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Grupo EMCANTAR em Uberlândia 
faz lançamento de livro escrito 
por crianças e adolescentes

Após campanha em defesa de  
tratamento precoce, vereador 
é alvo de representações no MPE

Prefeitura inicia campanha de 
vacinação contra gripe a partir  
do próximo dia 12 de abril
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Em apenas três meses, Uberlândia  
tem 34% mais mortes que 2020
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POLÍTICA, UMA PERSPECTIVACláudio Di Mauro
 Geógrafo docente no IG/UFU

Nos tempos da 
radicalização

Para meu entendimento, ra-
dicalizar significa ir às raízes dos 
fatos históricos chegando nas 
raízes das lutas populares!!

Radicalizar é ir às raízes das 
lutas revolucionárias travadas pe-
los movimentos populares. Afinal, 
onde os movimentos populares 
desejam chegar? É também co-
nhecer as autorias e características 
das contra revoluções populares.

Nestes tempos há que se ex-
plicitar e debater com a população 
brasileira quais são as reformas 
importantes de se fazer para nos 
conduzirmos ao projeto de efetiva 
transformação social com distri-
buição da riqueza produzida e dos 
recursos naturais.

Esses conhecimentos são 
indispensáveis para a construção 
do poder popular.

É preciso radicalizar, esclarecer 
os fatos históricos do Brasil, aliás, 
como faz o documentário O Dia 
que Durou 21 Anos. Recomendo 
que seja assistido pelo Youtube. 
Ali está explicado cada passo de 
como procedeu o governo dos 
Estados Unidos para aplicar no 
Brasil o golpe de 1964. 

E agora, no golpe articulado 
com a lavajato qual tem sido a 
contribuição dos Estados Unidos e 
a lavajato? Já está nu o fato de que 
houve colaboração da CIA com a 
chamada força tarefa da lava jato.

É preciso radicalizar no conhe-
cimento sobre os procedimentos 
da operação lava jato e impedir 
que sejam aplicados novos golpes 
contra a população brasileira.

-  Como juiz e promotores se 
articularam para condenar seus 
desafetos políticos ou pessoais?

- Como os interesses dos Es-
tados Unidos tiveram participação 
junto à lava jato e quais são esses 
interesses?

- Como se deu a condenação 
em mais de uma instância pelo 
Judiciário de Luiz Inácio Lula da 
Silva por ter recebido como propina 
um apartamento que está provado, 
nunca lhe pertenceu? 

Daí nossas constantes inda-
gações: 

-Como se articulou a Justiça 
brasileira para impedir que Lula 
assumisse o Ministério da Casa 
Civil no Governo da Presidenta 
Dilma Roussef?

-Como houve a conivência da 
Justiça brasileira para condução 
coercitiva do ex Presidente sem 
que tenha sequer sido intimado 
para se apresentar e responder 
as dúvidas que poderiam existir? 

-Como o Judiciário brasileiro 
permitiu que Lula fosse conde-
nado e impedido de concorrer 
à Presidência da República nas 
eleições de 2018, sem que de fato 
fosse culpado dos crimes que lhe 
imputaram?

É preciso ir à raiz e apurar se 
o falecimento de Marisa Letícia, 
esposa de Luiz Inácio Lula da 
Silva teve de fato influências das 
pressões da lava jato no Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) que a 
acometeu levando-a ao óbito!

É preciso ir á raiz para enten-
dermos os motivos que levaram 
um juiz autorizar a divulgação de 
gravações feitas no diálogo de uma 
Presidenta da República com Luiz 
Inácio Lula da Silva.

É preciso explicitar os motivos 
que levaram o Juiz a divulgar as 
“delações de Antonio Palocci” para 
influenciar no processo eleitoral da 
corrida presidencial.

É preciso ir à raiz para saber 
como e os motivos que levaram um 
representante do poder judiciário 
fazer escutas ilegais em escritórios 
e nos telefones de advogados que 
defendem Luiz Inácio Lula da Silva. 

É preciso ir à raiz do processo 
eleitoral e verificar que a intencional 
exclusão de Luiz Inácio Lula da 
Silva, sem poder concorrer, repre-
sentou uma fraude eleitoral?

Muitas dessas apurações se 
tornam necessárias tendo em vista 
que já não temos mais dúvidas e 
que o Supremo Tribunal Fede-
ral –STF decidiu que o Juiz que 
presidia a operação lava jato foi 
tendencioso no julgamento e que 
o Foro de Curitiba não era o local 
onde os processos contra Luiz 
Inácio Lula da Silva deveriam ter 
sido analisados. 

É preciso apurar com a devida 
profundidade quanto essas possí-
veis arbitrariedade foram respon-
sáveis pelo resultado eleitoral que 
impediu Luiz Inácio Lula da Silva 
ser eleito Presidente da República 
do Brasil.

É preciso ir à raiz da nomeação 
do Juiz que condenou Luiz Inácio 
Lula da Silva, retirando-o do pro-
cesso eleitoral e negociando sua 
indicação como Ministro da Justiça 
no governo do candidato eleito, 
beneficiado por suas decisões.

Paralelamente a todas essas 
apurações é preciso ir à raiz dos 
fatos que ocasionaram a morte de 
Marielle Franco e Anderson, no 
Rio de Janeiro. Quem de fato são 

os assassinos e quem “contratou” 
suas mortes?

Também é preciso ir à raiz da 
possível facada que teria recebido 
Jair Messias Bolsonaro em Juiz 
de Fora. Quem a articulou? Quem 
foi o contratante para realização 
dos fatos?

E mais, revitalizar a Comissão 
da Verdade que foi desativada para 
atender interesses de militares. 
Certamente os bons Militares têm 
interesse que se conheçam as 
verdades. 

Estamos vivendo fases de 
radicalizações. 

- Depois do assassinato de Ma-
rielle Franco o Deputado Federal 
Jean Wyllys foi ameaçado a ponto 
de renunciar ao seu mandato de 
Deputado Federal, indo viver fora 
do Brasil;

- A Geógrafa Professora Douto-
ra Larissa Mies Bombardi, docente 
da USP está prestes a deixar o Bra-
sil tendo em vista as ameaças que 
a estão acometendo em função 
de seus estudos sobre aplicação 
e contaminação por agrotóxicos 
no Brasil.

Todas essas apurações de-
vem seguir os caminhos da busca 
científica, baseada nos preceitos 
constitucionais. Nada disso deve 
ficar sem esclarecimentos.

O Brasil não pode repetir a 
negligência que deixou de apurar 
os crimes do Estado que foram 
cometidos pelos governos da dita-
dura militar.

É indispensável que nosso País 
tenha coragem de enfrentar suas 
verdades. Sem medos.

ERRAMOS
Na edição desta quarta-feira (31), o Diário errou ao informar a data 31/03/2020 como 

correspondente à respectiva edição. A informação correta é 31/03/2021. 
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Município teve mais de mil 
mortes por covid em 2021
 | EM APENAS TRÊS MESES, CIDADE JÁ TEM 34% MAIS VÍTIMAS QUE O TOTAL DE 2020

 � FERNANDO NATÁLIO

Uberlândia já teve mais 
de 1 mil mortes em de-
corrência da Covid-19 

nos três primeiros meses deste 
ano. Com os 21 óbitos confir-
mados nesta terça-feira (31), 
a cidade chegou à marca de 
1 mil mortes provocadas pela 
doença e com os 24 óbitos 
desta quarta-feira (31), já são 
1.024 neste ano. Foram 283 
óbitos a mais que os 741 regis-
trados em todo o ano de 2020, 
o que representa 34% a mais 
que a quantidade verificada no 
ano passado.

“Nesse ultimo mês (março), 
Uberlândia apresentou taxas 
de mortalidade superiores a 
de muitos estados Brasileiros”, 
apontou o epidemiologista Ste-
fan Vilges de Oliveira, que tam-
bém é docente da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). 
Entre os dias 1º e 10 de março, 
a cidade teve 242 mortes pro-
vocadas pela doença, número 
maior que os apresentados 

pelos estados do Acre, Ala-
goas, Amapá, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Tocantins e Distrito Federal. 

Impulsionada pelas festas 
clandestinas reunindo jovens, 
encontros familiares de fim de 
ano e pelas variantes de Ma-
naus e do Reino Unido, já iden-
tificadas na cidade, além das 
aglomerações no transporte 
público, a pandemia provocou 
o colapso do sistema de saú-
de de Uberlândia. Nestes três 
primeiros meses de 2021, além 
de fazer disparar o número de 
mortes na cidade, chegando ao 
recorde de 36 óbitos por Covid 
em 24 horas, no dia 10 de mar-
ço, a chamada segunda onda 
da doença lotou as Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
hospitais do segundo maior 
município de Minas Gerais. 

No início de março, a cida-
de chegou a ter cerca de 200 
pacientes com coronavírus à 
espera por uma vaga em UTI. 
“É uma avalanche de pessoas 
que chegam às unidades”, 
disse o secretário municipal 

de Saúde, Gladstone Rodri-
gues, à época. O quadro fez o 
município montar um Hospital 
de Campanha no Hospital Mu-
nicipal para atender pacientes 
com outras doenças para 
aliviar as Unidades de Atendi-
mento Integrado (UAIs), que, 
segundo relatos de médicos, 
estavam com pacientes sendo 
atendidos nos corredores e até 
em cadeiras.

Até hospitais particulares 
chegaram a restringir atendi-
mentos de pronto-socorro e de 
várias especialidades durante 
dias, pois estavam com enfer-
marias e UTIs totalmente ocu-
padas. Ainda nesta semana, o 
Diário apurou que a pandemia 
tem causado problemas aos 
hospitais particulares. Em 
reportagem veiculada nesta 
quarta, a reportagem mos-
trou que quatro hospitais têm 
enfrentado dificuldades para 
comprar medicamentos usa-
dos na intubação de pacientes 
com Covid.

