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NOSSA 
SENHORA DA 
ABADIA

A devoção vem de Portugal. 
A imagem teria sido escondida 
dos sarracenos quando invadi-
ram a península ibérica, lá pelo 
século IX. Muito tempo depois, 
foi encontrada por monges que 
ergueram um mosteiro no lugar 
do achado. E daí cresceu a 
veneração.

A primeira imagem, trazida 
por algum devoto, veio para o 
Triângulo e, algum tempo de-
pois, foi para Goiás. 

Segundo Jorge Alberto Na-
but, a devoção a esta Santa, 
com a característica romeira, 
vem do século XIX (outros 
dizem XVIII) com a tradicional 
festa do Muquém, em Goiás. 
Os carros de bois conduzindo 
grupos, famílias, seguiam dias 
e dias, semanas, pelos trilheiros 
desconfortáveis do Triângulo e 
Goiás rumo à primeira capital da 
fé no centro oeste, para cima de 
onde viria a ser Brasília.

Por ocasião da Guerra do 
Paraguai, as famílias oravam 
rogando a Nossa Senhora da 
Abadia que seus filhos não fos-
sem convocados. Mas era tão 
longe, tão longe. Pediram uma 
capela da santa querida para 
a região do Triângulo e foram 
atendidas. Em 1869 ergueu-se 
o templo na região de garimpo 
conhecida como Água Suja. Vi-
rou centro de peregrinação que 
vem até os nossos dias.

O 15 de agosto transformou-
-se numa grande festa, o povo 
devoto na estrada, cumprindo 

promessa, dando expressão à 
sua fé ou simplesmente divertin-
do-se. E lá iam, rumo a Romaria, 
a cidade de Nossa Senhora da 
Abadia.

Em 1881, o capitão Eduardo 
Alvarenga doou, através da 
Câmara Municipal de Uberaba, 
um terreno para a construção de 
uma igreja em louvor da Santa 
naquela cidade. Foi inaugurada 
no dia 15 de agosto de 1882. Vá-
rias cidades da região foram fun-
dadas sob a proteção da Santa: 
Abadia dos Dourados, Abadia 
do Bonsucesso (Tupaciguara). 
A Arquidiocese de Uberaba tem 
a Santa por madrinha.

O capitão Pedro Thomaz 
de Aquino, figura pitoresca da 
velha Uberabinha (um dia eu 
conto suas doideiras), foi quem 
comprou a imagem que veio 
para Uberabinha e doou-a para 
a paróquia de Nossa Senhora 
do Carmo. Tito Teixeira diz que 
a imagem veio da França, mas 
as autoridades eclesiásticas de 
Uberaba dizem que a Santa não 
é conhecida naquele país, mas 
é muito venerada em Portugal. 
A imagem chegou à velha São 
Pedro de Uberabinha num carro 
de bois conduzido pelo carreiro 
João Antônio de Souza. Antes 
de sua entronização na capela, 
ficou muitos dias na sede do en-
genho do Machadinho (Fazenda 
Campo Limpo do José Machado 
Rodrigues).

No dia 15 de agosto 1870, 
a Santa foi entronizada num 
altar da Matriz de N. S. do Car-
mo, acompanhada de grande 
massa popular. Fez-se grande 
festa no povoado. A partir daí, 
anualmente chegavam roma-
rias e romarias de todo canto 

para venerá-la. Para quem não 
saiba, Uberabinha já foi centro 
de atração religiosa. 

Devoto da Santa, o casal 
José Machado Rodrigues e 
sua esposa Jacinta Francisca 
da Silva, que a recebeu em 
sua casa quando chegou do 
exterior, doou-lhe uma gleba 
de doze alqueires de chão à 
direita do córrego de São Pe-
dro, que recebeu o nome de 
Patrimônio da Abadia. O bairro, 
hoje simplesmente Patrimônio, 
ergueu, também outra doação 
do Machadinho, na “serra” da 
Abadia (o morro mais alto que 

tinha lá), um cruzeiro milagroso, 
onde o povo do Patrimônio pe-
dia pra chover quando a chuva 
faltava. Um dia, uma tempesta-
de o derrubou.  A Santa tinha 
também uma capela no bairro 
que mudou de orago. Passou a 
ser de Nossa Senhora do Parto.

Dizem que a doação dos 
alqueires do Machadinho à 
Santa foi também um rogo para 
que se afastasse da Fazenda 
Campo Limpo uma legião de 
assombrações que vinham de 
velhos tempos atormentando 
todo mundo.

FONTES: TITO TEIXEIRA E JORGE ALBERTO NABUT

Em 1881, o capitão Eduardo 
Alvarenga doou, através da 
Câmara Municipal de Uberaba, 
um terreno para a construção 
de uma igreja em louvor da 
Santa naquela cidade. Foi 
inaugurada no dia 15 de agosto 
de 1882. Várias cidades da 
região foram fundadas sob 
a proteção da Santa: Abadia 
dos Dourados, Abadia do 
Bonsucesso (Tupaciguara). A 
Arquidiocese de Uberaba tem a 
Santa por madrinha
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Uberlândia tem queda de 33% 
no número de furtos e roubos
 | ISOLAMENTO SOCIAL É UM DOS MOTIVOS PARA A DIMINUIÇÃO DOS CRIMES

 � BRUNA MERLIN

A cidade de Uberlândia 
teve uma queda de 
33,1% no número de 

registros de furtos e roubos 
a comércios e residências no 
primeiro trimestre de 2021. O 
aumento do índice de isola-
mento social devido à pande-
mia do novo coronavírus é um 
dos motivos para a diminuição 
dos crimes.

Segundo dados da Secre-
taria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp), 
de janeiro a março deste ano 
foram registradas 959 ocor-
rências de furtos e roubos a 
residências e comércios. No 
mesmo período de 2020, foram 
computados 1.434 registros. 

O crime que mais teve que-
da no primeiro trimestre de 
2021 foi o de roubo a estabe-
lecimentos. Neste ano, foram 
contabilizadas 56 ocorrências, 
enquanto no ano passado 

foram 123.
E roubos a residências foi 

o crime que menos registrou 
queda durante o período. A 
quantidade de ocorrências 
deste crime caiu de 36 para 
34. Veja a tabela completa 
abaixo.

O mês de março deste ano 
foi o que mais apresentou dimi-
nuição no número de ocorrên-
cias. Foi 40% a menos do que 
o registrado em 2020. 

Ainda de acordo com o 
levantamento da Sejusp, a 
quantidade de furtos e roubos 
a comércios e residência em 
março do ano passado foi de 
430. Em 2021, esse quantita-
tivo caiu para 258.

 � PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 
está diretamente relacionada 
à queda na quantidade dos 
crimes de furtos e roubos re-
gistrados no primeiro trimestre 
de 2021. Conforme apontou a 

advogada criminalista Rafhael-
la Cardoso, a permanência das 
pessoas em casa e o fecha-
mento dos estabelecimentos 
impediu a ação dos criminosos. 

Em janeiro e fevereiro de 
2020 a pandemia ainda não 
estava instalada na cidade e, 
mesmo em março, quando ela 
chegou, o índice de isolamento 
social ainda era baixo. Já no 
primeiro trimestre de 2021, 
devido ao aumento de casos 
e mortes, o município teve no-
vamente o comércio fechado, 
passou a contar com o toque 
de recolher e muitas pessoas 
retornaram para o home office, 
forçando, assim, a permanên-
cia em casa.

“Sem a circulação das pes-
soas na rua e no comércio, a 
não permanência de dinheiro 
em caixa nos estabelecimentos 
e os cidadãos ficando o dia 
inteiro em casa, a oportuni-
dade para os criminosos ficou 
menor”, disse.

Entretanto, com a queda 

no número de furtos e roubos, 
consequentemente, houve 
uma elevação nos crimes de 
estelionato, principalmente 
aqueles que acontecem de 
forma virtual. Isso se deu em 
razão do aumento da utiliza-
ção de plataformas digitais e 
realização de compras online 
através de cartões de crédito 
ou débito durante a pandemia.

Em março deste ano, o Diá-
rio de Uberlândia fez uma re-
portagem que traz dados dessa 
elevação na quantidade de 
ocorrências. A matéria revelou 
que o número de crimes de es-
telionato tentado e consumado 
no primeiro bimestre de 2021 
aumentou em mais de 11%, 
se comparado com o mesmo 
período do ano anterior. 

“Surgiu uma oportunidade 
para a aplicação de golpes e a 
clonagem de dados pessoais. 
Sendo assim, o número de es-
telionatos cresceu na cidade”, 
complementou a advogada 
criminalista Rafhaella Cardoso. 

