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POLÍTICA, UMA PERSPECTIVACláudio Di Mauro
 Geógrafo docente no IG/UFU

De colônia à 
República: o 
longo caminho 
brasileiro

Com frequência comen-
tamos por aqui sobre a de-
mocracia, o voto popular e a 
ignorância da maioria sobre 
essa força inimaginável que 
ele carrega. Hoje, comemora-
mos a Inconfidência Mineira, 
movimento que serviu de ins-
piração para inúmeros outros 
ao longo da nossa história. A 
data – além de nos lembrar da 
trajetória conturbada da nossa 
“startup” chamada Brasil – nos 
traz reflexões sobre a falta de 
conscientização do brasileiro 
também em relação ao seu 
regime político.

Na Ciência Política, o ter-
mo remete ao conjunto de 
instituições políticas por meio 
das quais um Estado se or-
ganiza de maneira a exercer 
o seu poder sobre a socie-
dade – definição válida para 
governos legítimos ou não. 
Tais instituições políticas têm 
por objetivo regular a disputa 
pelo poder político e o seu 
respectivo exercício, inclusive 
o relacionamento entre aqueles 
que detêm o poder político (au-
toridade) e os demais membros 
da sociedade (administrados). 
Entre os regimes políticos mais 
antiquados, podemos destacar 
o absolutismo, o caciquismo ou 
mandonismo, o czarismo russo 
e as ditaduras.

Atualmente, boa parte dos 
países ocidentais possuem 

regimes políticos democráticos, 
caracterizados por eleições 
livres, liberdade de impren-
sa, respeito aos direitos civis 
constitucionais, garantias para 
a oposição e liberdade de 
organização e expressão do 
pensamento político. Entre-
tanto, ainda se manifestam 
os governos autoritários, que 
operam por meio da suspensão 
das garantias individuais e das 
garantias políticas. 

A democracia no Brasil, 
contudo, não foi estabeleci-
da sem muitas controversas 
– como é típico do “jeitinho 
brasileiro”. Ainda nos tempos 
de Império, tinham levantes 
clamando pelo fim da Mo-
narquia e a emancipação do 
Brasil enquanto Nação, como 
a Inconfidência Mineira – um 
exemplo valoroso da luta dos 
brasileiros pela independência, 
pela liberdade e contra um go-
verno que tratava sua colônia 
com violência e autoritarismo.

Nosso regime democrático 
nasceu com a Proclamação 
da República, em 15 de no-
vembro de 1889, pelas mãos 
da classe militar. Marechal 
Deodoro da Fonseca, primeiro 
presidente do país, pretendia, 
inicialmente, derrubar apenas o 
gabinete do Visconde de Ouro 
Preto. No entanto, no ato da 
proclamação, o Marechal age 
por acreditar que haveria repre-
sália do governo monárquico, 
resultando em sua prisão e a 
do colega Benjamin Constant. 
Ao contrário do que muitos ima-
ginam, a população não aderiu 
ao movimento republicano de 
imediato, já que a República 
não favorecia em nada aos 

mais pobres e o Império ainda 
possuía certa simpatia entre 
as camadas mais populares da 
sociedade.

O Governo Republicano 
Provisório foi encabeçado 
pelos marechais Deodoro da 
Fonseca e Floriano Peixoto, 
tendo como primeiros minis-
tros os republicanos Benjamin 
Constant, Quintino Bocaiuva, 
Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ri-
beiro e o Almirante Eduardo 
Wandenkolk – membros regu-
lares da ativa Maçonaria Brasi-
leira. Os maçons permanecem 
presentes entre as lideranças 
brasileiras desde a Indepen-
dência, aliados aos ideais da 
filosofia Positivista, unem-se 
na formação do Estado Repu-
blicano, principalmente no que 
se refere ao Direito.

Embora as intenções dos 
republicanos fossem das me-
lhores, objetivando um regime 
democrático, com participa-
ção popular e a solidificação 
do país enquanto Nação, um 
longo caminho ainda há de ser 
percorrido para que a filosofia 
positivista ainda vingue em 

nossa democracia – afinal, a 
história de nossa república é 
recheada de fraudes, exóticos 
mecanismos eleitorais e restri-
ções de camadas sociais.

Pensando estrategicamen-
te... é chegada a hora do povo 
brasileiro perceber o que nos 
parece claro: as decepções 
nos falam das substâncias da 
ideia de república. Até hoje, 
falamos de uma idealidade que 
se intentou e se intenta, repe-
tidas vezes, concretizar. As 
decepções com a classe eleita 
democraticamente têm afasta-
do o brasileiro dos ideais repu-
blicanos e aumentado o desco-
nhecimento geral sobre nosso 
regime político, sucateando 
nosso conceito de democracia 
e enfraquecendo o poder das 
massas. Urge a organização 
dos setores populares e sua 
maior participação na luta pelos 
direitos e pela constituição de 
uma República que siga, de 
fato, os valores sob os quais ela 
foi proclamada. Do contrário, 
serão verdadeiras as palavras 
de Marat, que postulou o re-
publicanismo como “um sonho 
extraordinário”.

Nosso regime democrático nasceu 
com a Proclamação da República, 
em 15 de novembro de 1889, pelas 
mãos da classe militar. Marechal 
Deodoro da Fonseca, primeiro 
presidente do país, pretendia, 
inicialmente, derrubar apenas o 
gabinete do Visconde de Ouro Preto
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Trabalho virtual agiliza 
processos no Fórum
 | MEDIDAS ADOTADAS DEVIDO À PANDEMIA DÃO PRATICIDADE A TRÂMITES 

 � NILSON BRAZ

Com a necessidade de 
distanciamento social 
imposta pela pandemia, 

muitos setores da sociedade 
precisaram se adaptar a uma 
nova rotina que diminua os 
riscos que o coronavírus re-
presenta. Para o judiciário não 
é diferente. Desde março de 
2020, o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais adotou o regime 
de plantão, com o objetivo de 
evitar o contágio e coibir a 
propagação da Covid-19. O 
plano funciona de acordo com 
o programa Minas Conscien-
te, gerenciado pelo Estado, e 
as restrições de circulação e 
atuação do Judiciário variam 
conforme a onda do programa.