Hoje, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, 713 pa-
cientes estão hospitalizados, 

com sintomas do coronavírus, 
nas redes pública e privada de 
Uberlândia. Destes, 297 estão 
internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 416 
em leitos de enfermaria. Tam-
bém de acordo com o informe, 
a ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal continua em 100%, 
assim como a ocupação geral 
dos leitos de UTI na rede mu-
nicipal.

Mesmo estando há cerca 
de um mês e meio com toque 
de recolher, das 20h às 5h, 
lei seca e a maioria das ativi-
dades econômicas fechadas, 
como comércio de centro e de 
bairros, shoppings, clubes e 
academias, as UTIs da rede 
municipal de saúde estão 
100% ocupadas há mais de 
30 dias. E os números de pa-
cientes com Covid internados 
em UTIs e enfermarias, nas 
redes pública e privada, giram 
em torno de 300 e mais de 400, 
respectivamente, há mais de 
um mês também.

UBERLÂNDIA
MARLÚCIO FERREIRA

Mesmo com toque de recolher desde 
o fim de fevereiro, cidade segue com 
UTIs lotadas e ainda não reduziu óbitos
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Vereador é alvo de duas 
representações no MPE
 | CRISTIANO CAPOREZZO FEZ PUBLICAÇÃO DEFENDENDO O TRATAMENTO PRECOCE DA COVID 

 � FERNANDO NATÁLIO

Duas representações 
contra o vereador Cris-
tiano Caporezzo (Pa-

triota) foram feitas à Comissão 
de Ética e Decoro Parlamen-
tar da Câmara Municipal de 
Uberlândia. Elas pedem que 
a Comissão apure possível 
irregularidade na conduta do 
parlamentar por ter postado um 
vídeo em suas redes sociais 
com a legenda “A solução para 
a crise em Uberlândia”. Neste 
material, o vereador argumen-
ta que o prefeito da cidade 
de São Lourenço (MG) teria 
zerado as internações e as 
mortes por Covid-19 através da 
adoção de tratamento precoce. 

Uma das representações 
foi feita pelo Ministério Público 
Estadual (MPE) e a outra é 
de autoria de cinco cidadãos: 
Gabriel Santos Miranda, Gui-
lherme Rossi Grossi, Roberto 
Rezende Filho, Manoel Lucas 

Ferreira Campos e Jander Te-
les Corrêa. Ambas chegaram 
ao Legislativo na manhã desta 
quarta-feira (31) e, segundo 
a Diretoria de Comunicação 
da Casa, já estão no gabinete 
do presidente da Câmara, ve-
reador Sérgio do Bom Preço 
(PP), para o conhecimento 
do mesmo. Na sequência, as 
representações serão enca-
minhadas ao procurador jurí-
dico do Legislativo, que dará 
parecer sobre elas e enviará à 
Comissão de Ética e Decoro.

De acordo com a repre-
sentação feita pelos cinco 
cidadãos, o Artigo 4º Inciso V 
do Código de Ética e Decoro 
da Câmara prevê que a Co-
missão de Ética deve “comba-
ter a prática de elaboração e 
disseminação das chamadas 
fake News”. Ainda segundo 
a representação, no vídeo, o 
vereador Cristiano Caporezzo 
afirma que nenhum comércio 
foi fechado na cidade de São 
Lourenço, que o turismo conti-

LEGISLATIVO

COMBATE À COVID

Idosos de 70 e 71 anos são vacinados no UTC
 � DA REDAÇÃO

Dando continuidade à vaci-
nação contra a Covid-19, a Pre-
feitura de Uberlândia vacinou, 
nesta quarta-feira (31), 3.775 
pessoas. Foram imunizados 
idosos com idade entre 70 e 
71 anos, além da aplicação da 
segunda dose para os vacina-
dos com a primeira no dia 10 de 
março. As aplicações e todas 
as doses estão sendo feitas por 
meio de agendamento prévio, 
com envio de mensagem de 
texto pelo celular (SMS).

A vacinação deste público 
ocorreu pelas duas entradas do 
Uberlândia Tênis Clube (UTC) 
e também no estacionamento 

do Centro Administrativo pelo 
sistema de drive-thru. A vaci-
nação no drive-thru segue con-
forme cronograma divulgado 
anteriormente Pelo executivo 
municipal. Nesta quinta-feira 
(1º), também no sistema de 
drive-thru, será aplicada a se-
gunda dose em quem vacinou 
no dia 11 de março.  

Foram vacinados apenas 
os idosos que fizeram agen-
damento prévio no Portal da 
Prefeitura e que receberam a 
mensagem de texto no celular 
(SMS). A Prefeitura reforça 
que, para evitar a formação 
de fila tanto no UTC quanto 
no drive-thru do Centro Ad-

ministrativo, é importante que 
cada cadastrado esteja atento 
à data, ao horário e ao local 
informados na mensagem de 
confirmação.

Nesta terça-feira (30) foram 
imunizadas 3.352 pessoas. A 
vacinação do drive-thru imu-
nizou idosos com 72 e 71 
anos. Já no UTC, receberam 
a primeira dose os trabalha-
dores da saúde, bem como 
outros idosos com 71 anos. 
A imunização no UTC foi feita 
em entradas separadas: pela 
avenida Getúlio Vargas, para 
trabalhadores da saúde, e pela 
avenida Cipriano del Fávero, 
para os idosos.

A Prefeitura lembra que, 
para a segurança de todos, é 
necessário respeitar o distan-
ciamento social, usar máscara 
e higienizar constantemente 
as mãos. O novo ponto de va-
cinação no UTC (entrada pela 
avenida Cipriano del Favero) 
tem 20 postos de vacinação 
para possibilitar a imunização 
de uma média de 60 pessoas 
a cada meia hora e acomodar 
o público adequadamente 
dentro do ginásio. No entanto, 
nesta terça, o Diário mostrou 
que a espera pela imunização 
provocou filas na área externa 
do UTC, com formação de 
aglomerações de idosos.

nua funcionando normalmente 
e não há internações e mortes 
por Covid-19, seguindo com 
a pergunta “Qual é o segredo 
desse milagre, prefeito?”. Em 
resposta, o prefeito segue na 
defesa da adoção do tratamen-
to precoce da doença.

Na representação, os auto-
res mencionam que “em uma 
simples pesquisa no Google é 
possível constatar a inveraci-
dade das informações alega-
das no presente vídeo”. Ainda 
de acordo com a o documento, 
“no dia 19/03/2021 a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 

para Covid-19 na cidade é 
de 100%”. Os autores citam, 
ainda, que este não foi o único 
episódio em que o vereador fez 
a defesa pública de tratamento 
precoce ao Covid-19, já que 
mantém esse posicionamento 
também em suas redes sociais.

A reportagem do Diário 
tentou contato com o vereador 
Cristiano Caporezzo para que 
ele tivesse a oportunidade de 
se manifestar sobre as repre-
sentações na Comissão de 
Ética, mas até o fechamento 
desta edição não houve re-
torno. 

ALINE REZENDE/CMU

Parlamentar (de 
pé) tomou posse 
no dia 1º de março
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Campanha de imunização 
contra gripe começa dia 12
 | UBERLÂNDIA REALIZARÁ PRIMEIRA FASE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

 � DA REDAÇÃO

Para minimizar as compli-
cações decorrentes das 
infecções causadas pelo 

vírus Influenza, principalmente 
no inverno, quando as pessoas 
estão mais propícias a algum 
tipo de infecção respiratório-vi-
ral, começa no dia 12 de abril 
a 23ª Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Influenza. 
O período de imunização será 
de 12 de abril a 9 de julho.  

De acordo com o cronogra-
ma do Ministério da Saúde, a 
campanha será dividida em 
três etapas. Na primeira, que 
acontecerá de 12 de abril a 
10 de maio, poderão vacinar 
as crianças de seis meses a 
menores de seis anos (5 anos, 
11 meses e 29 dias), grávidas 
em qualquer idade gestacio-
nal, mulheres no pós-parto e 
trabalhadores de saúde. De 
11 de maio a 8 de agosto, será 
a vez dos idosos com mais de 
60 anos e os professores de re-
ceber a doses. A terceira etapa 
será de 9 de junho a 9 de julho 
para outros grupos prioritários, 

como pessoas com comorbi-
dades, forças de segurança e 
salvamento, caminhoneiros, 
entre outros.   

A primeira etapa da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
Contra a Influenza acontecerá 
em todas as salas de vacinas 
da rede municipal de saúde. 
Devido à situação da pan-
demia, todas as medidas de 
prevenção à transmissão de 
doenças serão adotadas para 
garantir a segurança da comu-
nidade.  

Neste ano, a imunização 
contra a gripe coincidirá com a 
vacinação contra a Covid-19. 
Segundo a recomendação do 
Ministério da Saúde, devido à 
gravidade das complicações 
provocadas pelo novo corona-
vírus, a administração da vaci-
na contra a Covid-19 deve ser 
priorizada em quem faz parte 
do grupo prioritário e ainda não 
recebeu as doses. “Quando 
começar a vacinação contra a 
gripe ainda estaremos vacinan-
do os idosos e trabalhadores 
da saúde contra a Covid-19. 
Portanto, vamos priorizar essa 

proteção e agendar a da gripe 
posteriormente, respeitando 
o intervalo mínimo de 14 dias 
entre as vacinas”, explicou a 
coordenadora do Programa de 
Imunização, Cláubia Oliveira.

