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O pós-
pandemia e os 
paradigmas 
do varejo 
brasileiro   

Desde o seu início, 2020 foi 
marcado por incertezas e grandes 
desafios: as incertezas trazidas pela 
pandemia, o fechamento compulsório 
de grande parte das lojas físicas, a 
corrida para o digital, a aceleração de 
tendências que eram esperadas para 
alguns anos à frente.

Expressões como Covid-19, qua-
rentena covid, lockdown, resiliência, 
disrupção, colaboração, volatilidade, 
igualdade, Environmental, Social and 
Governance (ESG), transparência, 
jornada do cliente, visibilidade de 
estoque, delivery, ecossistemas, live 
streaming, computer vision, machine 
learning e Inteligência Artificial se 
tornaram parte do dia a dia do mundo 
corporativo. O mundo se transformou, 
e o varejo precisou se transformar 
junto com ele.

O grande protagonista da vez - o 
Covid-19 - foi o líder da transformação 
digital nas empresas, já que a pande-
mia acelerou mudanças que vinham 
sendo germinadas e estimulou a 
busca por inovação. O fechamento 
das lojas físicas exigiu repensar os 
negócios e criou alternativas que os 
consumidores abraçaram, modifi-
cando para sempre as relações de 
consumo. 

A pandemia fez com que a digi-
talização do varejo avançasse muito 
rápido. A transformação digital saiu de 
vez da teoria e foi para a prática em 
empresas de todos os segmentos do 
varejo, até mesmo naqueles até então 
menos digitalizados, como materiais 
de construção e supermercados. Com 
isso, o e-commerce ganhou força em 

todo o mundo. No Brasil, pelo menos 
5% das vendas são online, sem 
levar em conta os dados dos sellers 
dos market places. Incluindo esses 
números, a estimativa é que até 8% 
das vendas do varejo já sejam digitais. 
Na China, esse número já é de 45% e 
no Reino Unido, 36%. A digitalização 
do varejo se acelerou e, com isso, 
também deu mais velocidade para 
futuras transformações no setor. 

O smartphone mudou a dinâ-
mica da relação do varejo com os 
consumidores (jornada de consumo): 
83% dos clientes usam o WhatsApp 
em alguma parte de sua jornada de 
compra de produtos e serviços e, por 
isso, o aplicativo precisa ser incluído 
na estratégia do varejo. Isso também 
vale para o uso de apps do varejo, que 
teve um aumento de 84% no Brasil 
no ano passado. As redes sociais se 
tornaram um local de descoberta de 
marcas e produtos, isso não significa 
que a loja física não tenha mais seu 
papel. O PDV continua sendo muito 
importante, mas ele precisa ser 
proativo: em vez de esperar o cliente 
ir à loja, o varejo passa a buscar o 
consumidor nos meios digitais. 

O varejo precisa repensar seus 
processos de planejamento de de-
manda, estratégia de abastecimento, 
logística, supply chain e fulfillment. 
“Com a omnicanalidade, a distribuição 
deixa de ser feita ‘de 1 para n’ e passa 
a acontecer ‘de n para n’, o que trans-
forma todos os modelos logísticos 
convencionais e o planejamento da 
distribuição”, explica Eduardo Terra.

A pandemia gerou transforma-
ções que não desaparecerão com 
o fim da crise. Parte dos recursos, 
tecnologias e paradigmas incorpo-
rados às jornadas de consumo não 
será abandonada pelos clientes com 
o fim do isolamento social. “As redes 
sociais se tornaram marketplaces, 
os clientes também se tornaram pro-
motores de vendas e influencers, e o 
varejo precisa estar mais perto dos 

clientes para responder às demandas 
por entrega rápida”, afirma Alberto 
Serrentino, sócio da BTR-Varese. 

Tudo isso impulsiona o varejo a 
evoluir para o desenvolvimento de 
ecossistemas, que escalam negócios 
a partir de parceiros e de serviços que 
complementam as demandas dos 
consumidores. 

A aceleração digital exige uma 
reinvenção dos pontos de venda. A 
loja física deixa de estar focada em 
produtos e passa a ser centrada no 
cliente e orientada a dados, ganhando 
capacidade de atrair e adquirir clien-
tes. O papel dos vendedores muda. 
As equipes têm que ser proativas 
para ativar clientes, estimulando a 
interação no digital antes, durante e 
depois da compra. Isso leva à criação 
de novos indicadores (KPIs) para 
medir o desempenho da loja de forma 
diferente. O resultado dessa transfor-
mação é o empoderamento da loja 
física, a partir do uso de dados e da 
digitalização da jornada de consumo. 

A agenda ESG ganhou protago-
nismo e urgência na estratégia do 
varejo. As empresas baseadas em 
propósito têm mais capacidade de 
geração de valor e criam negócios 
orientados aos stakeholders. “É uma 
nova visão de negócios, que exige 
novos modelos de liderança e cria 
uma relação das empresas com 
colaboradores, parceiros, clientes e 
o mercado como um todo”, completa 
Serrentino.

Vamos refletir:... Segundo a pes-
quisa da McKinsey & Company 
Global Management Consulting, os 
consumidores passaram a gastar 
um tempo significativo em atividades 
domésticas. Para contornar as restri-
ções do isolamento, adotaram solu-
ções digitais e de baixo custo, como 
videoconferência e delivery para uma 
gama cada vez maior de produtos. 
Cerca de 40 a 60% dos consumidores 
pesquisados que adotaram esses no-
vos hábitos de consumo, pretendem 

continuar após a pandemia. 
O mercado está vendo mais pes-

soas adotando estilos de vida mais 
saudáveis, itens como suplementos 
que aumentam a imunidade, produtos 
de limpeza para uso doméstico.

