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

Queremos 
nosso Brasil de 
volta

Durante os governos Lula e 
Dilma, o Brasil se tornou a 6ª 
economia do mundo. Tivemos 
período de pleno emprego e os 
trabalhadores podiam alimentar 
suas famílias. As Universidades 
foram rapidamente ampliadas e 
novas foram implantadas, ga-
rantindo que as populações até 
então excluídas tivessem acesso 
aos bancos escolares. 

Em viagem internacional 
pude verificar como o Brasil e 
suas lideranças eram respei-
tados na Europa e na América 
Latina.

Sim a participação ativa nos 
acordos entre Brasil, Rússia, 
Índia, China e Africa do Sul, os 
BRICs que na próxima fase de-
vem ser ampliados, no Mercosul 
ofereceram ao Brasil uma posi-
ção de liderança e de respeito.

Estive na Itália acompanhan-
do o então Ministro da Cultura 
Gilberto Gil e pude ver o carinho 
e o respeito dos italianos pelo 
Brasil e nossas lideranças.

Mesmo no modelo capitalista, 
o Brasil ascendeu aos postos 
mais altos do respeito interna-
cional.

É verdade que essa impor-
tância do Brasil gerava ciúmes 
por parte das elites econômicas 
e alguns intelectuais do Brasil. 
Afinal, muitos indagavam, como 
podia um nordestino, de origem 
pobre, metalúrgica, sindicalista, 
que usava um português abra-
sileirado pelo sotaque, poderia 
ganhar tanto prestigio? 

É certo que os governos 

Lula e depois Dilma não foram 
perfeitos. Muitos erros foram 
cometidos, entre os quais, na 
minha ótica a direção geral da 
macroeconomia na perspectiva 
que não rompia com o capitalis-
mo. A população pobre deixava 
o mapa da fome da ONU, com-
prava diversos itens de consumo, 
mas não foi politizada numa 
perspectiva transformadora. Não 
entendeu que tais conquistas 
eram obtidas em um governo 
que precisaria avançar para um 
novo modelo que fosse capaz 
de oferecer sustentação para 
as conquistas e, portanto, gerar 
a socialização dos meios de 
produção.

Não estava compreendido 
pela população que as con-
quistas obtidas poderiam se 
perder. Bastou que equívocos 
econômicos fossem cometidos 
para que a classe média se 
rebelasse e acatasse os dis-
cursos demagógicos de que o 
país estava em mãos de gente 
corrupta. As elites econômicas 
empresariais, fortalecidas pelo 
setor financeirista, promotoras 
de concepções economicistas, 
articuladas com militares, con-
gressistas e até Conselheiros 
do Supremo Tribunal Federal, 
com absoluto apoio nos meios 
de comunicação e de forças dos 
Estados Unidos, criaram a mons-
truosidade da operação lava jato, 
forjando processos tendenciosos 
para derrubar o governo Dilma e 
impedir a candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com toda essa história, foi 
gerado um “mito” que não passa 
de imenso blefe aplicado contra 
a nação. Criou-se um processo 
de destruição das conquistas 

obtidas e conquistadas pelos 
trabalhadores. Tal destruição 
atingiu os aposentados, a saú-
de, a educação com a emenda 
constitucional do “teto de gastos”. 
Protegeu os bancos e passou a 
retirar os benefícios que estavam 
destinados aos setores de traba-
lhadores. Assim é que a popula-
ção ficou abandonada às “leis 
do mercado” que é manietado 
pelos interesses corporativos do 
estrangeiro e do Brasil.

Instalou-se o governo funda-
mentado no discurso de ódio, 
negacionista, com índole fascista 
e sustentação em milícias, per-
seguidor de indígenas, dos sem 
tetos e dos sem terras. Para tanto 
foi estimulada a repulsa contra as 
esquerdas, especialmente contra 
o Partido dos Trabalhadores. 
Prenderam o ex Presidente Luiz 
Inácio da Silva por 580 dias, e 
depois, o Supremo Tribunal Fe-
deral- STF, descobriu e decidiu 
sobre os processos fraudulentos 
que foram realizados para retirá-
lo da disputa eleitoral.  

Agora, ainda mais, se agra-
vou a dívida social que o Brasil 
tem com suas populações em-
pobrecidas.

A pandemia e o descom-
passo do governo Federal em 
relação ao enfrentamento das 
doenças e dos óbitos, colocam 
a nu, pelado, um governo que 
apostou na morte para reduzir 
idosos, aposentados e popula-
ção empobrecida. Mesmo que 
juntos tenham ido ao óbito, se-
tores que se enriqueceram com 
essa farsa instalada, o que inte-
ressava para os economistas de 
plantão, liderados por Bolsonaro 
e Paulo Guedes é que houvesse 
redução da população e das 

despesas.
Essa aventura via Bolsonaro 

e Paulo Guedes já custou mais 
de 400 mil vidas.

A destruição dos sonhos e 
dos brasileiros não se faz em 
uma única cajadada. Será ne-
cessário que as forças progres-
sistas se articulem, preparem 
juntas uma lista de princípios 
pelos quais garantem a unidade. 
Entre esses princípios está a re-
construção do País e da Demo-
cracia, voltados para fazer justiça 
com distribuição da riqueza e 
fortalecimentos dos movimen-
tos populares, chamados para 
ajudar nas decisões. Será indis-
pensável a recomposição dos 
pequenos e médios negócios 
que foram e estão sendo des-
troçados. Há que se recuperar 
as perdas sofridas pelos traba-
lhadores que foram atacados em 
seus direitos de maneira tão vil. 
Recuperar as perdas impostas 
às famílias brasileiras.

Não é mais possível privatizar 
os lucros com tantas dores e so-
cializar o sofrimento com tantas 
perdas materiais, espirituais e 
psicológicas. Para tanto há que 
se conquistar não apenas os 
governos, mas o verdadeiro po-
der. Poder que deve emanar dos 
povos e com eles ser exercido.