 � IMPORTÂNCIA DA 
VACINAÇÃO

A vacinação que imuniza 
a população na rede pública 
é trivalente, ou seja, protege 
contra três tipos de Influenza: 
A (H1N1), A (H3N2) e B. A 
vacina é segura e reduz as 
complicações que podem levar 
aos casos graves da doença, 
internações ou, até mesmo, 
óbitos. Por isso, é preciso que 
o público-alvo compareça aos 
postos para receber as doses.

Além do mais, a possibili-
dade da circulação dos vírus 
influenza e do SARS-CoV-2 
(Covid-19) reforça desta vez 
a importância da prevenção, 
conforme destaca a coorde-
nadora, Cláubia Oliveira.  “A 
vacinação contra a Influenza 
reduz as chances de desenvol-
ver formas graves da doença, 

prevenindo hospitalizações, 
mortes e consultas nas unida-
des de saúde. Com isso, alivia 
a sobrecarga no sistema de 
saúde durante a pandemia”.

 � A INFLUENZA

Também conhecida como 
gripe, a Influenza é uma in-
fecção viral aguda que afeta o 
sistema respiratório. Se não for 
tratada a tempo, pode causar 
complicações graves e levar 
à morte, principalmente nos 
grupos de alto risco.

Assim como no caso da 
Covid-19, a transmissão ocorre 
por meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa conta-
minada ao falar, tossir e espir-
rar. Também se dá pelas mãos, 
que, após contato com super-
fícies recém-contaminadas por 
secreções respiratórias, podem 
levar o agente infeccioso direto 
à boca, aos olhos e ao nariz. Os 
sinais e sintomas da doença 
são muito variáveis, podendo 
ocorrer desde a infecção as-
sintomática, até formas graves.

PREVENÇÃO
SECOM/PMU

Vacina trivalente 
protege contra 
Influenzas: A 
(H1N1), A (H3N2) e B
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MPE pede investigação 
contra marinas e rancho
 | AÇÃO APONTA CONSTANTES AGLOMERAÇÕES E FESTAS EM EMBARCAÇÕES NO LOCAL

 � BRUNA MERLIN

O Ministério Público Esta-
dual (MPE), por meio da 
Promotoria de Justiça 

de Defesa do Cidadão, instau-
rou um processo administrativo 
sancionatório contra o proprie-
tário de um rancho e três mari-
nas localizadas na Represa de 
Miranda e seus representantes. 
A ação se deu em razão de 
constantes aglomerações de 
pessoas em barcos, lanchas 
e diversos tipos de embarca-
ções às margens da represa, 
além de festas em ranchos e 
chácaras.

Segundo o autor do pro-
cesso, promotor de Justiça 
Fernando Martins, o processo 
leva em consideração a infra-
ção das medidas de preven-
ção do contágio da Covid-19, 
dentre elas, toque de recolher, 
proibição de comercialização 
de bebidas alcoólicas e restri-
ções às festas ou outros tipos 
de confraternização. 

O levantamento das in-
frações foi feito com apoio 
da Polícia Militar (PM), que 
já realizou uma operação no 
local para reprimir os eventos 
e aglomerações. O relatório 
demonstrou que três centros 
portuários localizados na Re-
presa de Miranda abrigam 
diversas embarcações que es-
tavam sendo comercializadas 
para festas, desrespeitando 
as normas expedidas pelos 
órgãos oficiais. 

MIRANDA

Além disso, foi constatado 
também que muitas embarca-
ções estavam sendo atracadas 
em um rancho próximo. No 
local, foi confirmada a presença 
de muitas pessoas realizando 
eventos com som alto e bebida 
alcoólica. 

Devido à situação, o pro-
motor Fernando Martins re-
quisitou um inquérito policial 
contra os responsáveis pelas 
marinas, bem como o proprie-
tário do rancho mencionado. 
Foi pedido ainda que a investi-

gação se expanda para outras 
propriedades que ficam em 
torno da Represa de Miran-
da. “Também a investigação 
policial deverá observar a 
contribuição dos ranchos de 
propriedade de expoentes 
da música brasileira naquela 
represa”, constou o promotor 
no documento.

O promotor de Justiça reco-
mendou ainda que as marinas 
identifiquem as lanchas que 
foram retiradas de suas alo-
cações, no prazo de 24 horas, 

e repassem informações das 
pessoas que utilizaram as em-
barcações para a Polícia Militar, 
Polícia Civil e Procon Estadual.

Também ficou recomendado 
às marinas a responsabilidade 
de informar aos proprietários de 
embarcações sobre a proibição 
de aglomeração, comerciali-
zação de bebidas alcoólicas e 
realização de festas. Por fim, foi 
solicitado que os responsáveis 
pelos centros portuários exijam 
o teste de Covid-19 para a utili-
zação das embarcações.

ARQUIVO DIÁRIO

Promotoria requisitou 
inquérito policial 
contra os responsáveis



BANCO TRIÂNGULO S.A.
CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622

Edital de Convocação de Acionistas para Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas do Banco Triângulo S.A. (“Tribanco”) convidados a participar da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária a realizar-se das 16:00 às 17:00 horas do dia 07 de abril de 2021, na sede da sociedade, na Av. 
Cesário Alvim, 2209, Bairro Aparecida, Uberlândia/MG, sendo disponibilizado o acesso também por videoconferência 
através do link https://us02web.zoom.us/j/87512197961, a fim de: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020;  
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre a 
proposta de verba global para remuneração dos administradores, para o ano de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) deliberar sobre proposta de aumento de capital social mediante emissão de novas ações e, por 
consequência a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) Eleição do Conselho de Administração, 
para mandato de 2 (dois) anos; (vi) deliberar sobre a alteração das cláusulas que tratam da Ouvidoria Interna, para 
adequá-las ao Art. 9, II da Resolução 4.433, de 23 de Julho de 2015; e (vii) aprovar a consolidação do Estatuto. 

Juscelino Fernandes Martins - Presidente do Conselho de Administração

BRASIL & MUNDO | 7DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

Anvisa aprova utilização 
emergencial da Janssen
 | GOVERNO FEDERAL JÁ ADQUIRIU 38 MILHÕES DE DOSES DO IMUNIZANTE

 � AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) aprovou a autoriza-

ção temporária para uso, em 
caráter emergencial, da vaci-
na da Janssen, um braço da 
Johnson & Johnson. O governo 
federal já adquiriu 38 milhões 
de doses do imunizante.

Seguindo a recomendação 
da área técnica da Anvisa, a 
maioria dos diretores votou 
pela permissão de uso com 
base em uma avaliação de que 
os benefícios da vacina supe-
ram os riscos trazidos por ela.

A posição foi puxada pela 
relatora, diretora Meiruze Frei-
tas. “Esta relatoria conclui que 
os especialistas da Anvisa 
avaliaram que vacina atende às 
expectativas da agência quanto 
aos requisitos de qualidade, 
segurança e eficácia”, concluiu.

Conforme a área técnica, o 
imunizante pode ser aplicado 
em pessoas com mais de 18 
anos, com ou sem comorbida-
des. A eficácia geral demons-
trada pela farmacêutica no 
processo de submissão foi de 
66,9%. Quando considerados 
casos graves, a eficácia com-
provada foi de 76,7% após 14 
dias e 85,4% depois de 28 dias.

Diferentemente das vaci-
nas de outros fabricantes, a 
da Janssen tem eficácia com 
apenas uma dose. Esta foi a 
quinta vacina aprovadas pela 
Anvisa, entre aquelas que ob-
tiveram registro e as permitidas 
em caráter emergencial.

O gerente geral de Medica-
mentos e Produtos Biológicos 
da Anvisa, Gustavo Mendes, 
afirmou que os estudos e do-
cumentação analisados pela 
equipe técnica da agência 
confirmaram a eficácia e as 
condições adequadas para o 

SAÚDE

uso no combate à covid-19.
Segundo Mendes, a vacina 

tem duração de até três meses 
com armazenamento entre 
2º e 8ª. Quando retirados do 
acondicionamento térmico, os 
lotes ou frascos têm até seis 
horas para serem utilizados 
mantendo a eficácia.

Na análise sobre a cadeia 
produtiva da vacina, foram ava-
liados os diferentes locais onde 
ela ou algum insumo usado são 
desenvolvidos. A gerente geral 
de Inspeção e Fiscalização 
Sanitária, Ana Carolina Araújo, 
informou que foram apresen-
tadas informações sobre oito 
locais na cadeia produtiva. “A 
estrutura física das plantas 
fabris e atividades e os siste-
mas de garantia da qualidade 
se mostraram satisfatórios”, 
afirmou.

As equipes técnicas da 
Anvisa também examinaram 
problemas de eventuais riscos 
adversos, sem que essas pos-
sibilidades tenham sido reve-
ladas para além das reações 
normais da vacinação.

Gustavo Mendes destacou 
alguns pontos que carecem 
de mais informações, deno-
minados no processo de “in-
certezas”. “Ainda precisam ser 

gerados dados para subsidiar o 
processo de fabricação em lar-
ga escala. Nem todos os locais 
de fabricação têm a sua larga 
escala, a sua capacidade de 
fabricação de lotes industriais, 
bem caracterizada”, comentou.

Mesmo assim, tanto os re-
presentantes da área técnica 
quanto os diretores da Anvisa 
destacaram que os benefícios 
superam os riscos. A relatora 
Meiruze Freitas ressaltou que 
a agência continuará monito-
rando a aplicação da vacina 
e poderá demandar novas 
informações ou medidas de 
mitigação de riscos.

A relatora também destacou 
o fato dos estudos clínicos não 
terem analisado a eficácia da 
vacina para novas variantes 
do coronavírus. Assim, esse 
aspecto ainda está carente de 
comprovação por novos en-
saios clínicos.

