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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

Noé, o dilúvio 
e Covid

“Noé foi um homem justo 
e perfeito em sua geração”, 
afirma a Torá. “Sua vida e 
suas ações se entrelaçam com 
o Grande Dilúvio que varreu 
a Terra no início da história, 
destruindo toda a humanida-
de, à exceção dele e de seus 
familiares.” Revista Morasha 
Edição 43 - Dezembro de 2003.

“O remédio para o mal sem-
pre precede o próprio mal.”

Uma singela charge que re-
cebi pelo WhatsApp me trouxe 
um pensar diferente. Nela, se 
via ao fundo a Arca de Noé e 
os casais de animais enfilei-
rados, tranqüilos, esperando 
sua vez de entrar. Em primeiro 
plano um casal de unicórnios 
se afastava em direção oposta, 
enquanto o macho sussurrava 
aos ouvidos de sua compa-
nheira de longos cílios e olhar 
tenro: “Preocupa não, vai ser 
uma chuvinha”.

Relata a Torá, que desde a 
época de Enosh, filho de Seth 
e neto de Adão, os homens 
haviam progressivamente se 
desviado do caminho do bem, 
corrompendo-se moralmente. 
A geração que vivia na época 
de Noé, conhecida como a “Ge-
ração do Dilúvio”, era deprava-
da e degenerada em todos os 
sentidos (a Torá, conhecida 
também como Pentateuco, é 
o conjunto dos primeiros cinco 
livros da Bíblia e é a base da 
religião judaica).

Depois de muito tentar, 
penso eu que já de saco cheio, 

“D’us finalmente decide pôr um 
fim à maldade reinante, elimi-
nando da face da Terra todos 
os seres vivos (Gênese 6:7). 
Após a destruição, Ele daria 
início a uma nova geração de 
homens.”

Não meu caro leitor, minha 
cara leitora, não pretendo 
aqui falar de religiosidades. 
Respeito todos aqueles que 
professam o bem independente 
de matrizes religiosas, seja ela 
indígena, ocidental, africana ou 
oriental. O fato de ser gnóstico 
me permite essa liberdade de 
pensar.

Voltando à charge da Arca e 
dos unicórnios, me deixei levar 
pelas mensagens ali contidas. 
Poderia ser uma referência 
darwiniana (chutei longe) a 
explicar a extinção de ani-
mais mitológicos e fantasiosos, 
como dragões, fadas, gnomos, 
caiporas, sacis e tantos outros 
que povoam o imaginário popu-
lar mundial. Mas não, viagem 
descartada, pois estes foram 
salvos e eternizados nas pro-
fundezas das arcas mentais 
dos povos que viriam e renas-
ceriam como Fênix. Ela própria 
pensava-se perdida sob as 
águas do Diluvio “purificador”.

Porém, a verdade é que não 
dá nem para duvidar do reca-
do dado. Vejam, e aí é outra 
viagem minha, o Brasil como 
sendo o mundo e na pressa 
de construir uma “Arca”, en-
contramos sim uma verdadeira 
Babel. Olha aí eu novamente 
me remetendo às escrituras, 
em particular ao capítulo onze 
de Gênesis, no qual o conflito 
de ideias é fomentando por 
lideranças de comportamento 

tresloucado, insensível e que 
chega às raias do sadismo. 
Negacionistas de berço e que 
preferem a confusão de uma 
Babel ao entendimento ra-
cional, científico e lógico da 
situação pré-diluviana que 
estamos vivendo. Meu receio 
maior é pelo que está no por-
vindouro dessa triste história. 
Poderíamos classificar a atual 
pandemia como o dilúvio con-
temporâneo, mas seria uma 
injustiça, para não dizer um 
insulto, jogar a culpa na Divin-
dade Maior, como se D’us outra 
vez quisesse punir a humanida-
de. Não! Em pleno século XXI, 
a raça humana cada vez mais 
depreda, esbanja os já parcos 
recursos e quem deveria zelar 
pela natureza, pelos ecossis-
temas agredidos, pelo planeta 
em agonia, tange boiada para 
rápido ir passando. Criminosos! 
Não, o Sars-CoV-2, causador 
da atual pandemia de covid-19, 
não é um “castigo Divino”. Cas-
tigo e cruel é a inoperância em 
seu combate, a politização da 
doença: Quem é de esquerda 
usa máscara e apoia a vacina, 
quem é direita, em sua maioria, 
como unicórnios em extinção, 
a considera uma “gripezinha”. 

Há aqueles que diziam em tom 
de deboche que os mortos não 
passariam de uns 800 (?). Total 
falta de respeito com toda uma 
população. Hoje, quando já 
ultrapassamos 370.000 vidas 
levadas e nosso país ainda 
continua acéfalo de uma coor-
denação única, capaz de unir 
a todos em discurso e posturas 
proativas, que podem muito 
bem reduzir radicalmente o 
avanço da doença. Ao contrá-
rio, as lideranças maiores con-
tinuam agindo em parceria com 
o vírus. Seus seguidores, como 
que hipnotizados ou drogados 
pelas posturas inadequadas, 
irresponsáveis, perigosas, 
continuam a aplaudir com os 
olhos vidrados todas as perver-
sidades de seu mito.

Nossa gente recebendo 
vacina às migalhas por falta 
de responsabilidade gestora e 
diplomática. 

Nos falta urgente, como dito 
lá no começo “(...), um homem 
justo e perfeito em (nossa) ge-
ração (...). Falta-nos um Noé. 
Que venha o Dilúvio e leve a 
boiada água abaixo.

POST SCRITUM: TODAS AS REFERÊNCIAS À TORÁ 
E A NOÉ FORAM RETIRADAS DO SITE HTTP://WWW.
MORASHA.COM.BR, DA PRÓPRIA TORÁ E DA REVISTA 
MORASHA DA QUAL SOU ASSINANTE.

Não meu caro leitor, minha cara 
leitora, não pretendo aqui falar 
de religiosidades. Respeito todos 
aqueles que professam o bem 
independente de matrizes religiosas, 
seja ela indígena, ocidental, africana 
ou oriental. O fato de ser gnóstico me 
permite essa liberdade de pensar



Mercados inovam para manter
clientes durante a pandemia
 | VENDAS ONLINE, REDES SOCIAIS E MERCADOS EM CONDOMÍNIOS GANHAM ESPAÇO

 � BRUNA MERLIN

A pandemia do novo co-
ronavírus trouxe mui-
tos prejuízos para os 

empresários de Uberlândia, 
mas ela também abriu portas 
para novas oportunidades que 
prometem ser tendências para 
os próximos anos. O setor 
de mercados, mesmo sendo 
o menos afetado pela crise 
econômica, se reinventou de 
diversas formas para atrair 
mais clientes e levar praticida-
de e segurança a eles.

A Noemia Moreira é pro-
prietária do Super Rezende, 
que existe há cerca de 13 
anos. O supermercado, que 
fica localizado no bairro Pa-
caembu, atende principalmen-
te idosos da região e precisou 
contar com novas estratégias 
para conseguir manter as ven-
das. A solução foi começar a 
fazer vendas online e realizar 
entregas na casa dos clientes.