Parafraseando recente dis-
curso de Luiz Inácio Lula da Silva 
“Jamais haverá crescimento 
e paz social em nosso país 
enquanto a riqueza produzida 
por todos for parar nas contas 
bancárias de meia dúzia de 
privilegiados”.  Assim é que no 
meu entendimento há que se 
socializar a riqueza.
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Evasão chegou a 75% no 
setor particular em 2020
 | CONSELHO TUTELAR TRABALHA PARA EVITAR O ABANDONO DO ENSINO

 � NILSON BRAZ

A educação à distância 
tem sido uma realida-
de muito inconveniente 

para muitas famílias. De uma 
maneira geral, muita gente 
ficou sem ter onde deixar os 
filhos durante o período de 
trabalho, ou não tem condições 
de auxiliar nos estudos. No 
caso do ensino privado, mui-
tos pais perderam o emprego 
e não conseguiram manter as 
mensalidades.

De acordo com informa-
ções do Sindicato das Escolas 
Particulares de Uberlândia, foi 
registrado, dentre as institui-
ções filiadas ao sindicato, uma 
evasão escolar de 75% em 
2020. O órgão atribui o impacto 
maior para a educação infantil, 
que foi a parcela que contribuiu 
para uma taxa tão alta.

Mas, esta não é uma reali-
dade apenas das instituições 
particulares. De acordo com 
informações da Secretaria de 
Estado de Educação de Minas 
Gerais (SSE-MG), aproxima-
damente dois mil alunos não 
renovaram as matrículas para 
o ano de 2021 em Uberlândia. 
Uma evasão escolar de quase 
4% nas escolas estaduais. 
Em todo o estado a taxa é um 
pouco menor, 3% de evasão, o 
que representa mais de 500 mil 
crianças e adolescentes que 
não retornaram às atividades 
escolares após o fim do ano 
letivo de 2020.

A produção do Diário de 
Uberlândia solicitou à Pre-
feitura de Uberlândia dados 
sobre a evasão escolar na rede 
municipal de ensino, mas até 
o fechamento desta edição, os 
dados não haviam sido dispo-
nibilizados.

 � CONSELHO TUTELAR

Para a conselheira tutelar 
Erika Machado, é compreen-
sível que se trata de um mo-
mento difícil em que todas 
as famílias estão passando, 
mas ainda assim é necessá-
rio manter e garantir o direito 
da criança e do adolescente 
à educação, já que esta não 
é uma realidade exclusiva 
da nossa cidade. “No mundo 
inteiro foi necessário adaptar 
para as aulas online, apostilas. 
A gente entende a dificuldade 
das mães, das famílias. Mas a 
obrigação legal, moral, inerente 
aos pais, é essa”, disse.

O trabalho do Conselho 
Tutelar não é ativo. O órgão 
precisa ser acionado para que 
possa agir. No caso da evasão 
escolar não é diferente. De 
acordo com Erika, que atua 
no 2º Conselho Tutelar de 
Uberlândia, é necessário que 
haja alguma denúncia ou que 
as escolas informem aos con-
selhos sobre o não retorno dos 
estudantes para que o trabalho 
de orientação e de garantia do 
direito à educação seja feito.  

“Sempre quando somos 
solicitados, ou as escolas man-
dam relatórios, nós vamos 
atrás das famílias e tentamos 
conscientizar sobre a impor-
tância de manter os estudos, 
apesar das dificuldades que 
todos estão encontrando. A 
ação do Conselho Tutelar é a 
mesma, mesmo em tempo de 
pandemia. Porque a escola 
está oferecendo o estudo. O 
ano letivo é atípico, mas o 
direito da criança e do adoles-
cente a educação está sendo 
oferecido. Nós não estamos 
falando que é fácil, que está 
tranquilo, porque não está. Mas 
está sendo oferecido”, disse a 
conselheira tutelar.

 � JUDICIALIZAÇÃO

Em casos extremos as fa-
mílias podem ser responsabili-
zadas judicialmente pelo aban-
dono da escola pelas crianças 
e adolescentes. Ainda segundo 
Erika Machado, a família que 
alega não ter tempo ou vontade 
de auxiliar os filhos nos estudos 
pode ser enquadrada no crime 
de abandono intelectual. “Se 
tiver o abandono intelectual, 
cabe à gente representar essa 
família para a Vara da Infância e 
da Juventude. Pode levar a uma 
judicialização. Mas para evitar 
isso, a família passa pra gente 
as dificuldades e, junto com a 
escola, nós vamos tentando 
sanar os problemas”, pontuou.

Essas medidas e obriga-
ções cabem, também, para 
crianças e adolescentes ma-
triculados na rede privada de 
ensino. A servidora contou que 
os acionamentos do conselho 
em casos desse tipo também 
aumentaram. “O que percebi foi 
que muitos pais perderam o po-
der econômico e não estavam 
tendo condições de manter os 
filhos nas escolas particulares. 
Com isso eles deixaram de levar 
os filhos, de pagar a mensalida-
de”, afirmou Erika. 

 � AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na tentativa de auxiliar o 
trabalho prestado pelos conse-
lhos tutelares de Uberlândia, a 
Comissão de Direitos Humanos, 
Sociais e do Consumidor da Câ-
mara Municipal de Uberlândia 
realizou uma Audiência Pública 
nesta quarta-feira (5), para falar 
sobre a atuação do órgão e da 
rede de apoio aos servidores 
que garantem os direitos das 
crianças, adolescentes e ido-
sos.  A evasão escolar também 
foi pauta na discussão.

EDUCAÇÃO

A presidente da comissão, 
vereadora Liza Prado, disse que 
a audiência tem o objetivo de 
dar visibilidade para o trabalho 
feito pelos conselheiros tutela-
res da cidade, mas também de 
tentar auxiliar no trabalho que 
é realizado por eles, principal-
mente em tempos de pandemia, 
onde a vulnerabilidade das 
crianças e adolescentes pode 
ter aumentado com o prolon-
gamento do fechamento das 
escolas. 