Meiruze lembrou a impor-
tância de as equipes de saúde 
não misturarem as vacinas. 
A imunização com vacinas já 
aprovadas em esquema de 
duas doses devem ser feita 
com o mesmo tipo de vacina. 
“Não há resultados suficien-
tes sobre os resultados com 
vacinas de dois fabricantes 
diferentes”, afirmou.

“O desenvolvimento de no-
vas vacinas é complexo, mas, 
neste momento da pandemia, 
a ciência permitiu o desenvol-
vimento de produtos bastante 
inferiores aos normalmente 
praticados. Tal situação faz 
com que o regulador deva con-
siderar todas as informações 
benefício-risco. Todas os cinco 
pedidos autorizados até agora 
foram analisados de forma 
rigorosa”, disse o diretor Alex 
Campos.

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Diferente de outros 
fabricantes, vacina 
tem eficácia com 
apenas uma dose

QUINTA-FEIRA
01 DE ABRIL DE 2021



Balanço Anual 2020

Tribanco Corretora de Seguros S.A.  CNPJ nº 09.602.520/0001-49

Juntos com o varejo brasileiro

www.tribanco.com.br

2020 2019
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 10.530 7.714
Ajustes inclusos que não afetam o fluxo de caixa:
 Depreciações e amortizações 215 111
Lucro Líquido antes das mudanças 
 no capital de giro 10.745 7.825
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber (222) 388
 Impostos antecipados e a recuperar 37 (94)
 Aplicações financeiras (10.326) (6.132)
 Outros ativos (132) 28
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores 268 407
 Contas a pagar para ligadas (11) (41)
 Impostos e contribuições a recolher 183 243
 Outras obrigações (1) (758)
 Caixa líquido proveniente das 
  atividades operacionais 541 1.866
 Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de imobilizado de uso – (5)
Aplicação no intangível (267) (1.821)
Caixa líquido usado nas 
 atividades de investimento (267) (1.826)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento (Redução) de financiamentos - 
 Adiantamento de parceiros diversos (4) (5)
Caixa líquido usado nas 
 atividades de financiamento (4) (5)
Aumento/redução do caixa e equivalentes 
 de caixa 271 35
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 88 53
Caixa e equivalentes de caixa no fim 
 do exercício 359 88

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Ativo
Nota  

explicativa 2020 2019
Ativo circulante 1.889 1.300
 Caixa e equivalentes de caixa 3 359 88
 Contas a receber de clientes 5 1.249 1.027
 Impostos a recuperar 6 139 176
 Outros ativos 7 142 9
Não circulante 20.089 9.763
 Aplicações financeiras 4 e 11 20.089 9.763
Permanente 8 4.132 4.080
 Imobilizado 30 43
 Outros ativos intangíveis 4.102 4.037
Total do ativo 26.110 15.143

Passivo e patrimônio líquido
Nota  

explicativa 2020 2019
Passivo circulante 2.419 2.128
 Fornecedores 695 427
 Contas a pagar para ligadas 11 64 78
 Impostos e contribuições a recolher 9 919 759
 Outros passivos 10.a 741 715
Não circulante 6 10
 Outros passivos 10.b 6 10
Patrimônio líquido 12 23.685 13.154
 Capital social 3.000 3.000
 Reservas de lucros 20.685 10.154
Total do passivo e do patrimônio líquido 26.110 15.143

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota  
explicativa 2020 2019

Receita bruta de serviços 14.a 21.959 19.017
 Deduções s/Serviços (1.231) (1.073)
Lucro bruto 20.728 17.944
Receitas e despesas operacionais (7.655) (8.050)
Despesas de pessoal 14.b (5.109) (5.762)
Despesas gerais e administrativas 14.b (2.462) (2.321)
Financeiras 11 e 14 c. 399 378
Outras receitas/despesas 124 (329)
Participação no resultado (607) (16)
Lucro operacional 13.073 9.894
Resultado antes dos Impostos 13.073 9.894
 Imposto de renda e 
  contribuição social corrente 13 (2.543) (2.180)
Lucro líquido do exercício 10.530 7.714
Lucro líquido do exercício por ação R$ 3,510137 2,571333

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras

Reservas  
de lucros Lucros

Capital 
social Legal

Expan- 
são

acumu- 
lados Total

Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 3.000 649 1.791 – 5.440
Lucro Líquido do exercício – – – 7.714 7.714
Destinações:
Reserva para expansão – – 7.714 (7.714) –
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2019 3.000 649 9.505 – 13.154
Lucro Líquido do exercício – – – 10.530 10.530
Destinações:
Reserva para expansão – – 10.530 (10.530) –
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2020 3.000 649 20.036 – 23.685

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Tribanco Corretora de Seguros S/A (“Empresa”) iniciou suas operações 
em 25 de março de 2008 e tem como objeto principal a corretagem e o 
agenciamento de seguros. 
2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM. b) Base de elaboração: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. Não há efeitos na adoção dos novos pronunciamentos emitidos 
pelo CPC. c) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações 
financeiras da Empresa são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação. d) Apuração do resultado: O resultado é 
apurado pelo regime de competência, e os reconhecimentos das receitas 
estão de acordo com os critérios definidos e aprovados pelo Pronunciamento 
Técnico CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC. e) Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem contas bancárias e são classificadas como ativos financeiros 
mensurados ao valor justo e seus rendimentos são registrados no resultado 
do exercício. f) Provisão para devedores duvidosos: A Empresa 
constitui provisão, em sua totalidade, para os valores a receber vencidos 
há mais de 30 dias. A partir do 180º dia, o saldo é baixado para prejuízo. 
O critério para constituição da provisão foi definido através do julgamento 
da Administração quanto ao nível de risco, que considera a conjuntura 
econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação ao tipo 
de operação. g) Imobilizado: Avaliado ao custo histórico, deduzido das 
respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, 
que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 
no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças 
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Custos subsequentes 
são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como 
item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores 
mensurados de forma confiável. Demais reparos e manutenções são 
reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Um item do 
imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são 
determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. h) Intangível: i) Ativos 
intangíveis adquiridos separadamente: Ativos intangíveis com vida útil 
definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da 
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. 

A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada 
dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados 
no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas 
é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil 
indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. ii) Ativos 
intangíveis gerados internamente - gastos com pesquisa e desenvolvimento: 
Os gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos como despesa no 
período em que são incorridos. O ativo intangível gerado internamente 
resultante de gastos com desenvolvimento (ou de uma fase de 
desenvolvimento de um projeto interno) é reconhecido se, e somente se, 
forem verificadas todas as seguintes condições: • A viabilidade técnica, 
intenção e habilidade de completar o ativo intangível para que seja 
disponibilizado para uso ou venda; • Como o ativo intangível irá gerar 
prováveis benefícios econômicos futuros; • A disponibilidade de 
adequados recursos técnicos, financeiros e outros para completar o 
desenvolvimento do ativo intangível e para usá-lo ou vendê-lo;  
e • A habilidade de mensurar, com confiabilidade, os gastos atribuíveis ao 
ativo intangível durante seu desenvolvimento. O montante inicialmente 
reconhecido de ativos intangíveis gerados internamente corresponde à 
soma dos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a 
atender aos critérios de reconhecimento mencionados anteriormente. 
Quando nenhum ativo intangível gerado internamente puder ser 
reconhecido, os gastos com desenvolvimento serão reconhecidos no 
resultado do exercício, quando incorridos. Subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis gerados internamente são 
registrados ao valor de custo, deduzido da amortização e da perda por 
redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis 
adquiridos separadamente. iii) Baixa de ativos intangíveis: Um ativo 
intangível é baixado quando da alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso. Os ganhos ou as perdas resultantes 
da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as 
receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos 
no resultado quando o ativo é baixado. i) Valor de recuperação dos 
ativos não monetários: Os ativos não monetários estão sujeitos à 
avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência 
se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos 
seus valores. j) Benefícios a empregados: A Empresa é co-patrocinadora 
de um plano de previdência privada com contribuições definidas. As 
contribuições são efetuadas com base em um percentual da remuneração 
dos colaboradores. Os pagamentos a planos de aposentadoria de 
contribuição definida são reconhecidos como despesa quando os serviços 
que concedem direito a esses pagamentos são prestados. k) Ativos e 
passivos financeiros: Ativos financeiros: Os ativos financeiros são 
classificados nas seguintes categorias: (i) pelo valor justo através do 
resultado; (ii) mantidos até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e 
(iv) disponíveis para venda. A classificação depende da natureza e do 
propósito dos ativos financeiros e é determinada no reconhecimento 
inicial. i) Ativos financeiros pelo valor justo através do resultado: Ativos 
financeiros são mensurados ao valor justo pelo resultado quando são 
mantidos para negociação ou, no momento do reconhecimento inicial, são 