COMÉRCIOS E RESIDÊNCIAS

CRIMES REGISTRADOS DE 
JANEIRO A MARÇO

2020 2021

Roubo a comércio 123 56

Furto a comércio 540 308

Roubo a residência 36 34

Furto a residência 735 561

Total 1.434 959

CRIMES REGISTRADOS EM MARÇO 2020 2021

Roubo a comércio 51 14

Furto a comércio 157 86

Roubo a residência 20 10

Furto a residência 202 148

Total 430 258
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No primeiro trimestre 
de 2021 foram 
computadas 959 
ocorrências em 
Uberlândia, enquanto 
em 2020 foram 1.434
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Uberlândia recebe mais 
20,7 mil doses de vacinas
 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE RECEBEU 34.350 DOSES

 � FERNANDO NATÁLIO

Mais uma remessa de 
imunizantes contra a 
Covid-19 foi distribuída 

pela Superintendência Regio-
nal de Saúde de Uberlândia 
aos 18 municípios de sua 
abrangência nesta segunda-
-feira (19). O novo lote foi en-
viado pelo Governo de Minas 
Gerais no sábado (17). 

A Regional recebeu 34.350 
doses, das quais 20.750 são 
de AstraZeneca/Oxford/Fio-
cruz e 13.600 de Coronavac/
Instituto Butantan. Deste total, 

foram destinadas para Uber-
lândia 20.720 doses, sendo 
12.470 de AstraZeneca e 8.250 
de Coronavac.

Segundo o superintendente 
de saúde de Uberlândia, Mar-
celo José Pires Ferreira, das 
34,3 mil doses recebidas pela 
Regional, 22.770 serão para 
a dose 1 e 11.440 doses para 
dose 2.

Ainda de acordo com o 
superintendente regional, as 
doses recebidas da vacina 
Coronavac/Butantan serão 
divididas em dois focos. Um 
deles é voltado ao início do 
esquema de vacinação, com 

a aplicação da dose 1. Serão 
contemplados 3% dos traba-
lhadores da saúde, 6% das 
forças de segurança, salva-
mento e armadas e 1,9% de 
pessoas com 60 a 64 anos de 
idade. O outro foco será para 
completar o esquema de va-
cinação, com a aplicação da 
segunda dose. Nesse grupo, 
vão receber o imunizante 
contra o coronavírus 4% dos 
trabalhadores de saúde e 
23% das pessoas de 65 a 69 
anos.

Além disso, as vacinas da 
AstraZeneca/Fiocruz recebi-
das neste lote serão destina-

das a iniciar o esquema de 
vacinação, com a aplicação da 
primeira dose. Serão contem-
pladas 47,04% das pessoas 
de 65 a 69 anos e 0,5% das 
pessoas de 60 a 64 anos de 
idade.

 � MINAS

Minas Gerais recebeu 
701.200 doses de vacinas, 
sendo 426.000 da AstraZene-
ca e 275.200 da CoronaVac. 
Os imunizantes foram envia-
dos pelo Ministério da Saúde 
ao estado na sexta-feira (16) e 
integram a 13ª remessa.

CORONAVÍRUS
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Municípios 
receberam doses 
nesta segunda (19)
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Prefeitura divulga cronograma 
da vacinação desta semana
 | MUNICÍPIO DARÁ CONTINUIDADE À IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

 � DA REDAÇÃO

Dando continuidade à 
vacinação contra a Co-
vid-19, a Prefeitura de 

Uberlândia definiu o cronogra-
ma de vacinação desta semana 
de acordo com última remessa 
enviada pelo Ministério da Saú-
de e distribuída pelo Governo 
de Minas Gerais. São apro-
ximadamente 20 mil doses, 
que permitiram ampliar a faixa 
etária dos idosos. 

A Prefeitura de Uberlândia 
reforça que serão vacinados 
apenas os idosos que fizeram 
agendamento prévio no Portal 

da Prefeitura e que recebe-
ram a mensagem de texto no 
celular (SMS). Para evitar a 
formação de fila, é importante 
que cada cadastrado esteja 
atento à data, ao horário e ao 
local informados na mensagem 
de confirmação. 

Em caso de dúvidas em re-
lação ao local do agendamen-
to, deve-se entrar em contato 
com a Ouvidoria da Saúde, 
que direcionará as solicitações 
ao Programa de Imunização – 
setor responsável por marcar 
uma nova data.  O número é 
0800-940-1480 (telefone fixo) 
ou 3256-3800 (ligação de ce-

lular).
As informações sobre o 

andamento da vacinação estão 
disponíveis no “Vacinômetro” 
– uma ferramenta criada pela 
Prefeitura de Uberlândia.  Por 
meio dela, qualquer cidadão 
pode acompanhar a quantida-
de de doses que o município 
recebeu e aplicou, a porcenta-
gem de vacinação, fabricante, 
entre outros.

Confira a programação da 
vacinação:
Terça-feira (20) – iniciar os 
nascidos em 1957 (UTC e Sa-
biazinho);

Quarta-feira (21) – concluir os 
nascidos em 1957 e iniciar os 
de 1958 (UTC e Sabiazinho);
Quinta-feira (22) – concluir os 
nascidos em 1958 (Sabiazinho) 
e iniciar a aplicação da 2ª dose 
daqueles que receberam a pri-
meira em 30 de março (UTC e 
drive-thru);
Sexta-feira (23) – aplicação da 
segunda dose daqueles que 
receberam a primeira em 31 
de março (UTC e drive-thru);
Sábado (24) e Domingo (25) 
– aplicação da segunda dose 
daqueles que receberam a 
primeira entre nos dias 1º e 2 
de abril (UTC).

CAMPANHA
DANILO HENRIQUES/SECOM/PMU

Campanha terá 
aplicações de 
primeira e segunda 
doses nesta semana
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Declaração do Imposto de Renda
poderá ser feita até 30 de maio
 | AMPLIAÇÃO DO PRAZO VISA EVITAR AGLOMERAÇÕES NA RECEITA FEDERAL

 � NILSON BRAZ

O contribuinte que preci-
sa declarar o Imposto 
de Renda (IR) neste 

ano, que tem como base os 
rendimentos de 2020, ganhou 
mais um mês para fazer a 
declaração. O prazo, que ter-
minaria no dia 31 de abril, foi 
prorrogado para 30 de maio. 
De acordo com a Receita Fe-
deral, a mudança foi feita na 
intenção de amenizar os efeitos 
da pandemia e evitar possíveis 
aglomerações nas unidades da 
Receita.

De acordo com André Reis, 
auditor da Receita Federal de 
Uberlândia, pouco menos da 

metade dos contribuintes da 
cidade já fizeram a declaração. 
Para ele, o número demonstra 
que a quantidade de pessoas 
atrasadas seria pequena se o 
prazo não tivesse alteração. 
“Tá caminhando para a norma-
lidade, eu acredito que atingiria 
o objetivo. Hoje, já temos 42% 
de declarações feitas e, histori-
camente, o contribuinte sempre 
deixa para fazer a declaração 
nas últimas semanas do pra-
zo”, pontuou o auditor.

A estimativa do valor a ser 
restituído vai ser de, aproxi-
madamente, R$ 150 milhões 
em Uberlândia, segundo An-
dré Reis. Ainda de acordo 
com o auditor, apesar da crise 
provocada pela pandemia do 

coronavírus, não houve ne-
nhuma mudança importante 
nesse valor estimado. “Sempre 
aumenta um pouquinho em 
relação aos anos anteriores. 
Não foi diferente neste ano. 
Não teve nenhuma diferença 
significativa com a pandemia”, 
finalizou.

Porém, esse prazo ainda 
pode sofrer alterações. De 
acordo com a Agência Senado, 
a Câmara dos Deputados apro-
vou, na última terça-feira (13), 
a prorrogação para até 31 de 
julho do prazo para a entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda. Assim como a altera-
ção já anunciada pela Receita 
Federal, o texto aprovado 
pelo Parlamento não altera o 

cronograma de restituição. O 
texto segue para a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

 � DIFICULDADES NA 
DECLARAÇÃO

A pandemia da Covid-19 
trouxe outra particularidade 
na declaração do Imposto de 
Renda. Os valores recebidos 
através da Medida Provisória 
936, que permitiu a redução 
de jornadas e a suspensão 
de contratos em razão do 
coronavírus, também vão pre-
cisar constar na declaração, 
o que acabou deixando muito 
contribuinte confuso na hora 
de preencher o formulário da 
Receita.

PRORROGAÇÃO 
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Contribuinte ganhou 
mais um mês para 
fazer a declaração
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MPT

Operação constatou 
ausência de cama para 
trabalhadores dormirem

TRIÂNGULO MINEIRO

Grupo Móvel resgata 12 trabalhadores em carvoaria
 � DA REDAÇÃO

Um grupo de 12 pessoas, 
uma mulher e 11 homens, 
que trabalhavam em situa-
ção análoga à escravidão, foi 
resgatado, durante mais uma 
operação realizada pelo Grupo 
Móvel de Combate ao trabalho 
escravo, desta vez no municí-
pio de Abadia dos Dourados, 
no Triângulo Mineiro. A força 
tarefa foi realizada no período 
de 12 a 16 de abril.