“Somos um estabelecimen-
to pequeno, de bairro. Muitos 
dos nossos clientes ficaram 
com medo de sair de casa para 
vir até nós, principalmente com 
essa nova onda que está mais 
perigosa. Então, nós decidi-
mos ir até eles”, explicou.

O Super Rezende, agora, 
conta com um WhatsApp por 
onde os consumidores enviam 
a lista de produtos e o super-
mercado fica encarregado de 
fazer a entrega. Conforme dito 
por Noemia, o serviço teve 
uma adesão muito boa e mais 
de 50 clientes utilizam essa 
forma de fazer compras.

“Em média, fazemos de 8 
a 10 pedidos por dia de for-
ma online. Não criamos uma 
expectativa em cima desse 
serviço porque foi tudo muito 
rápido, mas estamos muito 
felizes com o resultado”, com-

plementou.
Para a empresária, a ten-

dência do serviço digital veio 
para ficar e ela pretende con-
tinuar investindo na alternativa 
mesmo depois que a pande-
mia acabar. “É algo que leva 
praticidade e segurança aos 
clientes e, com certeza, isso 
não vai diminuir com o tempo”, 
finalizou. 

 � REDES SOCIAIS

As redes sociais estão 
sendo aliadas dos comercian-
tes que querem atrair novos 
consumidores através da di-
vulgação dos produtos. Foi o 
caso da empresária Sônia Ma-
ria de Lima, que há cerca de 
um mês abriu um mercadinho 
para conseguir complementar 
a renda que estava sendo per-
dida com a pandemia. 

Sônia é dona de uma loja 
de roupas há mais de 30 anos 
e, com a crise econômica, 
viu o faturamento do comér-
cio chegar a zero. Em razão 
disso, decidiu se reinventar 
e em março deste ano abriu, 
no mesmo espaço da loja, um 
pequeno mercado. Para a sur-
presa dela, o novo empreendi-
mento, chamado de Different 
Mercadinho, vem trazendo 
bons resultados. 

“Sou muito grata por esse 
resultado. Estou tendo bas-
tante clientes e conseguindo 
repor o faturamento perdido”, 
destacou.

Desde o início, Sônia que-
ria fazer algo novo e sempre 
acreditou no poder da divul-
gação. Sendo assim, aliada 
à nora, ela decidiu criar um 
Instagram para o mercadinho 
onde divulga os produtos. 

“Nunca vimos um mercado 
pequeno fazer isso e é um di-
ferencial. Minha nora entende 

UBERLÂNDIA
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Como alternativa, empresária abriu mercadinho e aposta 
em redes sociais para alavancar vendas



muito de redes sociais e deci-
dimos criar um Instagram para 
divulgar os produtos, preços 
e promoções. A experiência 
está sendo muito bacana”, 
continuou a comerciante.

� SNACKIN

Outra tendência de mer-
cado que promete conquistar 
cada vez mais pessoas são os 
minimercados instalados em 
condomínios e empresas. A 
cidade de Uberlândia já conta 
com essa novidade que ga-
rante praticidade aos clientes, 
principalmente em época de 
pandemia. 

A rede Snackin surgiu em 
2018 no município. Segundo 
o CEO da empresa, Vinícius 
Cunha, na época, o foco era 
atender empresas da cidade 
fornecendo um espaço onde 
os trabalhadores pudessem 
encontrar produtos de conve-
niência. O objetivo foi alcan-
çado e o projeto cresceu cada 
vez mais.

Contudo, a pandemia do 
novo coronavírus chegou e, 
devido ao fechamento de 
diversas organizações, o em-
presário viu o faturamento cair 
em mais de 90%. A partir daí, o 
Snackin passou a ser instalado 
em condomínios residenciais 
da cidade.

“Vimos uma oportunidade 
para expandir o negócio já que 
muitas pessoas estavam evi-

tando ir ao supermercado ape-
nas para comprar pequenas 
coisas. Além da segurança, ele 
também economiza o tempo 
dos moradores que perdem 
cerca de 20 a 30 minutos se 
deslocando até o estabeleci-
mento mais próximo”, explicou.

O Snackin é um minimer-
cado que é instalado em uma 
área comum do condomínio. 
Nele, os moradores do com-
plexo encontram produtos do 
dia a dia para que não seja 
necessária a ida até um su-
permercado. 

Outro diferencial do em-
preendimento é que o serviço é 
todo autônomo. Através de um 
aplicativo, os moradores con-
seguem entrar no mercadinho 
e, após escolher os produtos, 
eles mesmo realizam o paga-
mento através de um caixa que 
tem no local por meio de cartão 
de débito ou crédito. 

Ainda de acordo com o 
representante da empresa, 
a adesão ao minimercado 
está sendo muito boa. “É um 
serviço que traz segurança, 
conforto e praticidade para os 
moradores”, disse.

Por fim, Vinícius Cunha, 
ressaltou que os minimerca-
dos estão se tornando uma 
tendência no Brasil e irão 
chegar a diversos locais com o 
tempo. Para a rede Snackin, o 
empresário já está planejando 
expansão para todo o país, 
através de franquias.
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 ALGAR TELECOM LANÇA 
A Algar Telecom, em conjunto 
com a Intelbras e a startup Wi-
Feed, está lançando a Smart 
Connect, solução ponta a pon-
ta de Wi-Fi para atender de 
pequenas até grandes empre-
sas, com suporte 24 horas.  O 
produto é destinado ao Brasil 
inteiro.

LANÇAMENTO ANIMAL
A Cargill Nutrição Animal lan-
çou o Feeding Intelligence, 
plataforma com trocas de expe-
riências, histórias e inovações 
para apoiar os produtores 
rurais no campo.

O MELHOR 
O Nubank foi eleito a melhor 
instituição financeira do Brasil 
pelo terceiro ano seguido. O 
reconhecimento é da revista 
norte-americana Forbes, a 
partir do ranking anual World’s 
Best Banks 2021.

VELOZ
Na pandemia, a porcentagem 
de vendas digitais da Pague 
Menos dobrou. Dessas, mais 
de 90% estão sendo feitas 
em até 3 horas. Atualmente a 
rede conta com aproximada-
mente mais de 1.100 lojas pelo 
Brasil. Em Uberlândia há sete 
unidades.

AFASTAMENTO
A Fiat também vai suspender 
parte da produção de sua fá-
brica de Betim, MG.  O motivo 
é a irregularidade no abasteci-
mento de suas peças. Sairão 
de férias por dez dias, 1,9 mil 
trabalhadores.

NÃO DEU
A Arezzo encaminhou uma 
carta à varejista Hering com 
a proposta de uma fusão. No 
entanto, a fabricante têxtil 
rejeitou a proposta.

OPORTUNIDADE
A JBS vai abrir 3.500 vagas 
de trabalho em 13 Estados 

e no Distrito Federal, com 
oportunidades para atuar 
em unidades da Seara como 
operador de produção e ou-
tras funções. Dessas, 131 
são para o estado de Minas 
Gerais. As inscrições podem 
ser feitas pela internet (https://
jbs.com.br/carreiras/).

NOVO SÓCIO
O acionista e presidente do 
Magazine Luiza, Frederico 
Trajano, é o novo sócio do 
site de jornalismo Poder360. 
O executivo comprou 25% do 
negócio.