Outra tendência de consumo no 
pós-pandemia é o faça você mesmo. 
O conceito Do it Yourself (DIY), que 
surgiu nos anos 70 nos Estados 
Unidos, ganhou força nos últimos 
meses, principalmente pelo fato de 
os consumidores colocarem uma 
visão um pouco mais pessoal para 
os produtos.

Pensando estrategicamente, 
... A alteração do ritmo da vida e a 
eliminação de tudo aquilo que pode 
ser considerado não essencial, é uma 
das características do novo perfil de 
consumo. Uma visão mais crítica e 
analítica sobre o que consumimos e o 
porque pode levar muitos consumido-
res a repensarem suas necessidades 
de compra.

A pandemia trouxe novas concep-
ções sobre os produtos e serviços e 
como o uso deles impacta a vida de 
cada um, com isso as pessoas pas-
saram a valorizar mais os momentos 
e as experiências do que o item ou o 
serviço em si.

Nesse novo paradigma, as mar-
cas precisarão pensar além do produ-
to e procurar impulsionar a lealdade 
do consumidor, fornecendo experi-
ências verdadeiramente relevantes. 
O covid-19 tem acelerado processos 
que já eram inevitáveis, como a 
digitalização e personalização dos 
atendimentos.

Ao repensar a experiência de pon-
ta a ponta do consumidor, as marcas 
têm agora a oportunidade de fazer 
realmente a diferença na vida das 
pessoas que servem, por meio dos 
produtos que fornecem e do conteúdo 
ou serviços entregues.

O pós-pandemia e seus paradig-
mas prometem revolucionar ainda 
mais o varejo brasileiro.
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Na última reunião do COPOM (Comitê de Po-
lítica Monetária) o Banco Central (BC) decidiu fixar 
a meta da taxa Selic em 2,75% ao ano, um movi-
mento de elevação da referida taxa em 0,75 pon-
tos percentuais. Tal elevação veio em boa hora, 
uma vez que a inflação está caminhando rapida-
mente para o dobro da meta fixada para 2021 cujo 
centro é de 3,75% ao ano. Os modelos que esti-
mei preveem que a inflação atinja as proximida-
des de 7,25% em maio, ou talvez junho. Se o BC 
ignorasse este dado e mantivesse a Selic nos 2% 
de antes, chegaríamos no meio do ano com uma 
taxa real de juros (descontada a inflação) negativa 
de aproximadamente -5,25% (Ver Gráfico 1).

Isto seria um completo desequilíbrio, nem paí-
ses desenvolvidos como Estados Unidos e Euro-
pa Ocidental têm taxas reais de juros negativas 
neste patamar. Em boa parte destes países que 
estão em situação de zero lower bound, isto é, 
taxas nominais de juros próximas de 0% ao ano, 
tem também inflação acumulada em 12 meses 
variando entre 1% e 1,5% ao ano. Isto os confe-
ririam a estes países, taxas reais de juros próxi-
mas a -1% ao ano. Portanto, o Brasil apresenta no 
curtíssimo prazo, mesmo diante da elevação da 
Selic anunciada pelo COPOM, taxas reais de ju-
ros menores do que os países desenvolvidos. Isto 
explica parte da desvalorização da taxa de câmbio 
verificada no país que pode alimentar o prolonga-
mento de níveis elevados de inflação por todo o 

ano de 2021.
Alguns economistas muito respeitados, no en-

tanto, mostram sua preocupação para com o ciclo 
de alta da taxa Selic em um momento e os seus 
efeitos sobre a atividade e o mercado de trabalho. 
Para eles, uma contração monetária neste mo-
mento pode inibir a já enfraquecida atividade eco-
nômica e aumentar a já elevada taxa de desem-
prego involuntário da economia brasileira. Para 
discorrer sobre isto, entretanto, é preciso olhar 
para o formato da Curva de Phillips CPh (grosso 
modo é o nome dado para a curva de oferta da 
economia). De acordo com a melhor literatura 
desta área, ela pode assumir vários formatos e 
isto está relacionado com a forma como os agen-
tes formam suas expectativas de inflação na eco-
nomia. Há modelos que assumem que os agentes 
formam expectativas adaptativas projetando a in-
flação futura, a partir do comportamento passado 
da mesma. Nestes modelos, há um evidente trade 
off na CPh entre inflação e desemprego e o BC faz 
política monetária escolhendo entre mais inflação 
e menos desemprego, ou menos inflação e mais 
desemprego.

Isto, no entanto, é macroeconomia do final dos 
anos 1960. De lá para cá os modelos passaram 
por ajustes em seus pressupostos e a noção de 
que a política monetária se resume a uma escolha 
entre inflação e desemprego ficou ultrapassada e 
nada garante que elevações da taxa Selic como a 

do último COPOM piorem a situação da atividade 
e do emprego. Isto porque, se os agentes são ra-
cionais e com base nas informações disponíveis 
sabem que comportamento da inflação tende a se 
acelerar, eles se antecipam à decisão do COPOM 
de elevar os juros e passam a tomar decisões de 
investimento e produção tomando como dado o 
novo contexto de alta dos juros. Neste caso, ele-
vações de taxa de juros não afetam o lado real da 
economia.