Mas este foi um caso em 
que o trabalho virtual se mos-
trou até mais eficaz do que 
o presencial. De acordo com 
a administração do Fórum, 
desde o início da pandemia, 
a quantidade de audiências 
realizadas aumentou. Conse-
quentemente mais processos 
foram finalizados. Apesar de 
não ter dados tabulados deste 
aumento, o órgão acredita 
que, com o trabalho remoto, 
juízes que realizavam quatro 
audiências por dia passaram a 
fazer cinco. De acordo com Igor 
Teixeira, administrador do Fó-
rum de Uberlândia, a elevação 
pode parecer pequena, mas se 
somados todos os juízes e os 
dias de trabalho, o resultado é 
visto como satisfatório.

Essa agilidade foi atribuída, 
principalmente, aos trâmites 
que foram economizados com 
a virtualização do trabalho. 
Todo o serviço manual de 
encontrar os processos, ma-
nusear, carimbar e até mesmo 
a logística dos magistrados e 
colaboradores, que não é ne-

JUSTIÇA

cessária no trabalho remoto, fez 
com que os processos aconte-
cessem de forma mais rápida.

Desde quando a região do 
Triângulo Mineiro saiu da Onda 
Roxa do programa Minas Cons-
ciente, o Fórum de Uberlândia 
retomou alguns dos serviços 
presenciais, mas ainda com 
restrições da Onda Vermelha. 
Sendo assim, alguns prazos 
processuais foram retomados, 
mas grande parte do trabalho 
presencial no fórum continua 
suspenso, como o andamento 
de processos que ainda es-
tão no início, a chamada fase 
de instrução. De acordo com 
Igor Teixeira, apenas procedi-
mentos mais urgentes e que 
necessitam da presença das 
partes é que acontecerão de 
forma presencial.

O horário de expediente pre-
sencial no Fórum é de 12h às 
18h e é destinado, basicamen-
te, aos advogados. A maioria 
das audiências continua acon-
tecendo de forma virtual. As 
exceções são para aquelas em 
que qualquer parte do processo 
não tenha condições de partici-
par de forma remota, como as 
pessoas que não têm acesso à 
internet. Mas, ainda assim, elas 
acontecem presencialmente 
apenas em casos urgentes e 

se o magistrado decidir que é 
necessário.

Outra prática que continua 
por causa das restrições é o 
rodízio de colaboradores. Ape-
nas metade do efetivo continua 
trabalhando presencialmente 
e a outra metade realiza as 
atividades de forma remota, 
havendo uma troca, revezando 
períodos de trabalho presencial 
e remoto, mas mantendo a 
metade do efetivo trabalhando 
à distância.

 � VIRTUALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS

Mesmo com toda essa mo-
dernização que a pandemia for-
çou o Judiciário a adotar, mais 
de 46 mil processos ainda são 
físicos e precisam ser digitali-
zados, para que possam ter o 
andamento garantido em época 
de coronavírus. No estado de 
Minas Gerais, esse número 
soma mais de dois milhões de 
processos que precisam ser 
adaptados para o meio virtual. 

O presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), Gilson Soares Lemes, 
estabeleceu a meta de que até 
junho de 2022, quando termi-
nará a gestão dele, todos esses 
processos sejam convertidos 

para documentos digitais.
A meta de Uberlândia segue 

o planejamento do estado. Por 
esse motivo, a administração 
do Fórum na cidade remane-
jou colaboradores de todos 
os setores e montou um time 
de 25 pessoas que trabalham, 
exclusivamente, nesse trabalho 
de digitalização dos processos 
físicos. Dos 46 mil processos 
físicos, mais de 3 mil já estão 
prontos e outros 8,2 mil tiveram 
a virtualização iniciada.

Outra medida que deve 
facilitar e agilizar o trabalho rea-
lizado no Fórum é o chamado 
“Balcão Virtual” (https://www.
tjmg.jus.br/portal-tjmg/proces-
sos/balcao-virtual/#), uma fer-
ramenta de videoconferência 
gratuita que planeja ampliar 
a comunicação das pessoas 
com as varas e gabinetes do 
TJMG. O acesso vai possibi-
litar o primeiro atendimento 
aos advogados e às partes, 
podendo convocar outros ser-
vidores da unidade ou realizar 
agendamento, o que antes 
só era possívei de forma pre-
sencial. A ferramenta poderá 
ser acessada via computador 
ou celular pelo site do TJMG 
e pelos aplicativos do órgão, 
tanto para Android quanto para 
iOS (iPhone).

Segundo a administração do Fórum, 
desde o início da pandemia, a quantidade 
de audiências realizadas aumentou

DIVULGAÇÃO
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Novo decreto amplia o horário 
do comércio de rua
 | MUDANÇAS VALEM A PARTIR DE HOJE; BARES SÃO LIBERADOS AOS SÁBADOS 

 � DA REDAÇÃO

O Comitê Municipal de 
Enfrentamento à Co-
vid-19 de Uberlândia 

publicou novas alterações 
de funcionamento das ativi-
dades econômicas, que co-
meçam a valer a partir desta 
quinta-feira (22). Com a nova 
deliberação, o comércio de 
rua do centro da cidade e de 

bairros vai poder funcionar 
das 9h às 17h, uma hora a 
mais do que estava liberado 
anter iormente. Mas deve 
continuar fechado aos sá-
bados, domingos e feriados.

Res tauran tes ,  p raças 
de alimentação, pizzarias, 
sorveterias, bares e lancho-
netes mantiveram o horário 
de funcionamento durante a 
semana, que era das 10h às 
18h, mas poderão abrir aos 

sábados, entre 11h e 15h. 
E as padarias, que antes 
deveriam fechar às 14h nos 
f ins de semana, poderão 
estender até às 18h aos 
sábados. 

As academias, centros de 
treinamento e locais para a 
prática de atividades esporti-
vas individuais ou em duplas, 
sem contato físico, conti-
nuam funcionando da mesma 
forma, de 6h às 10h e de 15h 

às 19h, com o uso obrigatório 
de máscara, fechados ape-
nas aos domingos. 

