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UM MINUTO 
DE SILÊNCIO

Foi no dia 11 de julho de 
1961. Não foi bem um minuto 
de silêncio, foi um minuto de 
escuridão. Vou explicar por quê.

Nos últimos dias do ano de 
1905, o médico José de Oliveira 
Ferreira inaugurou, em Ube-
raba, a energia elétrica. Gente 
de toda parte do Brasil Central 
estava ali para ver a luz elétrica 
romper a escuridão dos sertões. 
Entre os ansiosos expectantes, 
o nosso coronel Carneiro que se 
deslumbrou quando a lâmpada 
inaugural incandesceu e fez 
recuar o breu da noite.

De volta a Uberabinha, o 
coronel e seus filhos, entre eles, 
o jovem Clarimundo, resolve-
ram dotar a velha Uberabinha 
desse benefício do progresso. 
Cuidaram de tudo, inclusive 
conseguiram a cessão de um 
técnico pela Cia Paulista de 
Eletricidade, o dr. Paulo Faria. 
E fizeram tudo com uma visão 
aprofundada, tanto que suas 
máquinas serviram à cidade du-
rante 39 anos, ou seja, mesmo 
depois de adquiridas por outra 
empresa.

No dia 10 de fevereiro de 
1908, foi assinado, com a Câ-
mara Municipal, o contrato de 
concessão, por 25 anos. No 
dia 31 de outubro de 1909, foi 
erguido o primeiro poste, nas 
proximidades da cadeia pública.

No dia 25 de dezembro de 
1909, como um presente de 
Natal, Uberabinha recebeu, dos 
Carneiro, a grande propulsora 
do progresso: a energia elétrica. 

Quando a primeira lâmpada se 
acendeu, o povo explodiu em 
vivas. Ali, reunidas estavam 
pessoas de todas as cores, 
credos, e facções políticas, er-
guendo vivas ao coronel e à sua 
empresa, atirando os chapéus 
para cima, entusiasmados com 
a promessa de novos tempos 
que a eletricidade lhes traria.

O gerente da nova Cia For-
ça e Luz de Uberabinha era 
o filho mais velho do coronel, 
Clarimundo Fonseca Carneiro.

Em 1926, Clarimundo man-
dou construir o prédio de dois 
pavimentos na praça da Liber-
dade (hoje, Clarimundo Car-
neiro), onde funciona a Oficina 
Cultural. Clarimundo morava 
no palacete ao lado, na rua Ti-
radentes. Em 1929, a empresa 
foi adquirida pela Cia Prada de 
Eletricidade por mil e oitocentos 
contos de réis.

Clarimundo, no entanto, era 
homem bastante envolvido com 
a indústria e, tão logo deixou sua 
empresa de energia elétrica, 
montou uma fábrica de calçados 
e derivados de couro. Foi um 
pioneiro da indústria. No início 
dos anos vinte, montara em 
seu estabelecimento na praça 
da Independência (Coronel 
Carneiro), diversas máquinas 
produzindo café, macarrão, re-
finação de açúcar. Esse comple-
xo foi transferido posteriormente 
para a rua Bernardo Guimarães, 
onde anexou uma fábrica de 
gelo, com o nome de “Indústrias 
Reunidas Sol Nascente”.

Em seguida, Clarimundo 
instalou fábrica de sorvetes e 
picolés. Em 1929, adquiriu e 
ampliou o curtume de Giocondo 
Zanoto.

Nas imediações do curtume, 
construiu um pavilhão onde 
instalou uma grande fábrica de 
cola.

Dono de grandes áreas nos 
fins do atual bairro Martins, Cla-
rimundo fez valiosas doações 
para construção de escolas, 
praças, cemitério e outros be-
nefícios.

Num desses terrenos, man-
dou abrir poço artesiano, até 
hoje atendendo gratuitamente 
a população, na avenida Belo 
Horizonte. Nas proximidades da 
estação da Mogiana, abriu outro 
poço que foi desativado quando 
os terrenos foram vendidos.

A Vila Oswaldo foi loteada 
por ele.

No dia 11 de julho de 1961, 
faleceu esse homem importante 
para o desenvolvimento indus-
trial da cidade, responsável, 
com seu pai, pela iluminação 
pioneira de Uberlândia. 

Por solicitação do então 
presidente da Associação Co-
mercial, Oswaldo Oliveira, outro 
baluarte do nosso desenvolvi-
mento, a Cia Prada de Eletrici-
dade, às 20 horas, desse dia, 
desligou suas máquinas por um 
minuto. E Uberlândia mergulhou 
na escuridão em homenagem 
àquele que lhe deu a iluminação 
elétrica. 

FONTES: JORNAIS DA ÉPOCA, TITO TEIXEIRA, A. 
PEREIRA DA SILVA            

Em 1926, Clarimundo 
mandou construir o prédio 
de dois pavimentos na 
praça da Liberdade (hoje, 
Clarimundo Carneiro), onde 
funciona a Oficina Cultural. 
Clarimundo morava no 
palacete ao lado, na rua 
Tiradentes. Em 1929, a 
empresa foi adquirida pela 
Cia Prada de Eletricidade 
por mil e oitocentos contos 
de réis



CIDADES | 3DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
13 DE ABRIL DE 2021

1.800 vagas para pessoas com
deficiência não são ocupadas
 | QUASE 2 MIL PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ESTÃO FORA DO MERCADO DE TRABALHO

 � BRUNA MERLIN

Uberlândia tem 3.165 va-
gas para pessoas com 
deficiência, conforme 

apontam os dados da Secreta-
ria de Trabalho de Uberlândia. 
Contudo, somente 1.298 estão 
preenchidas atualmente e mais 
de 1.800 ainda estão disponí-
veis. O déficit na quantidade 
de vagas ocupadas de quase 
2.000 pessoas com deficiência 
pode ser causado por vários 
motivos, que vão desde o de-
sinteresse das empresas até o 
descumprimento da legislação 
que prevê a cota para pessoas 
com deficiência.

Segundo o presidente do 
Conselho Municipal de Pes-
soas com Deficiência de Uber-
lândia, Idari Alves da Silva, o 
município tem mais de 3 mil 
pessoas aptas para ingressar 
no mercado. Em razão disso, 
a conta da quantidade de va-
gas disponíveis com o número 
de cidadãos não fecha. Como 
somente 1.298 vagas para 
este público estão preenchidas 
atualmente e existem mais 
de 3 mil aptas para ingressar 
no mercado, mais de 1.700 
pessoas com deficiência estão 
desempregadas.

“Fizemos esse levantamen-
to, com o apoio de diversas 
empresas da cidade, através 
de um projeto chamado de Di-
versidade Mais. Conseguimos 
levantar mais de 3 mil currícu-
los de pessoas com deficiência 
que estão em perfeitas condi-
ções de trabalharem. Sendo 
assim, como ainda existem 
tantas vagas disponíveis?”, 
questionou.