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Snackin são minimercados instalados em condomínios 
da cidade que levam praticidade e segurança aos 

moradores
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Governador e prefeito têm  
encontro em Uberlândia
 | AO LADO DE ODELMO LEÃO, ROMEU ZEMA ACOMPANHOU VACINAÇÃO CONTRA COVID

 � DA REDAÇÃO

O prefeito Odelmo Leão 
recebeu, nesta quinta-
-feira (22), a visita do 

governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, que cumpriu 
agenda na cidade. No com-
promisso da manhã, o prefei-
to mostrou ao governador a 
estrutura da vacinação contra 
a Covid-19 no drive-thru, mon-
tado no estacionamento do 
Centro Administrativo Munici-
pal, e se reuniu com a comitiva 
para discutir as demandas do 
Município, como novos investi-
mentos, imunização e situação 

da pandemia.
Entre os assuntos aborda-

dos esteve a vacinação contra 
a Covid-19. Minas Gerais rece-
beu 5,8 milhões de doses de 
imunizantes, sendo 160.533 
doses de vacinas enviadas 
para Uberlândia. Durante co-
letiva de imprensa, realizada 
no Centro Administrativo, o 
governador explicou sobre o 
processo de distribuição das 
vacinas. “Assim que as doses 
chegam no aeroporto de Con-
fins, iniciamos a distribuição. 
Estamos conseguindo direcio-
nar as doses para as regionais 
em questão de horas. Nossa 
logística está satisfatória e 

acreditamos que, em breve, 
poderemos iniciar a imuniza-
ção dos idosos com 60 anos”, 
afirmou Romeu Zema.

O prefeito Odelmo Leão 
também destacou que o Pro-
grama de Imunização do Mu-
nicípio tem trabalhado perma-
nentemente para garantir que 
as doses recebidas cheguem 
o mais rápido à população. 
“Temos uma doença que a 
solução é a vacina. Estamos 
trabalhando, inclusive feriado 
e fim de semana, para que as 
pessoas dos grupos prioritá-
rias fiquem protegidas, mas 
também não podemos relaxar. 
A população precisa continuar 

contribuindo”, disse Odelmo 
Leão.

Ainda durante a coletiva, 
o prefeito de Uberlândia infor-
mou que espera que, muito 
em breve, possa realizar a 
compra da vacina diretamen-
te dos laboratórios, a fim de 
garantir ainda mais agilidade 
à imunização.

Além de acompanhar a 
vacinação e se reunir com o 
prefeito Odelmo Leão, durante 
a agenda oficial que cumpriu 
em Uberlândia nesta quinta, o 
governador visitou a cooperati-
va de reciclagem Revalor e as 
instalações da empresa Start 
Química.

VISITA

SECOM/PMU

Governador 
Zema visita 
prefeito Odelmo
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Vacinação continua até
domingo em Uberlândia
 | IMUNIZAÇÃO ACONTECE NAS ESTRUTURAS PREPARADAS NO UTC E NO SABIAZINHO

 � DA REDAÇÃO

A vacinação contra o co-
ronavírus em Uberlân-
dia terá sequência até 

domingo (25) nas estruturas 
preparadas no UTC e no Sa-
biazinho. 

Nesta sexta-feira (23) está 
prevista a aplicação da se-
gunda dose das pessoas que 
receberam a primeira em 31 de 
março (no UTC e drive-thru). 
E no sábado (24) e domingo 
(25) será a vez daqueles que 
receberam a primeira entre 
nos dias 1º e 2 de abril terem 

aplicada a segunda dose (no 
UTC). 

Nesta quinta-feira (22), as 
equipes concluíram a imuni-
zação dos idosos nascidos 
em 1958 (no Sabiazinho) e 
iniciaram a aplicação da se-
gunda dose daqueles que 
receberam a primeira em 30 
de março (no UTC e drive-thru 
no estacionamento do Centro 
Administrativo).

No plantão feito pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
nesta quarta-feira (21) foram 
imunizados 4.705 idosos, fina-
lizando a 1ª dose nos nascidos 
em 1957 e começando os nas-

cidos em 1958. 
Sueli de Fátima Rodrigues 

foi uma das vacinadas no fe-
riado de quarta. “Eu nem dormi 
à noite porque para mim é um 
sonho!”, disse dona Sueli.  

Joana Esteves de Melo, de 
63 anos, também foi imuniza-
da. “Não fiquei nem 15 minutos 
na fila. Agora é só esperar 
pela segunda dose”, afirmou 
a aposentada.

 � AGENDAMENTO

A imunização do público 
prioritário contra a Covid-19 
em Uberlândia acontece me-

diante cadastro prévio. O aces-
so é feito no Portal da Prefeitu-
ra, na aba “Enfrentamento ao 
Coronavírus” e depois basta 
acessar o botão “Cadastro 
Vacinação”.

Quem se cadastrou para 
receber a vacina pode acom-
panhar o agendamento da 
imunização também no mesmo 
endereço eletrônico, onde foi 
disponibilizada a opção “Con-
sultar Agendamento” no canto 
superior direito da página de 
cadastro para a vacina. De-
pois basta digitar o CPF e a 
data de nascimento da pessoa 
cadastrada.

COVID-19
CLEITON BORGES/ SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Imunização no 
sábado e domingo 
será feita no UTC
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Inflação de março em
Uberlândia foi de 0,70%
 | TAMBÉM FOI DIVULGADO O GASTO MENSAL DA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS

 � DA REDAÇÃO

O Centro de Estudo, 
Pesquisas e Projetos 
Econômico-Socia is 

da Universidade Federal de 
Uberlândia (Cepes/UFU), 
vinculado ao Instituto de Eco-
nomia e Relações Internacio-
nais (Ieri/UFU), divulgou os 
boletins do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) e do 
Boletim da Cesta Básica de 
Alimentos (CBA) de Uberlân-
dia (MG), referente ao mês 
de março deste ano. O IPC 
local apresentou variação de 
0,70%, taxa levemente inferior 
à registrada no mês anterior 
(0,72%). Neste ano, isto é, 
de janeiro a março de 2021, 
a inflação acumulada foi de 
1,70%. Além disso, a variação 
acumulada dos últimos 12 
meses foi de 6,67%.

Para o cálculo do índice do 
mês, foram comparados os 
preços coletados no período 
de 1º a 31 de março de 2021 
com os coletados de 1º de a 
26 de fevereiro de 2021. Os 
235 subitens que compõem a 
estrutura da cesta de consumo 
do IPC-CEPES são coletados 
mensalmente em mais de 500 
informantes/estabelecimentos 
em Uberlândia. A divulgação 
dos dados foi realizada por 
meio de webinar, apresentado 
por Carlos Henrique Cássia 
Fontes, um dos pesquisadores 
do Cepes, na última segunda-
feira (19/04).

Com variações positivas 
(alta nos preços) em compa-
ração ao mês de fevereiro, os 
seguintes grupos apresen-
taram os maiores números 
no mês de março: o Grupo 
5 (Transportes), que obteve 
variação de 3,45%. O Grupo 

2 (Habitações), com 0,83% de 
variação e, por fim, o Grupo 4, 
que variou 1,50%. No entan-
to, é importante lembrar que 
também houve grupos com 
variação negativa (queda nos 
preços), são eles: Grupo 1 
(Alimentação e Bebida), com 
queda de -0,72%, e o Grupo 6 
(Saúde e Cuidados Pessoais), 
com queda de -1,07%.