De acordo com a Prefei-
tura de Uberlândia, o Comitê 
poderá, a qualquer momento, 
fazer alterações nas medi-
das, conforme evolução dos 
indicadores. A nova decisão 
pode ser encontrada na edi-
ção extra do Diário Oficial do 
Município que foi publicada 
na última terça-feira (20).

UBERLÂNDIA
PMU

Apesar das liberações, Uberlândia 
continua com restrições de 
funcionamento e fiscalização

QUINTA-FEIRA
22 DE ABRIL DE 2021
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Fotógrafos se reinventam 
para manter trabalho
 | COM A PANDEMIA, PROFISSIONAIS PASSARAM A INVESTIR EM ENSAIOS ONLINE

 � BRUNA MERLIN

O setor da fotografia foi di-
retamente impactado pela 
pandemia do novo corona-

vírus. Além da baixa procura pelos 
serviços, o cancelamento de eventos 
e o isolamento social impediram que 
muitos profissionais trabalhassem. 
Entretanto, o cenário abriu portas para 
novas oportunidades e os fotógrafos 
se reinventaram durante o período.

Thaty Carrijo trabalha como fotó-
grafa em Uberlândia há mais de cinco 
anos e nunca pensou que passaria 
por uma situação como essa. Ela 
atua com ensaios femininos e, devido 
à restrição de encontros presenciais, 
precisou buscar novas alternativas 
para continuar ofertando o serviço. 
Foi aí que surgiu a ideia de realizar 
ensaios de forma online, através de 
videochamadas.

“Foi uma forma de continuar tra-
balhando. Nunca imaginei que faria 
isso um dia, mas super dá certo, 
principalmente para esse momento 
de pandemia”, explicou.

O ensaio digital é feito da seguinte 
forma: Thaty realiza uma videocha-
mada com clientes, por meio de apli-
cativos como WhatsApp ou Zoom, e 
tira prints da tela do próprio celular. A 
cliente só precisa escolher o cenário 
desejado, deixar o aparelho na sua 
frente e fazer as poses desejadas. 
Por fim, a fotógrafa utiliza aplicativos 
para editar as fotos e deixá-las em 
uma qualidade melhor.

O novo serviço superou as ex-
pectativas de Thaty. Muitas pessoas 
a procuraram para participar da ex-
periência que, além de oferecer mais 
segurança em tempos de pandemia, 
também acaba saindo mais barato. 
“Foi uma surpresa. Mas, por ser algo 
diferente e novo, as pessoas ficaram 
curiosas. E a fotografia foi algo muito 
valorizado durante esse período, já 
que ela proporciona distração e re-
nova a autoestima”, complementou. 

A criadora de conteúdo e mora-
dora de Uberlândia, Giovana Crosara 

MERCADO

Cliente, Giovana Crosara 
se surpreendeu com o 
resultado de ensaio online

ARQUIVO PESSOAL

A fotógrafa Thaty Carrijo 
começou a fazer ensaios 

de forma online por 
videochamadas 

ARQUIVO PESSOAL

QUINTA-FEIRA
22 DE ABRIL DE 2021
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de Bastos, de 17 anos, foi uma das 
clientes de Thaty que contratou o 
serviço de fotos online e adorou a 
experiência. Para ela, a alternativa foi 
além do que havia imaginado.

“Fiz as fotos no meu quarto e amei 
o resultado, com certeza, superou 
minhas expectativas. A Tahty ia me 
direcionando e deu super certo. As 
fotos ficaram lindas”, ressaltou.

Foi a primeira vez que Giovana 
fez fotos à distância, mas pretende 
contratar o serviço outras vezes pela 
praticidade e qualidade do resulta-
do. “Como trabalho com criação de 
conteúdo, sempre preciso tirar fotos 
e, com certeza, quero fazer mais 
sessões de forma online”, disse.

 � MUDANÇA DE ARES

O cancelamento de eventos fez 
com que a fotógrafa Luciana Santos 
buscasse novos ramos da fotografia 
para investir. Ela, que atuou por 19 
anos com confraternizações corpo-
rativas e shows, decidiu investir em 
outra área que começou a crescer 
com a pandemia, as fotos gastronô-
micas e publicitárias para divulgação 
na internet.

“Muitas pessoas começaram a 
vender produtos online. Então, decidi 
investir nessa área para continuar 
atuando como fotógrafa. E, graças a 
Deus, deu certo. Apesar da procura 
ainda ser pequena, consigo manter 
minha empresa’, detalhou.

Além das fotos de produtos, 
Luciana também começou a atuar 
com fotografias de perfis corporativos 
como, por exemplo, empresários e 
advogados que decidiram abrir pági-
nas nas redes sociais para divulgar 
os serviços.

Por fim, a fotógrafa disse que 
pretende continuar no ramo mesmo 
depois que a pandemia acabar. Se-
gundo ela, a área é promissora por 
causa dos avanços da tecnologia e do 
interesse cada vez maior dos clientes 
no meio digital.

“O setor de eventos ainda irá 
demorar para voltar. Sendo assim, 
quero continuar investindo nessa 
nova área, que são as fotos publici-
tárias”, finalizou. 

A fotógrafa Luciana Santos 
decidiu investir em fotos 
gastronômicas e publicitárias

LUCIANA SANTOS/DIVULGAÇÃO

LUCIANA SANTOS/DIVULGAÇÃO

QUINTA-FEIRA
22 DE ABRIL DE 2021
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CDL disponibiliza 35 vagas  
de estágio em Uberlândia
 | AS BOLSAS DE ESTÁGIO OFERECIDAS VARIAM DE R$ 400 A R$ 1 MIL

 � DA REDAÇÃO

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Uber-
lândia está selecionando 

candidatos para 35 vagas de 
estágio para diversas áreas. 
As bolsas variam de R$ 400 a 
R$ 1.000. Os interessados em 
participar da seleção devem 
cadastrar o currículo no site da 
CDL (www.cdludi.org.br).