“O que a comissão pode au-
xiliar os conselheiros é a gente 
discutir a situação de risco que 
muitas crianças e adolescentes 
estão envolvidos. Porque a gen-
te sabe que o lugar mais seguro 
para a criança é na escola. De-
veria ser em casa, mas não é. E 
com essa questão das escolas 
fechadas e a criança isolada do 
convívio social, a ideia que se 
tem é que aumenta a violência. 
As crianças que ficam sem ter 
contato com outro adulto que 
ele confia, que a escola cria 
esse vínculo, e não tem como 
relatar o que se passa”, comen-
tou a vereadora.

No mundo 
inteiro foi 
necessário 
adaptar para 
as aulas online, 
apostilas. A 
gente entende 
a dificuldade 
das mães, das 
famílias. Mas a 
obrigação legal, 
moral, inerente 
aos pais, é essa
Erika Machado, 
conselheira tutelar
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Combustíveis têm aumento  
de quase 23% em Uberlândia
 | ENTRESSAFRA, AUMENTO DO PETRÓLEO E DO DÓLAR CONTRIBUÍRAM PARA REAJUSTES

 � NILSON BRAZ

A cada abastecida, um 
novo valor. Essa tem 
sido a realidade nos 

últimos meses de quem depen-
de de um automóvel na rotina 
diária. Reajustes constantes 
vêm sendo anunciados a todo 
momento. Um levantamento 
feito pelo Centro de Estudos, 
Pesquisas e Projetos Econô-
mico-sociais do Instituto de 
Economia e Relações Interna-
cionais da Universidade Fede-
ral de Uberlândia (Cepes-UFU) 
mostra que desde outubro de 
2020, o valor dos combustíveis 
aumentou quase 23%. Quando 
especificado o valor do etanol, 
a variação de aumento foi de 
quase 34%. A gasolina aumen-
tou 24,5% e o diesel 21%.

O levantamento do Cepes 
leva em consideração o preço 
médio dos combustíveis en-
contrados em toda a cidade. O 

álcool, que custava, em média 
R$2,94 em outubro de 2020, 
passou para R$4,03. A gaso-
lina teve um aumento menor, 
mas também pesou no bolso 
dos consumidores. No mesmo 
intervalo de tempo, o preço da 
gasolina passou de R$4,60 
para R$5,81. E, também no 
mesmo período, o diesel foi de 
R$3,62 Para R$4,43.

De acordo com o econo-
mista e pesquisador do Ce-
pes, Carlos Henrique Cássia 
Fontes, esse aumento nos 
combustíveis são consequên-
cia, principalmente, de três 
fatores. Dois deles externos 
e um sazonal. “Esse aumento 
de combustíveis no Brasil leva 
em consideração o preço inter-
nacional do barril de petróleo, 
já que o Brasil ainda depende 
da compra de petróleo no mer-
cado exterior e que teve um 
aumento de 49% de setembro 
de 2020 até hoje. Outro fator é 
o preço do dólar. O real tem se 

desvalorizado frente ao dólar 
desde o início do ano passado. 
E por último é a questão da 
entressafra da cana de açúcar, 
que acontece neste início do 
ano, que afeta, diretamente, o 
preço do etanol”.

Quem sentiu o impacto des-
ses aumentos frequentes foram 
os profissionais do transporte 
de passageiros. De acordo 
com o presidente do Sindicato 
dos Condutores Autônomos de 
Veículos Táxi de Uberlândia, 
Roque de Moraes, muitos taxis-
tas estão deixando de trabalhar 
por inviabilidade financeira. 

“Nós, que já estamos há 
cinco anos sem reajuste de 
tarifa, levamos um impacto 
violento no dia a dia. Já em 
2016 tivemos um impacto muito 
grande na nossa demanda, por 
causa da chegada dos carros 
de aplicativos, e, agora, neste 
último ano, a coisa tem ficado 
muito pior com a chegada da 
pandemia, que limitou a cir-

culação de pessoas, e agora 
esses aumentos nos preços 
dos combustíveis. Nós tivemos 
de 23% a 40% dos taxistas 
que trocaram de profissão, 
pararam seus táxis, para tentar 
sobreviver”.

Ele conta ainda que todos 
estes impactos refletiram no lu-
cro, que ficou cada vez menor. 
Com isso os investimentos que 
faziam, como a manutenção 
e troca dos veículos, acabou 
ficando de lado. “Esses rea-
justes ainda impactam na frota. 
Os carros estão ficando mais 
velhos, porque a gente não tem 
mais condições de trocar com a 
frequência que fazíamos antes. 
Mesmo a lei permitindo ter um 
carro de até sete anos, a gente 
buscava trocar de dois em dois 
anos. Agora não tem mais jeito. 
Com os carros sucateados, o 
consumo de combustível fica 
mais alto também. Então fica 
cada vez mais difícil de traba-
lhar”, finalizou Roque.

ECONOMIA
AGÊNCIA BRASIL

Etanol sofreu maior 
variação, com 
aumento de quase 34%
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Instituições revelam queda  
de até 90% nas doações
 | ENTIDADES BUSCAM OPÇÕES PARA MANTER ATIVIDADES EM MEIO À PANDEMIA

 � NILSON BRAZ

A pandemia causada pelo 
coronavírus tem durado 
mais tempo do que a 

maioria das pessoas imagina-
va. O ritmo lento da vacinação 
e a falta de um tratamento 
que garanta a recuperação de 
pessoas que desenvolvem a 
forma mais grave da doença 
tem prolongado ainda mais 
esse período, até então, inédito 
para muitas gerações. 

Uberlândia passou pelo 
pior período da pandemia nos 
últimos quatro meses, que para 
muitos caracterizou o que seria 
uma segunda onda de casos 
da doença, mas ainda mais 
grave e letal. Os impactos, 
além das vidas que são per-
didas diariamente, continuam 
crescendo com o passar do 
tempo. Muitos setores estão 
ficando cada vez mais compro-
metidos, a economia segue aos 
tropeços e muita gente está se 
desdobrando para conseguir se 
sustentar.

Dentro desta realidade es-
tão, ainda, organizações que 
dependem majoritariamente da 
boa ação e caridade de outras 
pessoas. Com o comprometi-
mento da renda de muitos tra-
balhadores, a incerteza se vai 
continuar tendo um trabalho, se 
vai estar saudável, se não vai 
precisar apoiar algum familiar, 
tudo isso faz com que muitas 
pessoas pensem mais antes de 
fazer qualquer doação.