Para Idari da Silva, o dé-
ficit é consequência da falta 
de fiscalização do Ministério 
do Trabalho e também da 
forte discriminação cometida 

pelas empresas. Conforme o 
presidente do Conselho, as 
organizações com mais de 100 
funcionários são obrigadas, 
através de legislação - que 
completa 30 anos em 2020 -, 
a incluir de 2% a 5% de traba-
lhadores com deficiência, mas 
muitas não cumprem a lei.

Além disso, muitas empre-
sas dificultam o processo de 
contratação e, quando contra-
tam, não valorizam o profissio-
nal. “Já tivemos diversos casos 
em que a empresa dificultou de 
todas as maneiras. Quando en-
caminhamos uma pessoa com 
formação superior eles dizem 
que têm formação demais para 
a vaga. Quando encaminhados 
alguém sem formação, eles 
alegam que não têm expe-
riência e não podem contratar 
também”, complementou. 

O presidente do Conselho 
ressaltou ainda que as pessoas 
com deficiência, sejam elas 
com formação superior ou não, 
acabam sendo as primeiras a 
serem demitidas em situações 
adversas. De acordo com ele, 
o índice de rotatividade desses 
empregados é muito grande.

“As instituições vão demitin-
do um por um e não repõem, 
alegando que não encontram 
profissionais aptos. A falta de 
uma fiscalização permite que 
elas saiam ilesas dessas situa-
ções que claramente compro-
vam o preconceito”, finalizou.

 � FALTA DE ADAPTAÇÃO

De acordo com o coorde-
nador do Centro de Estudos, 
Pesquisas e Projetos Eco-
nômicos-Sociais do Instituto 
de Economia e Relações In-
ternacionais da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
Luiz Bertoluzzi Júnior, a falta 
de adaptação das empresas 

UBERLÂNDIA

para receber pessoas com 
deficiência também dificulta a 
contratação das mesmas.

“Essa população precisa de 
uma estrutura, principalmente 
aqueles que utilizam de algu-
ma equipe para modalidade. 
Sendo assim, as instituições 
precisam de espaço adaptado 
para recebê-los e, para não 
gastar recursos, preferem não 
contratar”, destacou.

Luiz Bertoluzzi também ex-
plicou que a má fiscalização por 
parte dos órgãos responsáveis 
acaba dando abertura para que 
as empresas não cumpram a 
lei de que os estabelecimentos 
devem ter uma estrutura de 
acessibilidade. “Já não é mais 
ignorância ou falta de informa-
ção. É uma regra que existe 
há anos e muitas empresas 
não cumprem porque não se 
preocupam com o outro”, disse. 

Outro problema que influen-
cia no baixo índice de contrata-
ção de pessoas com deficiência 
é a legislação que incentiva a 
terceirização de serviços. “Com 
essa lei, muitas empresas 
terceirizam os funcionários, 
diminuindo, assim, o número 
de trabalhadores formais e, 
consequentemente, sendo 
isentas de cumprir com a lei de 
cota que obriga a contratação 
de pessoas com deficiência”, 
finalizou.

 � PEQUENOS PASSOS

Júlia Carolina Custódio, 
de 26 anos, convive com um 
déficit cognitivo intelectual de-
vido a uma paralisia cerebral. 
Ela relata já ter sofrido muita 
discriminação em diversas 
empresas que atuou e acredita 
que ainda falta muito para que 
as pessoas com deficiência 
sejam mais respeitadas no 
mercado de trabalho, mas que 
isso acontecerá de forma gra-
dativa e com pequenos passos.

Atualmente, Júlia Custódio 
está trabalhando como assis-
tente administrativa na Algar 
e, segundo ela, pela primeira 
vez, está satisfeita com um 
emprego, já que consegue 
perceber uma perspectiva de 
crescimento na instituição. 
“Nas outras empresas que 
trabalhei, minhas experiências 
e conhecimentos não eram 
aproveitados. Elas nunca me 
agregaram sentido pessoal e 
profissional por causa da dis-
criminação”, ressaltou. 

A jovem disse que muita 
coisa ainda precisa ser mu-
dada para que o mercado se 
torne ideal às pessoas com 
deficiência. “São muitos pontos 
que dificultam nossa entrada e 
permanência em instituições e 
de pouco em pouco devemos 
lutar para que isso mude”, 
concluiu.

ARQUIVO PESSOAL

Júlia Carolina conseguiu 
emprego na Algar que oferece 
perspectiva de crescimento
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Funcionários da concessionária
São Miguel fazem nova greve
 | TRABALHADORES NÃO RECEBERAM SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

 � BRUNA MERLIN

Funcionários da empresa 
São Miguel, responsável 
por parte da operação do 

transporte público de Uberlân-
dia, iniciaram outra greve na 
madrugada desta segunda-fei-
ra (12). Dos 112 veículos que a 
empresa opera, somente cinco 
estavam rodando.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
no Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiro de Uberlândia 
(Sinttrurb), Márcio Dúlio Oli-
veira, a paralisação se deu 
em razão de um novo atraso 
no pagamento do salário dos 
trabalhadores. “A empresa ain-
da não realizou o pagamento 
referente ao mês de março. O 
salário deveria ter sido repas-
sado no 5º dia útil de abril, mas 
até agora, não foi”, explicou.

Além disso, os funcioná-
rios também reivindicam por 
outros direitos que estão em 
atraso como, por exemplo, o 
ticket alimentação, o Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS) e férias. 

Os manifestantes realiza-
ram o protesto na garagem 
da empresa com os veículos 
estacionados. “Não temos 
previsão para retorno porque 
continuamos na incerteza já 
que ninguém fala nada e não 
dá um posicionamento”, des-
tacou Márcio Dúlio.

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com a empresa 
São Miguel que, por meio de 
nota, informou que, por conta 
da pandemia e do agrava-
mento da crise econômica, 
encontra-se em situação de 
grande prejuízo financeiro, o 
que acarretou um desequilíbrio 
contratual. 

Ressaltou, ainda, que dois 
acordos foram feitos juntos à 
Prefeitura Municipal de Uber-
lândia na tentativa de solucio-
nar essa situação, porém que 
não estão sendo cumpridos. 
Além disso, disse que tenta ala-
vancar recursos com terceiros. 

“A Concessionária reforça 
que não está poupando esfor-

ços para regularizar a situação 
o mais breve possível. Reitera 
que está aberta ao diálogo para 
construir uma solução viável 
para todas as partes, com o 
intuito de que os clientes sejam 
assistidos da melhor forma”, 
constou a nota.

 � PREFEITURA

Ainda conforme dito pelo 
representante do Sinttrurb, a 
paralisação também tem como 
finalidade chamar a atenção da 
Prefeitura de Uberlândia para 
que soluções sejam traçadas 
em relação aos problemas da 
São Miguel. “A situação em 
que a empresa se encontra 
é terrível. Até quando os tra-
balhadores terão que aceitar 
esse prejuízo? Algo precisa ser 
feito”, complementou.

A reportagem também pro-
curou o Município e ques-
tionou quais medidas estão 
sendo tomadas para que os 
problemas sejam resolvidos 
e para que, tanto a população 
quanto os funcionários, não 

sejam afetados. O Diário per-
guntou também sobre os dois 
acordos que não estão sendo 
cumpridos, conforme apontou a 
concessionária em nota. 