Confira todas as oportuni-
dades:
Estágio assistência técnica: 
recepcionar o cliente, atendi-
mento no setor de assistência 
técnica, abrir ordem de serviço 
para realização de reparos e 
manutenções, abrir chama-
dos para acionar a garantia 
dos produtos. Auxiliar nos 
processos de infraestrutura 
(montagem e manutenção, 
formatação de maquinas, subs-
tituição e reposição de peças). 
Bolsa auxílio R$ 700,00 + vale 
transporte.
Estágio em atendimento 
- ensino médio: auxiliar no 
atendimento presencial, redes 
sociais e limpeza do ambiente 
de trabalho. R$ 500,00 + vale 
transporte + cesta básica.
Estágio em atendimento/
administrativo: auxiliar na re-
cepção de clientes com orien-
tações gerais, preenchimento 
de fichas e prontuários online, 
colher biometria se necessário, 
escaneamento de prontuários 
e pastas para arquivo digital, 
lançar pagamentos na plani-
lha e software, fazer recibos, 
atestados, encaminhamentos, 
ajudar na manutenção da lim-
peza e organização do espaço 
de trabalho, agendar o retorno 
dos pacientes, encaminhar 
o horário para o paciente e 
auxiliar nas demais atividades 
relacionadas a área odontoló-

gica. Bolsa auxílio R$ 600,00 + 
vale transporte.
Estágio em arte final: finali-
zação de artes (de acordo com 
a capacidade do candidato) 
tratamento de imagens, acom-
panhar trabalhos pendentes e 
ajudar na busca de soluções 
com suporte ao profissional 
que está executando o projeto 
– suporte na administração das 
redes sociais, desenvolver ha-
bilidades em outros programas 
e criatividade na elaboração de 
projetos diversos. R$ 600,00 + 
vale transporte + lanche.
Estágio administrativo – en-
sino médio: auxiliar na área 
administrativa e realizar cálcu-
los de seguro. Bolsa auxílio: R$ 
400,00 + vale transporte, segu-
ro de vida e plano odontológico.
Estágio em telemarketing: 
contato telefônico para agen-
dar visitas e vendas de plano 
de saúde. R$ 400,00 + vale 
transporte, seguro de vida e 
plano odontológico.
Estágio técnico em enfer-
magem: auxiliar na aferição 
de sinais vitais, acolhimento 
do paciente, administração de 
medicamento via ocular, reali-
zação de exames oftalmológi-
cos. Bolsa auxílio R$ 600,00 + 
vale transporte.
Estágio em atendimento – 
ensino médio: atendimento 
telefônico e ao cliente, presen-
cial e através das redes sociais 
da empresa. Bolsa auxílio R$ 
500,00 + vale transporte.
Estágio em administração: 
apoio administrativo, financei-
ro e atendimento ao paciente 
na recepção. Bolsa auxílio R$ 
500,00 + vale transporte.
Estágio em criação: auxiliar 
na criação de produtos para de-
coração e festas. Bolsa auxílio 
R$ 700,00 + auxílio transporte.
Estágio em atendimento: 
auxiliar no cuidado dos equi-
pamentos solicitados, reparo 

OPORTUNIDADE

quando necessário, prestar 
atendimento telefônico, trans-
ferir ligações, anotar recados, 
direcionar ligações e recados 
para as pessoas interessadas, 
atender as ligações externas de 
pacientes que desejam marcar 
consultas e exames com os 
médicos da clínica. Bolsa au-
xílio R$ 600,00 + R$ 220,00 de 
auxílio transporte.
Estágio em atendimento – 
recepção: auxiliar no atendi-
mento presencial e telefônico 
aos pacientes, agendamento 
de consultas e exames, en-
caminhar exames realizados 
pelos pacientes para o consul-
tório e alimentar o sistema de 
atendimento. Bolsa auxílio R$ 
600,00 + R$ 220,00 de auxílio 
transporte.
Estágio administrativo: auxi-
liar nas vendas por telefone e 
no escritório (atendimento tele-
fônico, organização de arquivos 
e catálogo). Bolsa auxílio R$ 
600,00 + vale transporte
Estágio em administração: 
auxiliar no controle e confe-
rência de documentos, le-
vantamento de quantitativos, 
arquivos e negociações. Bolsa 
auxílio de R$900,00 + R$100,00 
de auxílio transporte.
Estágio em engenharia civil: 
auxiliar no controle e confe-
rência de documentos, le-
vantamento de quantitativos, 
arquivos e negociações. Bolsa 
auxílio de R$ 900,00 + R$ 
100,00 de auxílio transporte.
Estágio em criação de arte: 
auxiliar no desenvolvimento de 
artes gráficas, posts, vídeos, 
atendimento de venda ao clien-
te, confecção de carimbos e 

organização do espaço de tra-
balho. Bolsa auxílio R$ 600,00 
+ vale transporte.
Estágio técnico – ensino 
superior: auxiliar na entrega 
e devolução de equipamentos, 
alimentar o sistema, manuten-
ção e organização de equipa-
mentos da equipe de jornalis-
mo. Bolsa auxílio R$ 600,00 + 
vale transporte.
Estágio em atendimento/ad-
ministração – ensino médio: 
auxiliar com documentação 
para cadastro de candida-
tos, xerox, escâner, manusear 
WhatsApp, montar planilhas, 
atendimento ao público e tele-
fônico. Bolsa auxílio R$ 500,00 
+ vale transporte.
Estágio de marketing / publi-
cidade e propaganda: criação 
de conteúdo de marketing 
digital; criação da arte das pro-
pagandas/promoções; respon-
sável por postagens e impul-
sionamento das redes sociais; 
responsável pelo pós-venda. 
Bolsa auxílio R$ 800,00 + vale 
transporte.
Estágio em área comercial 
– ensino médio: entrar em 
contato com clientes com o 
intuito de venda dos serviços 
da empresa e auxiliar no mo-
nitoramento. Bolsa auxílio R$ 
550,00 + vale transporte.
Estágio em área comercial: 
auxiliar na elaboração de pro-
postas comerciais, contato com 
clientes para agendar reuniões, 
organização de documentos 
referente a área comercial, 
estoque de material gráfico e 
de suporte, elaborar materiais 
de divulgações e vendas. Bol-
sa auxílio R$ 900,00 + vale 

Os interessados 
em participar da 
seleção devem 

cadastrar o 
currículo no 
site da CDL
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ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
ADULTOS COM CÂNCER – ACRAAC

Entidade sem Fins Lucrativos
Rua Arthur Bernardes, 630 – Bairro Martins

Fone: (34) 3235-3294 / www.associacaodocancer.org.br
CNPJ: 05.670.611/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Magna Ordinária 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM 
CÂNCER, também denominada “Associação do Câncer” convoca os membros da Diretoria, Conselhei-
ros e Associados, para a realização da Assembléia Magna Ordinaria, a realizar-se em 29 de Abril de 
2021, em primeira convocação as 10:00:00 horas  e às 10:30 e trinta minutos  em segunda convocação, 
em  sua sede localizada à Rua Arthur Bernardes, 630, Bairro Martins, CEP: 38.400-368, para tratar do 
seguinte assuntos:
 01.Prestação de contas do Exercicio de 2020.
 02.Apresentação das realizações dos seus 18 anos de atividades.