A passagem das expectativas adaptativas 
para expectativas racionais vai determinar o for-
mato do CPh e o quão a política monetária pode 
influenciar o lado real da economia. Como é de 
conhecimento de todos, desde o final de 2020 as 
expectativas de inflação já estavam difundidas en-
tre os que acompanham o dia a dia da economia 
brasileira. Isto solidificou a expectativa, no começo 
de 2021, de que a taxa de juros iria iniciar um ciclo 
de alta. De forma que a decisão da última reunião 
do COPOM já era esperada pelo corpo majoritário 
dos agentes econômicos no país. 

Neste sentido, os efeitos do aumento da taxa 
de juros sobre o lado real tendem a ser bastante 
limitados por duas razões: i) porque esta alta de 
juros praticada pelo BC já era esperada pela am-
pla maioria dos operadores na economia, ii) por-
que a taxa real de juros, que é a que importa para 
as decisões de investimento, tende a permanecer 
negativa durante todo o ano de 2020.

NOVAS PERSPECTIVAS PARA A TAXA DE JUROS
 � BENITO SALOMÃO – MESTRE E DOUTORANDO EM ECONOMIA PELO PPGE – UFU.
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Câmara retoma projeto do 
Orçamento Impositivo
 | PROPOSTA CRIA EMENDAS INDIVIDUAIS DO LEGISLATIVO NO ORÇAMENTO

 � FERNANDO NATÁLIO

Uma proposição que divide 
opiniões está de volta 
à Câmara Municipal de 

Uberlândia. O chamado Orça-
mento Impositivo já reacendeu, 
agora, a polêmica vista em 2018. 
O Projeto de Emenda à Lei Or-
gânica nº 001/2021, que cria 
emendas individuais do Legisla-
tivo na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), foi considerado objeto de 
deliberação na Casa na última 
quinta-feira (8). Diferentemente 
da última vez em que foi discuti-
da no Legislativo uberlandense, 

há três anos, quando a Mesa 
Diretora foi a autora da proposta, 
agora, a matéria foi apresentada 
por 11 vereadores, sem a partici-
pação da Mesa.

Segundo o projeto, o valor a 
ser destinado para indicação dos 
vereadores será de até 1,2% da 
receita corrente líquida prevista 
na LOA. Metade desse percen-
tual será destinado a ações e 
serviços públicos na área da 
saúde. Em 2018, quando foi de-
batido pela Câmara, se a regra 
já estivesse valendo para aquele 
ano, cada vereador teria direito a 
indicar aproximadamente R$ 1,2 

milhão no orçamento para aplica-
ções em entidades e programas 
municipais de sua escolha. 

Em 2021, esta proposição, 
que tem tramitação diferenciada, 
foi divulgada no O Legislativo 
(onde são feitas as publicações 
oficiais da Câmara Municipal de 
Uberlândia) na última quinta (8) 
e, a partir de então, foi iniciado 
o prazo de 15 dias para rece-
bimento de emendas. Então, o 
chamado Orçamento Impositivo 
será encaminhado à Comissão 
Especial para emissão de pa-
recer no prazo de dez dias. Em 
seguida, a matéria será colocada 

para votação no Legislativo mu-
nicipal. Na sequência, aguarda-
-se o período de dez dias para a 
segunda votação.

A nova proposta, apresentada 
na atual Legislatura 2021/2024, 
é de autoria dos vereadores  
Zezinho Mendonça (PP), Antônio 
Augusto - Queijinho (Cidadania), 
Cristiano Caporezzo (Patriota), 
Dandara (PT), Eduardo Moraes 
(PSC), Fabão (Pros), Ivan Nu-
nes (PP), Raphael Leles (DEM), 
Thiarles Santos (PSL), Liza 
Prado (MDB) e Walquir Amaral 
(Solidariedade).
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Além da Covid, máscaras 
podem conter outras doenças
 | ESPECIALISTAS APONTAM VÁRIOS BENEFÍCIOS NO USO DA PROTEÇÃO 

 � NILSON BRAZ

Lucimeire Mendes de Oliveira, 
de 57 anos, é dona de um sa-
lão de beleza em Uberlândia 

e viu a vida mudar por causa da 
pandemia. Não só por ter que ficar 
com o comércio fechado por muito 
tempo, mas em todos os hábitos 
do cotidiano. Ela conta que desde 
que passou a ser recomendado 
que todas as pessoas usassem 
máscaras, não saiu de casa sem 
a dela. Com isso, percebeu que 
os resfriados diminuíram bastante. 

“Eu costumava gripar ou res-
friar pelo menos duas ou três 
vezes por ano. Principalmente 
quando o tempo mudava, que es-
tava muito calor e depois fazia frio. 
Agora, depois que passei a usar 
máscara, percebi que não gripei 
mais”, comentou a empresária.

Os especialistas afirmam que 
isso não é apenas uma simples 
percepção da população. A más-
cara, mesmo caseira, feita de 
pano, proporciona uma proteção 
muito grande para o nosso cor-
po. “O uso da máscara diminui a 
chance de você adquirir qualquer 
doença de via respiratória. Por 
exemplo, a rinite. Tem a rinite que 
é alérgica, mas tem também a 
rinite causada por vírus, e a gente 
percebeu que a incidência dimi-
nuiu muito. Gripe também, que é 
causada pelo vírus da influenza, 
o sarampo, a tuberculose, são 
doenças que a gente pode evitar 
com o uso das máscaras”, comen-
tou o infectologista Henrique de 
Villa Alves.