Por meio de nota, a Se-
cretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes informou que 
já notificou a empresa São 
Miguel para que o serviço 
seja reestabelecido, inclusive 
já tendo solicitado o apoio 
às outras duas empresas em 
algumas linhas atendidas pela 
São Miguel. “Quanto ao acordo 
firmado entre o município e as 
empresas perante ao Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJ-MG) no ano de 2020, a Pre-
feitura de Uberlândia esclarece 
que os repasses já foram feitos 
e novos aportes não serão 
realizados. Por fim, a Settran 
destaca que tem tomado as 
medidas necessárias para que 
o contrato de serviço firmado 
entre as partes seja cumprido, 
uma vez que o documento 
prevê penalidades em caso de 
descumprimento por parte das 
empresas”, constou a nota.

TRANSPORTE PÚBLICO
EVERTON NASCIMENTO

Dos 112 veículos que a empresa 
opera, somente cinco estavam 
rodando nesta segunda
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Prefeitura inaugura Ponte 
do Praia em Uberlândia
 | ESTRUTURA SOBRE O RIO UBERABINHA BENEFICIA MAIS DE 15 BAIRROS

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
inaugurou a ponte Al-
dorando Dias de Sousa 

(conhecida como ponte de 
Praia), sobre o Rio Uberabinha. 
Uma das intervenções do pro-
grama Uberlândia Integrada II, 
a estrutura beneficia mais de 
15 bairros diretamente, além 
de desafogar a ligação entre os 
setores central, oeste e sul da 
cidade, melhorando o trânsito 
para os motoristas e, princi-
palmente, para o transporte 
público.

O elevado tem 200 metros 
de extensão e conta com duas 
faixas de rolamento. A estrutu-
ra faz a ligação entre a avenida 
Rondon Pacheco com a rua 
Coronel Tobias Junqueira, pas-

sando sobre o rio Uberabinha, 
no bairro Tubalina. Com a obra 
entregue neste sábado (10), a 
rua Coronel Tobias Junqueiras, 
entre a avenida Getúlio Vargas 
até o Elevado, passou a ter um 
único sentido. Nos primeiros 
dias, agentes da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Trans-
portes (Settran) estarão no 
local para orientar sobre as 
mudanças no trânsito.

“É uma obra de extrema 
importância. Por aquele tre-
cho, passam cerca de 100 mil 
veículos, além do transporte 
público que atua naquela re-
gião com 243 viagens todos 
os dias, transportando 14 mil 
passageiros no período que 
antecedia a pandemia”, disse 
o prefeito Odelmo Leão. “É um 
pedido antigo da população 

que enfrentava aquele gargalo 
no trânsito, principalmente em 
horários de pico. Desta forma, 
contaremos agora com uma 
trafegabilidade melhor para 
a travessia entre as regiões 
central, oeste e sul da cidade”, 
disse o secretário municipal de 
Trânsito e Transportes (Set-
tran), Divonei Gonçalves.

Como os principais bairros 
beneficiados pela obra estão 
o Chácaras Tubalina, Cidade 
Jardim, Jaraguá, Osvaldo Re-
zende, Tabajaras, Patrimônio, 
Planalto, Santo Inácio, São 
Lucas, Fruta do Conde, Jardim 
Holanda, Jardim das Palmei-
ras, Jardim Canaã, Pequis, 
Monte Hebron e adjacências. 

Os trabalhos foram fiscali-
zados pela administração mu-
nicipal, por meio da Secretaria 

Municipal de Obras, e execu-
tados pela BT Construtora, 
empresa escolhida por meio 
do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), que é um 
sistema licitatório mais ágil.

 � UBERLÂNDIA 
INTEGRADA II

O programa Uberlândia 
Integrada II foi retomado pelo 
prefeito Odelmo Leão em 2018. 
São mais de R$ 140 milhões 
em investimentos em mobili-
dade em todas as regiões. O 
programa contempla interven-
ções viárias pela cidade, como 
a construção de viadutos, pon-
tes, trevos, trincheiras, traves-
sias e a execução de 263 km 
(quase 170 ruas e avenidas) de 
recapeamento de vias.

MOBILIDADE URBANA

Elevado sobre o Rio 
Uberabinha tem 200 
metros de extensão

SECOM/PMU
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MEC prorroga o prazo de 
inscrições para Sisu 2021/1
 | ESTUDANTES PODEM SE CANDIDATAR A UMA DAS 3.229 VAGAS DA UFU

 � DA REDAÇÃO

Foi prorrogado até a pró-
xima quarta-feira (14) o 
período de inscrições do 

Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). O prazo anterior se en-
cerraria na última sexta-feira 
(9). As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas pelo site 
do Sisu (http://www.sisu.mec.
gov.br/).

Estudantes que participa-
ram da edição de 2020 do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) podem utilizar a nota 
nesta avaliação para se candi-
datar a uma das 3.229 vagas 
oferecidas pela Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
para as novas turmas dos seus 
cursos de graduação no primei-
ro semestre de 2021 - as vagas 
do segundo semestre serão 
preenchidas pelo Vestibular 

2021/2, previsto para os dias 
28 e 29 de agosto e cujo edital 
ainda não foi lançado.

De acordo com as informa-
ções do Termo de Adesão da 
UFU, são disponibilizadas 94 
opções de cursos, distribuídas 
entre os campi instalados nas 
cidades de Uberlândia, Ituiu-
taba, Patos de Minas e Monte 
Carmelo. 

A lista de classificados na 
chamada regular desta nova 
edição do Sisu será divulgada 
em 16 de abril. Já o prazo para 
a manifestação de interesse 
em participar da lista de espera 
está programado para o perío-
do de 16/04 a 23/04. Todos 
os documentos e informações 
sobre este certame estão dis-
poníveis na página da Diretoria 
de Processos Seletivos (Dirps/
UFU), podendo ser acessados 
em: https://www.portalselecao.

ufu.br/servicos/Edital/cronogra-
ma/1063.

 � RECOMENDAÇÕES

Para participar do Sisu, será 
exigido do candidato que ele 
tenha feito o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), edi-
ção de 2020, cujo resultado 
foi divulgado no último dia 29, 
obtido nota superior a zero na 
prova de redação, e não tenha 
participado do Enem na condi-
ção de treineiro. 

Para se inscrever, o can-
didato deve utilizar o mesmo 
login cadastrado no portal de 
serviços do governo federal 
(acesso.gov.br), da mesma 
forma que fez para acessar 
o resultado do Enem 2020. 
Por isso, o candidato deve se 
preparar com antecedência 
para não ter problemas no ato 

da inscrição do Sisu, quando 
é exigida a senha do cadastro 
no portal de serviços do go-
verno federal. Quem precisar 
recuperar esses dados já deve 
providenciá-los.

As mais de 209 mil vagas 
ofertadas, a maioria delas em 
universidades e institutos fe-
derais, estão disponíveis para 
consulta, desde o dia 5 de 
março, na página do Sisu, na 
aba “vagas”: https://sisu.mec.
gov.br/#/vagas. 