Uberlândia-MG, 22 de Abril de 2021.
José Raimundo Ferreira Medina

          Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 022/2021. Será realizado no dia 07 de 
maio de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 062/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 022/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de material psicopedagógico para atendimento dos alunos da rede Municipal da  
Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, com participação exclusiva de micro 
empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 14/2021. Será realizado no dia 10 
de maio de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 063/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 14/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria na área do 
patrimônio cultural, inventário de proteção ao acervo cultural e laudos sobre estado 
de conservação de bens tombados pelo município, com participação exclusiva de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.  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, 20 de abril de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira.

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva e cor retiva de
equipamentos.A Diretoria de Compras, torna público e para conhecimento das licitantes
e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma
influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 11/05/2021, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br. Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no
portal https://www.gov.br/compras/pt-br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 20
de abril de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 149/2021
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transporte.
Estágio em área administra-
tiva – ensino médio: auxiliar 
no preenchimento de planilhas, 
digitalização, arquivos, lan-
çamentos no sistema, atendi-
mento ao colaborador e cliente. 
Bolsa auxílio R$ 450,00 + vale 
transporte.
Estágio administrativo: aten-
dimento ao cliente; emissão 
de relatórios do sistema da 
vivo; impute de contratos de 
vendas; auxiliar nas demandas 
administrativas. Bolsa auxílio 
R$ 629,66 + vale transporte.
Estágio control desk: enviar 
sinalizações para a operação, 
como: pausa, login e etc. bol-
sa auxílio R$ 900,00 + vale 
transporte
Estágio em área administra-
tiva: auxiliar nas atividades 
administrativas, financeiro, 
planilhas, etiquetar e organizar 
os produtos, controle do siste-
ma, e-commerce, promover os 
produtos da empresa nas redes 
sociais e vendas. Bolsa auxílio 
R$ 600,00 + vale transporte.
Estágio em produção – en-
sino médio: auxiliar no em-

pacotamento dos produtos da 
empresa, como pão de queijo, 
biscoitos e broas. R$ 500,00 + 
vale transporte + cesta básica.
Estágio de atendimento auxi-
liar: atendimento presencial e 
por telefone, anotar e transmitir 
recados, apoio as funções de 
recepção e tarefas de apoio 
administrativo. Bolsa auxílio R$ 
800,00 + vale transporte.
Estágio em atendimento – 
ensino médio: atendimento 
telefônico, anotar pedidos de 
ração e produtos vendidos na 
loja, encaminhar para o setor 
de entregas, acompanhar e 
responder o WhatsApp da em-
presa. Bolsa: R$ 500,00 + vale 
transporte
Estágio administrativo: ali-
mentar planilhas; cadastrar 
informações no sistema; arqui-
var documentos quando neces-
sário; atendimento e suporte a 
equipe de vendas bolsa auxilio 
R$ 800,00 + vale transporte.
Estágio de atendimento: Res-
ponsável por contatar diaria-
mente o cliente inadimplente e 
realizar negociações; atualizar 
sempre que necessário o ca-

dastro do cliente, efetuar pro-
postas de pagamentos, analisar 
contrapropostas, confeccionar 
os instrumentos particulares 
de acordo ou de comissão de 
dívida. Sempre que necessário, 
colher assinatura do devedor, 
emitir e encaminhar boletos 
para pagamentos a fim de 
possibilitar uma maior agilidade 
e efetividade na recuperação 
de créditos dos clientes da 
empresa e demais atividades 
administrativas. Bolsa estágio 
de R$ 900,00.
Estágio engenharia elétri-
ca: apoiar o departamento de 
manutenção de iluminação 
pública, prestando informações 
e dando tratativas a agenda-
mentos, acompanhamento de 
o.s. (ordem de serviço). Bolsa 
auxílio R$ 1.100,00 + vale 
transporte.
Estágio análise de indicado-
res: atualização dos relatórios; 
manutenção dos dashboards; 
envio de informações geren-
ciais interno e para o cliente 
externo; demais atividades ad-
ministrativas. Bolsa R$ 900,00 
+ vale transporte.
Estágio central de atendi-
mento: atender clientes e 
oferecer serviços especializa-
dos; Agendar serviços espe-
cializados; coleta em domicilio, 
realizar cadastro na ferramenta 
shift; Prestar informações soli-
citas pelos clientes; Cadastrar 
o paciente na ferramenta shift; 

Gerar ficha para ser enviado 
aos colhedores externos; Veri-
ficar a elegibilidade do paciente 
junto ao convênio; Manter 
contato com colhedores ex-
ternos para acompanhamento 
dos agendamentos de coletas 
externas; Atualizar-se constan-
temente sobre novos serviços 
oferecidos pela empresa e 
sobre as possíveis mudanças 
de condições desses serviços; 
Registrar reclamações e ocor-
rências; levantar orçamentos 
para clientes; Confirmar e or-
ganizar dados cadastrais dos 
clientes; executar outras tarefas 
correlatas às acima descritas, a 
critério de seu superior imediato 
entre outras atividades perti-
nentes à função. Bolsa auxílio 
R$ 700,00 + vale transporte; 
vale alimentação (R$ 8,50 por 
dia útil trabalhado).
Estágio em telemarketing 
– ensino médio: auxiliar na 
captação de doações para a 
associação. R$ 400,00 + vale 
transporte.
Estágio suporte comercial: 
contato telefônico com clientes, 
recebimento e lançamento das 
ordens de vendas no sistema, 
realização de cotações solici-
tadas pela equipe comercial, 
suporte ao departamento co-
mercial, apoio em análise de 
dados e trabalhos administra-
tivos bolsa auxílio R$ 1.000,00 
vale transporte e refeição na 
empresa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE ENSINO LTDA. 
CNPJ/ME Nº 03.387.092/0001-00 - NIRE 3120822497-7