Uma dessas instituições 
que viu diminuir, considera-
velmente, a quantidade de 
doações que recebia foi a 
Associação de Proteção Ani-
mal de Uberlândia, a APA. De 
acordo com o presidente da 
associação, Elson Torres, a 
ajuda que ainda recebe repre-
senta uma parte muito pequena 

IMPACTOS

do que já foi um dia, além de 
ter aumentado a demanda dos 
atendimentos prestados pela 
APA.

“As doações diminuíram 
bastante desde o início da 
pandemia, mas agora esse 
número diminuiu ainda mais. 
Hoje a APA recebe só 10% do 
que recebia antes, de doações. 
Outro fator que comprometeu 
os valores arrecadados é que 
não podemos mais fazer even-
tos, os festivais de sorvete, 

barraquinhas, venda de pizzas, 
como fazíamos antes, que era 
de onde vinha grande parte do 
dinheiro necessário para man-
ter a associação. Os valores 
que recebemos do governo 
não são suficientes nem para 
manter a ração dos animais, 
que é o básico e que teve um 
aumento de 50% desde o início 
da pandemia. Em contraparti-
da, de cinco a seis animais são 
deixados toda semana na porta 
da APA”, pontuou Torres. 

Com pouco mais de um mês 
de pandemia, em 2020, o Diário 
de Uberlândia conversou com 
representantes de entidades 
que já sentiam o peso da crise 
sanitária provocada pelo coro-
navírus, que já tinha impactado 
em uma diminuição de até 40% 
das arrecadações voluntárias 
destinadas à ONGs e associa-
ções como a AACD, o Grupo 
Luta Pela Vida e a APAE. 

Um ano depois a complexi-
dade da situação se agravou. 

DIVULGAÇÃO/AACD

AACD teve redução 
de mais de 70% 
nas arrecadações
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As doações caíram ainda mais 
e as organizações estão fazen-
do o possível para continuar 
realizando os atendimentos. 
De acordo com a gerente admi-
nistrativa da AACD Uberlândia, 
Cinthia Borges de Sousa, o 
momento é de incertezas. 

“Hoje, na verdade, foi mais 
de 70% de queda nas doações, 
esse mês foi especialmente 
difícil por causa da piora no 
número de casos dos últimos 
meses. Nós estamos com o 
nosso bazar permanentemente 
fechado, porque não temos 
condições de abrir. Estamos, 
inclusive, fazendo algumas al-
terações para receber os clien-
tes com segurança. A nossa 
produção também caiu porque 
agora existe uma dificuldade de 
realizar terapia com o paciente. 
A situação da AACD é bem de-
licada. Em nenhum momento a 
gente deixou de atender nossos 
pacientes, de prestar assistên-
cia, mas nossas finanças foram 
muito afetadas”, disse Cinthia.

Apesar dos esforços para 
manter todos os atendimen-
tos, a instituição percebeu que 
alguns pacientes deixaram 
de frequentar as instalações. 
“Alguns pacientes se sentem 
inseguros de vir para a terapia, 
além da greve do transporte pú-
blico , já que nossos pacientes 
têm uma condição vulnerável, 
eles dependem disso. O núme-
ro de faltas, que não passava 
de 12%, aumentou para mais 
de 27%”, ressaltou a gerente 
da AACD.

Outra instituição que viu a 
quantidade de doações vair 
pra menos da metade foi a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). De 
acordo com a diretora geral 
da associação, Mirelle Vilela, 
além da dificuldade em con-
seguir doações de quem não 
contribuia antes, o fechamento 
do comércio comprometeu 
aquelas doações que era rece-
bidas direto nas empresas, nos 

comércios. 
“Nós temos algumas formas 

de receber as doações. Uma 
delas é pelo telemarketing, o 
TeleApae, onde a dificuldade 
maior é conseguir novos doa-
dores. Além disso, diminuiu 
muito as doações de empresas, 
pessoas jurídicas, que é aque-
la arrecadação feita de porta 
em porta. As empresas não 
estavam doando porque elas 
estavam fechadas. Com isso, 
aproximadamente caiu 60% 
das doações que recebíamos”, 
afirmou Mirelle.

 � ALTERNATIVAS

Para tentar reverter o qua-
dro negativo de doações, as 
instituições têm procurado 
novas maneiras de conseguir 
complementar a receita e con-
tinuar cumprindo trabalhando. 
De acordo com o diretor e 
contador do Grupo Luta Pela 
Vida, Donizete de Paula, res-
ponsável pela ONG que auxilia 
na manutenção do Hospital 
do Câncer, mesmo tendo que 
parar as atividades, dar férias 
coletivas e tudo que a legisla-
ção permitiu no início da pande-
mia, eles conseguiram manter 
grande parte das doações que 
recebiam.

“Nós tínhamos a previsão 
de perda que iria variar de 
35% a 50% das doações. Com 
o passar do tempo, voltando 
aos poucos, o grupo passou 
a trabalhar para suprir a perda 
prevista com outras atividades. 
Nós instituímos o ‘Bilhete Pre-
miado’, que foi o sorteio de um 
apartamento que conseguimos 
através de doação. Além de 
outras atividades. Com base 
nisso nós passamos a trabalhar 
focando nos doadores pessoa 
física para manter a doação. 
Com tudo isso nós tivemos uma 
perda de só 2,5%. Bem menos 
do que esperado, felizmente”, 
disse Donizete.

Ainda pensando em alterna-

tivas que possam suprir a perda 
causada pela pandemia, o Gru-
po Pela Vida espera receber 
doações que podem ser feitas 
por meio da declaração do Im-
posto de Renda. “Quem está 
prestando contas a União pode 
doar na declaração de ajuste 
até 3% do imposto devido. A 
pessoa não vai estar pagando 
a mais do que ele iria pagar”, 
finalizou o diretor do grupo.