Novo cronograma:

Inscrições: de 6 a 14 de abril
Resultado da chamada úni-
ca: 16 de abril
Manifestar interesse em par-
ticipar da lista de espera: de 
16 a 23 de abril
Matrícula ou registro acadê-
mico: de 19 a 23 de abril

GRADUAÇÃO
AGÊNCIA BRASIL
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Boletim aponta 13 mortes 
por coronavírus em 24h
 | UBERLÂNDIA TEM MAIS 205 CASOS DA DOENÇA, TOTALIZANDO 85.267

 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 205 
casos de coronavírus 
registrados nesta segun-

da-feira (12), segundo o bole-
tim epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), chegando ao 
total de 85.267 contaminados 
pelo vírus desde o primeiro 
registro. O informe aponta, 
ainda, que foram contabiliza-
das 13 mortes pela doença nas 
últimas 24 horas, totalizando 
1.956 óbitos em decorrência 
da Covid-19 na cidade desde 
o início da pandemia.

Dentre as vítimas desta 
segunda, nove estavam hos-

pitalizadas na rede pública mu-
nicipal de saúde. Eram quatro 
pacientes do sexo masculino 
(62, 71, 73 e 92 anos) e cinco 
do sexo feminino (57, duas com 
70, 78 e 89 anos). Outras qua-
tro vítimas estavam internadas 
na rede particular. Eram três 
pacientes do sexo masculino 
(36, 59 e 78 anos) e um do sexo 
feminino (76 anos) .

Ainda segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, 579 pa-
cientes estão hospitalizados, 
com sintomas do coronavírus, 
nas redes pública e privada 
da cidade. Destes, 263 estão 
internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 316 
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.

O boletim desta segunda 
também informa que outros 79 
casos suspeitos seguem sob 
investigação pelas autoridades 
de saúde. Ao todo, 252.905 
pessoas já testaram negativo 
para o vírus na cidade e 76.487 
pacientes se recuperaram da 
doença.

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o número 
de óbitos subiu para 28.090, 

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 1.228.659 regis-
tros. Ainda conforme o bole-
tim estadual, 87.830 casos 
estão em acompanhamento e 
1.112.739pessoas já se recu-
peraram da doença.

No Brasil, já são 353.137 
mortes causadas pelo co-
ronavírus. O número de ca-
sos confirmados subiu para 
13.482.023. Os dados desta 
segunda não tinham sido divul-
gados até a publicação desta 
reportagem.

 PANDEMIA
PIXABAY
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OFERTAS VÁLIDAS DE 13/04 A18/04/2021

AS FOTOS SÃO PARA EFEITO ILUSTRATIVO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR INFORMAÇÕES INCORRETAS POR MOTIVOS DE ERROS GRÁFICOS. TODOS OS ITENS DESTE ANÚNCIO NÃO RESPEITAM PROPORÇÕES ENTRE SI. CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, PODERÁ HAVER LIMITAÇÃO DE OFERTA 
POR CLIENTE CONFORME INCISO ‘’I’’ DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. SÃO PROIBIDAS AS VENDAS E AS ENTREGAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, CONFORME ARTIGO 81, LL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

NAS REDES SOCIAIS

/Atacadaosa.Oficial @atacadao_saatacadaosa.oficial /AtacadaoAutosservico

Acesse www.atacadao.com.br
e encontre a loja mais próxima de você.

OU COM CARTÃO DE DÉBITO
CARTÕES DE CRÉDITO DE 
OUTRAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS NÃO SÃO ACEITOS.

Todos os produtos aqui anunciados são válidos de 13/04 a 18/04/2021 apenas para a loja descrita acima. Garantimos a quantidade de 10 unidades ou 10kg de cada produto, enquanto durarem nossos estoques.

UBERLÂNDIA/MG: Av. Cesário Crosara, 925 (em frente ao Viaduto da João Pessoa - próximo à Rodoviária)
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CAIXA COM 18 KG

R$107,64

Bombom Nestlé  
Especialidades 
Caixeta com 251g 7,69 Whisky Johnnie 

Walker  
Red label  
Garrafa com 750ml 59,90 Arroz Vasconcelos  

Agulhinha - Tipo 1 
Pacote com 5kg 22,45

Coxa com Sobrecoxa 
de Frango Real 
Congelada   
Envelopada 
Preço por quilo no pacote

5,98

Queijo Mussarela 
Gardingo 
Preço por quilo na peça 18,90 Composto Lácteo 

Ninho 
Lata com 380g

Leite Longa Vida Nilza 
Integral/Desnatado/Semi
TP com 1L11,98 2,78 Creme de Leite 

Triângulo 
TP com 200g 1,98

Milho Verde/Ervilha  
Sófruta 
Lata com 170g 1,79 Molho de Tomate 

Sófruta
Tradicional 
Pouch com 340g 0,79 Sabão em Pedaço 

Glicerinado Ypê 
Neutro 
Pacote com 5x200g 6,69 Panela de Pressão 

Panelux 
Polida - 4,5L 
Unidade 39,80



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente nomeado da entidade, convoca os associados do PROGRAMA DE 
HUMANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL para Assembleia Geral Ordinária virtual, que 
se realizará através da plataforma GOOGLE MEET, devido a pandemia da COVID-19, a 
realizar-se no dia 16/04/2021, sexta-feira, às 19h em 1ª convocação ou ás 19h:30min em 
2ª convocação, para tratarem dos seguintes assuntos.
• Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para Eleição e Posse da Nova Diretoria para 
o mandato de três anos de gestão abril/2021 a abril/2024;
• Apresentação do balanço das contas do ano findo;
• Apresentação das atividades realizadas no ano findo;
• Apresentação da previsão orçamentaria para o ano iniciante;
• Plano de atividades para o ano iniciante;
• Alteração Estatutária.

Uberlândia, 08 de Abril de 2.021.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica à funcionária LORENA SILVA OLIVEIRA (CTPS 
006707263 série 0040 MG) que: (i) considerando que a mesma já foi orientada e advertida formalmente 
pelos mesmos motivos; (ii) considerando que nos dias 31/03, 01 e 04/04/2021 a colaboradora novamente 
faltou sem a apresentação de  justificativa, bem como no dia 07/04/2021 não cumpriu a jornada de 
trabalho para a qual estava escalada, gerando horas faltas, por estes motivos apresentados, a mesma 
está dispensada por justa causa, a partir da presente data, 08/04/2021, por desídia, indisciplina, e outras 
tipificações, art. 482, alíneas “e” e “h” CLT. Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar sua 
CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e 
baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos 
e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão 
Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Além disso, nas 
próximas 72 horas a empresa entrará em contato, por ligação ou email, para agendamento da retirada dos 
aparelhos concedidos pela Empresa à funcionária para execução do trabalho remoto e que, caso não haja 
a devolução dos equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Fica a funcionária 
comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 16/04/2021 às 14:00 horas 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Lider Desenvolvimento Agropecuario Eireli, CPF/CNPJ: 19.197.220/0001-85, por determi-
nação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, 
através da empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais Ltda, conforme processo de 
Solicitação de Requerimento Licença n° 2021.03.01.003.0002146, Licenciamento Ambien-
tal Concomitante – LAC1 (LO), para as atividades: Culturas anuais, semiperenes e 
perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; Barragem de irrigação 
ou de perenização para agricultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos em regime extensivo, desenvolvidas no empreendimento Fazenda 
Arrenegado, no município de Guarda-Mor-MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: contratar pessoas jurídicas prestadoras
de Serviços Laboratoriais para a Realização de Exames de Análises Clínicas,
Anatomopatológico e Citopatológicos, constantes da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, OPM do SUS, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde
- SUS e outros não pertencentes a Tabela SUS, incluindo fornecimento de todos os
materiais e insumos para coleta, transporte do material biológico até a liberação e
entrega dos resultados (fase pré-analítica, analítica e pós-analítica), assim como
todas as condições necessárias para a perfeita realização dos serviços, para atender
a demanda do Município de Uberlândia em suas unidades de saúde. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
30/04/2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia/MG, 12 de
abril de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MAIOR DESCONTO LINEAR GLOBAL"