 � CESTA BÁSICA DE 
ALIMENTO (CBA)

Apresentando um valor in-
ferior ao registrado em feverei-
ro (R$ 548,04), o gasto mensal 
da Cesta Básica de Alimentos 
(CBA) de Uberlândia no mês 
de março foi de R$ 527,48. 
Dessa forma, a cesta bási-
ca marcou uma variação de 
-3,75% no mês de referência.

Analisando o gasto mensal 
por produto que compõe a 

cesta básica de Uberlândia, é 
destacado o comportamento 
da batata (-22,35%), banana 
(-19,59%) e tomate (-16,17%), 
que apresentaram as maiores 
reduções de preços. Por outro 
lado, os maiores aumentos 
foram verificados no café 
(3,08%) e na carne (2,96%).

 � SALÁRIO MÍNIMO

Foi divulgada, também, a 
estimativa de salário mínimo 
para manutenção de uma fa-
mília constituída por dois adul-
tos e duas crianças (ou três 
adultos). Em Uberlândia, o 
valor ficou em R$ 4.431,37. O 
resultado do mês mostra que 
o salário mínimo oficial (R$ 
1.100,00) equivale a 24,82% 
do salário mínimo necessá-
rio do mês para a cidade de 
Uberlândia.

LEVANTAMENTO DO CEPES
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Cepes/UFU divulgou 
boletim do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC)



AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

Em atenção ao artigo 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como considerando os termos do 
resultado do julgamento efetivado pela Pregoeira e sua equipe de apoio, nos autos do processo de 
licitação PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2021; CONSIDERANDO que o 
processo licitatório foi julgado com observância de critérios e objetivos, sagrando-se vencedora a licitante 
que ofertou a proposta, observado o critério de maior percentual de desconto global; CONSIDERANDO, 
finalmente, que foram respeitados todos os prazos legais e que não se verificou nenhuma causa de 
nulidade do certame, não existindo, portanto, nenhum recurso pendente ao referido Processo Licitatório; 
o Presidente do CIDES resolve:
1 – ADJUDICAR o objeto do processo de licitação PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº 01/2021 à sociedade empresária vencedora SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHA-
RIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 00.166.929/0001-95, pelo valor global de R$ 
11.888.404,79 (onze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e nove 
centavos), percentual de 64,5% (sessenta e quatro vírgula cinco por cento) de desconto sobre o valor 
global máximo previsto, haja vista a apresentação regular da proposta de preço, dos documentos de 
habilitação e das declarações complementares, conforme requisitados no instrumento convocatório.

2 – Proceder à HOMOLOGAÇÃO do procedimento de licitação instaurado sob a modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2021, cujo objeto é o registro de preços de serviços 
técnicos de manutenção elétrica dos parques de iluminação pública dos municípios entes consorciados 
ao CIDES, conforme especificações detalhadas no edital e anexos correspondentes.

3 – E CONVOCAR à empresa declarada vencedora SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 00.166.929/0001-95, para assinatura da correspondente ata 
de registro de preços, no prazo máximo assinalado no Anexo XII – Minuta da Ata de Registro de Preços, 
item 6.1, contado da data da publicação deste aviso.

Uberlândia/MG, 20 de abril de 2021.
HELDER PAULO CARNEIRO

Presidente do CIDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa
de engenharia para EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DA PONTE NA AVENIDA DOS MOGNOS, EM UBERLÂNDIA/MG. Os documentos
que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br e no
Comprasnet https://www.gov.br/compras/pt-br - CÓDIGO UASG: 926922. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 20/05/2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.  Uberlândia/MG,
22 de abril de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 220/2021
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PM vai receber R$ 5,6 mi para 
rede de radiocomunicação
 | VALOR SERÁ DESTINADO PELO GOVERNO FEDERAL À CORPORAÇÃO EM UBERLÂNDIA

 � DA REDAÇÃO

A Polícia Militar de Mi-
nas Gerais (PMMG), em 
Uberlândia, vai receber 

a quantia de R$ 5,6 milhões do 
Governo Federal para a imple-
mentação do sistema digital de 
comunicação da corporação. 
O valor foi liberado depois de 
um pedido do senador mineiro 
Rodrigo Pacheco à Secretaria 
de Governo da Presidência da 
República.

O valor faz parte do mon-
tante de R$ 13,5 milhões que 
serão destinados à região do 

Triângulo Mineiro. Além de 
Uberlândia, outros 70 municí-
pios serão beneficiados pelo 
recurso, impactando na segu-
rança de quase 2 milhões de 
pessoas. A solicitação dessa 
verba veio do comandante-ge-
ral da PMMG, coronel Rodrigo 
Sousa Rodrigues.

De acordo com o oficial, 
a rede de radiocomunicação 
da corporação no Triângulo 
Mineiro é analógica e não 
possui criptografia. Ele disse, 
ainda, que essa defasagem 
pode prejudicar o sucesso de 
operações, além de compro-
meter ações preventivas e 

ostensivas. O coronel afirmou, 
também, que a nova tecnologia 
a ser instalada vai evitar falhas, 
ruídos e interferências no sis-
tema, além de impedir que a 
frequência dos rádios usados 
pelos militares seja invadida 
e copiada por pessoas não 
autorizadas. 

A demanda de verba para 
a modernização do sistema foi 
apresentada ao Governo Fede-
ral em 2017 e, mesmo sendo 
aceita um ano depois, pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, apenas o valor de R$ 
1,7 milhão tinha sido liberado. 
Para o chefe da PMMG, esta 

cifra não seria suficiente para 
a finalização do sistema. 

Em nota, o comando da 
Polícia Militar, em Uberlân-
dia, disse que, além de uma 
qualidade de áudio melhor, os 
equipamentos, digitais e com 
criptografia, proporcionarão 
uma comunicação mais segura 
entre os policiais militares. “O 
objetivo é otimizar as opera-
ções policiais e oferecer um 
serviço de qualidade à popu-
lação. A expectativa é que os 
equipamentos entrem em fun-
cionamento dentro de quatro 
meses”, constou a nota.

MODERNIZAÇÃO

CRIME

Criminosos trocam tiros com a PM e são presos
 � DA REDAÇÃO

A Polícia Militar (PM) pren-
deu, na madrugada desta quin-
ta-feira (22), dois homens, de 
30 e 34 anos, que assaltaram 
um estabelecimento no bairro 
Laranjeiras, em Uberlândia. Os 
criminosos também atiraram 
contra os policiais durante ten-
tativa de fuga.

De acordo com a ocorrência, 
os criminosos entraram em uma 
hamburgueria, localizada na ave-
nida dos Titos, e anunciaram o 
assalto. Os autores estavam com 
armas de fogo e ameaçaram 
os funcionários e clientes que 
estavam no local. Eles conse-
guiram roubar dinheiro do caixa, 

pertences pessoais das vítimas 
como celulares e carteiras, além 
de um carro.

Após rastreamentos, os mi-
litares encontraram o veículo 
roubado no cruzamento das ruas 
Angelino Favato e Raul Petronílio 
de Pádua, que seguia rumo ao 
Terminal Santa Luzia. Ao per-
ceber a presença da viatura, o 
autor que conduzia o carro fugiu 
em alta velocidade pelo interior 
do bairro. 