designados pelo valor justo através do resultado. Um ativo financeiro é 
classificado como mantido para negociação quando: • É adquirido 
principalmente para o propósito de venda em prazo muito curto; • É parte 
de uma carteira identificada de instrumentos financeiros que a Empresa 
administra conjuntamente e que tenha um padrão recente real de lucros 
no curto prazo; e • É um derivativo que não é designado e efetivo como 
instrumento de “hedge” em uma contabilização de “hedge”. Um ativo 
financeiro que não seja mantido para negociação pode ser designado ao 
valor justo através de lucros e perdas no reconhecimento inicial quando: 
• Essa designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência 
surgida em sua mensuração ou seu reconhecimento; • For parte de um 
grupo administrado de ativos ou passivos financeiros ou ambos, seu 
desempenho for avaliado com base no valor justo de acordo com a gestão 
dos riscos ou a estratégia de investimento documentada pela Empresa e as 
respectivas informações forem fornecidas internamente com a mesma 
base; e • For parte de um contrato contendo um ou mais derivativos 
embutidos e o CPC 48 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensuração - permitir que o contrato combinado como um todo (ativo ou 
passivo) seja designado ao valor justo através de lucros ou perdas. Ativos 
financeiros pelo valor justo através do resultado são avaliados ao valor 
justo, com ganhos ou perdas reconhecidos no resultado do exercício. 
Ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os 
dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro. ii) Mantidos até o 
vencimento: Ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis e 
datas de vencimento fixas e que a Empresa tenha a intenção e habilidade 
de manter até o vencimento são classificados nessa categoria. Ativos 
financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo 
amortizado utilizando-se o método dos juros efetivos, deduzido de 
provisão para perda do valor recuperável (“impairment”). A receita com 
juros é reconhecida aplicando-se o método da taxa efetiva. iii) Disponíveis 
para venda: Ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles que não 
são derivativos e que são designados como disponíveis para venda ou não 
são classificados nas categorias apresentadas anteriormente. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo seu valor justo. Os 
juros, a correção monetária e a variação cambial, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, quando incorridos. As variações decorrentes 
da avaliação ao valor justo são reconhecidas em conta específica do 
patrimônio líquido quando incorridas, sendo baixadas para o resultado do 
exercício no momento em que são realizadas em caixa ou consideradas 
não recuperáveis. Passivos financeiros: Os passivos financeiros são 
classificados pelo valor justo através do resultado ou como outros passivos 
financeiros. i) Passivos financeiros pelo valor justo através do resultado: São 
classificados nessa categoria os passivos financeiros mantidos para 
negociação ou quando mensurados pelo valor justo através do resultado. 
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação 
quando: • For incorrido principalmente com o propósito de recompra em 
futuro próximo. • For parte de uma carteira identificada de instrumentos 
financeiros que a Empresa administra conjuntamente e que tenha um 
padrão realizado de lucros no curto prazo. • For um derivativo que não 
esteja designado como um instrumento de “hedge” efetivo. Passivos 
financeiros que não sejam classificados como mantidos para negociação 

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DOS  
FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de reais)

para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de reais)

dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
  (Em milhares de reais)

dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
  (Em milhares de reais)

dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
  (Em milhares de reais)
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Reaviso De Licitação.Pregão Eletrônico Nº 013 /2021.TIPO "menor preço por
item"Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar licitação supramencionada - objeto: Seleção E Contratação De Empresa
Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte Visando A
Aquisição De EQUIPAMENTOS (BOMBA D'ÁGUA, SOPRADOR E ROÇADEIRA), EM
ATENDIMENTO À FUTEL. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 19 DE ABRIL DE 2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 30 de março de 2021.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para uso odontológico (limalha de prata,
material restaurador, algodão rolete dental, anestésico tópico gel entre outros).A
Diretora de Compras, no uso de suas atribuições legais, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que devido a não
publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do dia
20/04/2021 no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.Uberlândia, 31 de março
de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.DIRETORA DE COMPRAS

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 099/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

www.tribanco.com.br

Balanço Anual 2020

Tribanco Corretora de Seguros S.A.  CNPJ nº 09.602.520/0001-49

Juntos com o varejo brasileiro

A DIRETORIA

CONTADOR
Eduardo Mendes da Costa - CRC-1SP 218642/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de reais)

podem ser designados como valor justo através do resultado no 
reconhecimento inicial quando: • Tal designação eliminar ou reduzir 
significativamente uma inconsistência na mensuração ou no 
reconhecimento que poderia surgir. • Compuserem parte de um grupo de 
ativos ou passivos financeiros ou de ambos, o qual seja administrado e cuja 
“performance” seja avaliada com base em seu valor justo, de acordo com 
a administração de risco documentada ou a estratégia de investimento da 
Empresa, e as informações sobre esse grupo forem fornecidas nessa base 
internamente. • Formarem parte de um contrato contendo um ou mais 
derivativos embutidos e o CPC 48 - Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração - permitir que o contrato combinado como 
um todo (ativo ou passivo) seja designado ao valor justo através de lucros 
ou perdas. Passivos financeiros pelo valor justo através do resultado são 
demonstrados ao valor justo, com ganhos ou perdas reconhecidas no 
resultado. Os ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado 
incorporam quaisquer juros pagos no passivo financeiro. ii) Outros passivos 
financeiros: Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados ao 
valor justo, líquido dos custos da transação, e subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado usando-se o método dos juros efetivos, 
sendo as despesas com juros reconhecidas com base no rendimento. O 
método dos juros efetivos é um método que calcula o custo amortizado de 
um passivo e aloca as despesas com juros durante o período relevante. A 
taxa de juros efetiva é a taxa que exatamente desconta pagamentos 
estimados futuros de caixa através da vida esperada do passivo financeiro 
ou, quando aplicável, por um período menor. l) Provisões, ativos e 
passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados 
de acordo com os critérios definidos e aprovados pelo Pronunciamento 
Técnico CPC nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC, sendo os principais critérios os seguintes: 1) Ativos Contingentes - 
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos. 2) Provisões Passivas - são reconhecidas 
nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores 
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de 
uma ação judicial ou administrativa e sempre que os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. 3) Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são 
divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como 
perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação. 4) Obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se a demandas administrativas 
ou judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes 
discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. m) Imposto de renda e 
contribuição social: A Empresa optou pela apuração do imposto de 
renda e da contribuição social pelo Lucro Presumido, nos exercícios 
demonstrados. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada 
para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das 
pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração do lucro real. 
O imposto de renda foi constituído à alíquota de 15%, acrescido do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil; e a 
contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre a base tributável. 
O lucro tributável é obtido a partir da presunção da sua Receita Bruta, 
à alíquota de 32%, acrescido das demais receitas. A receita bruta 
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, 
o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de 
conta alheia, excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os 
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos 
cobrados, destacadamente do comprador ou contratante, e dos quais o 
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário. 
n) Uso de estimativas: A preparação das demonstrações financeiras 
requer a adoção de estimativas por parte da Administração impactando 
certos ativos e passivos, divulgações sobre contingências passivas e receitas 
e despesas nos exercícios demonstrados. Uma vez que o julgamento da 
Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de 
ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir 
dessas estimativas.
3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

2020 2019
Disponibilidades 359 88
Total 359 88
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão representadas, em sua totalidade, por Certificados de Depósito 
Bancário - CDBs pós fixados, classificados como disponível para venda, 
emitidos pelo Banco Triângulo S.A., no montante de R$ 20.089 (R$ 9.763 
em 2019), com vencimento até 2025. 

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, referem-se, principalmente, 
a valores a receber de seguradoras pela corretagem e agenciamento 
de seguros. 
6. IMPOSTOS A RECUPERAR
Referem-se principalmente, a crédito com impostos retidos sobre 
corretagem de seguros. 
7. OUTROS ATIVOS
Referem-se principalmente, despesas antecipadas e a adiantamentos 
a funcionários. 
8. PERMANENTE
É representado por: a) Imobilizado:

2020
Equipamen- 

tos de in- 
formática

Insta- 
lações

Máquinas  
e equipa- 

mentos

Móveis  
e uten- 

sílios Total
Taxas Anuais 
 de Depreciação 20% 10% 10% 10%
Custo
Saldo anterior 94 52 6 80 232
 Aquisições – – – – –
Saldo atual 94 52 6 80 232
Depreciação
Saldo anterior (60) (52) (5) (72) (189)
 Despesa (9) – (1) (3) (13)
Saldo atual (60) (52) (5) (72) (189)
Saldo no início 
 do período 34 – 1 8 43
Saldo no fim 
 do período 25 – – 5 30

2019
Equipamen- 

tos de in- 
formática

Insta- 
lações

Máquinas  
e equipa- 

mentos

Móveis  
e uten- 

sílios Total
Taxas Anuais 
 de Depreciação 20% 10% 10% 10%
Custo
Saldo anterior 89 52 6 80 227
 Aquisições 5 – – – 5
Saldo atual 94 52 6 80 232
Depreciação
Saldo anterior (51) (51) (4) (69) (175)
 Despesa (9) (1) (1) (3) (14)
Saldo atual (60) (52) (5) (72) (189)
Saldo no início 
 do período 38 1 2 11 52
Saldo no fim 
 do período 34 – 1 8 43
b) Intangível: 2020

Software em 
desenvolvimento

Softwares e 
aplicativos Total

Taxas Anuais de Amortização 20%
Custo
Saldo anterior 3.405 1.985 5.390
 Aquisições/Transferências (325) 592 267
Saldo atual 3.080 2.577 5.657
Amortização
Saldo anterior – (1.353) (1.353)
 Despesa – (202) (202)
Saldo atual – (1.555) (1.555)
Saldo no início do período 3.405 632 4.037
Saldo no fim do período 3.080 1.022 4.102

2019
Software em 

desenvolvimento
Softwares e 
aplicativos Total

Taxas Anuais de Amortização 20%
Custo
Saldo anterior 1.997 1.572 3.569
 Aquisições 1.408 413 1.821
Saldo atual 3.405 1.985 5.390

.
Amortização
Saldo anterior – (1.256) (1.256)
 Despesa – (97) (97)
Saldo atual – (1.353) (1.353)
Saldo no início do período 1.997 316 2.313
Saldo no fim do período 3.405 632 4.037

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
São representados por:

2020 2019
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 449 322
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 200 160
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 72 79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 64 81
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - 
 COFINS 70 65
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 21 23
Imposto Sobre Serviços - ISS 29 18
Programa de Integração Social - PIS 14 11
Total 919 759
10. OUTROS PASSIVOS
a) Circulante: É composto da seguinte maneira:

2020 2019
Participação dos colaboradores 327 268
Adiantamento de Clientes Diversos 38 40
Provisão para férias e encargos 348 361
Previdência privada a pagar 13 35
Outros 15 11
Total 741 715
b) Não circulante: É composto pelo saldo da parceria junto ao Santander 
pelo processamento de folha de pagamento. 
11. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS

2020 2019
Ativos (Passivos):
Aplicações financeiras (i) 20.809 9.763
Contas a pagar para ligadas:
Banco Triângulo S.A. (60) (75)
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. (4) (3)
Receitas:
Receitas financeiras (i) 399 378
Despesas
Despesas financeiras (i) (3) (2)
Despesas administrativas (i) (920) (1.113)
(i) Referem-se a operações realizadas com o Banco Triângulo S.A. 
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: O capital social no valor de R$ 3.000.000,00 é 
representado por 3.000.000 ações, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
sendo a empresa uma subsidiária integral do Banco Triângulo S.A. 
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A seguir está demonstrada a despesa de imposto de renda e da  contribuição 
social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019:

2020 2019
Receita Bruta de serviços 21.959 19.017
Base de Cálculo Presumido 7.027 6.085
Receitas Financeiras 399 383
Outras Receitas 125 15
Acréscimos a Base de Cálculo 524 398
Base de Cálculo IRPJ/CSLL 7.551 6.483
Imposto de renda e contribuição social 
 às alíquotas vigentes (34%) (2.567) (2.204)
Redutor IRPJ adicional 24 24
Despesa imposto de renda e contribuição social (2.543) (2.180)
14. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a 
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita líquida de prestação de serviços somou em 2020 
R$ 20.728, apresentando um aumento de 16% em relação ao ano anterior 
(R$ 17.944 em 2019). b) A despesa com pessoal totalizou R$ 5.109 
(R$ 5.762 em 2019) onde inclui-se compartilhamento de estrutura 
administrativa R$ 650 (R$ 732 em 2019). As despesas gerais e 
administrativas referem-se, principalmente, a despesas com prestação de 
serviços R$ 1.371 (R$ 1.103 em 2019), despesas com depreciação e 
amortização R$ 215 (R$ 111 em 2019), despesas com marketing R$ 511 
(R$ 368 em 2019), entre outras. c) Receitas financeiras referem-se, 
basicamente, às aplicações financeiras no montante de R$ 397 (R$ 383 
em 2019).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CONSU-
MIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL - Número 01/2021 – A Cooperativa de Consumidores de 
Energia Lugar ao Sol, CNPJ 32.899.545/0001-78, por seu presidente Gustavo Malagoli Buiatti, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data soma-se 82 
em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
na Rua Maria Silva Garcia, nº 403, bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-634, Uberlândia/MG, no dia 14 
de abril de 2021. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 15:00 horas, com 
a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 16:30 horas, no mesmo dia e local, com 
a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em 
terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do exercício de 2020 compreendendo:
 a) Relatório da Gestão;
 b) Balanço Geral;
 c) Demonstração de Sobras Apuradas ou das Perdas;
 d) Parecer do Conselho Fiscal; e
 e) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;
II – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas
III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

Uberlândia-MG, 01 de abril de 2021.
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL

Gustavo Malagoli Buiatti

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - lª Assembleia Geral Ordinária de 2021- 28 de abril de 2021 - Primeira 
Convocação - O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da Lei 
e do Contrato Social convoca os senhores sócios para reunirem-se na lª Assembleia Geral Ordinária de 2021 a 
ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, n° 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-
MG, no dia 28 de abril de 2021, em primeira chamada, às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, e, em 
segunda e última chamada, às 18 (dezoito) horas, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) A tomada e apreciação das contas da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, após a leitura do parecer do Conselho Fiscal, e deliberação sobre o Balanço Patrimonial 
e o de Resultado Econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Eleição do Conselho 
Fiscal; (iii) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria Clínica 
e jetons de presença dos conselheiros administrativos e fiscais. Não havendo quórum de instalação fica desde 
já determinada a segunda convocação para o dia 4 de maio de 2021, no mesmo horário e local, sem prejuízo 
de nova convocação editalícia. Nota: 1. A Assembleia acontecerá de forma presencial e digital, em virtude 
da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do Coronavírus e garantir a segurança de 
todos. Esta opção está autorizada pela Lei n° 14.030/2020 e regulamentada pela Instrução Normativa DREI n° 
79/2020 e n° 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do horário estipulado para abertura 
dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da Assembleia. 3. Os sócios 
poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

 Uberlândia-MG, 29 de março de 2021. 
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 
jucemg, devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: 
Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 
3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.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: LEILO-
ERIO 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- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, 
com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de 
Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA: 06 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS 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 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
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, 26 de marco de 2.021.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

01 09 273,14 m² 200.924 R$ 153.349,42 R$ 162.037,43

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 
jucemg, devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: 
Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 
3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.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: 
LEILOEIRO 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- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, 
com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de 
Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA: 06 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 111:00 HORAS com término as 12h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ 
REALIZADA 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 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 11:00 HORAS com término as 12h00min
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, 26 de marco de 2.021.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

04 09 281,06 m² 200.927 R$ 157.795,96 R$ 166.320,34

OBJETO: Construção de Jazigos.A Diretoria de Compras, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração
do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 16/04/
2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. Informa ainda, que o detalhamento
das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal https://www.gov.br/compras/pt-br, que será republicado com as
devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia,
31 de março de 2021.Mônica Maria Costa

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

 Nº. 096/2021
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Brasil tem 1ª vitória na 
Liga Americana de Rugby
 | COBRAS ATROPELA CAFETEROS PRO, DA COLÔMBIA, EM JOGO DA QUARTA RODADA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Cobras, franquia que 
representa o Brasil na 
Superliga Americana 

de Rugby (SLAR), conquistou 
a primeira vitória na competi-
ção, que é disputada no Chile 
e no Uruguai. Nesta terça-feira 
(30), os brasileiros derrotaram 
os colombianos do Cafeteros 
Pro por 30 a 14 no Estádio 
Nacional, na capital chilena 
Santiago, pela quarta rodada 
do primeiro turno.

O triunfo manteve a fran-
quia brasileira na quinta posi-
ção entre seis participantes, 
com cinco pontos - quatro da 
vitória sobre o Cafeteros e 
um da derrota para o Peña-

rol (Uruguai), pela equipe ter 
feito pelo menos quatro tries 
no jogo. O próximo duelo 
será domingo (4), às 16h30 
(horário de Brasília), contra 
o Selknan (Chile), novamente 
no estádio Nacional de San-
tiago. O compromisso encerra 
a participação do Cobras no 
primeiro turno. O segundo, 
que será disputado no Uru-
guai, vai de 11 de abril a 1º 
de maio.

Lucas “Zé” Tranquez, An-
dré “Buda” Arruda e Franco 
Giudice assinalaram os três 
tries (jogadas em que o atleta 
cruza a linha final do campo 
com a bola e a coloca no 
chão, anotando cinco pontos) 
do Cobras. A franquia brasi-
leira ainda pontuou com três 

conversões (chute entre as 
traves, com têm formato de H, 
que a equipe tem direito após 
o try, com valor de dois pon-
tos): duas de Moisés Duque e 
uma de Josh Reeves. Os dois 
ainda converteram dois pe-
nais (um ponto cada) e o time 
também contou com um drop 
goal (quando o jogador deixa 
a bola tocar o chão e a chuta 
em seguida entre as traves) 
de Duque, que garantiu mais 
três pontos.

Após a derrota para o 
Peñarol, por 33 a 24, o Co-
bras foi superado pelo Olimpia 
Lions (Paraguai) por 44 a 8. A 
estreia na competição, a prin-
cípio, seria contra o Jaguares 
XV (Argentina) no último dia 
16, mas o surto de casos do 

novo coronavírus (covid-19) 
que atingiu o elenco brasileiro 
antes da viagem para o Chile 
fez o jogo ser adiado. Como 
não foi possível remarcar o 
duelo, a franquia argentina foi 
declarada vencedora por 20 
a 0, conforme prevê o regula-
mento do torneio em situações 
em que um dos times não atua 
por “problemas sanitários”.

A Superliga é a principal 
entre clubes da América do 
Sul e faz parte da preparação 
dos jogadores que integram a 
seleção brasileira masculina 
de rugby e disputarão a Elimi-
natória para a Copa do Mundo 
da modalidade, na França, em 
2023. A previsão é que o clas-
sificatório ocorra na sequência 
do SLAR, em junho.

CONQUISTA
GASPAFOTOS/SLAR

Triunfo manteve a franquia 
brasileira na quinta posição 
entre seis participantes

ESPORTE | 11DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
01 DE ABRIL DE 2021



Olimpíada é luz no fim do 
túnel, diz Thomas Bach
 | EM ATENAS, PRESIDENTE DO COI ESTEVE COM PRIMEIRO-MINISTRO DA GRÉCIA

 � AGÊNCIA BRASIL

A Olimpíada de Verão de Tó-
quio mostra que existe luz 
no fim do túnel da pandemia 

do novo coronavírus (covid-19), 
disse Thomas Bach, presidente 
do Comitê Olímpico Internacional 
(COI), nesta terça-feira (30).

Bach estava em Atenas para 
assistir a cerimônia de apresenta-
ção da nova iluminação do Estádio 
Panatenaico, o estádio de mármo-
re que sediou os primeiros Jogos 
modernos em 1896.

“Nós nos encontramos pela 
última vez bem no começo da 
pandemia, e agora espero estar-
mos nos encontrando perto do 
fim da pandemia”, disse Bach ao 
primeiro-ministro grego, Kyriakos 
Mitsotakis. “Vemos, ou começa-
mos a ver, a luz no fim do túnel, 
em particular com os Jogos em 
Tóquio.”