Ata da Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 12/abril/2021, às 14h30, na sede social na cidade de Uberlândia/MG (“Companhia”). 
Convocação e Presença: Dispensadas. Mesa: Presidente: André Tavares Andrade; Secretário: Marcelo 
Battistella Bueno. Agenda e Deliberações Unânimes: (i) prestar fiança, no âmbito da 3ª emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie 
com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 2 séries, da Ânima Holding S.A. (“Ânima”), as 
quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da 
CVM nº 476/2009, conforme alterada de tempos em tempos e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta”, respectivamente) mediante a celebração do “Instrumento 
Particular da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária 
a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 Séries, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Ânima Holding S.A.”, entre a Ânima, a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a Companhia, Brasil Educação 
S.A., CESUC Educação Ltda., FACEB Educação Ltda., HSM do Brasil S.A., Instituto de Educação, 
Cultura e Ensino Superior S.A., IEDUC - Instituto de Educação e Cultura S.A., PGP Educação S.A., 
Sociedade Catalana de Educação Ltda., Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A., 
SOBEPE - Sociedade Brasileira de Educação, Cultura, Pesquisa e Extensão S.A. e VC Network 
Educação S.A. (“Escritura de Emissão”); (ii) autorizada a Companhia a celebrar o 1º Aditamento ao 
Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Ânima Holding S.A., a ser celebrado entre a Ânima, o Agente Fiduciário, 
CESUC Educação Ltda., Brasil Educação S.A., FACEB Educação Ltda., HSM do Brasil S.A., Instituto de 
Educação, Cultura e Ensino Superior S.A., IEDUC - Instituto de Educação e Cultura S.A., PGP Educação 
S.A., PGP Posse e Gestão Patrimonial S.A., Sociedade Catalana de Educação Ltda., Sociedade de 
Educação Superior e Cultura Brasil S.A. e a Companhia (“1º Aditamento à 2ª Emissão de Debêntures”), 
para alteração do dos valores indicados nas hipóteses de vencimento antecipado, dos itens (b) e (d) da 
Cláusula 4.15.1.1 e dos itens (i), (j) e (k) da Cláusula 4.15.1.2 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, 
com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ânima Holding 
S.A., de R$30.000.000,00 ou seu valor equivalente em outras moedas, para R$ 100.000.000,00 ou seu 
equivalente em outras moedas; (iii) autorizado os administradores da Companhia a celebrar todos os 
documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados à Emissão e à Oferta; e (iv) ratificar 
todos os atos praticados pelos administradores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a 
consecução das deliberações mencionadas acima. Encerramento: Nada mais. Sócios: PGP - POSSE 
GESTÃO PATRIMONIAL S.A. e ÂNIMA HOLDING S.A. Uberlândia, 12 de abril de 2021. JUCEMG nº 
8478235 em 15/04/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 16 de Abril de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº .514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ANDRÉ LUIZ MARTINS RODRIGUES, CPF/CNPJ nº0419614630, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmen-
te, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, 
Uberlândia, MG - 38400-124, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados 
a partir da última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 
142.398,04, em 15/04/2021, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a 
data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, 
relativo ao contrato nº 0000920202 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 38672, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o 
pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 
2° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o)credor(a), o pagamento perante a 
Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal 
ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 
(quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário 
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, nos termos do art. 26, §7º da Lei 
9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital
• Mais de 50 mil Seguidores nas Redes So-
ciais
ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA ANTECIPAÇÃO ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA E OUTROS ASSUNTOS

A ANAMUR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO A MORADIA URBANA E RURAL, com sede nesta 
cidade, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente o Senhor 
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, CONVOCA através do presente edital, todos os associados da 
ANAMUR, para Assembleia Extraordinária, que será realizada na Avenida Caxambu nº 660, em 
Uberlândia-MG, às 19:00 horas, do dia 25 de maio de 2021, com a seguinte ordem do dia:
1- Antecipação da eleição da diretoria;
2- Apresentação de balanço, informações fiscais e aprovação das contas do exercicio anterior;
A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença da maioria dos 
associados e, em segunda convocação, uma hora depois, com qualquer número de associados.

Uberlândia-MG, 22 de abril de 2021.
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

Presidente da ANAMUR

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTOUN
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com a convenção de condomínio e demais normas vigentes (Lei no. 4.591/64 e 10.406/02) que 
trata sobre Condomínios, convocamos-lhe a participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINÁRIA a 
realizar-se no dia 07/05/2021 - sexta-feira – através do aplicativo de vídeo conferência Zoom ou 
WhatsApp – às 18h30 em primeira convocação, na qual deveremos ter quórum de, no mínimo, 2/3 dos 
condôminos e, se necessário, em segunda convocação às 19h, com qualquer número de presentes, a fim 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
 - Eleição de novo síndico;
O link para acesso à vídeo conferência será enviado com antecedência para o grupo de WhatsApp do 
condomínio para que todos tenham acesso.

Uberlândia-MG, 22 de ABRIL de 2021.
Laura Fernandes de Souza Miguel Carneiro

Síndica Condomínio Edifício Antoun

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

LEILÕES BRASIL - GLENER BRASIL CASSIANO
Matrícula Jucemg 470 

Leiloeiro Oficial e Judicial
Justiça Federal - Estadual - TrabalhoLEILOEIROS

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

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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Caixa paga seguro-desemprego 
em conta poupança digital
 | MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO SERÁ FEITA PELO APLICATIVO CAIXA TEM

 � AGÊNCIA BRASIL

Cidadãos que não indi-
carem conta no reque-
rimento de pagamento 

do seguro-desemprego e não 
possuírem outro tipo de pou-
pança na Caixa passam, agora, 
a receber o benefício por meio 
da conta poupança social di-
gital. As contas digitais serão 
abertas automaticamente e 
de forma gratuita pela Caixa, 
sem a necessidade de apre-
sentação de documentos e 
comparecimento à agência. A 
movimentação será pelo apli-
cativo Caixa Tem.