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 047/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço Global - 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 047/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", no
dia 28  de abril 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, contratação de empresa para
prestação de serviços terceirizados de caráter continuado para implantação, gerenciamento
eletrônico e administração, destinado a manutenção preventiva e corretiva de automóveis e
equipamentos em geral, por sistema informatizado e integrado, em atendimento à Diretoria
Administrativa, 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,
12 de abril de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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ECONOMIA

Receita adia o prazo de entrega da Declaração de IR
 � AGÊNCIA BRASIL

A Receita Federal adiou, 
para 31 de maio, o prazo para 
entrega da declaração de Im-
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica, ano-base 2020. O período 
de ajuste anual, que começou 
em 1º de março, terminaria no 
dia 30 de abril, mas foi prorro-
gado pela Instrução Normativa 
nº 2.020/2021, publicada hoje 
(12) no Diário Oficial da União.

De acordo com a Receita, 
a prorrogação foi estabeleci-
da como forma de suavizar 
as dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19, assim 
como aconteceu em 2019. 
No ano passado, o prazo foi 
estendido em dois meses, até 
30 de junho.

“A medida visa proteger a 
sociedade, evitando que se-
jam formadas aglomerações 

nas unidades de atendimento 
e demais estabelecimentos 
procurados pelos cidadãos 
para obter documentos ou 
ajuda profissional. Assim, a 
Receita Federal contribui com 
os esforços do governo federal 
na manutenção do distan-
ciamento social e diminuição 
da propagação da doença”, 
explicou, em nota.

Em razão do adiamento, o 
contribuinte que deseja pagar o 
imposto via débito automático 
desde a primeira cota deverá 
fazer a solicitação até o dia 10 
de maio. Quem enviar a decla-
ração após esta data deverá 
pagar a primeira cota por meio 
de Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF), 
gerado pelo próprio programa 
de declaração. Nesse caso, as 
demais cotas poderão ser em 
débito automático.

Para aqueles que não opta-
rem pelo débito automático, os 
DARFs de todas as cotas pode-
rão ser emitidos pelo programa 
ou pelo Extrato da Declaração, 
disponível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) no site 
da Receita Federal.

Também foram prorrogados 
para 31 de maio de 2021 os 
prazos de entrega da Declara-
ção Final de Espólio e da De-
claração de Saída Definitiva do 
País, assim como, o vencimen-
to do pagamento do imposto 
relativo a essas declarações.

A Receita destacou ainda 
que disponibiliza diversos 
serviços aos cidadãos, que 
podem ser acessado sem sair 
de casa. Por meio do e-CAC 
com uma conta gov.br, o portal 
único do governo federal, o 
contribuinte tem acesso, por 
exemplo, aos comprovantes 
de rendimentos informados 
na Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (DIRF) 
pelas fontes pagadoras, à 
cópia da última declaração 
entregue e à declaração pré-
-preenchida.
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Destaque do Praia Clube 
anuncia pausa na carreira
 | PONTEIRA FERNANDA GARAY QUER ENGRAVIDAR APÓS JOGOS DE TÓQUIO

 � AGÊNCIA BRASIL

Em tom de despedida, a 
ponteira Fernanda Ga-
ray, campeã olímpica 

em Londres (2012), anunciou 
nesta segunda-feira (12), du-
rante coletiva virtual, que fará 
uma interrupção na carreira 
após os Jogos de Tóquio, para 
se dedicar à família e realizar 
o sonho de ser mãe.  A atleta, 
de 34 anos, decidiu que não 
renovará o contrato para a 
próxima temporada com o 
Dentil Praia Clube, no qual atua 
desde 2017.  

“Depois de pensar muito, 
e depois de várias noites sem 
conseguir dormir direito, tomei 
uma difícil  decisão que é de 
não renovar com o Praia na 
próxima temporada, e fazer 
uma pausa na minha carrei-

ra para me dedicar à minha 
família e realizar o sonho de 
ser mãe”. disse Garay, que 
ressaltou as dificuldades que 
mulheres atletas enfrentam 
diante da decisão de interrom-
per a carreira para engravidar.

Ao lado de Bruno Vilela, 
supervisor do Dentil Praia Clu-
be, a jogadora se estendeu em 
agradecimentos a todos que 
participaram direta, ou indire-
tamente, no seu desenvolvi-
mento como atleta, e também 
aos torcedores do clube de 
Uberlândia (MG). Em relação 
às jogadoras que também já 
se afastaram das quadras para 
serem mães, Garay falou em 
compartilhar outras experiên-
cias “neste novo capítulo” que 
irá escrever na sua história. 

Logo na primeira tempora-
da no Praia Clube, assim que 
voltou do exterior, Garay aju-

dou na conquista da primeira 
Superliga Feminina pela agre-
miação. Na última temporada, 
colecionou títulos no Campeo-
nato Mineiro e na Supercopa, 
e o clube liderava a Superliga 
2019/20 quando a competição 
foi interrompida em razão da 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). 

Muito emocionada e não 
contendo as lágrimas, Garay 
também falou da importância 
da convocação para a seleção 
brasileira, feita pelo técnico 
José Roberto Guimarães na 
última sexta (9). O grupo co-
meça a se preparar para a Liga 
das Nações, no final de maio, 
e o desempenho das jogadoras 
será decisivo para garantir uma 
vaga na equipe nacional na 
Olimpíada de Tóquio. Será a 
terceira vez da atleta em jogos 
olímpicos. 

“Recebi, com muito cari-
nho e alegria, a convocação. 
Em 2016 [Rio de Janeiro] não 
consegui encerrar o ciclo, o 
que foi uma grande decepção 
para mim, depois de quatro 
anos ter me preparado tanto e 
não ter conseguido conquistar 
uma medalha. Receber nova-
mente uma convocação neste 
ano, porque ano passado eu 
sei que não estava muito bem, 
mas este ano eu me sinto bem 
sim, preparada para dar o meu 
melhor lá, me juntar ao grupo e, 
quem sabe, ter a oportunidade 
de conquistar minha vaga em 
Tóquio, e representar o Brasil 
de uma forma muito boa, bri-
gar por uma medalha como o 
grupo que vai ser formado, e 
ter o privilégio de encerrar esta 
fase da minha carreira vestindo 
a camisa da seleção”, disse a 
ponteira.