“Aliciados para o trabalho 
na produção de carvão, os 12 
trabalhadores estavam com 
salários retidos e submetidos 
a condições degradantes pela 
ausência de sanitários e de 
local para refeições na frente 
de trabalho, ausência de cama 
para dormir e fogão à lenha 
para cozinhar as refeições”, 
descreveram os integrantes do 
Grupo Móvel.

O empregador recrutou in-

formalmente os trabalhadores 
em pequenas cidades do inte-
rior de Minas Gerais, inclusive 
Patos de Minas. Segundo os 
auditores fiscais Marcio Leitão 
e Lucia Villela, essa situação 
caracteriza o aliciamento, já 
que a contratação formal exige 
a emissão de Certidão Decla-
ratória de Transporte de Tra-
balhadores - documento que 
resguarda os direitos relativos 
à locomoção para prestação de 
serviços em outras localidades.

“Durante a operação, os 
trabalhadores receberam todas 
as verbas rescisórias e o em-
pregador assinou um termo de 
ajustamento de conduta, por 
meio do qual se comprometeu 
a pagar uma indenização a 
título de dano moral individual 
a cada trabalhador, no valor 
de R$ 1.100,00”, relatou a 
procuradora do Ministério Pú-
blico do Trabalho em Minas 

Gerais (MPT-MG), Tathiane 
Nascimento.

O TAC também reúne obri-
gações de fazer e não fazer 
que o empregador deverá 
cumprir para assegurar con-
dições adequadas de trabalho 
a futuros empregados que 
vier a contratar. Dentre essas 
obrigações estão adequações 
em alojamentos e frentes de 

trabalho, fornecimento de 
água potável e equipamentos 
de proteção individual, dentre 
outros, afirmou a procuradora 
do MPT.

O Grupo Móvel do Com-
bate ao Trabalho Escravo é 
integrado por auditores fiscais 
do Trabalho, procuradores do 
Trabalho, agentes das Polícias 
Federal e Rodoviária Federal.

Segundo Benedito Torres, 
presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Uberlândia, 
esse detalhe deixou muitos 
empresários e empregados 
sem saber o que fazer. Ele 
acredita, ainda, que isso pode-
ria fazer com que muita gente 
não conseguisse entregar a 
declaração no tempo correto, 
caso não tivesse prorrogação 
do prazo, além de sobrecarre-
gar os contadores.

“Como as medidas e reco-
mendações saíram de última 
hora, todo mundo foi pego 
desprevenido. Com isso, os 
empresários, em uma situação 
nova e difícil, recorreram aos 
contadores. Por exemplo: o 
benefício emergencial, que é 
aquela medida em que parte 
do salário era pago pelo go-
verno, caso o prazo não fosse 
prorrogado, seria uma grande 
dificuldade saber como decla-
rar esses valores, não só para 
os contribuintes, mas para 
os próprios contadores. Isso 
porque os escritórios de con-
tabilidade também estão com 
restrições de funcionamento 
e precisariam atender clientes 
que teriam prazo certo”, co-
mentou Torres.

SERVIÇO

QUEM DEVE DECLARAR

1º passo: Acessar site: servicos.mte.gov.br

2º passo: Selecionar a opção “JÁ TENHO CADASTRO”

3º passo: Preencher o número de CPF

4º passo: Selecionar a opção “AVANÇAR”

5º passo (opcional): Digitar a senha

6º passo: Selecionar a opção “ENTRAR”

7º passo: Selecionar a aba “BENEFÍCIO EMERGENCIAL”

8º passo: Selecionar a aba “INFORME DE RENDIMENTO 2020”

Esse processo só funciona, sem a necessidade de criar 
um cadastro, para o contribuinte que recebeu o auxílio emergencial

A declaração do Imposto de Renda é obri-
gatória para quem teve renda tributável aci-
ma de R$ 28.559,70. Além disso, a declara-
ção é obrigatória para quem obteve receita 
bruta superior a R$ 142.798,50 em ativida-
des rurais, donos de posse ou propriedade 
de bens ou direitos de valor superior a R$ 
300 mil e pessoas com rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributáveis na fonte 

superior a R$ 40 mil. Neste ano, quem 
recebeu o auxílio emergencial durante a 
pandemia da Covid-19 também é obrigado 
a declarar. Neste caso, o teto é para o cida-
dão que recebeu mais de R$ 22.847,76. Essa 
medida, que foi publicada no Diário Oficial 
da União em fevereiro, contribuiu para uma 
melhor averiguação sobre o recebimento 
indevido do auxílio emergencial.

Para o contribuinte que recebeu o auxílio emergencial, o Diário de Uberlândia elaborou um esquema 
passo a passo de como acessar os dados que são necessários na declaração do Imposto de Renda.



GANHADORES DO SORTEIO
REALIZADO EM 18/04/2021

Você pode ajudar a APAE BRASIL comprando
o TRIÂNGULO DA SORTE e cedendo o direito de resgate.

Título emitido pela: Entidade beneficente:

Títulos de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitidos pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovados pelo 
Processo SUSEP que consta no Título. CONTATO LOCAL: 34 3236 7555 - TRIÂNGULO DA SORTE. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação 
em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL, certificada nos termos da 
legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto 
à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de 
renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em www.triangulodasorte.com.br.

Av. João Pinheiro, 883 - Centro - Uberlândia-MG - www.triangulodasorte.com.br - Fone: 34 3236-7555

30 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000,00 (Valor líquido R$ 1.000,00)
043.066 - José Aparecido Rocha Cesário / Rua Minas Gerais, 825 / Santa Maria - Uberaba-MG / PDV: André Luís
108.692 - Hélio José de Oliveira / Rua Varginha, 600 / Daniel Fonseca - Uberlândia-MG / PDV: Rosana C. Silvério
034.435 - Balbino Pereira da Silva / Amorim - Patos de Minas-MG / PDV: Lanchonete Boa Vista
160.858 - Manoel Dias Galvão / Rua Santa Catarina, 2346  / Marta Helena - Uberlândia-MG / PDV: Lisley
038.824 - Vanilda Alves da Silva / Rua Aristide Dias, 159 / Novo Tempo I - Ituiutaba-MG / PDV: Brad Pé Quente
012.439 - Bento Braga do Nascimento / Rua Aronis Ferreira da Silva, 134 / Uberaba-MG / PDV: Mercearia Santos
003.488 - Sebastiao Teixeira de Moura / Rua Capricornio, 834 / Jardim Brasília - Uberlândia-MG / PDV: Leonardo
144.706 - Thaise Karoline Sousa e Silva Miranda / Rua Guiomar Lino Moreira, 440 / Jardim América - Uberlândia-MG / PDV: Drogaria Minas Uai
145.307 - Lázaro Gilson de Oliviera / Av. Frederico Tibery, 362 / Tibery - Uberlândia-MG / PDV: Élio Vaz Brasileiro
081.447 - Lucelita Lemes da Silva / Rua São João, 43 / Pacaembu - Uberlândia-MG / PDV: Leandro Venâncio
058.465 - Wilson Forapani da Silva / Av. Ana Godói de Sousa, 2850 / Santa Mônica - Uberlândia-MG / PDV: Poliana Nayara
079.765 - Jussiene Campos da Silva / Rua Pedro Borges, 315 / Piracaíba-MG / PDV: Cláudio Alves
116.724 - Cícera Aparecida Lopes de Oliveira / Rua Niterói, 40 / Santa Marta - Uberaba-MG / PDV: Daniel
033.749 - Patrícia Alves de Sousa / Rua Jair Porto, 556 / Bela Vista - Patos de Minas-MG / PDV: Ernesto
161.985 - Vicente Paulo Moreira / Rua Joaquim Roberto Souza, 369 / Tocantins - Uberlândia-MG / PDV: Rita - Super Maxi Patrícia
118.265 - Thiago Cardoso de Oliveira / Rua Raul Soares, 35 / Centro - Tupaciguara-MG
168.131 - Denise Beatriz de Sousa Santos / Rua Apucarana, 110 / Valim de Melo - Uberaba-MG
180.922 - Neusa Carneiro Pinto de Andrade / Rua Mangabera, 526 / Paloma - Monte Alegre de Minas-MG / PDV: Vanilza
108.950 - João Civirino da Costa / Rua Columbia, 153 / Jardim das Palmeiras-MG - Araguari-MG / PDV: Donizete Pereira
136.794 - Maria Eunice de Almeida Bretas / Rua Columbia, 189 /Santa Terezinha- Araguari-MG / PDV: Sueli
057.310 - Anderson Mariano da Fonseca / Rua Virgílio Carrigio, 921 - Bl. B / Minas Gerais - Uberlândia-MG / PDV: Lisley
120.729 - Watila Araújo Rodrigues / Rua dos Lares, 70 / Dom Almir - Uberlândia-MG / PDV: Cleiton Gomes
035.534 - Antônio Nunes da Silva / Rua Minas Gerais, 476 / Brasil - Patos de Minas-MG / PDV: Mercearia Cruzeiro
054.781 - Ângela Maria Trindade Clemente / Rua João Severiano Rodrigues da Cunha, 241 / Guanabara - Uberaba-MG / PDV: Danilo Pé Quente
012.315 - Vera Lúcia de Souza Serra / Rua dos Jasmis, 70 / Lourdes - Uberaba-MG / PDV: Casa de Carne Real
170.478 - Fabiano D. de Cavalho / Rua Arapongas, 636 / Vallim De Mello II - Uberaba-MG
167.542 - Clemilson Cardoso do Nascimento/ Rua Piauí, 3500 / Custódio Pereira - Uberlândia-MG / PDV: Elídia Henriqueta Alves
096.200 - Valdete Martins dos Reis / Rua Suldário Gomes, 180 / Goiás - Araguari-MG / PDV: Realmo
128.157 - José Alves Fernandes / Rua Denise Cristina dos Santos Silvana, 32 / Morumbi - Uberaba-MG / PDV: Ivone Pé Quente
096.212 - Maria Vieira dos Santos Oliveira / Rua Raul Jose de Belem, 845 / Bosque - Araguari-MG / PDV: Fabiana