“Para quem já tem outro tipo 
de conta na Caixa, os créditos 
serão realizados nas contas 

existentes e os valores pode-
rão ser movimentados com a 
utilização do cartão da conta 
ou ainda pelo Internet Banking 
ou pelo aplicativo do banco. 
Nos casos em que o valor 
do Seguro-Desemprego não 
possa ser creditado em conta 
existente ou em conta poupan-
ça social digital, o trabalhador 
poderá realizar o saque com 
o Cartão do Cidadão e senha 
nos terminais de autoatendi-
mento, unidades lotéricas e nos 
correspondentes Caixa Aqui, 
além das agências”, explicou 
a instituição financeira.

 � SEGURO-DESEMPREGO

O seguro-desemprego é um 
benefício que oferece auxílio 

em dinheiro por um período 
determinado aos trabalhado-
res. Ele é pago de três a cinco 
parcelas, de forma contínua 
ou alternada, de acordo com 
o tempo trabalhado, e tem a 
finalidade de garantir assis-
tência financeira temporária 
ao trabalhador dispensado 
involuntariamente (sem justa 
causa). A Caixa atua como 
agente pagador do benefício, 
cujos recursos são custeados 
pelo Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT).

O valor do seguro-desem-
prego considera a média dos 
salários dos últimos três meses 
anteriores à dispensa. Para o 
pescador artesanal, emprega-
do doméstico e o trabalhador 
resgatado, o valor é de um 

salário mínimo.

Tem direito ao 
seguro-desemprego:
• Trabalhador formal e do-

méstico, em virtude da dis-
pensa sem justa causa, 
inclusive dispensa indireta;

• Trabalhador formal com 
contrato de trabalho sus-
penso em virtude de par-
t icipação em curso ou 
programa de qualificação 
profissional oferecido pelo 
empregador;

• Pescador profissional du-
rante o período do defeso;

• Trabalhador resgatado da 
condição semelhante à de 
escravo

ECONOMIA
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

As contas digitais serão 
abertas automaticamente e 
de forma gratuita pela Caixa
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Fina confirma para junho 
realização do Pré-Olímpico
 | LAURA MICUCCI E LUISA BORGES REPRESENTARÃO BRASIL NA COMPETIÇÃO

 � AGÊNCIA BRASIL

O Pré-Olímpico de Nado 
Artístico será realizado 
em junho. O anúncio 

foi feito pela Federação Inter-
nacional de Natação (Fina), 
que ainda divulgará o local e 
as datas. A competição ocor-
reria em maio, em Tóquio (Ja-
pão), mas teve o calendário 

alterado devido à pandemia 
do novo coronavírus.

O dueto formado por Laura 
Micucci e Luisa Borges será 
o representante brasileiro na 
competição. A Fina confirmou 
ainda que o evento-teste do 
nado artístico será em julho.

As datas e locais de outros 
torneios Pré-Olímpicos orga-
nizados pela Fina já haviam 
sido remarcadas: Saltos-Or-

namentais passou para o 
período de 1º a 6 de maio em 
Tóquio (Japão), e Maratonas 
Aquáticas para os dias 19 
e 20 de junho, em Setúbal 
(Portugal). 

No Pré-Olímpico de Saltos 
Ornamentais, o Brasil será 
representado por oito atletas 
classificados em seletiva rea-
lizada em fevereiro, no Rio 
de Janeiro: Ingrid Oliveira, 

Giovanna Pedroso, Anna Lu-
cia Santos, Luana Lira, Isaac 
Souza, Ian Matos, Luis Felipe 
Moura e Kawan Pereira. 

Em março, foi realizada 
a Seletiva Brasileira para o 
Pré-Olímpico de Maratona 
Aquática. Foi definido que 
Guilherme Costa e Allan do 
Carmo representarão o Brasil 
em busca da última vaga para 
as Águas Abertas.

NADO ARTÍSTICO 
ABELARDO MENDES JR/REDEDOESPORTE.GOV.BR

Evento-teste do 
nado artístico 
será em julho
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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

CLASSIFICADOS | 13DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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EMCANTAR Social abre mais 
de 500 vagas para ofi cinas
| AULAS DE LITERATURA, AUDIOVISUAL, ARTES CÊNICAS E MÚSICA SÃO GRATUITAS

� DA REDAÇÃO

OEMCANTAR Social aca-
ba de abrir 540 vagas 
para oficinas gratuitas 

de literatura, audiovisual, artes 
cênicas e música. As aulas são 
para crianças e adolescentes de 
6 a 16 anos e estão acontecendo 

de forma online com duração de 
uma hora por semana.

De acordo com a coordena-
dora do EMCANTAR Social, Ana 
Lopez, a equipe que conduz as 
oficinas é composta por arte-e-
ducadores, ou seja, pessoas que 
são ao mesmo tempo artistas e 
educadores, que usam a arte 
para ensinar e a brincadeira 

como ferramenta de aprendi-
zado. 

“Contamos com artistas re-
conhecidos que possuem uma 
bagagem enorme para ser com-
partilhada. Por isso e ainda com 
a experiência que adquirimos nos 
quase 25 anos do EMCANTAR, 
a qual nos proporcionou inclu-
sive desenvolver metodologias 

sistematizadas na Pedagogia 
do Encantamento (recentemente 
lançada em livro), as oficinas do 
EMCANTAR Social são momen-
tos muito lúdicos e envolventes, 
que resultam sempre em pro-
dutos artísticos coletivos, como 
livros, álbuns musicais, espetácu-
los (em formatos físicos e digitais) 
para serem também compartilha-

CULTURA

Conteúdos e orientações 
são dados de forma online

DIVULGAÇÃO
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dos com a comunidade de forma 
gratuita”, acrescentou Ana Lopez.

Para Kelly Cristina Rodrigues, 
de 12 anos, que participou das 
oficinas no ano passado, a expe-
riência foi enriquecedora. “Com o 
formato online, o grande desafio 
é aprender a gerenciar o tempo 
dentro de casa e ter disciplina 
para realizar esse tipo de aula. 
Tudo isso no contexto de estres-
se por estar confinada em casa, 
longe dos amigos e professores 
e vivendo no contexto de uma 
pandemia internacional”, contou 
a aluna.