Para o médico, esse hábito 
adquirido por causa da pande-
mia da Covid-19 não deveria ser 

tratado como algo temporário. 
Ele afirmou que a quantidade de 
partículas que as pessoas inalam 
usando a máscara é bem menor. 
Então, mesmo quem tem sinusite, 
rinite alérgica ou outras doenças 
causadas pela poluição, vão sentir 
menos desconforto quando estive-
rem com a máscara. “A população 
oriental já tinha o uso disseminado 
de máscara porque eles têm a 
cultura de que se está doente, tem 
que evitar que seja transmitido 
para outras pessoas. E também 
por causa da poluição do ar. A 
gente vê, principalmente na Chi-
na, que tem muita poluição. Tem 
locais em que é difícil respirar sem 
uma máscara. Então, é um hábito 
que deveria continuar por aqui 
também”, disse o infectologista.

O profissional da saúde alerta 
ainda que é importante prestar 
atenção na utilização e reapro-
veitamento das máscaras, já que 
elas precisam estar em condições 
de cumprir a função de filtrar o ar. 
“Se você conservar bem, a más-
cara dura bastante. Mas como tem 
casos em que o tecido é mais frá-
gil, podem surgir pequenos furos 
ou desgaste. Então, se a pessoa 
notar que isso está acontecendo, 
está na hora de trocar essa más-
cara. Sem falar que ela precisa 
estar sempre bem acoplada, cobrir 
todo o nariz, a boca, ficar bem 
presa no rosto, sem espaços nas 
laterais por onde o ar escape”, 
finalizou.

A pneumologista Adriana Cas-
tro de Carvalho também acredita 
nos benefícios do uso da máscara 
para a manutenção da saúde da 
população de uma maneira ge-
ral, não apenas para prevenir a 
contaminação pelo coronavírus. 

“Como a gente sabe que o vírus 
não vai ser eliminado tão cedo, 
e principalmente se ele tiver o 
comportamento da Influenza, de 
voltar em épocas específicas e 
com mutações, a gente vai pre-
cisar ter esse hábito de manter 
as máscaras. Especialmente nas 
épocas em que tiver mais casos. 
Não acho que é um hábito que a 
gente deva perder. É importante a 
gente deixar isso claro, porque a 
gente sabe que isso previne, não 
é história da carochinha”, afirmou 
a especialista.

A especialidade da médica 
Adriana de Carvalho lida direta-
mente com outras doenças que 
afetam o pulmão. E ela conta que 
percebeu uma diminuição na piora 
desses casos nos atendimentos 
que faz diariamente. A pneumolo-
gista disse não ter dúvida do papel 
fundamental das máscaras. “A 
máscara protege de poeira, pelos 
e em muitas outras situações, 
evitando doenças ocupacionais, 
por exemplo. A gente não pode 
dizer que é só pelo uso da más-
cara, porque junto com ela a gente 
teve um certo grau de isolamento. 
Temos também a vacinação da 
Influenza, que continua. Então, 
a gente teve uma diminuição nos 
casos de descompensação de 
pacientes com enfisema, asma. 
E isso também é consequência 
do uso da máscara”, finalizou a 
médica.

 � PROBLEMAS NA PELE

Mas não são apenas benefí-
cios que esse novo hábito propor-
ciona. O contato direto do tecido 
ou dos materiais utilizados na 
fabricação das máscaras pode 

causar irritação e até lesões no 
rosto das pessoas. Principalmen-
te, naquelas com predisposição 
de ter acne, as famosas espinhas.

Especialistas da área cunha-
ram um novo termo específico 
para esse fenômeno: Macne. São 
lesões muito parecidas com a 
acne, mas causadas pelo uso da 
máscara. A acne acontece quan-
do, por algum motivo, existe uma 
obstrução da pele, impedindo que 
ela respire e que as substâncias 
naturais da nossa pele saiam. Os 
médicos chamam esse fenômeno 
de oclusão. O fato de ter um objeto 
em frequente contato com a pele 
pode fazer com que essas obstru-
ções sejam mais frequentes. 

“Quem tem a pele muito oleosa 
e usa uma máscara com o tecido 
muito fechado, que não deixa 
respirar muito, pode piorar a acne. 
Tem uma doença de pele, comum 
na região perto da boca, que é a 
dermatite pele oral. É como se 
fosse uma sensibilidade maior 
da pele nessa área, que, com a 
fricção do tecido, pode piorar”, 
explicou a dermatologista Juliana 
Gumieiro.

Mas, para a médica, isso não é 
motivo para abandonar a preven-
ção. “Para quem sofre com o uso 
das máscaras, é recomendado 
usar um tecido mais respirável, 
como o algodão, ou as máscaras 
descartáveis. Outro cuidado é 
manter a proteção sempre limpa e 
não deixar que fique úmida. Para 
quem passa maquiagem, é bom 
evitar usá-la debaixo da másca-
ra. E se aparecer alguma lesão, 
é muito importante procurar um 
dermatologista”, finalizou.

SAÚDE
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Promotoria vai investigar 
aglomerações no bar Zenaide
| IMAGENS MOSTRAM DIVERSAS PESSOAS NO ESTABELECIMENTO NA SEXTA (9)

� BRUNA MERLIN

O Ministério Público Es-
tadual (MPE) em Uber-
lândia, por meio da Pro-

motoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor, instaurou uma 
investigação preliminar para 
apurar aglomerações que vêm 
acontecendo no bar Zenaide, lo-
calizado no Uberlândia Shopping. 

Segundo o autor do processo, 
promotor de Justiça Fernando 
Martins, a investigação foi instau-
rada, nesta terça-feira (13), com 
o intuito de apurar informações 
de descumprimento às restrições 
de isolamento social durante a 

PANDEMIA

ARQUIVO DIÁRIO

Promotor de Justiça 
Fernando Martins é 
o autor do processo

A Assembleia quer ouvir você!