191.351
José dos Reis
Rua Natalino Jorge, 40
Santana - Indianópolis-MG
PDV: Loja Santana

133.830
Ângela Cristina Machado
Av. Padre Eddie Bernardes, 1524
Lourdes - Uberaba-MG
PDV: Restaurante Cachaça

088.733
Sandra Ferreira Carrijo da Silva
Av. Portugal, 1130
Tibery - Uberlândia-MG
PDV: Marilda Modas

236.229
Rodrigo Gomes Vilela
Rua Dr. Manoel Antônio da Silva Filho, 101
Mário Arantes - Prata-MG
PDV: Aplicativo

084.321
Adenílson Rodrigues de Oliviera
Rua Tailândia, 646
Larajeiras - Uberlândia
PDV: José Humberto - Bretas São Jorge

BOLAS: 09 15 44 41 25 21 45 38 06 10 30 18 55 03 22 52 37 13 
19 27 47 57 59 16 12 53 01 33 32 50 49 36 28 23 04 11 42 43

BOLAS: 39 11 56 05 29 06 35 59 19 40 45 58 15 21 50 51 36 
54 08 12 44 55 17 07 13 38 46 53 27 57 03 48 04 49 43 20 02

BOLAS: 22 16 36 60 07 15 27 17 31 54 19 21 38 08 09 11 43 
14 12 05 29 47 34 48 37 52 20 32 23 58 24 25 50 26 49 41 01

BOLAS: 54 12 46 21 40 37 32 20 17 18 25 22 06 07 16 01 03 42 
44 19 41 11 02 43 08 60 49 51 39 27 09 14 50 56 59 26 52 53

(Sugestão de uso do prêmio no valor líquido
total de R$ 52.500,00)

(Valor líquido de R$ 15.000,00)

(Valor líquido de R$ 15.000,00)

(Valor líquido de R$ 300.000,00)

3º Prêmio 1 Hyundai Sense 1.0 Flex Mec. 4P 0Km

1º Prêmio R$ 15.000,00

2º Prêmio R$ 15.000,00

4º Prêmio R$ 300.000,00
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POLÍCIA

Homem é socorrido após ser sequestrado e espancado
� DA REDAÇÃO

Um homem, de 54 anos, fi-
cou gravemente ferido após ser 
sequestrado e espancado em 
Uberlândia. Um autor que teve 
participação no crime foi preso, 
mas outros envolvidos ainda não 
foram localizados.

Segundo informações da Po-
lícia Militar (PM), as autoridades 
foram acionadas para comparecer 
à Unidade de Atendimento Integra-
do (UAI) do bairro Pampulha. No 
local, os médicos informaram que 
a vítima havia dado entrada no 
local após ser encontrada caída 
na rua Oliveira Lima com muitos 
ferimentos.

O homem conseguiu relatar 
aos policiais que, no último sábado 
(17), estava em um bar no bairro 
Santa Mônica quando ao sair do 
estabelecimento foi surpreendido 
por um carro. Cinco indivíduos 
desceram do veículo e mediante 
ameaças obrigaram a vítima a 

entrar no automóvel. 
O homem foi levado até uma 

casa no bairro Lagoinha onde foi 
mantido em cárcere privado e sob 
ameaças. Ele informou ainda aos 
policiais que os autores estavam 
cobrando uma dívida de R$ 500. 
Como não tinha a quantia exigida, 
a vítima pediu que os criminosos 
fossem até a casa dos pais para 
cobrar o dinheiro. 

Os PMs não conseguiram cole-
tar mais informações com a vítima 
já que ela apresentou piora no 
estado de saúde e foi transferida 
ao Hospital de Clínicas da Uni-
versidade Federal de Uberlândia 
(HC-UFU). O Diário de Uberlândia 
entrou em contato com a unidade, 
na manhã desta segunda-feira 
(19) e solicitou o estado de saúde 
do homem, mas até a publicação 
desta matéria não houve retorno. 

� PRISÃO

Ainda durante as diligências, 

as autoridades foram até a resi-
dência dos pais da vítima. Eles 
confirmaram que dois indivíduos 
haviam ido até o local para cobrar 
uma dívida do filho, mas como não 
tinham o dinheiro, os criminosos 
foram embora em um carro. Os 
pais disseram ainda que o filho é 
usuário de drogas e sempre estava 
envolvido com dívidas do tráfico.

Após analisar câmeras de 
videomonitoramento, os policiais 
identificaram o veículo utilizado 
pelos autores. Em seguida, rea-
lizaram a abordagem do carro e 
renderam um dos criminosos, de 
44 anos.

Em conversa com o homem, 
ele disse que estava no bairro 
Lagoinha para comprar drogas 
quando foi parado por outro envol-
vido no crime. Informou ainda que 
o criminoso queria um favor para 
cobrar uma dívida.

Ainda de acordo com o autor, 
eles foram até um bar no bairro 
Santa Mônica e renderam a vítima, 

que foi levada para uma casa velha 
e mantida amarrada. No domingo 
(18), a vítima conseguiu fugir do 
local, mas foi perseguida pelos 
criminosos e espancada em via pú-
blica com uma barra de ferro. Em 
seguida, os agressores colocaram 
a vítima no automóvel e a deixaram 
na rua próximo à UAI Pampulha.

Diante da situação, o homem 
de 44 anos foi preso em flagrante 
pela participação no crime e en-
caminhado para a Delegacia de 
Plantão da Polícia Civil. O carro 
utilizado por ele havia sido roubado 
e foi apreendido pelos policiais.

Os PMs seguiram os rastrea-
mentos a fim de localizar os outros 
criminosos. Um deles foi encon-
trado no bairro Lagoinha, mas 
conseguiu fugir e acabou deixando 
para trás uma tornozeleira eletrôni-
ca, que havia tirado para não ser 
encontrado. O equipamento foi 
apreendido. 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – SINTECT/DR/URA

Prezados Senhores(as) Associados(as) - O Senhor JANIO JOSE DE AZEVEDO, brasileiro, 
funcionário dos correios, casado, portador do CPF 538.761.306-97 e do RG: M-3 682478, 
residente, à rua Pedro Solé Rossel, 575, na cidade de Uberaba/MG, pelos poderes conferidos 
por abaixo assinado de acordo com o artigo 60 do código Civil, convoca todos os associados 
para Assembleia Geral Extraordinária do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA DIRETORIA REGIONAL DE UBERABA – SINTECT/
DR/URA, a realizar-se no dia 23/04/2021,Chácara três Jolie, localizado à Rua Cario Batista 
Beirigo, 970, Chácaras Villa Real, iniciando-se os trabalhos às 17h00min, em primeira 
convocação, ou, na falta de quórum, nos termos do artigo 17 do Estatuto, às 17h30min horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:1) da regularização na administração e representação legal do sindicato, 
em razão da vacância dos cargos da entidade; 2) confirmação das eleições realizadas nos dias 
20, 21 e 22 de maio de 2020. 

Uberaba, estado de Minas Gerais, 20 de abril de 2021.
JANIO JOSE DE AZEVEDO

Nomeado pelos associados
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Fiocruz entrega 18 milhões  
de imunizantes neste mês
 | PRESIDENTE DISSE QUE 4,6 MILHÕES SERÃO LIBERADOS NESTA SEMANA
 � AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, dis-
se, nesta segunda-feira 

(19), por meio de uma rede 
social, que a Fundação Osval-
do Cruz (Fiocruz) vai entregar 
18 milhões de vacinas contra 
a Covid-19 até o final de abril. 
Desse total, segundo o pre-
sidente, serão entregues 4,6 
milhões de doses ainda nesta 
semana e mais 6,7 milhões na 
outra semana.