VÔLEI
WANDER ROBERTO/INOVAFOTO/CBV

Fernanda Garay (dir) 
é uma das principais 
jogadoras do Praia
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RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

 DAS ESCOLINHAS
PARA O FUTEBOL
PROFISSIONAL

Ao longo dos anos, as escoli-
nhas da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Fu-
tel) revelaram diversos atletas de 
destaque nacional e internacional 
em várias modalidades esporti-
vas. Dois deles estão atualmente 
no elenco do Uberlândia Esporte 
Clube: o volante Franco Ferreira 
e o lateral direito Douglas Moreira.

Franco Ferreira começou a 
jogar na escolinha do Parque do 
Sabiá ainda na infância. Hoje, aos 
28 anos, ele lembra a importância 
da Futel em sua jornada profissio-
nal. “Antes de entrar na escolinha, 
eu jogava futsal. Com a Futel, fiz 
uma transição e aprendi a jogar 
no campo, o que me levou, anos 
depois, às categorias de base do 
Uberlândia e do Cruzeiro”, afirmou.

“Se hoje sou jogador profissio-
nal, devo muito disso à Futel, que 
ainda na infância me apontou uma 
direção e me colocou em contato 
com treinadores competentes e 
responsáveis”, disse.

Já Douglas Moreira, hoje com 

19 anos, começou a jogar na esco-
linha do Poliesportivo Segismundo 
Pereira, aos 10 anos. “Muitas 
cidades desperdiçam o potencial 
de jovens por não contar com uma 
estrutura adequada, como a ofe-
recida pela Futel em Uberlândia”, 
ressaltou.

“O contato com a escolinha do 
Poliesportivo Segismundo Pereira 
foi fundamental para que eu fosse 
aprovado nas categorias de base 
do Uberlândia e do Cruzeiro, pois 
através da Futel conheci exce-
lentes treinadores e participei de 
várias competições”, completou.

De acordo com o diretor geral 
da Futel, Edson Zanatta, a traje-
tória da Fundação é repleta de 
conquistas. “Franco e Douglas 
são dois dos atletas que passaram 
pelas escolinhas da Futel que hoje 
se destacam no cenário esportivo 
nacional. Além de revelá-los, assim 
como muitos outros atletas, a Fun-
dação é referência por contribuir 
com a saúde de toda a população 
ao oferecer, em períodos normais, 
atividades esportivas e de qualida-
de de vida gratuitamente, em nú-
cleos e poliesportivos”, destacou.

UBERLÂNDIA “PISOU
NA BOLA” DE NOVO

Uma situação que poderia ser 
cômoda no momento, votou a ser 
perigosa novamente. É o Uber-
lândia Esporte no Campeonato 
Mineiro, ameaçado pelo rebaixa-
mento. Perdeu, em casa, para os 
dois novatos no campeonato: de 
3x1 para o Pouso Alegre na 4ª 
rodada, e anteontem de 3x2 para 
o Athletic, na 9ª rodada. Começou 
perdendo, virou o jogo, mas não 
deu conta de garantir a vitória e 
nem um empate. Resultado: existe 
a possibilidade de rebaixamento. 
Se vencesse, estava tranquilo 
e até pensando mais alto, mas 
errou muito e permitiu a virada 
do Athletic. Está lá em baixo na 
classificação.

Faltam duas rodadas. UEC e 
Patrocinense estão com 10 pon-
tos, enquanto Boa e Coimbra têm 
5 pontos. O UEC tem pela frente 
o Tombense, em casa, no próximo 
sábado, e o Coimbra, fora de casa, 
no dia 25. O Boa tem uma partida 
atrasada, contra o Tombens, em 
Varginha, amanhã (14). A sorte do 
UEC, se é que pode dizer assim, é 

que na penúltima rodada o Coim-
bra joga com o América e o Boa 
com o Atlético, ambos na capital. 
Teoricamente, América e Atlético 
são favoritos. Mas o UEC tem que 
fazer o dever de casa. Não pode 
chegar na última rodada fazendo 
matemática. A chance de perma-
necer na Divisão Especial é muito 
grande, mas precisa reagir, errar 
menos, vencer, ganhar pontos.

A classificação de momento é 
a seguinte: Atlético com 21 pontos, 
Cruzeiro com 17, América com 16, 
Caldense com 14, URT e Tomben-
se com 13, Athletic e Pouso Alegre 
com 12, Uberlândia e Patrocinen-
se com 10, Boa e Coimbra com 5 
pontos. A surpresa da rodada foi a 
vitória do Cruzeiro sobre o Atlético 
por 1x0 no tradicional clássico es-
tadual. Como em clássico não há 
favoritismo, o chavão prevaleceu. 
A derrota do UEC também não era 
esperada, até porque o time vinha 
de duas boas vitórias e mostrou 
uma evolução no comportamento 
em campo, mas voltou a pecar, 
principalmente no segundo tempo, 
e amargou uma virada, lamenta-
velmente.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

TERRENOS

CANAÃ - Ótimo para constru-
tor, vendo ótimo lote, fi nancia-
mento direto com a Imobiliária, 
entrada de apenas R$ 8.880,00 
+ 180 parcelas iniciais de R$ 
959,99 ou R$ 92.800,00 à vis-
ta. 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, Cre-
ci MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote, 
esquina, próximo ao Shop-
ping Park, área 250m². Finan-
ciamento direto com Avelar 

Imóveis. Entrada R$ 9.580,00 
+ 180 x R$ 1.035,00 (inici-
ais). 3211-0216, 99978-8098, 
99688-0216, Avelar Imóveis. 
Creci MGJ5925

EMPREGOS

AJUDANTE PARA REFORMA DE 
BAÚ – Contrata se ajudante para 
reforma de Baú (Carroceria de 
caminhão) que more próximo 
ao Industrial enviar curriculum 
para 99976-0931 ou nsnilton@
netsite.com.br 
COSTUREIRA -  contrata- se cos-
tureiras com prática. Oferece 
ótimo salário mais benefícios. 
Falar com Joana 34 98862-
5548/ 34 3216-6305.
ESTÁGIO EM ÁREA FINANCEI-
RA - Auxiliar no setor fi nanceiro 
com validação e arquivo de nf, 
conferência de impostos, impri-
mir comprovantes de pagamen-
to e colocar em ordem alfabéti-
ca. Segunda a sexta das 08h00 
as 14h00.Requisitos Ter no mín-

imo 16 anos e estar cursando 
o ensimo médio .Bolsa auxílio: 
r$600,00 + vale transporte. En-
viar curriculo para: consultori-
arh@fundacaocdl.org.br

DIVERSOS

MASSAGEM ANTI ESTRESSE 
–   Dona antiga Sempre bem, 
desde 2006. Dor local, Relax-

ante, Revigorante, Esfoliante e 
Hidratante. (Específi ca para pe-
les secas /extra-seca). A partir 
de R$ 150,00. Ligar com ante-
cedência. Não é Programa 34 
99642-2171 / 34 99839-1127.