Mas, também buscando 
aumentar a arrecadação de 
recursos, a Apae vai realizar 
um evento adaptado para o 
cenário de pandemia. Na im-
possibilidade de realizar festas 
presenciais, como era anterior-
mente, a instituição vai fazer 
um festival diferente. “Vamos 
fazer um festival de caldos con-
gelados. O evento vai começar 
em junho, em maio a gente vai 
preparar tudo, captar patrocina-
dores, voluntários para ajudar, 
para no fim de maio, início de 
junho estarmos preparados 
para fazer esse evento online, 
pra ver se ajuda um pouco 
mais”, disse Mirian.

Os representantes das qua-
tro ONGs lamentaram a falta 
dos recursos que eram arre-
cadados em eventos, como os 
festivais, shows, festas temáti-

cas, bazares. Eles afirmam que 
os valores representavam uma 
parte significativa do custeio 
das atividades feitas por eles. 
“É um futuro incerto. A gente 
ainda não sabe se vai con-
seguir realizar estes eventos 
com a mesma eficiência e no 
formato que a gente realizava. 
Estamos repensando, obvia-
mente, novas ações, novas 
estratégias para conseguir 
aumentar nossas receitas, mas 
é um momento bem delicado 
como está sendo para todo 
mundo”, afirmou a gerente da 
AACD. 

Mas para Cinthia, o momen-
to é de ter esperança em uma 
melhora, tanto no cenário da 
pandemia, quanto do retorno 
das doações. “Com a vacina-
ção, quando atingir um número 
maior de vacinados, a gente es-
pera que as coisas comecem a 
voltar a uma certa normalidade. 
Estamos vendo diminuir os índi-
ces aqui da cidade. Tomara que 
isso reflita de alguma forma nas 
doações e no número de aten-
dimentos. Temos esperança 
que no segundo semestre, com 
um número de vacinados maior, 
a gente consiga reestabelecer 
tudo” finalizou. 

COMO DOAR

AACD
As doações para a AACD 
podem ser feitas através de 
depósito ou pagamento de 
boleto. Mais informações 
sobre o processo podem ser 
obtidas pelo telefone (34) 
3228-8008.

Apae
Os interessados podem 
entregar as doações na sede 
da instituição, localizada na 
rua João de Barro, nº 396, no 
bairro Cidade Jardim. Para 
mais informações, o telefone 
de contato é o (34) 3217-
8514. Também é possível 

entrar em contato com o 
Tele Apae através do número 
(34) 3216-7177 para realizar 
doações.

Hospital do Câncer
O doador pode entrar em 
contato pelos telefones 0800 
34 2062, (34) 2101-1937 ou 
realizar a doação pelo site 
doehospitaldocancer.org. 

APA
Quem quiser ajudar, a 
APA recebe doações 
presencialmente e por PIX. 
Mais informações pelo 
telefone (34) 99677-0358.
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Banco Central eleva juros 
básicos para 3,5% ao ano
 | COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA (COPOM) ELEVOU A TAXA SELIC DE 2,75%

 � AGÊNCIA BRASIL

Em meio ao aumento da 
inflação de alimentos, 
combustíveis e energia, 

o Banco Central (BC) subiu 
os juros básicos da economia 
em 0,75 ponto percentual pela 
segunda vez consecutiva. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
elevou a taxa Selic de 2,75% 
para 3,5% ao ano. A decisão 
era esperada pelos analistas 
financeiros.

Com a decisão desta quarta 
(5), a Selic continua em um 
ciclo de alta, depois de passar 
seis anos sem ser elevada. 
De julho de 2015 a outubro de 
2016, a taxa permaneceu em 
14,25% ao ano. Depois disso, o 
Copom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao ano, 
em março de 2018.

Em julho de 2019, a Selic 
voltou a ser reduzida até al-
cançar 2% ao ano em agosto 
de 2020, influenciada pela 
contração econômica gerada 

pela pandemia de covid-19. 
Esse era o menor nível da série 
histórica iniciada em 1986.

 � INFLAÇÃO

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para 
manter sob controle a inflação 
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em março, o 
indicador fechou no maior nível 
para o mês desde 2015 e acu-
mula 6,1% no acumulado de 12 
meses, pressionado pelo dólar 
e pela alta dos combustíveis e 
do gás de cozinha.

O valor está acima do teto 
da meta de inflação. Para 2021, 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) tinha fixado meta de 
inflação de 3,75%, com mar-
gem de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O IPCA, portanto, 
não podia superar 5,25% neste 
ano nem ficar abaixo de 2,25%.

No Relatório de Inflação 
divulgado no fim de março pelo 
Banco Central, a autoridade 
monetária estimava que, em 
2021, o IPCA fecharia o ano 

em 5% no cenário base. Esse 
cenário considera um eventual 
estouro do teto da meta de 
inflação no primeiro semestre, 
seguido de queda dos índices 
no segundo semestre.

A projeção está em linha 
com as previsões do merca-
do. De acordo com o boletim 
Focus, pesquisa semanal com 
instituições financeiras divul-
gada pelo BC, a inflação oficial 
deverá fechar o ano em 5,04%. 
A projeção oficial só será atua-
lizada no próximo Relatório de 
Inflação, no fim de junho

 � CRÉDITO MAIS CARO

A elevação da taxa Selic 
ajuda a controlar a inflação. 
Isso porque juros maiores en-
carecem o crédito e desestimu-
lam a produção e o consumo. 
Por outro lado, taxas mais altas 
dificultam a recuperação da 
economia. No último Relatório 
de Inflação, o Banco Central 
projetava crescimento de 3,6% 
para a economia em 2021, de-
corrente da segunda onda da 
pandemia de covid-19.

O mercado projeta cresci-
mento menor. Segundo a últi-
ma edição do boletim Focus, os 
analistas econômicos preveem 
expansão de 3,14% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
pelo país) neste ano.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de títu-
los públicos no Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia 
(Selic) e serve de referência 
para as demais taxas de juros 
da economia. Ao reajustá-la 
para cima, o Banco Central 
segura o excesso de deman-
da que pressiona os preços, 
porque juros mais altos enca-
recem o crédito e estimulam a 
poupança.