Durante a perseguição, o 
motorista colocou em risco a 
vida de diversos pedestres e 
outros motoristas. Além de dirigir 
em alta velocidade, ele também 
invadiu ruas na contramão e des-
respeitou as paradas obrigatórias 

das vias.
Minutos depois, o condutor 

perdeu o controle do carro ao 
passar por um quebra-mola e 
bateu contra um barranco. Os 
assaltantes desceram do veículo 
e começaram a correr pela via. 
Eles também atiraram contra 
os policiais, que revidaram os 
disparos.

Os PMs conseguiram render 

os criminosos. Um deles foi 
atingido por um tiro na perna e 
encaminhado para o Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal 
de Uberlândia (HC-UFU), onde 
recebeu atendimento médico 
e, em seguida, foi liberado. Os 
autores foram levados à Dele-
gacia de Plantão da Polícia Civil. 
Ambos têm diversas passagens 
por roubos e tráfico de drogas. 
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ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 22/01/2021, às 12h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, CEP 38406-643. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio 
de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Marcelo Lucon. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a autorização para celebração Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de 
Projetos de Automação ECS-AUT-CT 00011/20 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), cujo 
objeto é a prestação de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos 
de automação na extensão da rodovia sob responsabilidade da Companhia (“Contrato”). Deliberações: Nos 
termos do inciso VII do artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os 
conselheiros aprovaram a celebração Contrato, bem como seus eventuais aditamentos, desde que não importem 
em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: 
Marcelo Lucon. Uberlândia, 22 de janeiro de 2021. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo 
e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti 
- Presidente, Marcelo Lucon - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o 
nº 8482833 em 19/04/2021. Protocolo 213554445 - 16/04/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2021-SRP. Será realizado no dia 10 
de maio de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 066/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 023/2021 - SRP, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a aquisição 
de cestas básicas, para atender a secretaria de assistência social, com participação 
exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 
individual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 15/2021-SRP. Será realizado no dia 11 
de maio de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 064/2021, na Modalidade de 
Pregão Presencial de n° 15/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item , cujo objeto é a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de conserto de pneus, alinhamento, 
balanceamento e vulcanização autoclave para atender a frota de veículos e máquinas 
pesadas da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com para participação exclusiva de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Licitação 
regionalizada conforme Decreto Municipal n° 104 de 15 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 16/2021-SRP. Será realizado no dia 12 
de maio de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 065/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 16/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item , cujo objeto 
é a aquisição de ferramentas, para atender as secretarias e setores da administração 
municipal, com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e 
micro empreendedor individual. Licitação regionalizada conforme decreto municipal n° 
104 de 15 de junho de 2020.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 17/2021-SRP. Será realizado no dia 11 
de maio de 2021 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 067/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 17/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item , cujo objeto 
é a aquisição de madeira para a manutenção das atividades de secretarias e setores 
da Prefeitura Municipal de Coromandel – MG,  com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Licitação 
regionalizada conforme decreto municipal n° 104 de 15 de junho de 2020. Editais e inf. 
no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.
licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 22 de abril de 2021. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Pregoeira.

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

A DIRETORIA

www.tribanco.com.br

Ativo Nota Explicativa 2020 2019
Circulante 85 87
 Caixa e equivalentes de caixa 3 10 3
 Impostos a recuperar 4 75 79
 Outros ativos 5 – 5
Não Circulante 366.058 331.944
 Outros ativos financeiros 6 1.528 2.107
 Impostos a recuperar 4 604 445
 Outros ativos 5 676 591
 Investimentos 7 363.250 328.801

  
Total do Ativo 366.143 332.031

Passivo e Patrimônio Líquido Nota Explicativa 2020 2019
Circulante 2.850 3.033
Impostos e contribuições a recolher 8a 239 146
Outros passivos 9 2.391 2.350
Dividendos e juros sobre capital a pagar 10 220 537
Não Circulante 18.170 597
Impostos e contribuições a recolher 8b 515 597
Empréstimos e financiamentos - Mútuo 17.655 –
Patrimônio Líquido 11 345.123 328.401
Capital social 202.194 202.194
Outros resultados abrangentes 10.598 13.245
Reservas de lucros 132.384 112.963
Ajuste avaliação patrimonial (53) (1)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 366.143 332.031

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital Outros Resultados Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação Lucros
Social Abrangentes Legal Expansão Patrimonial Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 202.194 13.245 6.289 113.198 (1) – 334.925
Juros sobre capital próprio - R$ 0,105575 por ação – – – (20.492) – – (20.492)
Lucro líquido do exercício – – – – – 18.200 18.200
Destinações:
 Reserva legal – – 699 – – (699) –
 Reserva para expansão – – – 13.269 – (13.269) –
 Juros sobre capital próprio - R$ 0,021803 por ação – – – – – (4.232) (4.232)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 202.194 13.245 6.988 105.975 (1) – 328.401
Juros sobre capital próprio - R$ 0,037254 por ação – – – (7.533) – – (7.533)
Ajuste exercício anterior investida – – – (2.646) – – (2.646)
Ajuste de avaliação patrimonial (52) – (52)
Lucro líquido do exercício – – – – – 28.667 28.667
Destinações:
 Reserva legal – – 1.348 – – (1.348) –
 Reserva para expansão – – – 25.605 – (25.605) –
 Juros sobre capital próprio - R$ 0,008478 por ação – – – – – (1.714) (1.714)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 202.194 13.245 8.336 121.401 (53) – 345.123

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Almar Holding Financeira S/A iniciou suas operações em 31 de maio de 2012 e tem por 
objeto a participação em outras sociedades. A empresa foi constituída, a partir da 
participação acionária dos acionistas na cisão parcial do patrimônio da companhia Almar 
Participações S/A, no capital da empresa Banco Triângulo S/A.
A incorporação do montante foi efetivada mediante integralização das ações ordinárias 
nominativas subscritas, determinada em Assembleia Geral Extraordinária de 29 de junho de 
2012.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluídas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos 
técnicos e nas orientações, interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
b) Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. Este custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. Não há efeitos na adoção dos novos pronunciamentos emitidos pelo CPC.
c) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Empresa são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação.
d) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, e os reconhecimentos das receitas estão 
de acordo com os critérios definidos e aprovados pelo Pronunciamento Técnico CPC 47 - 
Receitas de contratos com cliente, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
e) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem contas bancárias.
f) Investimentos em controladas
Os investimentos são registrados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecidos no 
resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. As práticas contábeis 
adotadas pelas controladas são uniformes às adotadas pela Sociedade.
g) Empréstimos e financiamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos 
líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. Subsequentemente são mensurados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e 
cambiais conforme previsto contratualmente incorridos até as datas dos balanços.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019
Disponibilidades 10 3

10 3

4. IMPOSTOS A RECUPERAR
São representados, basicamente, pelo imposto a compensar sobre a provisão dos juros 
sobre capital a receber da empresa investida Banco Triângulo S/A.
5. OUTROS ATIVOS
Referem-se a juros sobre capital próprio a receber da investida Banco Triângulo S/A.
6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
São representados por aplicações em Certificado de Depósito Bancário junto ao  
Banco Triângulo S/A.
7. INVESTIMENTOS