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais já destinou quase 
meio bilhão de reais à Saúde para enfrentar a Covid e salvar vidas.
A pandemia também trouxe o fechamento de empresas e 
desemprego. Com o projeto Recomeça Minas, os deputados vão 
ouvir empresários e trabalhadores, de todas as regiões do Estado, 
para construir um plano de retomada do desenvolvimento.
Encontro Triângulo Norte - Uberlândia: 15/4, às 8h.
Acompanhe pela TV Assembleia, no YouTube.  

Bom para o trabalhador, bom para o 
empreendedor, bom para o Estado. 

Ótimo para os mineiros.
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pandemia da Covid-19. 
Em um vídeo publicado nas 

redes sociais, o vereador Murilo 
Ferreira divulga imagens regis-
tradas no bar Zenaide, na última 
sexta-feira (9), em que é possível 
notar diversas pessoas no local, 
possivelmente, sem o devido dis-
tanciamento. Também é possível 
escutar uma música alta dentro 
do estabelecimento.

 � POSICIONAMENTOS

O Diário de Uberlândia entrou 
em contato com o Uberlândia Sho-
pping e com o responsável pelo 
Zenaide e solicitou posicionamentos 
sobre a situação. 

O Uberlândia Shopping infor-

mou, por meio de nota, que não 
foi notificado, mas reforça com 
lojistas e clientes a importância de 
se cumprir, rigorosamente, todos os 
protocolos de saúde, de acordo com 
as diretrizes dos órgãos competen-
tes, para preservar o bem-estar e a 
saúde de todos.

Por meio de nota, o Zenaide 
disse que mantém o distanciamen-
to adequado. “Estávamos com 3 
metros de espaçamento entre as 
mesas, maior, inclusive, do que o 
exigido no decreto, que é de 2 me-
tros. Máximo de 8 pessoas por me-
sas, conforme o decreto. Estávamos 
com álcool gel em todas as mesas, 
nas entradas, espalhados pelo Bar, 
além disso, construímos lavatórios 
espalhados pelo Bar para higieni-

zação com sabonete sem precisar 
ir até o banheiro para isso. Todos os 
funcionários exigindo máscara para 
as pessoas que levantavam para 
ir ao banheiro. Abrimos no horário 
certo e fechamos exatamente no 
horário cravado de 18h. O próprio 
Procon analisou as imagens e 
confirmou que estávamos com 
espaçamento correto e cumprindo 
todas as regras do decreto. Colo-
camos também música ao vivo para 
gerar trabalho para os músicos que 
estavam parados há muito tempo 
e também porque foi autorizada a 
música ao vivo pelo novo decreto, 

porém, devida a essa repercussão, 
nós não colocaremos mais música 
ao vivo, por enquanto. Não quere-
mos gerar nenhum tipo de proble-
ma, temos, aproximadamente, 100 
famílias que vivem diretamente de 
nossa empresa, ficamos sete meses 
totalmente fechados, e, agora, que-
remos abrir com toda segurança, 
sempre que o decreto nos autorizar 
a abrir. Somos uma empresa séria 
e que sempre respeitou os decretos 
municipais. Nosso propósito é se 
manter e estar totalmente dentro da 
legislação”, constou a nota emitida 
pelo Zenaide. 

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.

ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 26/03/2021, às 09h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50 , Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, CEP 38406-643. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio 
de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 27/04/2021, às 09:00 horas (“AGO”): (i) das contas da administração, do relatório da administração, do 
balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020; (ii) da destinação do prejuízo líquido a Companhia referente ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020; (iii) da reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia para o próximo 
mandato; (iv) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021. Deliberações: Após 
exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade 
dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a convocação da AGO e a recomendação: (i) da 
aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia 
e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, sendo que tais 
documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estão disponíveis na sede da Companhia e 
serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO; (ii) da destinação do prejuízo líquido 
apurado no exercício encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 7.632.404,06, o qual será integralmente 
absorvido da seguinte forma: (ii.a) R$ 5.625.464,29 pela Reserva Legal; e (ii.b) R$ 2.006.939,77 pela Reserva 
de Retenção de Lucros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) da reeleição dos 
atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros 
do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de 
desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/2002, 
nos respectivos Termos de Posse caso sejam reeleitos na AGO; e (iv) da fixação da remuneração global dos 
administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2021, no valor total de até R$ 1.519.667,00, ao qual estão 
incorporadas as contribuições do INSS e ILP. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a 
praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como publicar a 
presente ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada 
e assinada pelos conselheiros. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Uberlândia, 26/03/2021. 
Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8464593 em 07/04/2021. Protocolo 213323737 - 
06/04/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 021/2021. Será realizado no dia 28 de 
abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 056/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 021/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de aparelhos celulares smartphone, de acesso móvel para utilização de voz, dados 
e com conexão a internet, para atender às necessidades de telecomunicações da 
administração municipal, com participação exclusiva de microempresas, empresas 
de pequeno porte e equiparadas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 09/2021 - SRP. Será realizado no dia 
29 de abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 057/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 09/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é a contratação de empresa para a prestação de serviços mecânicos em veículos 
leves e médios, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal 
de Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Licitação regionalizada conforme 
Decreto Municipal n° 104 de 15 de Junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 10/2021 - SRP. Será realizado 
no dia 30 de abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 058/2021, 
na Modalidade de Pregão Presencial de n° 10/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços 
elétricos para a manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 
Licitação regionalizada conforme Decreto Municipal n° 104 de 15 de Junho 
de 2020. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site  
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 13 de abril de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: futura e eventual aquisição de materiais de limpeza
(desinfetante, hipoclorito, sabonete líquido, álcool em gel, papel higiênico, etc), em atendimento
à Secretaria Municipal de Saúde e demais Secretarias. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas, estará aberta até as 09:00  horas do dia 04/05/2021, no
endereço www.gov.b/compras/pt-br. Uberlândia-MG, 13 de abril de 2021.Sueli Aparecida
Silva.Diretora de Compras