Ao reduzir os juros básicos, 
o Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o consu-
mo, mas enfraquece o controle 
da inflação. Para cortar a Selic, 
a autoridade monetária precisa 
estar segura de que os preços 
estão sob controle e não cor-
rem risco de subir.

ECONOMIA
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Índice é o principal 
instrumento para manter sob 
controle a inflação oficial



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Associação Jardim Versailles, pelo Presidente da Diretoria Executiva, nos 
termos do art. 21, Parágrafo Único, inciso I  e art.24 do Estatuto, convoca 
Assembleia Geral, a ser realizada de forma virtual pelo sistema ZOOM, com 
acesso pelo link: https://us02web.zoom.us/j/88320217610 , no qual faremos a 
apresentação de todos os itens da pauta. Após a discussão de cada assunto, 
abriremos a votação por meio do aplicativo COM21, no dia 15 de maio de 
2021, programada para iniciar às 15:00 h, em primeira convocação com a 
participação mínima de metade (1/2) mais um dos associados e às 15h15 
min, do mesmo dia, em segunda e última convocação com qualquer número 
de associados. Será necessária, para a aprovação dos itens 1 e 3, abaixo 
indicados, a maioria simples dos participantes. Para aprovação do item 2, 
será necessária a participação da maioria simples dos associados adimplen-
tes e se exigirá para aprovação de 2/3 da totalidade dos votos dos 
associados participantes para deliberarem sobre:

1 – Prestação de contas do exercício de 2020;
2 – Alteração Estatutária e Alteração no Procedimento de elaboração de 

projeto;
3 – Investimentos:

a) Reforma dos muros do perímetro e das esquadrias metálicas (dos muros 
e das quadras de esporte);

b) Troca do Sistema de Acesso;
c) Complemento da ampliação do sistema de CFTV;
d) Construção de 01 quadra de beach tênis e 01 quadra multi uso (beach 

tênis, futebol de areia e vôlei de praia.
Os participantes deverão estar em gozo pleno de seus direitos e quites 
com a associação, sendo permitida a votação por procuração desde que 
depositado o instrumento, na administração da Associação, antes da instaura-
ção da assembleia (art. 25, §2º do Estatuto Social).

Uberlândia (MG), 06 de maio de 2021.
Anselmo de Souza Dutra

Presidente
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Bolsonaro cogita decreto 
de liberdade de circulação
 | PRESIDENTE DISCURSOU EM EVENTO NO PALÁCIO DO PLANALTO NESTA QUARTA

 � AGÊNCIA BRASIL

Em discurso nesta quar-
ta (5) em cerimônia no 
Palácio do Planalto, o 

presidente Jair Bolsonaro 
falou sobre as manifestações 
ocorridas no 1º de maio – Dia 
do Trabalho – e sobre o que 
chamou de “decretos subal-
ternos” – leis estaduais e mu-
nicipais que restringem a livre 
circulação de pessoas durante 
a pandemia de covid-19.

“Nas ruas, já se começa a 
pedir, por parte do governo, 
que se baixe um decreto. Se 
eu baixar um decreto, ele vai 
ser cumprido. Não será con-
testado por nenhum tribunal”, 
afirmou Bolsonaro.

O texto seria um instru-
mento para garantir que o 
Artigo 5º da Constituição seja 
respeitado por estados e 
municípios, e que seja asse-
gurada a liberdade de ir e vir, 
trabalhar e realizar atividades 
econômicas no contexto da 
pandemia, explicou o presi-
dente.

“Queremos a liberdade de 
fluxo. Queremos a liberdade 
para poder trabalhar. Quere-
mos o nosso direito de ir e vir. 
Ninguém pode contestar isso”, 
acrescentou.

“O que o povo quer de nós 
é que sigamos o norte dado 
para esse povo, e todo o Arti-
go 5º. Eles querem trabalhar. 
Isso é crime? Querem o direito 
de ir e vir, ir à praia, ver um 
amigo. Querem o direito de ver 
um pastor, ir à igreja, ver seu 
padre. Que poder é esse dado 
a governadores e prefeitos?”, 
questionou.

Bolsonaro afirmou ainda 
que a comunicação, mesmo 
que negativa, tem sido am-
plamente defendida em sua 
gestão, e que a ampliação do 

acesso digital configura uma 
forma de defender o direito 
à informação, constitucional-
mente previsto.

Segundo o presidente, a 
iminência de um novo decreto 
para regulamentar o Marco 
Civil da Internet - aprovado 
em 2014 - também configura 
instrumento de liberdade de 
comunicação, já que define 
direitos, responsabilidades 
e punições para o uso das 
redes sociais e de meios de 
comunicação digitais.

Sobre a comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) que 
investiga ações de agentes 
públicos durante a pandemia, 
Bolsonaro disse que o resul-
tado será “excepcional, no 
final da linha”. O presidente 
afirmou que a CPI demonstra-
rá o uso incorreto de verbas 
bilionárias distribuídas pelo 
governo federal a estados e 
municípios.

O presidente afirmou que 
foi questionado por membros 
da CPI da Pandemia sobre 
aparições públicas durante 
os finais de semana. “Não in-
teressa onde eu estava. Res-
peito a CPI. Estive no meio do 
povo e tenho que dar exemplo. 
É fácil ficar dentro do Palácio 
do Planalto, tem de tudo lá.”

No discurso, Bolsonaro 
voltou a citar o tratamento 
precoce como medida para 
o combate à pandemia. Se-
gundo o presidente, a hidro-
xicloroquina contribuiu para a 
diminuição do pico de casos 
no estado do Amazonas, em 
especial na capital, Manaus. 
Segundo estudos, o medica-
mento não tem eficácia com-
provada contra a covid-19.