Na sexta-feira (16), a Fio-
cruz já havia repassado mais 
2,8 milhões de doses da va-
cina Oxford/AstraZeneca ao 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). Além dos 2,8 mi-
lhões liberados na sexta-feira, 

2,2 milhões já haviam sido en-
tregues na última quarta-feira 
(14).

O presidente disse ainda 
que a previsão é que o volu-
me de entrega de imunizantes 
cresça nos próximos meses. 
Segundo ele, no segundo se-
mestre de 2021, a Fiocruz deve 
entregar 110 milhões de doses 
da vacina.

 � EDUCAÇÃO

O presidente também usou 
a rede social para divulgar 
um aplicativo do Ministério da 
Educação voltado para a alfa-
betização de crianças.

Segundo Bolsonaro, o Bra-
sil tem a maior parte de suas 
escolas fechadas por deter-

COMBATE À COVID-19

minação de “governadores e 
prefeitos” e o país é “um dos 
com o maior tempo” de fecha-
mento de instituições de ensino 
do mundo.

Medidas para evitar maior 
circulação de pessoas, como 
o fechamento de escolas e ou-
tras atividades não essenciais, 

têm sido adotadas durante a 
pandemia por governadores e 
prefeitos, como o objetivo de 
evitar o aumento no número 
de infectados pelo vírus, que já 
chega a quase 14 milhões, com 
mais de 370 mil mortos, desde 
o início da pandemia, no início 
do ano passado.

BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ

Previsão é que o volume 
de entrega de imunizantes 
cresça nos próximos meses



ANUNCIE AQUI

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 29 DE ABRIL DE 2021, COM INÍCIO ÁS 10:00 HORAS E TÉRMINO 
ÀS 10:30 HORAS.
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 29 DE ABRIL DE 2021, COM INÍCIO ÁS 10:30 HORAS E TÉRMINO 
ÀS 11:00 HORAS, SE NECESSÁRIO FOR LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede 
do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. BR 365, km 612, s/nº, Conjunto   Alvorada, Uberlândia (MG), na 
modalidade de LEILÃO ONLINE,  através do site: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br
          GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na 
JUCEMG – Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional 
sito á Rod. BR 365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, 
CEP: 38.407-180, faz saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor 
Fiduciário, venderá, na modalidade AD CORPUS, o imóvel a seguir identificado, na forma do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 
e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema de Financia-
mento Imobiliário, em PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local acima 
referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos, 
contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro Oficial, em 
favor da credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODU-
TORES RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA, instituição financeira com 
sede nesta cidade, situada à Rua Marciano de Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no 
CNPJ sob o n° 41.669.227/0001-01 e responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) 
REVENDEDORA PRATENSE DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.021.941/0001-70, MARY LÚCIA MAURÍCIO VILELA, inscrita no CPF sob o nº 196.519.106-
-15, e espólio de EDÉSIO PÁDUA VILELA, inscrito no CPF de nº 009.499.576-15:
          IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
         imóvel de matrícula 15.828, da Serventia de Registro de Imóveis de Prata, MG, descrito 
como "Um imóvel urbano, situado nesta cidade, na AVENIDA BRASÍLIA, Bairro Edna, 
cadastrado no P.M.P. sob o nº 01.02.065.0307.001, com área de 1.440,00 m² (um mil 
quatrocentos e quarenta metros quadrados), medindo pela frente 24,00 metros, confron-
tando com a Avenida Brasília; pelo lado direito mede 60,00 metros, confrontando com 
Gersoney Silva Morais; Djalma Vilela Oliveira e Romeu Bernardes da Silva; pelo lado 
esquerdo mede 60,00 metros, confrontando com Revendedora Pratense de Bebidas Ltda 
– ME; e aos fundos mede 24,00 metros, confrontando com a Rua Rio Grande do Sul. 
Origem R-1-1126, do livro 2-F, às fls 144 (parcial) referente aos lotes nº(s) 11,12,20 e 21 da 
Quadra 18 desta serventia", com posterior averbação, de nº AV-2-15.828, da obra de "um 
Prédio comercial com mezanino, situado na AVENIDA BRASILIA, nº 600, Bairro Edna, 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata, MG, sob o nº 01.02.065.0307.001, com1.568,07 
m² (um mil quinhentos e sessenta e oito metros quadrados e sete centésimos) de área 
total de construção, sendo em Galpão e depósitos 1.440,00 m² (um mil quatrocentos e 
quarenta metros quadrados) + mezanino: 128,07 m² (cento e vinte e oito metros quadrados 
e sete centésimos), contendo 13 (treze) cômodos + 1 mezanino = 14, com piso de cimento 
e parte de granito, paredes de tijolos com massa desempenada, cobertura de telhas de 
barro, galpão sem forro, demais dependências laje e pvc, com instalações de água, luz, 
esgoto, pavimentação, meio-fio, telefone, etc...". Imóvel este objeto de ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE 
LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL conforme registro de nº 
R-5-15.828, e averbação AV-6-15.828, do(a) Serviço Registral Imobiliário de Prata, MG de 
Prata, MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo 
esteja ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
          A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 
5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por 
conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEI-
RO LEILÃO, no dia 29 de ABRIL de 2021, ás 10:00 horas, na modalidade LEILÃO ELETRÔNI-
CO – ONLINE, será de conformidade com avaliação do bem, ou seja, R$ 1.584.035,00 (um 
milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil e trinta e cinco reais), de acordo com o inciso VI do 
artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no 
percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
          Caso não haja licitante no PRIMEIRO LEILÃO, fica desde já designada a realização do  
SEGUNDO PÚBLICO E ÚLTIMO LEILÃO, também na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO – 
ONLINE,  no dia 29 de ABRIL de 2021, às 10:30 pelo maior lanço oferecido, desde que igual ou 
superior ao valor da dívida atualizada, ou seja, R$ 1.082.643,05 (um milhão, oitenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos), acrescido da comissão do leiloeiro no 
percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados 
sobre o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), 
caso não sejam localizados.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470
Telefones (34) 3229-6161 e 99988-1611

e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br – home page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br
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ASSOCIADOS

KHEIROS PATER INOVAÇÃO S/A
CNPJ/MF Nº 08.488.497/0001-40

NIRE nº 31300119149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da KHEIROS PATER INOVAÇÕES S/A (“Companhia”), no uso de 
suas atribuições, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA (AGO) e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) a serem 
realizadas, concomitantemente, no dia 30 de abril de 2021, em 1ª convocação às 14:00 
horas e em 2ª convocação às 14:30 horas, exclusivamente na modalidade digital por meio 
da plataforma eletrônica ZOOM, o que o faz nos termos dos artigos 121, parágrafo único, 
124, § 2º-A, 132, 135 e 294, I, da Lei nº 6.404/76 c/c o Artigo 10 e parágrafos do Estatuto 
Social vigente, com a presença de Acionistas que representem, em 1ª convocação, a 
totalidade do capital social votante e, em 2ª convocação, a maioria absoluta do capital 
social votante, para deliberar sobre as seguintes matérias:
Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, todas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
2. Eleger os membros do Conselho de Administração.
Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:
1. Apresentação justificada e aprovação de proposta de aumento de capital social da 
Companhia em valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mediante 
subscrição de novas ações pelos Acionistas, a serem integralizadas em moeda corrente 
nacional.
2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Informações Gerais:
Esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) ocorrerá apenas na forma 
digital, em razão da imposição de distanciamento social para preservação da saúde 
pública no atual cenário de grave pandemia causada pelo novo Coronavírus, bem como 
considerando os termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (IN/DREI 81). Desse modo, os Senhores Acionistas 
poderão participar da Assembleia à distância por meio do acesso à plataforma ZOOM, na 
data e hora acima indicadas.
Caso opte por participar e exercer seu voto à distância mediante atuação remota na 
AGOE, o Acionista deverá acessar a plataforma ZOOM no dia e hora designados. O link 
de acesso é o seguinte:
https://us02web.zoom.us/j/88460265102?pwd=amE4bTRFdnhFaUlpRTByb1hPM0tsdz09 
(ID da reunião: 884 6026 5102; Senha de acesso: 074879). Como recomendado no 
Manual para Participação Digital na AGOE, solicitamos aos Senhores Acionistas 
interessados em dela participar que realizem inscrição prévia de sua participação pelo link 
acima até o dia 29/04/2021.
Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por 
procuradores constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, cujos 
respectivos instrumentos de mandato deverão ser apresentados com antecedência de 
pelo menos 30 (trinta) minutos em relação ao horário previsto para o início do conclave.
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º do Código Civil, a 
procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa 
do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a 
extensão dos poderes conferidos.
A Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos 
termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V 
da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois 
anos.
A Companhia assegura que eventuais manifestações por escrito pelos Acionistas 
presentes, encaminhadas à mesa da Assembleia por intermédio do e-mail 
jandsontavares@hotmail.com até o final da realização da AGOE, serão anexadas à Ata 
caso expressamente solicitado.
Por fim, a Diretoria informa que os Documentos de Administração relacionados no artigo 
133 da Lei nº 6.404/76 encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para consulta 
e extração de cópias a partir de 31/03/2021 na sede da Audicon Contadores e Associados, 
sito na Avenida José Paes de Almeida, nº 581, 3º andar, Auditório, Bairro Santa Mônica, 
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00 
horas.
Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio de contato 
com a assessoria jurídica da Companhia, por e-mail para luciano@masm-adv.com.br.