MORADA NOVA E SHOPPING 
PARK - Compro terreno à vis-
ta. Telefone para contato (34) 
99238-0125.

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.

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

APARTAMENTO 76M² E GARAGEM 10M²

EM UBERLÂNDIA/MG
Condomínio Vitória Régia, 4º pav., bloco 01, R. Salvador, 1.071, Vl. Brasil.

Inicial R$ 172.000,00 (PARCELÁVEL)

leiloesjudiciaisgo.com.br   |   0800-707-9272
+ DIVERSOS LEILÕES NO SITE, CONFIRA!!!

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

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!
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Atrativos turísticos de MG 
são tema de programa
 | EPISÓDIOS VÃO MOSTRAR PAISAGENS DO ESTADO NO PERÍODO DE 12 A 30/4

 � DA REDAÇÃO

A mineiridade, as bele-
zas centenárias, a rica 
história e os encantos 

peculiares de Minas Gerais, 
vistos por um ângulo diferen-
ciado, serão exibidos, a partir 
desta segunda-feira (12), em 
rede nacional: de segunda a 
sexta-feira, até o dia 30 de abril, 
sempre às 21h30, os telespec-
tadores têm encontro marcado 
com a temporada “Brasil Visto 
de Cima – Especial Minas Ge-
rais”, no canal “Mais na Tela”, 
da GloboSat. A plataforma de 
streaming “GloboPlay” também 
irá veicular os episódios.

É a primeira vez que o pro-
grama – produzido por meio de 
imagens aéreas gravadas por 
drones ou helicóptero – reúne, 
em uma só temporada, episó-
dios específicos de uma região 
e leva  o nome do estado brasi-
leiro representado: o Governo 
de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Estado de Cultu-
ra e Turismo de Minas Gerais 
(Secult), com o objetivo de 
promover as potencialidades 
turísticas do estado, deu início 
ao processo de naming rigths  
e elaborou, em parceria com 
a Globo Minas, a temporada 
“Minas Gerais”. 

Com a reorganização da 
exibição dos episódios já gra-
vados sobre o estado, o obje-
tivo é dar mais visibilidade aos 
diversos territórios mineiros e 
mostrar aos telespectadores 
de todo Brasil as curiosidades, 
tradições e culturas que só o 
estado de Minas Gerais tem.

 O secretário de Estado 
de Cultura e Turismo de Mi-
nas Gerais, Leônidas Olivei-
ra, afirmou que esta é mais 
uma estratégia do Governo 
de Minas e da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo 

BRASIL VISTO DE CIMA 

para despertar nos viajantes e 
turistas o desejo de conhecer 
Minas Gerais. “Nosso estado 
oferece aos visitantes múltiplas 
possibilidades de experiências 
turísticas e o Brasil Visto de 
Cima, nesta temporada que 
conseguimos tornar exclusiva 
sobre Minas Gerais, faz parte 
do posicionamento da imagem 
e promoção de Minas como 
destino turístico”, disse. 

“Os telespectadores po-
derão conferir destinos que 
envolvem mais de 60 municí-
pios e distritos mineiros e seus 
atrativos, com paisagens; pa-
trimônios histórico e da huma-
nidade; complexo de águas e 
estâncias hidrominerais; mani-
festações culturais e religiosas; 
as belezas naturais, circuitos 
urbanos e as potencialidades 
dos turismos rural, de aventura 
e de experiência”, completou 
Oliveira.

 � PIONEIRISMO E 
POTENCIAL TURÍSTICO

O diretor regional da Globo 
Minas, Marcelo Ligere, explicou 
que reorganizar a exibição de 
episódios sobre Minas Gerais 
em uma temporada exclusiva 
do Brasil Visto de Cima para 
enaltecer as belezas do estado 
é uma ação inédita, principal-
mente por ser em parceria com 

o governo estadual. “Outros 
estados brasileiros podem até 
repetir esta fórmula, mas a ino-
vação e o pioneirismo ficarão 
como marca da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais”, resumiu Ligere.

O diretor comentou, ainda, 
sobre a assertividade do mo-
mento escolhido para a veicu-
lação da temporada especial 
sobre Minas Gerais. “Estamos 
em um momento em que o iso-
lamento social é uma condição, 
e a própria essência do Brasil 
Visto de Cima já está ligada 
ao distanciamento social. As 
imagens foram gravadas antes 
da pandemia, mas por serem 
aéreas e exigirem pouco ou 
nenhum contato físico com as 
comunidades, já trazem essa 
ideia de afastamento”, explicou. 

Além disso, uma jornada 
turística não é algo definido da 
noite para o dia, pois requer 
planejamento e tempo para 
elaboração de um roteiro. Em 
um momento em que nunca se 
assistiu a tantos programas de 
televisão como antes e em que 
as pessoas estão saudosas de 
viajar e conhecer novos luga-
res, é o cenário perfeito para 
veicular 15 episódios sobre 
as belezas de Minas Gerais, 
até para os próprios mineiros, 
tamanha a diversidade de 
municípios, distritos e atrativos 

do estado. É como se a gente 
dissesse: ‘olha como Minas 
Gerais é um estado fantásti-
co!’”, complementou.

Para acompanhar a exibi-
ção do Brasil Visto de Cima 
Especial Minas Gerais, basta 
sintonizar o canal Mais na Tela, 
na TV por assinatura. A clas-
sificação é livre e os horários 
de exibição são de segunda a 
sexta-feira, sempre às 21h30, 
com reprise às 3h30 e 11h30. 
Outra possibilidade é buscar 
pelo nome do programa na 
plataforma de streaming Glo-
boplay.

BRASIL VISTO 
DE CIMA – ESPECIAL 

MINAS GERAIS

Onde assistir: na TV a 

cabo, sintonize o canal 

Mais na Tela ou acesse 

quando quiser na pla-

taforma de streaming 

Globoplay

Claro TV e Sky: 44 / Oi TV: 

130 / Vivo TV: 34

Horários de exibição 

(Mais na Tela): de segunda 

a sexta, às 21h30, com 

reprise às 3h30 e às 11h30 

do dia seguinte à exibição

 Classificação: Livre

SÉRGIO MOURÃO/ ARQUIVO AGÊNCIA MINAS

Cidades históricas de Minas 
serão exibidas no programa
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Cultura Pop 
na Nova Era

Eu sou escritor, quadrinista e 
aprendiz da Nova Era. Nasci em 
1973 e logo comecei a perceber 
o “movimento”. Desde então, 
estudo (e produzo) quadrinhos, 
filmes e literatura espiritualista. 
Acredito que a Cultura Pop 
tem um papel fundamental na 
construção de uma sociedade 
menos egoísta, mais criativa 
e poderosa, à medida em que 
introjetar a ética e a empatia.

Já se perguntou por que Star 
Trek, Matrix e Star Wars fazem 
tanto sucesso? 

Estou convicto de que essas 
proféticas obras bebem na fonte 
de verdades ocultas para pre-
parar o inconsciente coletivo da 
humanidade para temas como: 
buracos de minhoca, multiverso, 
antimatéria, aceleradores de 
partículas e as “muitas moradas 
na Casa do Pai”.