POLÍTICA

MARCOS CORRÊA/PR



A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a)DAMARES NOBRE SILVA ALVES CTPS:002622784 
S/0050- 13/01/2016 à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE 
USUCAPIÃO ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem 
conhecimento, que por parte de JERRY ADRIANE MATOS, brasileiro, casado, lanterneiro, inscrito no 
CPF sob o nº 006.140.576-04, portador do RG de nº M-8.166.603 SSP/MG, e s/m ROSÂNGELA VIEIRA 
MATOS, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob o nº 007.511.446-14, residentes e domiciliados 
à Rua Egídio Machado nº 31, bairro Centro, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representados, neste 
ato, por sua procuradora Dra. SÔNIA MARIA BORGES, inscrita na OAB-MG sob o nº 130.148, me foi 
requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e 
demais legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se 
encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um 
barracão comercial e uma casa de morada, com área construída de 134.88 m², sendo 69,88 m² de área 
do barracão; 65,00 m² a área da residência, e sua respectiva área de terreno, do lote de terreno urbano 
de nº 359, quadra 001, setor 004, situado à Rua Egídio Machado, bairro Centro, nesta cidade de 
Coromandel-MG, total de 418,55 m². . Foi conosco depositada toda a documentação exigida pelo art. 
216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 93.081. As impugna-
ções de todos aqueles que se julgarem prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, situado 
na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da publicação 
deste edital. Findo o prazo, não havendo impugnação será a Usucapião Administrativa registrada como 
determina a lei. Dado e passado nesta cidade de Coromandel, aos 05 de Maio de 2.021. O Oficial. Ari 
Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Net

 OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COROMANDEL - MG

TRAVESSA ABEL GARCIA, nº 46 - CEP 38.550-000 - COROMANDEL - MG

Macedo e Souza Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambien-
tal – COPAM, por meio do Processo Administrativo nº 1755/2021, Licença Ambiental 
Trifásica-LAT, para atividade de Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimen-
to, instalações de sistema retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação, localizada na Rod. BR 365 Km 604, Conjunto 
Alvorada, Uberlândia-MG, válida pelo prazo de 10 anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS – SINDSEP-MG -, inscrito no CNPJ sob o n° 23.848.492.0001-75, com sede à Rua Curitiba, 689 – 12º 
andar - Centro – Belo Horizonte – MG – CEP 30170-120, por sua diretora Jussara Griffo, com fundamento nas prerrogativas 
constitucionais previstas no artigo 9º da CF/88 e no art. 3º da Lei nº 7.783/99, tendo em vista a frustração do processo 
negocial com a Ebserh - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -, CONVOCA todos (as) os (as) trabalhadores (as), 
empregados (as) públicos (as) de serviços hospitalares das unidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade virtual, conforme disposto 
na Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, a ser realizada nos seguintes dias e horários:
BELO HORIZONTE – DIA 06 DE MAIO DE 2021 (5ª FEIRA) ÀS 15H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 16H EM (2ª 
CONVOCAÇÃO); 
https://us02web.zoom.us/j/81696933272?pwd=M1dMM2VMam94REd1WE1IZWkwUVNFZz09
ID da reunião: 816 9693 3272           Senha de acesso: 059952
BELO HORIZONTE – DIA 07 DE MAIO DE 2021 (6ª FEIRA) ÀS 09H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 10H EM (2ª 
CONVOCAÇÃO); 
https://us02web.zoom.us/j/87042547564?pwd=WUNBWjBLcXBkbWJQd042UlVuRkEzdz09
ID da reunião: 870 4254 7564          Senha de acesso: 764176
JUIZ DE FORA – DIA 06 DE MAIO DE 2021 (5ª FEIRA) ÀS 18H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 19H EM (2ª 
CONVOCAÇÃO);
https://us02web.zoom.us/j/82605940191?pwd=ZHVPUW5MRTdZUGU0SWdRRjM5cXl3UT09
ID da reunião: 826 0594 0191          Senha de acesso: 029235
UBERABA – DIA 06 DE MAIO DE 2021 (5ª FEIRA): ÀS 13H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 14H EM (2ª CONVOCAÇÃO); 
https://us02web.zoom.us/j/85122834930?pwd=VUd6M1NaSFNJeG1pL3NlR3NaSnBMUT09
ID da reunião: 851 2283 4930         Senha de acesso: 350002
ÀS 20H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 21H EM (2ª CONVOCAÇÃO);
https://us02web.zoom.us/j/82956490569?pwd=YVExMnd4WnhIa1MyM0tkSXRIOFd2QT09
ID da reunião: 829 5649 0569         Senha de acesso: 376274
 UBERLÂNDIA – DIA 06 DE MAIO DE 2021 (5ª FEIRA): ÀS 13H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 14H EM(2ª 
CONVOCAÇÃO);
https://us02web.zoom.us/j/85122834930?pwd=VUd6M1NaSFNJeG1pL3NlR3NaSnBMUT09
ID da reunião: 851 2283 4930         Senha de acesso: 350002
ÀS 20H HORAS EM (1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 21H EM (2ª CONVOCAÇÃO);
https://us02web.zoom.us/j/82956490569?pwd=YVExMnd4WnhIa1MyM0tkSXRIOFd2QT09
ID da reunião: 829 5649 0569         Senha de acesso: 376274
A pauta a ser apreciada é a seguinte:
1. Informes Gerais; 2. Debater, analisar e deliberar sobre o rumo das negociações com a Ebserh acerca do ACT 2020/2021; 
3. Indicativo de greve geral, a partir de 13/05/2021 (5ª feira) conforme decisão da Plenária Nacional da categoria realizada 
em 27/04/2021; 4. Eleição do Comando de Greve das unidades (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia); 5. 
Nomeação da Condsef/Fenadsef para fins do preceituado no art.5º da Lei nº7783/89; 6. Instalação de Assembleia em 
caráter permanente enquanto perdurarem as negociações; 7. Outros encaminhamentos. 