Os Jogos Olímpicos de 2020 
foram adiados no ano passado 
devido à pandemia. Eles estão 
programados para acontecer entre 
23 de julho e 8 de agosto, mas os 
organizadores proibiram a entrada 
de espectadores estrangeiros.

TÓQUIO 2021

UBERLÂNDIA

Futel retoma aulas online a partir de 12 de abril
 � DA REDAÇÃO

A partir de abril, a Fundação 
Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel) reto-
mará suas aulas on-line de 
mix dance, karatê e ginástica 
funcional, transmitidas por 
meio da página do Parque 
do Sabiá no Facebook (www.
facebook.com/ParquedoSa-
biaUberlandia).

Segundo o diretor geral da 
Futel, Edson Zanatta, a expec-

tativa para o retorno é bastante 
positiva. “Esse é um momento 
muito difícil, então acredito que 
essas aulas on-line contribui-
rão muito com a saúde física e 
mental de todos. Como a orien-
tação é que as pessoas saíam 
apenas quando necessário, os 
professores da Futel levarão a 
prática esportiva para dentro 
das residências, da maneira 
mais leve possível”, afirmou. 

O mix dance volta no dia 12 
de abril, com aulas às segun-

das, quartas e sextas-feiras, 
das 19h às 19h45. No dia 13 
de abril, retornam as aulas de 
karatê, que serão oferecidas 
às terças e quintas, das 19h às 
19h45. A ginástica funcional – 
com aulas às terças e quintas, 
das 18h30 às 19h – também 
começa no dia 13 de abril. As 
transmissões serão ao vivo, 
mas os vídeos permanecerão 
disponíveis no Facebook para 
serem assistidos a qualquer 
momento.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Evento foi adiado 
no ano passado 
devido à pandemia

SERVIÇO
Mix dance
Retorno em 12 de abril
Aulas: Segundas, quartas e 
sextas
Horário: Das 19h às 19h45

Karatê
Retorno em 13 de abril
Aulas: Terças e quintas
Horário: Das 19h às 19h45
Ginástica funcional
Retorno em 13 de abril
Aulas: Terças e quintas
Horário: Das 18h30 às 19h
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TERÇA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
30 DE MARÇO 02 DE ABRIL 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 construtor, vendo 
ótimo lote, financiamento direto com 
a Imobiliária, entrada de apenas R$ 
8.880,00 + 180 parcelas iniciais de R$ 

959,99 ou R$ 92.800,00 à vista. 3211-
0216, 99978-8098, 99688-0216, Avelar 
Imóveis, Creci MGJ5925 
MORADA NOVA - Oportunidade, vendo 
terreno, 250m², desmembrado. Finan-
ciamento 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, esqui-
na, próximo ao Shopping Park, área 
250m². Financiamento direto com Ave-
lar Imóveis. Entrada R$ 9.080,00 + 180 x 
R$ 981,00 (iniciais). 3211-0216, 99978-
8098, 99688-0216, Avelar Imóveis. Cre-
ci MGJ5925

EMPREGOS

AJUDANTE PARA REFORMA DE BAÚ – 
Contrata se ajudante para reforma de Baú 
(Carroceria de caminhão) que more próx-
imo ao Industrial enviar curriculum para 

99976-0931 ou nsnilton@netsite.com.br 
APLICADOR DE FILME AUTOMOTIVO – 
Com experiência. Nos 3 primeiros meses 
garantido de R$ 3.000,00. Após 3 meses o 
salário será composto de salário da cat-
egoria mais produtividade. O horário de 
trabalho é das 08:00hs ás 18:00hs de se-
gunda a sexta e aos sábados das 08:00 as 
12:00.  Enviar currículo para: habilidade@
yahoo.com Tipo de vaga: tempo integral, 
efetivo/CLT Salario: R$ 2.000,00- R$ 
3.500,00 por mês.
COSTUREIRA -  contrata- se costureiras 
com prática. Oferece ótimo salário mais 
benefícios. Falar com Joana 34 98862-
5548/ 34 3216-6305.
POLIDOR AUTOMOTIVO – Com experiên-
cia. O salário é composto 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, comissionado, efetivo/
CLT Salário aproximado: R$ 1.800,00- R$ 
2.800,00 por mês.

DIVERSOS

MORADA NOVA E SHOPPING PARK - Com-
pro terreno à vista. Telefone para contato 
(34) 99238-0125
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO -  Vende-se 
ou troca-se uma empresa de Factoring 
(Financeira), constituída em 1995. Valor 
R$ 20.000,00 (sem a carteira) para mais 
informação tratar 34 99238-8786

SERVIÇOS

PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU EM-
PRESARIAL AO SEU ALCANCE – RN Saúde 
- Sistema HAPVIDA, mais de 50 milhões 
de reais de investimentos em Uberlândia. 
Hospital próprio, pronto socorro, Clínicas, 
Laboratórios. Equipamentos novos total 
reformulação no sistema de atendimento 
à saúde. Sem aglomeração atendimento 
com hora marcada. Fale com o seu con-
sultor: (34) 99843-1234 (WhatsApp) Car-
los Mozart.

SOLDADOR
PRECISA-SE SOLDADOR/SERRALHEIRO. BOA EXPERIÊNCIA EM 
SOLDA ELETRODO E TIG (INOX). CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO 
CROSARA, 2469. ROOSEVELT.

ELETRICISTA MONTADOR
PRECISA-SE ELETRICISTA MONTADOR INDUSTRIAL, DESEJÁVEL CNH 
B E NR 10. CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO CROSARA, 2469. ROOSE-
VELT.

PROJETISTA ELÉTRICO
PRECISA-SE PROJETISTA ELÉTRICO, CURSO TÉCNICO ELETROTÉCNI-
CA OU SUPERIOR. AUTOCAD AVANÇADO E PACOTE OFFICE WOR-
D/EXCEL. CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO CROSARA, 2469. ROOSE-
VELT.

VAGAS DE EMPREGO

AGORA FICOU FÁCIL TER ACESSO
AO TRATAMENTO DENTÁRIO!
PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS:
- APARELHOS ORTODÔNTICOS FIXO E MÓVEL.
- CLAREAMENTO DENTAL,
- LIMPEZA E PREVENÇÃO,
- PRÓTESES,
- TRATAMENTO DE CANAL,
- IMPLANTES,
- RESTAURAÇÕES,
- BOTOX.

DR. WARLEY PEREIRA 
CROMG 26124
APARELHO ORTODÔNTICO

DRA. MARY LUCE BORGES
CROMG 13004
CLÍNICA GERAL | ADULTOS E CRIANÇAS

Empresa de grande
porte alimentício
em Uberlândia
encontra-se com
mais de 135 vagas
para o setor operacional.

Compareça de segunda a sexta às
09:00h na Avenida Coronel José
Teófilo Carneiro, 1655.

Para maiores informações:
(34) 99643-4132

**Levar documentos RG, CPF
e Carteira dee Carteira de Trabalho.
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URGENTE (1 vaga)

Atribuições: Gerenciamento de 
pessoas, operação, administração, 
�nanceira, RH. Controle de escala, 
CMV, mercadorias, validade, estoque. 
Foco em vendas.

Requisitos: Ensino médio ou superior, 
comprometimento, agilidade e boa 
comunicação. Residir em Uberlan-
dia/MG. Importante ter experiência 
com gerenciamento de restaurante e 
ter trabalhado em fast food será 
diferencial.

Interessados encaminhar currículo 
atualizado em anexo no e-mail 
curriculos@pizzahutfca.com.br com a 
sigla UBERLANDIA no campo assunto.

antiga Faz. Santa Bárbara, confrontado com
Córrego Sta. Barbára.

Inicial R$ 1.491.696,00

FAZENDA 135HA EM GURINHATÃ/MG

leiloesjudiciaismgnorte.com.br  |  0800-707-9272

LOTE COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

VENDE-SE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA, ALIMENTOS

E COSMÉTICOS, COM EQUIPAMENTOS  E  FUNCIONANDO.

CNPJ ativo há 10 anos com fluxo de caixa positivo.

TRATAR COM NILMA GENNARI
FONE (34) 9 9911-1866
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EMCANTAR Social lança 
livro de pequenos escritores
| PUBLICAÇÃO É FRUTO DO TRABALHO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 8 A 14 ANOS

� DA REDAÇÃO

OEMCANTAR Social em 
Uberlândia lançou na 
última semana o livro 

virtual Ideias Incontidas - VI, 
que é fruto do trabalho coletivo 
de crianças e adolescentes de 
8 a 14 anos. Recheado de pro-
sa, poesia, fotos e ilustrações, 
a publicação no formato digital 
pode ser baixada gratuitamente 
no site do EMCANTAR. 

A versão impressa também 
será distribuída gratuitamente 
a escolas e instituições afins. 
O processo de criação e pro-
dução do livro teve início no 
formato presencial em fevereiro 
de 2020 em Uberlândia (MG), 
mas em função da pandemia 
precisou ser adaptado para o 
formato online. 

Este é o sexto livro deste 
projeto que ganhou destaque 
internacional em dezembro de 
2020 no 1º Prêmio de Aprendi-
zagem Solidária – Experiências 
que Transformam, realizado 
pela Rede Brasileira de Apren-
dizagem Solidária (RBAS), com 
coordenação do Centro de Es-
tudos em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (CENPEC), 

Centro Latino-Americano de 
Aprendizagem e Serviço So-
lidário (CLAYSS), Instituto 
Singularidade, Organização 
dos Estados Iberoamericanos 
(OEI) no Brasil, Movimento 
Futuro e Mori Educação, e 
apoio do CLAYSS e da Rede 
Iberoamericana de Aprendiza-
gem-Serviço. 