O Secretário Municipal de Saúde torna público para conhecimento dos licitantes e
de quem mais possa interessar que a lic itação supramencionada, que tem por
objeto aquisição de instrumentos que auxiliam na limpeza das unidades da Secretaria
Municipal de Saúde foi REVOGADA em razão de interesse público, conforme
justificat iva inserta no processo lic itatório. Fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa pela publicação oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e
nos termos da legislação aplicável.Uberlândia, 12 de abril de 2021.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 102/2021

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 049/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor
Preço Global". 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 049/2021,
na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço Global", via site da Caixa - CEF,
perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia
29 de abril de 2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos
lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 29 de abril de 2021. O processo licitatório
visa aquisição de cabos Profibus DP 1PAR X 22 AWG roxo e Modbus, em atendimento a
Dire toria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no
site até as 18:00 horas do dia 28 de abril de 2021. Uberlândia, 13 de abril de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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1,5 milhão de brasileiros 
estão com 2ª dose atrasada
 | MINISTÉRIO DA SAÚDE ORIENTA QUE NÃO DEIXEM DE COMPLETAR A IMUNIZAÇÃO

 � AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 1,5 milhão de 
brasileiros estão com a 
segunda dose da vacina 

contra a Covid-19 atrasada. 
O dado foi divulgado nesta 
terça-feira (13) pelo ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
durante um café da manhã com 
jornalistas, em Brasília (DF). 

A complementação do es-
quema vacinal, ressaltou, será 
feita com o apoio do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde. Aos que estão com a 
segunda dose atrasada, o Mi-
nistério da Saúde orienta que 
não deixem de ir a um posto 
de vacinação para completar 
a imunização.

Desde que começou a va-
cinação da população contra 
a Covid-19, duas vacinas são 
aplicadas no Brasil: a da farma-
cêutica CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan, em São 
Paulo, e a da farmacêutica 
AstraZeneca, em parceria com 
a Universidade de Oxford, pro-

duzida pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). No caso da 
CoronaVac, estudos apontam 
melhor eficiência quando a 
segunda dose é aplicada num 
intervalo de 21 a 28 dias. Já a 
vacina da AstraZeneca deve ter 
a segunda dose aplicada em 
intervalo maior, de três meses.

Ainda no café da manhã 
com os jornalistas, ao dizer 
que o programa de vacinação 
é a prioridade número um do 
ministério, Queiroga adiantou 
que o governo deve publicar 
nos próximos dias uma medida 
provisória para criar uma se-
cretaria específica para ações 
contra a Covid-19. A atual 
coordenadora do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), 
Franciele Francinato, deverá 
comandar a nova secretaria.

 � TRANSPORTE PÚBLICO 
E LOCKDOWN

No encontro com os jor-
nalistas, o ministro da Saúde 
cobrou disciplina e uso de 
máscaras por quem utiliza 

transporte público, como forma 
de evitar ainda mais a disse-
minação do novo coronavírus. 
Queiroga informou que haverá 
uma campanha nacional para 
prevenir a contaminação, em 
parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
mas lembrou que cabe às 
prefeituras disciplinar regras 
para trens e ônibus. Segundo 
o secretário executivo da pas-
ta, Rodrigo Cruz, uma portaria 
conjunta com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
deverá ser apresentada na 
próxima quinta-feira (15).

Sobre um possível lockdo-
wn nacional, o ministro da Saú-
de descartou a hipótese e disse 
que “uma medida homogênea 
para o país inteiro não vai fun-
cionar”. Ele acrescentou que 
tomará medidas “para evitar 
que o país chegue a cenários 
extremos”.

 � VACINAS

Ainda em relação a vacinas, 
Queiroga disse que falou, nesta 

segunda-feira (13), com o pre-
sidente do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, e a previsão é 
manter o calendário de vaci-
nação. “Quando a Fiocruz e o 
Instituto Butantan receberem 
mais matéria-prima para fabri-
carem vacinas, a situação vai 
melhorar”, garantiu. O ministro 
lembrou que o governo brasilei-
ro investiu R$ 150 milhões no 
consórcio Covax Facility para 
receber vacinas e admitiu que 
esperava mais doses. “Temos 
buscado com o diálogo. Estou 
procurando diminuir a tempera-
tura da fogueira para avançar”, 
disse.

Ao falar da aprovação de 
imunizantes e medicamentos 
que possam ajudar no trata-
mento do novo coronavírus, o 
ministro avaliou que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) tem feito o trabalho 
dela “de maneira apropriada”. 
Queiroga garantiu que o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, disse que não vai faltar 
dinheiro para a Saúde.

COVID-19
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Dados foram divulgados 
pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga
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Renan dal Zotto testa 
positivo para Covid
 | TÉCNICO DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI JÁ ESTÁ ISOLADO EM CASA

 � AGÊNCIA BRASIL

A Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV) infor-
mou, nesta terça-feira 

(13), que o técnico da seleção 
masculina, Renan dal Zotto, 
testou positivo para o novo 
coronavírus (Covid-19). A 
equipe está reunida no Centro 
de Desenvolvimento de Vo-
leibol (CDV), em Saquarema 
(RJ), desde o último dia 5. No 
mesmo local, encontram-se a 
seleção feminina e os times 

finalistas da Superliga Mascu-
lina, Minas Tênis Clube e EMS 
Taubaté Funvic.