Banco 
Triângulo S/A

Tripag Meios 
de Pagamento Ltda. Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Dados das Controladas
Capital social 309.801 285.293 230.159 100.000 – –
Patrimônio líquido 511.114 462.643 263.963 69.904 – –
Lucro líquido do exercício 38.359 20.870 (7.002) (20.939) – –
Base Apuração Equivalência
 Patrimonial 38.359 20.870 – – – –
Situação dos Investimentos
Participação 71,07% 71,07% 0,01% 0,01% – –
Saldos no início do exercício 328.800 334.460 1 1 328.801 334.461
Aumento capital controladora 17.419 – – – 17.419 –
Ajuste avaliação patrimonial (52) – – – (52) –
Ajuste exercício anterior
 controlada (2.647) – – – (2.647) –
Juros sobre capital próprio
 controladora (7.533) (20.492) – – (7.533) (20.492)
Equivalência patrimonial 27.262 14.832 – – 27.262 14.832
Saldos no Fim do Exercício 363.249 328.800 1 1 363.250 328.801
Foram recebidos do Banco Triângulo S.A. o montante de R$ 1.714 (R$ 5.106 em 2019) 
referente aos juros sobre o capital próprio do exercício.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
a) Circulante

2020 2019
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT (8b) 81 81
Contribuição para o Financ. da Seguridade Social - COFINS 130 53
Programa de Integração Social - PIS 28 12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (i) – –

239 146

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota 
Explicativa 2020 2019

Receitas e Despesas Operacionais 28.508 17.755
Despesas de pessoal (332) (1.378)
Despesas gerais e administrativas (33) (44)
Resultado de equivalência patrimonial 27.262 14.832
Receitas/Despesas financeiras 12 1.610 4.345
Lucro Operacional 28.508 17.755
Resultado antes dos Impostos 28.508 17.755
Imposto de Renda e Contribuição Social 159 445
Correntes – –
Diferidos 159 445
Lucro Líquido do Exercício 28.667 18.200
Lucro líquido do exercício por ação R$ 0,141780 0,093767
Juros sobre capital próprio 1.714 4.232

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais:
Lucro Líquido do Exercício 28.667 18.200
Ajustes inclusos que não afetam o fluxo de caixa:
 Resultado de participação em controladas (27.262) (14.832)
Lucro Líquido antes das Mudanças no Capital de Giro 1.405 3.368
(Aumento) Redução nos Ativos:
 Impostos a recuperar (156) 1.267
 Créditos a receber de controladas 135 697
 Outros ativos 363 (1.328)
Aumento (Redução) nos Passivos:
 Impostos e contribuições a recolher 13 (170)
 Outros passivos 41 1.134
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 1.801 4.968
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
 Aumento investimento controladas 17.892 –
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento 17.892 –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Empréstimos e financiamentos - Mútuo (17.655) –
Dividendos e juros sobre capital a pagar (317) (736)
Dividendos e juros sobre capital pagos (1.714) (4.232)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (19.686) (4.968)
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa 7 –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3 3
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 10 3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

b) Não Circulante (i)
Refere-se a Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. (i) Em 2017 a Almar Holding Financeira 
S/A aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Receita 
Federal do Brasil pela Lei nº 13.496/17 em relação a débitos tributários administrados pela 
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os valores totais 
referentes a este parcelamento montam em R$597 (R$678 em 2019).
9. Outros passivos
Referem-se a valores a pagar de salários e rendimentos. 10. Dividendos e juros sobre 
capital a pagar: Referem-se a valores de juros sobre capital a pagar sobre o resultado do 
exercício. 11. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social no valor de R$202.194 
é representado por 194.098.170 ações. b) Dividendos: Conforme previsto no Estatuto 
Social, aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro 
líquido anual, após as deduções estatutárias, ajustados nos termos da Lei nº 6.404/76 e 
alterações posteriores. c) Outros resultados abrangentes: Referem-se ao ganho apurado 
pela empresa no montante de R$11.889, no início do investimento em função de sua 
participação do patrimônio da controlada e ao montante de R$ 1.356 referente a adequação 
de registro indevido no investimento no exercício anterior. O patrimônio de referência 
utilizado na constituição da Companhia investidora teve por data-base o patrimônio líquido 
da investida de maio de 2012. Diante disto o resultado anterior à constituição da empresa 
investida, foi reconhecido como Resultado Abrangente, tendo como contrapartida a conta 
de investimento. d) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado  
em cada período, até o limite de 20% do capital social. e) Reserva de expansão:  
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta “Reservas para Expansão” de R$ 121.401 é 
composto pelo saldo de 2019 no montante de R$ 105.975, acrescido do lucro líquido do 
exercício findo naquela data, no montante de R$ 25.605, após deduções legais e de 
pagamento de juros sobre capital próprio.12. Receitas/Despesas financeiras: Referem-se 
substancialmente aos juros sobre capital próprio pagos no exercício.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual 2020

Almar Holding Financeira S/A  CNPJ nº 16.526.245/0001-97

Juntos com o varejo brasileiro

 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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Butantan vai produzir mais
5 milhões de doses da vacina
 | DESDE JANEIRO, FORAM FABRICADAS 41,4 MILHÕES DE DOSES DO IMUNIZANTE 

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Butantan já 
começou a produção 
de mais 5 milhões de 

doses da vacina Coronavac, 
imunizante contra a Covid-19. 
Na última segunda-feira (19), a 
instituição recebeu 3 mil litros 

de insumo farmacêutico ativo 
(IFA) enviados da China.

Segundo o Butantan, o 
trabalho acontece de forma 
ininterrupta, 24 horas por dia 
e 7 dias por semana em uma 
linha de produção automati-
zada. Na fábrica do instituto, 
o medicamento é envasado, 
rotulado e passa por inspeções 

de qualidade.
Desde janeiro, já foram for-

necidas 41,4 milhões de doses 
de Coronavac para serem apli-
cadas em todo o país.

O Butantan informou, tam-
bém, que espera receber nas 
próximas semanas mais um 
carregamento com 3 mil litros 
de IFA, que permitirão a pro-

dução de mais 5 milhões de 
doses. O material aguarda au-
torização para ser embarcado 
para o Brasil.

O estado de São Paulo 
ultrapassou, nesta quinta-feira 
(22), a marca das 10 milhões 
de doses de vacinas contra o 
coronavírus aplicadas, sendo 
3,4 milhões da segunda dose.

CORONAVAC

Estado de São Paulo ultrapassou, nesta 
quinta (22), a marca das 10 milhões de doses 
de vacinas contra o coronavírus aplicadas

GOVERNO DE SÃO PAULO
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Paratleta e assistente são 
convocados pela seleção
 | MATEUS CARVALHO E OSCAR CARVALHO FORAM CHAMADOS PARA TREINAMENTOS

 � DA REDAÇÃO

O parat leta do Clube 
Desportivo para Defi-
cientes de Uberlândia 

(CDDU) – associação parceira 
da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel) – Mateus Carvalho e 
o assistente esportivo Oscar 
Carvalho foram convocados 
para a segunda fase de treina-
mento da seleção brasileira de 
bocha paralímpica, que acon-
tecerá entre os dias 30 de abril 
e 7 de maio, em São Paulo. A 

preparação será para compe-
tições internacionais previstas 
para serem realizadas ainda 
neste ano, inclusive os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio.