Uberlândia/MG, 30 de março de 2021.
JANDSON PEREIRA TAVARES JUNIOR

Diretor Presidente
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Medina avança na Austrália
e chega ao topo do ranking
 | YAGO DORA E TATIANA WESTON-WEBB TAMBÉM SEGUEM NA ETAPA DE NARRABEEN

 � AGÊNCIA BRASIL

Três brasileiros continuam 
na disputa do título da 
terceira etapa do World 

Surf League Championship 
Tour 2021, que acontece em 
Narrabeen, na Austrália. Nes-
ta segunda-feira (19), Gabriel 
Medina, Yago Dora e Tatiana 
Weston-Webb bateram seu 
adversários e chegaram às 
quartas de final. Com a derrota 
de Ítalo Ferreira e vitória de 
Gabriel nas oitavas de final, o 
bicampeão mundial assumiu a 
liderança do circuito.

Medina passou por outro 
brasileiro, Caio Ibelli, com a 
maior nota da competição: 
9,00, por um aéreo com giro 
completo no ar e aterrissagem 
perfeita. “Feliz por conseguir 

pegar boas ondas nas baterias. 
Estou me divertindo e focado, 
porque eu quero chegar na 
final”, disse o líder do ranking 
à assessoria da World Surf 
League (WSL). “Muito feliz 
pelas minhas notas e, agora, 
é esperar o último dia, que vai 
ser irado. Graças a Deus está 
dando tudo certo até agora e 
esse evento aqui em Narra-
been está sendo incrível. Tem 
dado altas ondas, o lugar é 
maneiro e estou feliz por estar 
aqui”, afirmou.

O catarinense Yago Dora 
fez a melhor apresentação do 
evento contra o paranaense 
Peterson Crisanto. Com dois 
aéreos completos, Yago somou 
notas 8,83 e 7,50 e fez o maior 
placar até agora: 16,33 pontos. 
“Ontem (domingo) tinha aquele 
vento maral fechando as on-

das. Hoje, mesmo um pouco 
menor, o vento terral deixa as 
ondas mais limpas e melhores 
para surfar”, analisou Yago 
Dora. “Eu caí em alguns aéreos 
no início, mas quando com-
pletei o primeiro, fiquei mais 
confiante e logo depois acertei 
o segundo. O Peterson é um 
dos meus surfistas favoritos 
no Tour. Lembro que no meu 
primeiro campeonato, ele tinha 
uns 15 anos e tirava duas notas 
10 em cada bateria. Ganhava 
tudo e eu queria ser como ele, 
então estar neste grupo é incrí-
vel”, comentou.

 � WESTON-WEBB NAS 
QUARTAS

A gaúcha Tatiana Weston-
-Webb enfrentou a australiana 
Nikki Van Dijk e se destacou 

com a variação de manobras, 
batidas e rasgadas. A vitória 
veio por 14,00 a 6,23. “É sem-
pre bom começar a bateria com 
boas notas”, disse a brasileira. 
“A última bateria que eu tinha 
disputado foi bem tensa, contra 
a Tyler Wright e a Laura Ene-
ver. Nessas condições é muito 
complicado com três pessoas 
na bateria. Contra apenas outra 
oponente, é mais fácil controlar 
a bateria e eu me senti mais 
confiante. Eu fiquei feliz com 
meu surfe hoje (segunda-fei-
ra)”, avaliou.

Além de Ítalo Ferreira, Pe-
terson Crisanto e Caio Ibelli, 
outros brasileiros foram elimi-
nados nas quartas: Alex Ribei-
ro, Adriano de Souza, Jadson 
André e Filipe Toledo.

SURFE

QUARTAS DE FINAL

Masculino  
Frederico Morais (POR) x 
Ethan Ewing (AUS)

Gabriel Medina (BRA) x 
Morgan Cibilic (AUS)

Kanoa Igarashi (JPN) x 
Conner Coffin (EUA)

Yago Dora (BRA) x Griffin 
Colapinto (EUA)

Feminino 
Carissa Moore (HAV) x 
Keely Andrew (AUS)

Sally Fitzgibbons (AUS) 
x Tatiana Weston-Webb 
(BRA)

Caroline Marks (EUA) x 
Johanne Defay (FRA)

Stephanie Gilmore (AUS) x 
Courtney Conlogue (EUA)
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Gabriel Medina está 
nas quartas de final
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RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

 VÔLEI MASCULINO
FECHA TEMPORADA

A Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV) encerrou a Superli-
ga, nos dois naipes - feminino e 
masculino -, com o Itambé/Minas 
Tênis sagrando-se campeão no fe-
minino e o EMS Taubaté Funvic no 
masculino. Este último, encerrado 
na sexta, com o Taubaté fazendo 
duas vitórias diante do Minas 
Tênis. Para chegar ao bicampe-
onato - 2018/2019 e 2020/2021 
-, o Taubaté disputou 29 partidas, 
venceu 26 e perdeu 3, somando 71 
pontos na campanha geral da com-
petição. A surpresa no campeonato 
foi a eliminação do poderoso Sada 
Cruzeiro na segunda fase - quartas 
de final, pelo Itapetininga. No mas-
culino, a cidade de Uberlândia foi 
representada pelo Azulim/Gabari-
to/Academia Vôlei Uberlândia, diri-
gido pelo técnico Manoel Honorato 
Neto (foto), que, por sinal, fez uma 
campanha positiva, chegando aos 
playoffs das quartas de final, onde 
foi eliminado pelo Vôlei Renata, de 
Campinas, vendendo caro as duas 
derrotas, por 3 a 2. Os maiores 
detentores de títulos no masculino, 
desde 1976, são o Minas Tênis 
Clube (BH), 7 vezes, o São Paulo e 
o Sada Cruzeiro, com 6 conquistas, 

e o Cruzeiro, 5 vezes seguidas.
No feminino, encerrado na 

semana anterior, o Itambé/Minas 
Tênis foi novamente o campeão, 
ganhando os confrontos contra o 
Dentil/Praia Clube Uberlândia. O 
grande conquistador de títulos foi 
o Rio de Janeiro, imbatível com o 
técnico Bernardinho, campeão 15 
vezes, desde 1976, quando era 
ainda Campeonato Brasileiro. O 
Minas Tênis Clube foi campeão 
5 vezes, em 1992/93, 1993/94, 
2001/02, 2018/19 e agora 2020/21. 
O Dentil Praia Clube, de Uberlân-
dia, foi campeão em 2017/18.

UBERLÂNDIA FORA
DO REBAIXAMENTO

Um alívio para o torcedor do 
Uberlândia Esporte Clube. Com 
o empate de anteontem em 1 a 
1, no Parque do Sabiá, diante do 
Tombense, e as derrotas de Boa 
e Coimbra, o UEC está matema-
ticamente fora das possibilidades 
de ser rebaixado no Campeonato 
Mineiro 2021. Vai fechar sua 
participação no campeonato, no 
próximo domingo, 16h, no Inde-
pendência, em Belo Horizonte, 
contra o rebaixado Coimbra, sem 
a preocupação de resultado com 
relação ao descenso. Na penúltima 

rodada da fase preliminar, as der-
rotas de Boa e Coimbra definiram 
o rebaixamento dos dois clubes ao 
Módulo-II para 2022. O Coimbra 
perdeu de 2x0 para o América e 
o Boa perdeu de 2x1 para o Atlé-
tico. O Pouso Alegre ganhou do 
Cruzeiro de 1x0 e o Patrocinense 
perdeu também de 1x0 para a 
URT, enquanto Caldense e Athletic 
empataram em 0x0.

A classificação está assim: 
Atlético com 24 pontos, América 
com 19, Cruzeiro e Tombense com 
17, URT com 16, Pouso Alegre e 
Caldense com 15, Athletic Club 
com 13, Uberlândia com 11, Pa-
trocinense com 10, Boa e Coimbra 
com 5 pontos cada. O Uberlândia, 
agora, briga por uma vaga para o 
Troféu Imprensa, que envolve 5º, 
6º, 7º e 8º colocados. Para ficar 
com uma vaga, o Verdão tem que 
vencer o Coimbra e torcer por uma 
derrota do Athletic para o Atlético. 
Isto acontecendo, o UEC sobe para 
14 pontos e o Athletic permanece 
com 13.

