia
por medo

(fig.)

Agência que
supervisio-
na a avia-
ção civil

Boletim de 
Ocorrência

(sigla)

Maneira
de cortar o
tomate pa-
ra salada

"Ora (?)!",
expressão
de impa-
ciência

(?) de li-
mão, deco-
ração de 

sobremesas

Sociedade
Anônima
(abrev.) 

Acesso,
em inglês

4, em al-
garismos
romanos

Sensação
constante
no calor

Flúor
(símbolo) 

Broto de
planta
Etnia 

(abrev.)
Membros
flexíveis

de polvos
e lulas

(?) Piñon,
escritora
de "Vozes 
do Deserto"

Placa de
aviso de
áreas em

obras

Satélite
(abrev.) 

Território
de poder

do
monarca

Classifi-
cações
do reino
animal

Extensão 
de arqui-
vos com-
pactados

Alt + (?), 
atalho

para troca
de janelas

Técnica 
de canto

usada por
Alcione

Responsá-
vel pelos
impulsos
(Psican.)

(?) Maria
Braga, 

apresen-
tadora 

Time, 
em inglês

Drible
bonito

Sobre, em
francês

Dor de (?):
ciúmes

Braço, em
inglês 

Descrente
de Deus

Cantora de
"Titanium"
Em cima
de (algo)

Instrumento musical
de três cordas

Método de proteção de 
terrenos recém-plantados
Raio

(símbolo) 
Empresta a voz a

personagem
Seno

(símbolo) 

Antigo título de impe-
rador, na
Rússia
(var.)

Membro do
Judiciário

Lembrança ativada 
por cheiros, lugares
e sabores
(Psicol.)

(?) Coppola,
cineasta
Fim, em
inglês

Raiz (?), cálculo
matemático

Os seres que utilizam
oxigênio para respirar

3/arm — end — sur. 4/team — tzar. 6/access.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Use sua imaginação e você vai conseguir en-
contrar uma maneira de se fazer entender. 
Você está decidido a se manter em forma e 
suas energias estão se equilibrando.

A sorte estará com você em seus passos hoje - 
é hora de considerar um investimento financeiro 
e repensar o seu orçamento.

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja fle-
xível e tudo vai correr sem problemas.

Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez 
até demais, e isso poderia levá-lo a um confli-
to. Você precisa se movimentar, você se sente 
inquieto.

Há lacunas na sua dieta, nas quais seria uma 
boa ideia dar uma olhada para que você possa 
recuperar seus mais altos níveis de energia.

Você será capaz de se expressar de forma es-
pontânea e com mais liberdade. Não perca esta 
oportunidade. Sua vida amorosa vai dominar e 
equilibrar seus níveis de energia.

Você vai perceber que estava certo de ser insis-
tente com uma pessoa em particular.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em 
sua vida no mês que vem. É um bom momento 
para fazer contatos.

Você vai estar mais focado do que nunca no 
que é realmente importante e algumas oportu-
nidades inesperadas e positivas irão aparecer 
no seu caminho.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva.

Sua crença em suas próprias ideias faz com 
que você seja teimoso do jeito certo. Isso será 
o resultado de algumas discussões interessan-
tes.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está 
pronto para realmente viver, para aproveitar ao 
máximo a vida.

20 DE ABRIL | 
20 DE MAIOTOURO

21 DE MAIO | 
20 DE JUNHOGÊMEOS

23 DE SETEMBRO | 
22 DE OUTUBROLIBRA

23 DE OUTUBRO | 
21 DE NOVEMBROESCORPIÃO

22 DE NOVEMBRO | 
21 DE DEZEMBROSAGITÁRIO

22 DE DEZEMBRO | 
19 DE JANEIROCAPRICÓRNIO

20 DE JANEIRO | 
18 DE FEVEREIROAQUÁRIO

19 DE FEVEREIRO 
| 20 DE MARÇOPEIXES

23 DE JULHO | 
22 DE AGOSTOLEÃO

23 DE AGOSTO | 
22 DE SETEMBROVIRGEM

21 DE JUNHO | 
22 DE JULHOCÂNCER

HORÓSCOPO
www.meu-horoscopo-do-dia.com
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