Segundo a CBV, Renan 
foi afastado das atividades 
na última quinta-feira (8), 
quando teve o primeiro sin-
toma, e isolado em casa. Na 
segunda-feira (12), o treinador 
realizou o exame de PCR, 
que constatou a presença do 
vírus. O profissional, de 60 
anos, passa bem e está “sem 
grandes sintomas”, conforme 
a entidade responsável pelo 
vôlei nacional.

Na semana passada, o 
vice-presidente da CBV, Ra-
damés Lattari, também testou 
positivo para a Covid-19, sen-
do internado “por precaução”, 
segundo a confederação, já 
que faz parte do grupo de 
risco. O dirigente, de 63 anos, 
acompanhou a final da Super-
liga Feminina, entre Minas e 
Dentil Praia Clube, no último 
dia 5, no CDV, e foi quem en-
tregou o troféu de campeão à 
central Carol Gattaz, capitã do 
time minastenista - Radamés 
usou luvas, conforme o proto-

colo sanitário.
O CDV abriga uma bolha 

sanitária desenvolvida pela 
CBV para treinamento das 
seleções e conclusão das 
Superligas Masculina e Fe-
minina. Pelo menos sete dias 
antes de entrarem no local, 
atletas e estafe tiveram que 
realizar exames, com a entra-
da liberada somente median-
te resultados negativos. De 
acordo com a confederação, 
os atuais presentes na bolha 
foram retestados, sem novos 
resultados positivos.

BOLHA DO VÔLEI
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Renan foi afastado 
das atividades na 
última quinta-feira (8)
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RENIO ACERTOU

Acompanhando os jogos 
do Periquito, após a demissão 
de Tuca, e a paralisação, o 
Uberlândia Esporte entrou no 
caminho, mesmo com a derro-
ta para Atletic de São João Del 
Rey, o time é totalmente dife-
rente daquele que começou o 
Campeonato Mineiro.

Joazi com a sua chegada 
é regular, não oscila em cam-
po, tem a identificação com 
posição.

Daniel Costa realmente 
ajuda o Uberlândia Esporte e 
Waguinho, apesar do pouco 
tempo de treino, é extrema-
mente experiente, ganhou o 
vestiário, é notório que é do 
tipo que não aceita pitacos 
diferente da meritrocacia. Aos 
poucos, está criando um pa-
drão de jogo, uma pena que 

que o Uberlândia Esporte não 
conseguiu até agora encaixar 
uma defesa em equilíbrio. Tuca 
queria um padrão de jogo, com 
posse de bola, e Waguinho 
pensa parecido, porém não 
tem medo de pedir ao jogador 
dar chutão.

Uberlândia poderia estar no 
G6. O empate contra o Cru-
zeiro, na primeira rodada, tem 
um gosto amargo. Uberlândia 
Esporte não cai. Terá jogos 
difíceis pela frente, mas os 
seus adversários precisam de 
milagres bem maiores.

Falando de Série D, o Pe-
riquito precisa de mais cinco 
peças, uma boa troca para o 
ataque, o “atacante mídia” é 
só mídia, apesar da chegada 
do Luanderson. Mailson ain-
da não responde a nenhum 
trabalho técnico do Verdão. A 
zaga precisa de um zagueiro 

da sobra, aquele esquema pra 
jogar segurando um resulta-
do. Os meias são bons, mas 
podemos ter duas trocas nas 
pontas. Série D é puxada.

O Uberlândia Esporte pode 
sonhar, Série D pode ser um 
grande passo para a nossa 
cidade.

ABEL X CENI

O Flamengo ganhou, mas 
é estranho, como o segundo 
tempo do mesmo é sofrido. 
Abel sem estar no banco fez 
Rogério Ceni perder o segundo 
tempo.

A loteria dos pênaltis cas-
tigou os garotos, mas quero 
lembrar o pênalti de Felipe 
Luis. O melhor da partida 
errou. Luan, a dor de cabeça 
palmeirense, também, o que 
os dois têm em comum?

A importância no sistema 
de jogo de ambos técnicos, 
sorte do Palmeiras que Pedro 
e “Gerson” não jogaram. Pedro 
estava lesionado. Gerson foi a 
campo mas não viu a bola. O 
Abel ainda não tem coragem 
de rejuvenescer o meio cam-
po do Palmeiras, quando os 
“medalhões” jogam tudo vai 
mal. Que time lento! Sorte do 
Flamengo.

Jogaço que impôs um ritmo 
grande ao Brasileirão 2021. 
Embora haja investimentos de 
São Paulo, Grêmio e Galo, Pal-
meiras e Flamengo serão cada 
vez mais importantes para 
elevar o ritmo da competição.

A volta de Thiago Maia fará 
milagre no Flamengo, e a volta 
do Dudu será importantíssima 
para o sonho palmeirense.

Paixão Futebol.

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
13 A 17 DE ABRIL DE 2021

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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Livros podem ser doados 
à Biblioteca Municipal
 | MATERIAL CEDIDO PASSARÁ POR HIGIENIZAÇÃO E PERÍODO DE QUARENTENA

 � DA REDAÇÃO

Quem tem livros em boas 
condições de uso, e não 
usa, pode praticar uma 

boa ação. A Biblioteca Pública 
Municipal Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, em Uberlândia, re-
tomou o atendimento à comu-
nidade com o empréstimo de 
livros e também para receber 
as obras de quem quer desape-
gar de materiais literários que 

estão em desuso.
“Aquele livro que está es-

quecido na estante de casa 
pode ser uma aventura para 
um novo leitor. É um ato solidá-
rio que vai levar alegria e fazer 
a diferença nas mãos de outra 
pessoa”, disse a diretora da 
Biblioteca Municipal Juscelino 
Kubitcheck, Leda do Carmo 
Furtado Evangelista.