Da Vinci previu o helicópte-
ro. Julio Verne, o submarino. A 
aerodinâmica dos foguetes de 
Flash Gordon inspirou a NASA. 
Chester Gould imaginou, em 
1930, um telefone móvel no 
relógio do detetive Dick Trace. 

Shakespeare eternizou: “Há 
mais coisas entre o céu e a 
terra, Horácio, do que sonha 
a nossa vã filosofia” e, antes, 
Dante Alighieri poetizou a épica 
Divina Comédia, a partir de suas 
projeções astrais em dimensões 
extrafísicas (inferno, purgatório 
e paraíso).

Tudo isso motivou a cria-
ção de “Além-túmulo”: uma 
história de suspense baseada 
em fatos sobrenaturais, para 
jovens e adultos interessados 
no despertar da consciência 
que o momento nos evoca, 
pois, barreiras geopolíticas já 
não mais importam, em tempos 
pandêmicos, somos um.

SINOPSE

Os gêmeos Maicom e Uóxito 
são crianças que moram nas 
ruas e que sofrem na pele as 
consequências dos distúrbios 
sociais. De volta ao Além, se-
rão perseguidos pelos clãs que 
disputam o poder nas esferas 

QUADRINHOSChico de Assis
chicodeassis.zut@mail.com

dimensionais inferiores: tecno-
magos, espectros, lobisomens, 
zumbis e vampiros energéticos, 
mas Maicom e Uóxito têm cos-
tas quentes em Além-túmulo: 
estão sob a proteção de seres 
imortais que, na antiguidade, fo-
ram aclamados anjos, mas que 
agora preferem ser chamados 
simplesmente Guardiões.

A PONTA DO ICEBERG

A produção está sendo via-
bilizada pela Lei Aldir Blanc, no 
Edital de Produção de HQs reali-
zado pelo Governo de Minas, em 
parceria com o Governo Federal. 
O incentivo também vai garantir 
a distribuição de exemplares 
para centenas de escolas e bi-
bliotecas, mas quero te convidar 
a fazer parte dessa história! 

A F7 Comics está lançando 
a campanha de pré-venda da 
graphic novel Além-túmulo no 
Catarse: visualize o seu nome 
na seção Agradecimentos, junto 
com as pessoas que primeiro 
acreditaram nessa produção 
original, com roteiro e arte desse 
uberlandense que vos escreve. 

São 82 páginas em couché 
fosco. Tons de cinza. Capa colo-
rida, com abas, em triplex 300g, 
por R$ 39,90, com frete nacional 
incluso. O trabalho é resultado 
de anos de pesquisa, tanto em 
quadrinhos, como em literatura 
espiritualista, para gerar uma 
história verossímil, em parceria 
com uma equipe editorial extra-
física, a partir dos princípios que 
regem a vida no Universo.

A HQ foi 100% produzida no 
software Clip Studio Pro e será 

lançada em junho. Tem início, 
meio e fim, mas funcionará como 
um prólogo para o que há por 
vir, pois uma das metas da pré-
-venda é viabilizar a produção 
independente de novos volumes 
da série.

Além-túmulo se propõe a 
mostrar às leitoras e leitores – jo-
vens e adultos – a influência dos 
espíritos no mundo físico, em 
suas várias graduações hierár-
quicas, tanto do lado negativo, 
que tenta boicotar a Transição 
Planetária, como do lado que a 
impulsiona: avante, rumo à luz.

Vem comigo: lançamento dia 15 
de abril de 2021!
https://www.catarse.me/alem  
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

AV
CONCLAVE

MALTRAPILHO
RFOARAH
BAINHAST
OTOITIVA

ANOSLOEK
OAPEARE

ESPRAIADA
ROMANASNG

CRDPNEU
IDASAIA

SAIAARMOR
LARINGED

SACAROLHA

Sem
época

certa para
frutificar

Aparência
do Chaves

(TV)

Forma 
do olho
mágico 

A floresta 
amazônica

André
Heller,
jogador
de vôlei

Parte
ajustável

das
calças

Casa de
(?): é

disputada
no litoral

"(?) Dou-
rados",

minissérie
da TV

Mamífero
que se

alimenta
de bambu

Medida
agrária e-
quivalente
a 100 m2

Que se
derramou
(a água)

Aparta-
mento

(abrev.)

Vegetal
da alta 
gastro-
nomia

Troca da
(?),

atração
londrina

Código da 
Nigéria no
endereço
de sites  

Gonçalves
(?), autor 
de "Canção
do Exílio"

Expectoran-
te natural
produzido 
na colmeia

Armadura,
em inglês

Peça
inferior

do tailleur

Letra não 
pronun-
ciada no

português 

Tomie (?), 
artista plás-
tica cria-
dora do 

Monumento
da Imigra-
ção Japo-
nesa (SP)

Peça
quádrupla
do carro
Resolver

Membro
de voo
Altar de

sacrifícios

Estrutura em que se
encontra a glote 

Utensílio usado para
abrir vinhos

"Crédito",
em SPC 

Conquistas
(?): Mace-
dônia, Ana-
tólia e Pe-
nínsula Ibé-
rica (Ant.)

Testemunho
em juízo

Desejo do
doente 

"(?) Infância", mú- 
sica dos Tribalistas

(?) médico: equipamen-
tos da sala de cirurgia

Sentido importante
para o perfumista

Iniciativa de empresas junto a co-
munidades locais para a redução
do efeito

estufa 

Conselho
para

escolha
de um
papa

(Catol.)

5/armor. 6/ohtake — oitiva. 7/romanas. 13/carbono social.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Você vai estar muito propenso a olhar profun-
damente para o seu interior e isso irá permitir 
que você canalize a sua energia de forma cons-
trutiva. 

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você 
deve dormir mais, seu corpo e sua alma preci-
sam disso.

Esforce-se caso a tentação esteja muito forte. 
Você está encontrando dificuldades para se 
manter em equilíbrio emocional. 

Há boas notícias se aproximando de você e 
você colhe o que plantou entre aqueles que o 
rodeiam. 

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe tra-
zer sorte hoje. Relacionamentos bem sucedi-
dos estão à vista. Vai ser difícil decidir entre as 
suas prioridades e futilidades.

Você vai estar muito propenso a olhar profun-
damente para o seu interior e isso irá permitir 
que você canalize a sua energia de forma cons-
trutiva. 

Seu estado de ânimo é promissor, por isso 
aproveite ao máximo a possibilidade de pergun-
tar o que deve fazer e pedir o que merece. Você 
precisa se mexer e tudo vai dar certo.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas. 
Você vai querer dar um grande passo e isso 
é a coisa certa a fazer. Certifique-se de dar-se 
espaço. 

Você está finalizando um ciclo, é hora de aca-
bar com todo o trabalho de administração que 
resta fazer. Evite correntes de ar e alterações 
de temperatura. 

Hoje será um dia cheio de conselhos e você 
chegará a um novo nível de maturidade. Você 
tem escondido seu cansaço, mas precisa pen-
sar em recuperar o sono perdido.

Sua sensibilidade lhe dará uma compreensão 
completa de um problema complexo a respeito 
de alguém ao seu redor. 

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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