Mateus Carvalho é um 
dos paratletas de alto rendi-
mento apoiados pela Futel 
que mantiveram sua rotina de 
treinamento durante a pande-
mia. Desde setembro do ano 
passado, ele treina no Centro 
de Iniciação ao Esporte (CIE), 
com todos os cuidados pre-
ventivos necessários, como 
aferição de temperatura e 
uso de máscara de proteção 

e álcool em gel.
“Essa iniciativa da Futel foi 

essencial para eu manter meu 
ritmo de treinamento e, com 
isso, ser convocado para a 
seleção brasileira. Essa será a 
segunda fase de treinamento 
deste ano, que na verdade de-
veria ter acontecido em março, 
mas devido ao agravamento 
da pandemia, a fase foi cance-
lada e só acontecerá agora”, 
explicou Mateus Carvalho.

“Esse segundo encontro é 
muito importante para a con-
tinuidade do trabalho que vem 
sendo desenvolvido. Durante 

a primeira fase, realizada em 
janeiro, fizemos vários ajustes 
e definimos vários outros para 
serem realizados com cada 
um. Agora teremos a chance 
de testar os ajustes que fize-
mos e nos preparar para as 
competições previstas para 
este ano”, ressaltou.

Mateus Carvalho tem di-
versas conquistas importantes 
na sua carreira, inclusive duas 
medalhas nos Jogos Parapan-
-Americanos de 2019, disputa-
dos em Lima, no Peru: uma de 
bronze na bocha individual e 
uma de ouro por equipe.

BOCHA

Paratleta Mateus Carvalho e o assistente 
esportivo Oscar Carvalho farão preparação 
para competições internacionais
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 RECONHECIMENTO 
A PAULO CÉSAR 
MARTINS 

A cidade de Uberlândia per-
deu no último final de semana 
um dos grandes nomes da 
história do futebol amador da 
cidade. Paulo César Martins 
nasceu em Uberlândia no dia 
6 de julho de 1942, onde, por 
quase toda a vida, dirigiu a sua 
Sapataria Martolli, razão pela 
qual era chamado também de 
PC Martolli.

Ainda jovem começou a 
viver o futebol amador em 
Uberlândia. Era zagueiro, e, 
como jogador, atuou pelo Ola-
ria, Vasco da Gama, Aparecida 
e Fluminense. Foi campeão 
com a Sociedade Esportiva 
Aparecida na Segunda Divisão, 
ganhando acesso à Primeira 
Divisão na LUF. Deixando a 
vida de atleta, recebeu convite 
para ser treinador, dirigindo 
equipes como Omega, XV de 
Novembro (chegou a ser diretor 
de futebol quando profissional), 
Vasco da Gama e o Floresta. 
Em 1975 levou o Vasco ao 
título de campeão da cidade, 
depois de 23 anos.

Deixando também a vida de 
treinador, mas nunca deixando 
o futebol amador da cidade, 
Paulo César Martins passou 
a integrar o quadro de árbi-
tros da Liga Uberlandense de 
Futebol, durante 10 anos, de 
1962 a 1972, e foi o primeiro 
uberlandense a galgar a Fede-
ração Mineira de Futebol, onde 
trabalhou em importantes jogos 
do campeonato estadual.

Como a sua vida estava 
também ligada diretamente 
ao futebol uberlandense, após 
encerrar a carreira como ár-
bitro, voltou a servir o futebol 
amador, como atuante membro 
do Tribunal de Justiça Des-
portiva da LUF por dois anos. 
Por algum tempo, foi também 
comentarista de arbitragem 
no rádio esportivo da cidade, 
que sempre transmitia e ainda 
transmite jogos do Campeona-
to Amador.

Como tudo na vida, aliás, a 
própria vida, tem um começo e 

um fim, com mais de 60 anos, 
deixou completamente as suas 
atividades no esporte uberlan-
dense. “Agora, meu esporte 
predileto é uma pescaria com 
a família e os amigos”, pala-
vras dele à Resenha Esportiva 
do dia 24/02/2004, quando 
a coluna era editada no hoje 
extinto Correio de Uberlândia. 
Ainda na matéria, Paulo César 
Martins disse: “Apesar da difícil 
missão, principalmente como 
árbitro, sempre fiz amigos, até 
porque, sempre desempenhei 
minhas atividades com retidão, 
o que me dava tranquilidade 
e respaldo para conquistar e 
manter um relacionamento de 
amizade com todos”.

Sobre Paulo César Martins, 
o ex-presidente da LUF, Luiz 
Gonzaga da Cunha, disse 
que foi uma perda lamentável. 
“O tive como um amigo na 
expressão máxima do termo, 
um companheiro inseparável, 
com o qual sempre pude contar 
quando me dedicava ao futebol 
amador de Uberlândia. Sempre 
foi competente, correto, firme 
em suas decisões, e de uma 
conduta ilibada dentro e fora de 
campo”, ressaltando que “sua 
passagem pelo futebol amador 
de Uberlândia foi vitoriosa e 
deixa saudades”.

“Com poucas palavras não 
é possível retratar com fidelida-

de as qualidades do saudoso 
Paulo César Martins. O conheci 
ainda na adolescência. De ori-
gem de família modesta, ainda 
jovem iniciou o aprendizado na 
profissão de sapateiro e abra-
çou-a durante toda a sua vida, 
o que lhe proporcionou obter o 
sustento de forma digna para 
a família. Foi, sem desmere-
cimento dos demais, o meu 
grande companheiro na condi-
ção de Diretor do Departamento 
Técnico, durante os mandatos 
que exerci na presidência da 
Liga Uberlandense de Futebol, 
no período compreendido entre 
1989 a 1995. Homem disci-
plinado, de decisões firmes, 
nunca faltou com o respeito 
ante as pessoas com que lida-
va e por isso mesmo sempre 
foi respeitado. Por ele sempre 
nutri a maior admiração. O 
desporto uberlandense perdeu 
um dos seus grandes precur-
sores. Probo, ilibado, fiel aos 
seus companheiros e as suas 
responsabilidades, amigo de 
todos os momentos, nos deixa 
materialmente, mas nunca 
sairá das lembranças como 
pessoa exemplar”, finalizou 
Luiz Cunha.

O atual presidente da Liga 
Uberlandense de Futebol, Re-
nato Batista dos Santos, tam-
bém manifestou seu profundo 
pesar pelo falecimento de Paulo 

César Martins. “Deixa uma 
relevante folha de serviços 
prestados à LUF e ao futebol 
amador de Uberlândia”, disse. 
“Ele sempre desempenhou 
suas atividades com competên-
cia e profissionalismo, correto 
em suas decisões e atitudes, 
impondo respeito, sem, no 
entanto, extrapolar limites”, 
afirmou Renato Batista.

A Liga Uberlandense de 
Futebol, através do seu presi-
dente, divulgou nota de pesar 
lamentando o falecimento de 
Paulo César Martins e tam-
bém do deputado estadual 
por Uberlândia, Luiz Humberto 
Carneiro, ocorridos na semana 
passada. Diz a Nota: “O futebol 
amador de Uberlândia está de 
luto. O dia 17 de abril de 2021 
fica marcado para todos nós 
que amamos e desfrutamos 
ao longo de 77 anos, desde a 
criação da Liga Uberlandense 
de Futebol (06/09/1943). Obri-
gado ao deputado estadual Luiz 
Humberto Carneiro, um grande 
colaborador e incentivador na 
promoção do futebol amador de 
Uberlândia e região. Ao amigo 
Paulo César Martins (Martolli) 
o nosso muito obrigado a quem 
dedicou tantos anos ao futebol 
como atleta, árbitro, técnico e 
diretor da Liga. Aqui, fica os 
nossos sinceros votos de pesar, 
extensivos às duas famílias”.