Para mais informações e ins-
crições, os interessados devem 
entrar em contato pelos telefones 
(34) 3216-6146 e 98808-1191 ou 
email contato@emcantar.org.

As oficinas do EMCANTAR 
Social são viabilizadas pelo pro-
jeto Manutenção EMCANTAR 
2021, CA 2018.13609.0106, em 
parceria com Programa Trans-
forma por meio da Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura de Minas 
Gerais com patrocínio do Instituto 
Algar. 

� MAIS SOBRE EMCANTAR

Ao longo de quase 25 anos de 
história, mais de meio milhão de 
pessoas já foram encantadas pela 
Companhia por meio de espetácu-
los, oficinas de formação com edu-
cadores, crianças e adolescentes, 
além de produtos essencialmente 
artísticos e potencialmente peda-
gógicos, como CDs, DVDs e livros.

Confira alguns dos objetivos 
e benefícios das oficinas do 
EMCANTAR Social:

• Estímulo à criatividade, empa-
tia, raciocínio e desenvolvimen-
to cognitivo;

• Melhoria e ampliação do voca-
bulário, expandindo a visão de 
mundo e sobre si mesmo;

• Exercício da cidadania por 
meio do desenvolvimento do 
protagonismo, onde viven-
ciam-se jogos teatrais, convívio 
em grupo e desenvolvimento 
de potenciais;

• Experimentação de novas 
mídias acessíveis, perspectiva 
artística e de inclusão social;

Contamos com artistas reconhecidos 
que possuem uma bagagem enorme 
para ser compartilhada. Por isso 
e ainda com a experiência que 
adquirimos nos quase 25 anos do 
EMCANTAR, a qual nos proporcionou 
inclusive desenvolver metodologias 
sistematizadas na Pedagogia do 
Encantamento (recentemente lançada 
em livro), as ofi cinas do EMCANTAR 
Social são momentos muito lúdicos 
e envolventes, que resultam sempre 
em produtos artísticos coletivos, 
como livros, álbuns musicais, 
espetáculos (em formatos físicos 
e digitais) para serem também 
compartilhados com a comunidade 
de forma gratuita
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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 39

IV
ENTERRADA

ESTEAUTOR
CIROGARI
AMARELOAE
NAPASND

TESEMOITA
AUNONED

TOMATEEALFACE
ERADOLS
NRTAMAD
TERPORONDE

GODASUMOU
IESALV

HOMEMARANHA

She-(?), a
irmã de 
He-Man
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Shake-
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Nadal,
tenista

espanhol
Dispor de
meios pa-
ra (reali-
zar algo)

Composto
como o

carbonato
de cálcio

(?) house,
ambiente

de jogado-
res on-line

Alter ego
de Peter
Parker
(HQ)

Reza
Ofício de
Renato
Sorriso

O "G" da expressão in-
glesa OMG ("Ah, meu
Deus!") Internet
Explorer (abrev.)

Dois ingre-
dientes da

salada
verde

Na Ceno-
zoica sur-
giram os

Andes

Couro
artificial

Cor que in-
dica "aten-

ção" no
semáforo 

(?) Gomes,
Ministro

da
Fazenda
de 1994 
a 1995

Carteado
popular
Arisco;
xucro

(?) Sharif,
astro de
"Dr. Jiva-
go" (Cin.)

Registro de
reuniões 

Itália, red globe e
rubi (Bot.) (?) Bria,

atleta do
windsurf

Nelson (?),
cantor

Teste de
microfone

Paraná
(sigla)

Nome da
letra "M"

Próximas; chegadas
Profissional que

aplica as técnicas de
Freud (Psican.)

Oriente
(Geog.) 

Leitura di-
gital rea-
lizada na
biometria

Jogada do
basquete
em que se
enfia a bo-
la na cesta
com força

Gala, para
Dalí

Conjunção
alternativa

Estanho
(símbolo)

Rublo
(Econ.)

(?)-in, 
massagem
À (?): de-
socupado

3/god — lan — mad — ned — uno. 4/ciro. 5/ninfa. 10/ter por onde.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Você será o centro das atenções e não terá di-
ficuldade em convencer os outros a trabalhar 
com você. Evite discussões acaloradas, que 
gastam sua energia. 

Você está mais inclinado a procurar aqueles 
que são parecidos com você, mas não seja in-
tolerante. 

Espere um dia cheio de acontecimentos. Não 
tropece. Você estará mais consciente do seu 
corpo e mais preparado para cuidar de si mes-
mo. 

Você vai descobrir algumas informações pican-
tes sobre as pessoas ao seu redor. Seja discre-
to para evitar disputas futuras. 

Mudanças de humor vão segui-lo hoje. Você vai 
insistir em levar as coisas a sério, mas não vá 
muito longe. Sua dieta é culpada por eventuais 
problemas estomacais que você está sentindo.

Sua autoconfiança automaticamente o torna 
popular e inspira as pessoas a confiar em você. 
Um impulso de energia vai ajudá-lo a fazer um 
balanço de forma construtiva. 

Você vai ser capaz de finalizar um projeto finan-
ceiro ligado a uma compra importante. Um im-
pulso de energia está reforçando a sua energia 
básica. 

O lazer lhe dará uma oportunidade de reali-
zação pessoal. A amizade está em destaque! 
Você vai achar fácil encontrar um bom equilíbrio 
entre atividade e repouso.

O seu dia poderia fluir bem e poderia envolver 
deslocamentos, mas estes serão satisfatórios. 
Excessos são realmente prejudiciais.

Ao prestar mais atenção nas coisas essenciais, 
você será presenteado com oportunidades in-
comuns e positivas. No entanto, você vai ser 
muito rígido e intransigente com os outros. 

Você precisa desacelerar, mas sem se isolar. Faça 
isso sem se sentir culpado ou preocupado! Você 
precisa de um esporte de resistência para encontrar 
um melhor equilíbrio, desabafe gradualmente.

Você tem uma imensa necessidade de fugir de 
sua rotina e isso o está levando a conhecer no-
vas pessoas interessantes.

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