TAÇA BRASIL SERÁ
EM DOURADOS (MS)

A cidade de Dourados (MS) vai 
receber uma das principais compe-
tições do calendário nacional de 

futsal. A Confederação Brasileira 
de Futsal (CBFS) confirmou que a 
48ª edição da Taça Brasil de Futsal 
de Clubes (masculino) - Divisão 
Especial será disputada pela pri-
meira vez no Mato Grosso do Sul, 
entre os dias 20 e 26 de junho, com 
representantes de oito estados.

Os clubes que farão a compo-
sição das vagas serão indicados 
por suas respectivas Federações, 
além do Juventude AG Futsal, que 
tem vaga garantida por sediar a 
competição. Estarão na disputa 
equipes de Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Amazonas, Distrito Federal e 
São Paulo.

A edição 2020 da Taça Brasil 
de Futsal de Clubes foi disputada 
apenas em fevereiro deste ano 
em Tubarão, Santa Catarina, e 
terminou com o título do Minas 
Tênis Clube (MG), que venceu 
o Foz Cataratas (PR) na final. O 
Juventude AG Futsal foi um dos 
semifinalistas, perdendo a vaga na 
decisão para o time paranaense. A 
temporada 2021 do time de Mato 
Grosso do Sul ainda inclui partici-
pação na Liga Nacional de Futsal, 
a principal competição brasileira 
da modalidade, feito inédito entre 
os clubes do Estado.

DIVULGAÇÃO
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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. Financiamento 
direto com Avelar Imóveis. En-
trada R$ 5.280,00 + 180x R$ 
570,00 (iniciais). 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Creci 
MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote, 
esquina, próximo ao Shopping 
Park, área 250m². Financiamen-
to direto com Avelar Imóveis. 
Entrada R$ 9.580,00 + 180 x R$ 
1.035,00 (iniciais). 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Ave-
lar 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@net-
site.com.br 
ESTÁGIO EM TI - R$ 600,00 (Mês). 
Auxiliar na parametrização e 
confi guração de software (erp), 
teste de chamados de clientes, 
manutenção em planilha de ex-
cel, atualização de cronograma, 
documentação de projeto, 
suporte e atendimento ao cliente 
que utiliza o software da empre-
sa e treinamento aos usuários. 
H. Desejável conhecimento do 
pacote offi  ce, estar cursando 
ensino superior em tecnologia 
da informação, sistema da in-
formação, engenharia da com-
putação ou afi ns. Benefícios:  

vale transporte. consultoriarh@
fundacaocdl.Org.Br

DIVERSOS

MASSAGEM ANTI ESTRESSE –   
Dona antiga Sempre bem, desde 
2006. Dor local, Relaxante, Revig-
orante, Esfoliante e Hidratante. 
(Específi ca para peles secas /ex-
tra-seca). A partir de R$ 150,00. 
Ligar com antecedência. 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.

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

E COSMÉTICOS, COM EQUIPAMENTOS  E  FUNCIONANDO.

CNPJ ativo há 10 anos com fluxo de caixa positivo.

TRATAR COM NILMA GENNARI
FONE (34) 9 9911-1866
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Fundação Clóvis Salgado 
oferece novos cursos
 | SELEÇÃO SERÁ FEITA VIRTUALMENTE; CONTEÚDO TERÁ MÚSICA, DANÇA E TEATRO

 � DA REDAÇÃO

Para o ano letivo de 2021, 
a Fundação Clóvis Sal-
gado, por meio do Centro 

de Formação Artística e Tec-
nológica – Cefart, amplia sua 
oferta de Cursos Regulares, 
ministrados pela plataforma 
exclusiva CEFART VIRTUAL. 
Nesse ano, quatro novos cur-
sos foram implementados: 
Preparatório para Técnico em 
Dança, Regência de Bandas, 
Musicalização para Adultos e 
Laboratório de Investigação 
Cênica. A ampliação da oferta 
de cursos objetiva alcançar 
novos públicos, otimizando e 
difundindo o ensino remoto 

de qualidade para alunos e 
professores. 

Todo o processo seletivo 
será feito virtualmente, e as ins-
crições, que podem ser realiza-
das até a próxima quarta-feira 
(21), através de formulário, não 
possuem taxa de inscrição. Ao 
todo, são ofertadas 409 vagas, 
distribuídas entre 16 cursos 
gratuitos das escolas de Artes 
Visuais, Teatro, Música, Dança 
e Tecnologias da Cena. Para 
consulta de editais, acesso 
aos formulários de inscrição 
e passo-a-passo do Processo 
Seletivo, acesse http://fcs.
mg.gov.br/eventos/inscricoes-
-abertas-processo-seletivo-ce-
fart-2021/.

 � PROGRAMA DE 
INCLUSÃO DIGITAL

O Processo Seletivo 2021 
conta com uma importante fer-
ramenta de acesso, o Progra-
ma de Inclusão Digital. A ação 
fornece auxílio via contratação 
de serviços de internet para 
estudantes que apresentaram 
alguma dificuldade no acesso 
à rede durante o período de 
aulas remotas. O programa 
oferece chips de celulares 
para assegurar aos alunos 
matriculados e frequentes em 
Cursos Básicos e Técnicos 
o acesso às atividades aca-
dêmicas de Ensino Remoto 
Emergencial, durante o perío-

do da pandemia da Covid-19. 
Em 2020, 64 pessoas rece-

beram auxílio do Programa de 
Inclusão Digital. O programa 
terá continuidade em 2021, 
assegurando que estudan-
tes em situações de vulne-
rabilidade socioeconômica 
possam dar continuidade em 
sua formação através das 
plataformas virtuais do ensino 
remoto. 

O “Processo Seletivo de 
Cursos Regulares 2021” é rea-
lizado pelo Governo de Minas 
Gerais / Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo de Minas 
Gerais e Fundação Clóvis 
Salgado e tem a APPA Arte e 
Cultura como correalizadora. 

CULTURA

VEJA MAIS DETALHES SOBRE OS NOVOS CURSOS

Curso Preparatório para 
Técnico em Dança (20 vagas)
Ofertado por meio da Escola de 
Dança do Cefart, o novo curso 
tem por objetivo preparar os es-
tudantes para ingresso no Curso 
Técnico em Dança. É também 
complementar à formação em 
dança, estimulando a criativi-
dade, o pensamento crítico e a 
consciência corporal, convidan-
do os alunos a compreenderem 
e refletirem sobre sua atuação 
na sociedade e no contexto cul-
tural.
A carga horária semanal é de 16 
horas, com aulas de segunda a 
sexta-feira, no turno da manhã, 
entre 8h30 e 13h. Para se inscre-
ver e concorrer a uma das 20 va-
gas, é preciso ter idade entre 15 
e 20 anos, além de pelo menos 3 
anos de experiência comprova-
da em Técnica em Dança Clássi-
ca e Dança Contemporânea. 

Curso de Regência de Bandas 
(45 vagas, sendo 30 vagas 
para Turma Iniciante e outras 
15 vagas para Turma do nível 
Intermediário)
Ofertado por meio da Escola de 
Música do Cefart, o Curso de 

Regência de Bandas propicia 
um conteúdo teórico e prático 
que reconhece as particularida-
des desta área da regência. Tem 
como objetivos reconhecer a re-
levância da atuação do Mestre/
Regente de Bandas como gestor 
cultural e educador, propiciando 
a ampliação e a sedimentação 
do seu conhecimento através 
de ferramentas teóricas e práti-
cas necessárias para a condução 
dos trabalhos frente às bandas 
de música. O curso está alinha-
do com as principais tendências 
no ensino de bandas e tem foco 
no desenvolvimento do repertó-
rio, análise, técnicas de ensaio e 
leituras de bibliografias ligadas à 
área.
São ofertadas 30 vagas para a 
Turma Iniciante e mais 15 va-
gas para a Turma do nível Inter-
mediário. Ambos os níveis têm 
duração total de um semestre, 
com carga horária semanal de 
4 horas. Para ingressar na Turma 
Iniciante, é necessário ter idade 
a partir de 18 anos completados 
até o ato da matrícula, e expe-
riência como Regente ou músi-
co de bandas. Para ingressar na 
Turma do nível Intermediário, é 

preciso apresentar o certificado 
de conclusão do Curso de Re-
gência de Bandas do Cefart, rea-
lizado no ano de 2020.