ARQUIVO PESSOAL
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As notícias
chegam

até você 
cada vez

mais rápido

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

TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA A SÁBADO
20, 22 A 24 DE ABRIL DE 202114 | CLASSIFICADOS DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br



Secretaria lança especial  
para celebrar Dia das Mães
 | ‘CULTURA EM CASA’ EXIBIRÁ FOTOS ENVIADAS COM FRASES E POESIAS

 � DA REDAÇÃO

Versos simples e poéticos, 
flores ou uma palavra de 
afeto que simbolize o elo 

maternal são gestos que se 
amplificam no Dia das Mães. 
Em celebração a esta data es-
pecial, a Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, com ini-
ciativa da Biblioteca Municipal 
Juscelino Kubistchek de Olivei-
ra, lança a campanha “Mães e 

Poesia”, para que a população 
comemore o mês materno por 
meio de fotos e poemas que 
serão exibidos na plataforma 
“Cultura em Casa”. O material 
poderá ser enviado até o dia 
28 de abril.

Junto com a imagem, basta 
expor sentimentos por meio de 
uma frase ou poesia. Caso não 
seja de sua autoria, os créditos 
devem ser devidamente espe-
cificados. 

Confira as regras 
para participar:
• Envie uma foto com sua 

mãe e uma poesia ou frase 
que expresse seu amor por 
ela (a poesia pode ser de 
sua autoria ou não, desde 
que seja dado os devidos 
créditos)

• Máximo de linhas para a 
poesia

• Não serão aceitas fotos sem 
poesia ou frase

• Período de envio: até o dia 

28 de abril
• Divulgação: dia 3/5
• Enviar seu material para: 

bjk.secretaria@gmail.com
• Enviar declaração com 

as seguintes informações: 
Eu… (Nome) - CPF: xxx, 
autorizo o uso da minha 
imagem para fins de divul-
gação no Projeto Cultura 
em Casa da Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo na Exposição “Dia 
das Mães com Poesia”

UBERLÂNDIA

O material poderá 
ser enviado até o 
dia 28 de abril

PMU
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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 46

BFBB
PROVADEFOGO

FILATELISTA
MEUICAL

PEREGRINOSV
IOADOTIVA
RTEMSANAR

BOEINGDLA
INVETERADO

UEOLEIRA
AFROEBORM

RGUIAAPA
OSNANAAZ

ETNICOHUMANO
ARARONIAN

LINGUISTICOS

Gênero
musical de
"Bésame
Mucho"

Forma de 
pagamento
típico para
empresas

Tigre, 
gato e

leopardo
(Zool.)

O teste
definitivo
para uma
pessoa

Franklin
Roosevelt,

por seu
hobby

Pecado,
em inglês

"(?) Eco-
nômico",
jornal de
Finanças

São guar-
dados 

pelo cão
pastor

(?) Paes,
a Lucimar
de "Salve 

Jorge"

Estado da
Serra do

Imeri

Brado da
dançarina

de
flamenco

A divina
destruiu

Sodoma e
Gomorra

Jogo de
cartas

similar ao
mau-mau

O pentea-
do nagô,
por sua
origem
Conflito 

(?), causa
cultural de

guerras

(?) Wood,
guitarrista
dos Rolling

Stones

(?) McKel-
len, o Gan-
dalf de "O
Hobbit"

Desaba

Ser (?): 
o Homo
sapiens

Penhoar
"(?) na

Band", hu-
morístico

Calçado do
vaqueiro
Licença

concedida
para reali-
zação de

atividades 
comerciais

Dorme
(inf.)

Poder, em
inglês

Arraigado
Interjeição
típica do
carioca

Meio-fio
(bras.)

Crustáceo 
de petiscos

Curar
Cobertura

de
torradas

Cena de "Os Cafajes-
tes" que tornou Nor-
ma Bengell famosa 
no Cinema nacional

A filha
"postiça"
Gravata,
em inglês

Sabotada
Guta

Stresser,
atriz

Modelo 
de avião

comercial

Fiéis que
fazem o
Caminho

de
Aparecida

A última
vogal

Ed Motta,
cantor 

Ice Cube,
rapper
Idem

(abrev.)

Possui

Sempre,
em inglês

Tia, em
inglês

(?) sorte:
azar

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

Antigo
altar

Signos (?):
são com-
postos de 
significan-
te e signi-

ficado

3/can — ian — ron — sin — tie. 4/aunt — ever. 6/boeing. 10/inveterado. 11/filatelista. 12/linguísticos.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. 

Você sente uma profunda necessidade de pri-
vacidade, o que as outras pessoas compreen-
dem automaticamente. Está em boa forma psi-
cológica.

Sua mente criativa vai encontrar uma solução 
para um problema que vem incomodando você. 
Siga sua intuição.

Ser generoso demais pode levar a algumas 
despesas imprudentes, não exagere. As pesso-
as vão ficar com ciúmes de sua boa forma hoje. 

Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar dei-
xando para resolver as coisas no último minuto. 
As conversas que tiver hoje vão lhe trazer paz 
interior. 

Não tente convencer pessoas que são tão tei-
mosas quanto você. Livre-se de suas ideias 
fixas. Você quer saborear as coisas boas da 
vida, mas cuidado com excessos. 

Você está interessado em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um favor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas baterias psicologicamente.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force 
o problema, basta tirar uma folga das coisas. 
Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida em 
casa e modificar as suas prioridades.

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. 

Hoje é um bom dia para todos os tipos de via-
gens em grupo. Você precisa sair da sua rotina, 
então não hesite em fazê-lo. 

Sua abordagem realista e pragmática fará com 
que você não seja pego em ideias tolas. Você 
estará em forma boa o suficiente para se con-
centrar nas tarefas difíceis. 

Você sente uma necessidade de aproveitar a 
vida e isso é exatamente o que você precisa 
para recarregar suas baterias de hoje. Seu bom 
humor é contagiante.

20 DE ABRIL | 
20 DE MAIOTOURO

21 DE MAIO | 
20 DE JUNHOGÊMEOS

23 DE SETEMBRO | 
22 DE OUTUBROLIBRA

23 DE OUTUBRO | 
21 DE NOVEMBROESCORPIÃO

22 DE NOVEMBRO | 
21 DE DEZEMBROSAGITÁRIO

22 DE DEZEMBRO | 
19 DE JANEIROCAPRICÓRNIO

20 DE JANEIRO | 
18 DE FEVEREIROAQUÁRIO

19 DE FEVEREIRO 
| 20 DE MARÇOPEIXES

23 DE JULHO | 
22 DE AGOSTOLEÃO

23 DE AGOSTO | 
22 DE SETEMBROVIRGEM

21 DE JUNHO | 
22 DE JULHOCÂNCER

HORÓSCOPO
www.meu-horoscopo-do-dia.com
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