A premiação teve como 
objetivo disseminar o conceito 
de Aprendizagem Solidária no 
Brasil, a partir do mapeamento 
de boas práticas no território 
brasileiro, de seu reconheci-
mento e valorização, para que 
possam inspirar outras inicia-
tivas que envolvam crianças, 
adolescentes, jovens e adultos 
em projetos/experiências de 
intervenção nas comunidades/
territórios, bem como promover 
a articulação e a troca de sa-
beres entre os diversos atores 
envolvidos.

“A proposta do projeto 
Ideias Incontidas é aproximar 
a literatura das crianças e ado-
lescentes, ressignificando-a 
como algo próximo, atrativo, 
divertido, buscando não só o 
desenvolvimento da escrita 
na formação, mas a aquisição 
do gosto pela leitura e pela 

criação literária. Ao mesmo 
tempo, o processo de criação 
e publicação de um livro gera 
a oportunidade de dar voz 
aos participantes na socieda-
de. Neste último lançamento, 
encontramos inclusive textos 
que descrevem o novo cenário 
de pandemia e a experiência 
do isolamento social na visão 
dessas crianças e adolescen-
tes”, disse a coordenadora 
do EMCANTAR Social, Ana 
Lopez.

Para Evellyn Araújo Garcia, 
aluna do projeto Ideias Incon-
tidas, além do processo de 
criação e produção do livro, a 
participação no evento virtual 
de lançamento do trabalho foi 
uma experiência inesquecível. 
“É um orgulho imenso estar 
fazendo parte desse momento. 
Eu estava ansiosa para ver o 
poema que eu escrevi e ler os 
textos dos meus colegas nesse 
livro. O mais incrível foi esse 
lançamento ser ao vivo e pelo 
Youtube com a participação de 
todos, inclusive da Mel que en-
trou cantando na live. É muito 
bom ver o quanto aprendemos 
durante as oficinas para chegar 
nesse resultado”, afirmou.

Conduzido pelos arte-e-

ducadores do projeto Rafael 
Michalichem e Érika Moraes, o 
lançamento foi dividido em três 
lives transmitidas pelo canal 
do YouTube do EMCANTAR, 
sendo duas delas destinadas 
a alunos de escolas públicas, 
e uma aberta à comunidade. 

Além de falarem um pouco 
sobre o processo de produção 
literária no contexto digital e 
de isolamento social, houve 
apresentações de obras do 
livro por meio de declamações, 
contação de história e interven-
ções artísticas, depoimentos 
de participantes e ainda apre-
sentação artística do violeiro, 
cantador e compositor, Luiz 
Salgado.

O projeto Ideias Incontidas 
tem como foco a realização 
de um processo de formação 
cultural fundado na experiência 
e criação literária sendo um de 
seus resultados a produção de 
um livro com os textos criados 
pelos alunos. Esse projeto é 
realizado pelo EMCANTAR 
Social, frente social da Cia Cul-
tural EMCANTAR, patrocínio 
do Instituto Algar, em parceria 
com Programa Transforma 
e executado por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura.

LITERATURA
DIVULGAÇÃO/ARIANE FERNANDES

Lançamento contou com 
lives transmitidas pelo canal 
do YouTube do EMCANTAR
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LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora

 O poeta se 
fez poesia

“Em minha infância, jamais en-
tendi a morte. O medo da morte não 
chegava a mim, o que eu, realmente, 
não compreendia era por que as 
pessoas trocavam a vida, tão perfeita, 
pela morte, tão estúpida. Como se 
isso fosse algo que se escolhe. Assim 
foi, até o dia em que senti o desejo 
de ‘aumentar o vazio’, na tentativa de 
eliminá-lo. Esse sombrio pensamento 
me era imposto pela saudade da in-
fância, pela falta do canto da rolinha, 
pelo som de minha canção preferida, 
pela ausência de minha Glória, que 
voou para longe, deixando muita 
saudade. Se não morri no corpo, por 
muito tempo morri no espírito. Após 
‘sentir’ o dissabor da morte, e ser 
visitado pela vida, entendi que viver 
é muito melhor. Assim, saí de mãos 
dadas com a vida, contando histórias. 
De vez em quando, a valsa soa aos 
meus ouvidos, então, canto-a para do-
miná-la em meu canto, superar meu 
pranto e viver meu encanto” (Juarez 

Altafin, in: Assis, 2011, p. 24).
Resposta de Altafin, quando o in-

daguei sobre os assombros da morte, 
sobretudo na infância, cujos temores 
são maiores, e a morte nem sempre 
é uma situação bem resolvida. Era 
2010, eu estruturava “Escritural de 
Contornos biográficos: Juarez Altafin”, 
homenagem àquele que foi o primeiro 
reitor (nominado) da Universidade 
Federal de Uberlândia.

Entre as décadas de 1960 e 1970 
abriram-se os horizontes acadêmicos 
de Uberlândia, por meio dos esforços 
de Jacy de Assis e Juarez Altafin. 
Assunto que servirá de discussão 
para todos os tempos vindouros. O 
fato é que esse feito enchia o mestre 
de orgulho. Ser do Comitê de Ética 
e Pesquisa da UFU, em sua velhice, 
também era remoçar seus dias.

Quanto a mim, nos conhecemos 
por ocasião de seu livro “Questões 
de Ética e de Direito na Universidade” 
(Edufu, 2006), que marcou nosso pri-
meiro trabalho editorial juntos. Quem 
girou “a chave do tamanho” foi Cleire 
Cardoso, uma amiga comum, que só 
foi capaz de ampliar minha admiração 
e respeito por ele. Esses dois são 

daqueles que funcionam como linha, 
alinhavando amizades, parcerias, 
humanismo... ensinando-nos a ser 
adequados.

Na adequação de Altafin, nossa 
segunda parceria: “O Cristianismo e 
a Constituição” (Del Rey, 2007). Por 
último, eu quis, na minha singeleza, 
homenageá-lo, por meio de “Escritu-
ral de contornos biográficos: Juarez 
Altafin” (Assis, 2011). Experiência 
marcante, entre roseiras. Também, 
ao lado das pianistas Ruth de Souza 
e Maria Eustáquia, e vários poetas, 
nós o ovacionamos com as 10 valsas 
de Brahms e 10 poemas, na Casa 
da Cultura. Incrível euforia, daquele 
poeta de poucas poesias escritas, 
porém de uma vida inteira pautada 
na palavra e na poética. Aquele se-
nhor, em sua gentileza e sabedoria, 
ensinou-nos a habilidade de implantar 
esperança.

O “Jurê da Dona Aida” – ex-aluno 
de Manuel Bandeira, ex-aluno de 
Pedro Calmon –, que versificou “a 
dura vida de um vaqueiro”, e nos en-
cantou com seus relatos... poeta que 
nos encheu de saberes, nos saraus, 
enquanto recitava: “Florzinha Roxa / 

no meio do pasto / ganha do vento / 
um beijo casto // Toda fremente / toda 
pudica / um outro beijo / esperando 
fica”, de tanto nos encantar, encantou-
se. O poeta se fez verso, e foi rimar 
no céu. Seu invejável legado acadê-
mico e cultural, ficou com sua poética, 
para virar saudade. De 24/01/1922 a 
30/03/2021, o filho de Uberlândia, o 
amigo, o escritor, o poeta, o reitor, o 
jurista, o desembargador federal, o 
professor, o homem adequado lutou 
bravamente, e apesar dos esforços 
do Santa Genoveva, ele foi combalido 
pela Covid-19. Virou estrela, e teve 
seu corpo repousado em Estrela do 
Sul (MG).

Um dia, essa dor será só sau-
dade. Como ele mesmo disse, ao 
Jornal da Justiça:  “...na vida, após 
um crepúsculo, deve haver sempre 
o nascer de um novo sol.” Ao som de 
“Danúbio azul”, Juarez Altafin descre-
via o campo. E, por certo, na beleza de 
Tango, de Albeniz, para cuja canção 
Altafin criou versos, o brilho poeta 
resplandecerá em cada flor, em cada 
ramo, nas claves de Sol, nos raios de 
Sol... O poeta se fez poesia.
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.
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21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas. 

Você terá que definir um prazo para o progres-
so bem sucedido de seus projetos, pense em 
longo prazo.

Você tem absoluta necessidade de falar com 
alguém em quem confia e isso vai lhe trazer 
alívio.

Alguém mais velho do que você vai ajudá-lo 
a mudar sua maneira de olhar as coisas para 
melhor. Seus níveis de energia parecem ines-
gotáveis.

Os passos que você tomou alcançam resulta-
dos hoje. É hora de formalizar as coisas! Você 
está de volta em sua melhor forma.

Você está lutando pelos seus objetivos com 
coragem e determinação. Mantenha os olhos 
abertos, há aliados úteis no seu caminho hoje.

Aposte na estabilidade e na confiança hoje - 
seja franco para consolidar as coisas com as 
pessoas mais próximas de você. 

A atmosfera será mais alegre e você sente 
maior liberdade para desfrutar a vida ao máxi-
mo, então siga as suas inclinações!

Você se sente mais confortável com você mes-
mo e está ciente disso. Não explore a sua aura, 
deixe as coisas seguirem seu curso natural.

Sua aura de mistério é mais forte do que você 
pensa e sua necessidade de paz pode ser ali-
viada de outras formas.

Seu estado de espírito leve vai ajudar a evitar 
os obstáculos. Você vai ser filosófico sobre as 
coisas hoje e isso vai lhe trazer sorte.

Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não 
coloque a carroça na frente dos bois que tudo 
vai correr bem.

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
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