Curso de Musicalização para 
Adultos (20 vagas)
O Curso de Musicalização para 
Adultos, ofertado por meio da 
Escola de Música do Cefart, 
convida os alunos a explorar as 
ideias de criação, expressão e 
invenção, aliadas ao fazer musi-
cal cotidiano. Além disso, o per-
curso formativo oferecido neste 
curso contempla um refinamen-
to da escuta dos participantes 
através de experiências auditi-
vas, pautadas pela compreensão 
do entorno sonoro ambiental e 
urbano, e do aprendizado do re-
pertório musical brasileiro e in-
ternacional. O curso proporcio-
na a iniciação musical através do 
aperfeiçoamento da escuta, da 
prática musical coletiva através 
do canto e das fontes sonoras 
alternativas e tradicionais.
O curso possui duração total 
de um semestre e carga horária 
semanal de 4h, com aulas às se-
gundas e quintas-feiras, de 19h 
às 21h. Para concorrer a uma 

das 20 vagas ofertadas, o candi-
dato precisa ter idade a partir de 
18 anos completos até o ato da 
matrícula. 

Curso Laboratório de 
Investigação Cênica (20 vagas)
Ofertado por meio da Escola de 
Teatro do Cefart, o novo curso é 
focado para atrizes e atores pro-
fissionais, no aprofundamento 
de seus conhecimentos teóri-
cos e práticos em artes cênicas. 
Através de disciplinas ligadas às 
áreas de expressão corporal, ex-
pressão vocal, atuação e drama-
turgia (textual e cênica), o curso 
visa criar um espaço de pesquisa 
e descobertas, no que diz res-
peito às dimensões técnicas e 
estéticas, para o ofício de atrizes 
e atores contemporâneos.
O curso se dará em um semestre 
e tem carga horária semanal de 8 
horas. As aulas serão realizadas a 
terças e quintas-feiras, de 14h às 
17h40. Para concorrer a uma das 
20 vagas, é preciso ser atriz ou 
ator com formação concluída e/
ou profissional comprovada, e 
ter interesse em aprofundar seus 
conhecimentos e pesquisas ar-
tísticas.
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Quadrinhos em 
suplementos 
semanais dos 
jornais

Enquanto origem das atuais 
revistas em quadrinhos, as tiras 
de jornal têm características  
que sobrevivem e influenciam  
aspectos estéticos, gráficos e 
temáticos. Um desses aspectos 
foi estabelecer que os quadri-
nhos seriam publicações diárias, 
acompanhando a periodicidade 
dos jornais. Porém, a fim de 
atender uma demanda do pú-
blico, passaram a publicar aos 
domingos tiras e que recebiam 
um tratamento gráfico diferente, 
como ocupar um espaço maior 
no jornais, não só no tamanho, 
mas também enquanto desta-
que, ocupando um suplemento 
especial do fim de semana.

Artistas com temáticas e esti-
los diferentes, como Frank King 
e Hal Foster, tinham nesse su-
plemento dominical um espaço 
privilegiado nessas publicações, 
podendo caprichar ainda mais 
na feitura de seus quadrinhos, 
criando o equivalente de um 
grande painel nas  páginas de 
jornais, um deslumbre expansi-
vo em vários casos.

Algumas dessas histórias 
eram publicadas apenas aos 
domingos e essas tinham a 
característica semelhante a sé-
ries de TV que assistimos hoje. 
Era preciso obedecer a uma 
continuidade para se ter noção 
sobre o andamento da trama e 
acompanhar a história. 

E, nesse ponto, um fator 
curioso é que isso influenciou 
a criação das revistas em qua-
drinhos, pois tendo em vista 
que é usual jogar os jornais 
fora depois de lidos, muitas 

dessas histórias acabavam se 
perdendo, não só o impresso, 
mas também a continuidade 
narrativa, o desenvolvimento de 
uma história. Somando a isso, 
havia também diversas sobras 
e quadrinhos considerados de 
qualidade inferior. Por isso e 
pela possibilidade de aumentar 
os ganhos financeiros, editoras 
de quadrinhos começaram a 
juntar esse material para pro-
duzir revistas. Até mesmo o 
formato das revistas está rela-
cionado ao modo que as tiras 
e quadrinhos eram produzidos 
nos jornais, do qual utilizaram 
uma fração proporcional do 
que seria publicado nos jornais, 
para definir as dimensões das 
revistas de quadrinhos. 

Pelas páginas dos suple-
mentos de quadrinhos passa-
ram diversos autores e persona-
gens consagrados: A Turma da 
Mônica, personagens da Mar-

vel, Fantasma, Flash Gordon, 
entre muitos outros. Com isso, 
toda uma estrutura comercial e 
fidelização artística foi criada, 
pois eram quadrinhos de fácil 
acesso, muitas vezes comparti-
lhados ao acaso pelas pessoas 
que compravam ou assinavam 
o jornal por conta dos outros 
conteúdos.  

Falta muita coisa a ser relem-
brada e analisada sobre a rela-
ção dos quadrinhos nos jornais, 
mas cabe aqui uma saudação a 
todos que puderam desfrutar da 
oferta e dessa vivência. Afinal 
de contas, ter a grata surpresa 
de encontrar uma publicação 
caprichada de quadrinhos te 
esperando no sofá da sala é 
algo que alegra a vida dos qua-
drinheiros. 

 � POR LUCIANO FERREIRA

QUADRINHOSChico de Assis
chicodeassis.zut@mail.com

DIVULGAÇÃO
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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
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EMBOSCADA

Dois pla-
netas do
Sistema

Solar

Sobremesa
brasileira
criada em
Campinas

(?) de
canais, 

dispositivo
de TVs

Esporte de
Bruninho,
Wallace e
Lucarelli

O conter-
râneo de
Gustavo
Kuerten

Interjeição
típica do
mineiro

Ang (?),
cineasta
taiwanês

Categoria
de livros
de Paulo
Coelho

Dividem 
a guarda
compar-
tilhada 

Condição
do leite 

ordenhado
há pouco 

Marina (?),
cantora 

potiguar de
"Encontrei"

Drible 
desconcer-
tante (fut.)

Adalgisa
Nery,

poetisa
carioca

Parte do
sobreiro

que forne-
ce cortiça

(?)
Mendes,
município
mineiro

O menor
período 

do dia, no
verão

(?) Pitt,
ator de 

"Bastardos
Inglórios"

Edgar
Degas,
pintor

francês
Designação
religiosa
de Joana
Angélica

MS-(?),
sistema o-
peracional
de micros

O tempo
passado

Utensílio cortante
como a cutela

Ação furtiva para
capturar o inimigo

Variedade
de mamão
e abacaxi
Entidade

que presta
serviço de

saúde
pública

Ganhar,
em inglês
O primo da
Cuca (Lit.)

Boreste
(abrev.)

Apêndice
da xícara

Memória
de micros

Dado cro-
nológico

O Tesouro
Público

Sabor não
detectado
por gatos Espaço de

embarque
no porto

"Eu, Eu Mesmo e (?)",
filme com
Jim Carrey

(?)-Rá:
Deus egípcio
Flamengo

(red.)

Artigo
(abrev.)

Relativo ao
esportista

Versus
(abrev.)

Sacerdote
bíblico

Canções
Artigo de

feiras
pecuárias

Dar (?) de:
matar

Maria (?),
cantora

Recoberta
de névoa

"(?) País",
jornal

Instituição cultural de
Ouro Preto (MG) 

(?) free,
tipo de

geladeira

Lítio
(símbolo)

A mim

4/earn — elói. 5/elali — frost — havaí. 8/nebulosa. 9/autoajuda. 14/torta holandesa.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Existem acordos a serem feitos e decisões a 
serem tomadas, não há tempo para esperar. 
Você está pronto! 

Você não terá problemas se estiver otimista e 
em harmonia com seu entorno. Você precisa 
descansar mentalmente, por isso não hesite em 
mergulhar nos prazeres e atividades de lazer.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais hoje. Tome cuidado para 
não exagerar fisicamente. 

A sorte lhe permitirá progredir na direção de 
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo, 
espontâneo. 

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. Não 
vão enganá-lo hoje. A fadiga pode lhe derrubar 
e seria bom escapar da rotina e se concentrar 
no que você realmente gosta.

Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não 
coloque a carroça na frente dos bois que tudo 
vai correr bem. Seu estômago está um pouco 
delicado no momento, então tenha cuidado.

Um problema volta à superfície. Tente resol-
vê-lo a partir de ângulos diferentes, ao mesmo 
tempo. Você precisa descansar um pouco.

A sorte está do seu lado e vai aumentar sua 
confiança e a daqueles que o cercam hoje. 
Você está em boa forma, continue se esforçan-
do em relação a sua dieta e tudo vai dar certo.

Sua filosofia e sede de vida farão você particu-
larmente atraente; relacionamentos bem suce-
didos estão à vista! Você vai transformar toda a 
sua energia para se divertir. 

Não leve tudo tão a sério. Você leva tudo ao pé 
da letra, o que é uma pena. Você está esgo-
tando suas energias. Modere-se antes de não 
saber mais o que pensar. 

Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções su-
birão novamente à superfície e você terá dificul-
dade para controlar seus nervos quando fala.

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evi-
te esportes radicais e discussões tempestuosas. 
Você está mais à vontade consigo mesmo e vai 
ser melhor em ouvir as suas necessidades.

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