Para fazer a doação é ne-
cessário que o doador entregue 

os livros na Biblioteca Munici-
pal da cidade, localizada no 
interior do Centro Municipal de 
Cultura. Devido à pandemia, 
o material cedido passará por 
higienização e por um período 
de quarentena, reforçando as 
medidas de segurança. 

Os livros também passarão 
por análise feita pelo setor 
de Processamento Técnico, 
avaliando estado de conserva-
ção, pertinência, atualização, 

adequação ou não do material 
ao público-alvo da biblioteca, 
limitação do espaço físico, 
entre outros.

Para doação de livros:

Biblioteca Municipal de Uber-
lândia: Praça Prof. Jacy de 
Assis s/n (antiga Praça do 
Fórum) – Centro
Horário: Segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h

CONTEÚDO LITERÁRIO
SECOM/PMU

Livros doados serão somados ao 
acervo dos equipamentos culturais 
da Biblioteca Pública Municipal
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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 19

VMD
PROPORCIONAR

TCHARARO
SOPALAEG

DISCIPLINA
MELVAMAS

PARDIEIROS
ROITSEDI

CORELCORN
TILAPIAAT
ECIEIMAGE

ESCULTURAT
TAOILEI

NORDESTELC
IOCALFA

ROBERTOCARLOS

Tornar
algo

oportuno;
propiciar

Setor em-
presarial
de gestão
de pessoas

A capital 
colombiana
da salsa e
da rumba

Conclusão
de uma
fábula

Alimento
como o

gaspacho

O artigo
apreciado
por cole-

cionadores

107, em
romanos

“(?) e Fi-
lhos”, músi-
ca da Legi-
ão Urbana

A parte
mais ínti-
ma do ser

Princípio
punitivo de
escolas tra-
dicionais

Boneca,
em inglês

Criação de
Spielberg

(Cin.)

Barco que 
desasso-
reia rios

Programa
usado por
designers
gráficos

Peça que
sofre o xe-
que-mate,
no xadrez

Peixe
criado em
tanques
caseiros

(?) de Par-
kinson, do-
ença neu-
rológica

Arte em
que se

destacou 
Aleijadinho

Imagem,
em inglês

Ser como
Legolas, 

em “O Hob-
bit“ (Cin.)

Região de
atuação

do DNOCS
(BR)

Sensação
temida no

parto
normal

Lya Luft,
escritora e
colunista

A energia
renovável
produzida
pelo vento

Macho (?):
o líder de
um grupo

(Biol.)

Cantor da Jovem
Guarda, atração do
cruzeiro “Emoções 

em Alto-Mar”

Ouvido, em inglês

(?) da Anistia: libertou
vítimas de atos insti-
tucionais da Ditadura

Adoçante
caseiro

Casa em
ruínas

Centro de Iniciação 
ao Esporte (sigla)
Mar do (?): locali-

zação do Haiti

LSD e ecstasy
(?) da Amazônia: 

palco do jogo Ingla-
terra x Itália, na Copa

Bebida
inglesa
Coluna

(Arquit.)

Manifestação do
eleitor descontente,

na urna
Abrigos indígenas

Porção de comida
rápida e variada 
muito apreciada

em bares e botecos

Milho, em
inglês

A vogal
do pingo

Perversas;
ruins

Medo do
ex-viciado

Seca
(?) Caval-

canti,
pintor

3/ear. 4/corn — doll — elfo. 5/corel — image. 9/pardieiro.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Marte está guiando suas ações na direção certa 
e seria bom resolver questões atuais. Apesar 
de suas obrigações, seria bom dedicar tempo a 
uma atividade relaxante.

Você está no centro do palco e não terá pro-
blemas para persuadir os outros a trabalharem 
com você. Evite discussões tempestuosas, que 
sugam sua energia. 

Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensação 
de cansaço irá dificultar um pouco as suas ativi-
dades. A culpa é da sua dieta.

Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar com um 
problema de uma vez por todas. Sua moral vai 
voltar com força. Você tem uma tendência a re-
agir muito rapidamente.

Você vai continuar vendo tudo como um desa-
fio hoje. Você realmente acha que é bom olhar 
para as coisas desta forma? 

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

A maneira como você se expressa pode ser in-
solente, mas vai fazer você superar alguns obs-
táculos - a sua audácia terá suas recompensas! 

O movimento planetário terá um efeito estabi-
lizador sobre você, seu humor será combativo 
e conciliador. Seus relacionamentos vão ajudar 
você a ser mais calmo.

Você precisa escapar de sua rotina e isso vai 
lhe trazer sorte! Novas experiências estão lhe 
esperando. Você vai sentir um entusiasmo re-
novado e está em grande forma geral.

Você se moverá para cumprir seus sonhos e 
isso vai distraí-lo no presente. Concentre-se no 
pormenor prático. Sua força não é um poço sem 
fundo. 

Não entenda as piadas literalmente, você esta-
rá muito na defensiva. Você está focando sua 
energia de forma mais eficaz e se beneficiando 
dos momentos de descanso que está tendo.

Você se sente pronto para mudar as coisas, 
chegue às devidas conclusões e comece tudo 
novamente. Sua saúde será afetada por proble-
mas renais, você deve beber mais líquidos. 

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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