Belo Horizonte, Minas Gerais, 06 de maio de 2021.
Jussara Griffo - Diretora da Secretaria de Administração e Finanças

CPF 690.455.346-49

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 554/2020

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos torna público para conhecimento
dos licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem
por objeto a contratação de prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária para
manutenção e conservação, com poda de árvores e arbustos para desobstrução da
iluminação pública, remoção de massa verde e resíduos vegetais, com carga, transporte,
descarga e transbordo até o local indicado pela SMMASU para destinação final dos resíduos
sólidos, com fornecimento de caminhões, equipamentos, maquinários, mão de obra e
outros insumos foi REVOGADA por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, conforme justificativa inserta no competente
processo licitatório. Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa pela publicação
oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e nos termos da legislação aplicável.Uberlândia,
30 de abril de 2021.JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

OBJETO: cont ratação de empresa para a pres tação de serviço de exames
laboratoriais e complementares e avaliações médico clínica.A Secretária Municipal
de Administração, 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 20/05/2021, 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, 04 de maio de
2021.Marly Vieira da Silva Melazo.Secretária Municipal de Administração

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 759/2020

Aviso De Suspensão.Pregão Eletrônico Nº. 021/2021.O Diretor-Geral da Fundação
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL, no uso de suas atribuições
legais, por delegação de poderes na forma do Decreto nº 16.926 de 05 de janeiro de
2017 e alterações, e do Decreto de nomeação publicado no Diário Oficial do Município
de Uberlândia no dia 04 de janeiro de 2019, torna público aos interessados que,
considerando os questionamentos apresentados, decide por SUSPENDER "SINE
DIE" a presente licitação.Uberlândia/MG, 05 de maio de 2021.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ANA CRISTINA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 08394772609, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, o 
endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro,Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da últimapublicação deste edital, que 
será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 184.501,04, em 28/04/2021, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, omando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 6356-8 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 2261, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo 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 BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, 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.

Uberlândia, 29 de Abril de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ELZA ROQUE, CPF/CNPJ nº 99930820663, que está(ão) em 
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço 
do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° 
Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 4.748,65, em 04/05/2021, 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 824940002824-6 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 72448, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, EURIPEDES VIEIRA MARQUES, CPF/CNPJ nº 48160466668, 
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 ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 2.936,92, em 04/05/2021, 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 824940002469-0 e garantido 
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 68465, do Livro 2 – Registro Geral, 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOSE AROLDO VIEIRA NASCIMENTO, CPF/CNPJ nº 
74904299604, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao 
endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, 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$ 2.249,44, em 
04/05/2021, 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 801610008238-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 65122, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 ECONÔ-
MICA FEDERAL, 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.

Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JULIANO SAMPAIO MEDRADO, CPF/CNPJ nº 95139427672, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao 
endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 776.928,53, em 04/05/2021, 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 155552184624-7 e garantido 
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 110598, do Livro 2 – Registro Geral, 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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Seleção tropeça no 1º dia 
do Grand Slam de Kazan
 | DANIEL CARGNIN (ATÉ 66 KG) TEVE MELHOR DESEMPENHO, MAS PAROU NA SEMI

 � AGÊNCIA BRASIL

O Judô brasileiro trope-
çou na estreia nesta 
quarta (5) no Grand 

Slam de Kazan (Rússia), 
penúltima etapa do circuito 
mundial classificatória para 
a Olimpíada de Tóquio (Ja-
pão), já que concede 1000 
pontos para quem conquista 
o ouro. 

A última chance de somar 
pontos será o Mundial da 
modalidade. Nenhum dos 
sete atletas que pisaram no 
tatame nesta quarta (5) che-
garam às finais. Os melhores 
desempenhos foram de Da-
niel Cargnin (categoria até 

66 quilos), Eric Takabatake 
(-60 kg), Willian Lima (-66 kg) 
e  Ketelyn Nascimento (-57 
kg). O Gran Slam tem trans-
missão ao vivo no site da 
Federação Internacional de 
Judô (IJF, sigla em inglês).

Na categoria abaixo de 66 
kg, o gaúcho Daniel Cargni 
chegou às semifinais, após 
derrotar duas vezes o belga 
Keneth Van Ganbeke. Mas 
depois perdeu o embate com 
Dzmitry Minkou, de Belarus, 
e não chegou à f ina l .  O 
segundo brasileiro na cate-
goria, Willian Lima, chegou 
às oitavas após vitória na 
estreia contra ocostarrique-
nho Ian Sancho Chinchila, 
no entanto, foi derrotado 

pelo próprio Chinchila nas 
oitavas.

O paulista Eric Takaba-
take (- 60 kg) estreou bem 
contra o italiano Andrea Car-
lino, porém na luta seguinte 
pelas oitavas perdeu para 
Dauren Sykenov, do Caza-
quistão. Na disputa feminina, 
Katelyn Nascimento avançou 
às oitavas após levar a me-
lhor na estreia contra Svara 
Nishanbayeva, do Cazaquis-
tão. Porém, na luta seguinte, 
a brasileira foi superada pela 
russa Daria Mezhetskaia. 
Outras três judocas - Gabrie-
la Chibana (-48 kg), Nathália 
Brígida (-48 kg) e Jéssica 
Pereira (-57 kg) - estrearam 
com derrota nesta quarta. 

PROGRAMAÇÃO:

Quinta-feira (6)
5h - Preliminares
11h -Finais 
Atletas - Eduardo Katsuhiro 
Barbosa (73kg), Eduardo Yudy 
Santos (81kg), Alexia Castilhos 
(63kg), Ketleyn Quadros (63kg) 
e Maria Portela (70kg) 

Sexta-feira (7) 
5h - Preliminares
11h - Finais  
Atletas - Rafael Macedo (90kg), 
Rafael Buzacarini (100kg), 
Leonardo Gonçalves (100kg), 
Rafael Silva (+100kg), David 
Moura (+100kg), Maria Suelen 
Altheman (+78kg) e Beatriz 
Souza (+78kg)

JUDÔ

Nenhum dos sete 
atletas que pisaram no 
tatame nesta quarta 
(5) chegaram às finais

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS/REDE DO ESPORTE
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Daniel Dias é novo membro  
da Academia Laureus
 | ÍDOLO PARALÍMPICO ASSUME POSTO ENTRE LENDAS DO ESPORTE APÓS TÓQUIO

 � AGÊNCIA BRASIL

O campeão paralímpico 
Daniel Dias foi anuncia-
do nesta terça-feira (4) 

como novo membro da Aca-
demia Laureus, formada por 
ídolos do esporte que atuam 
na promoção de ações da en-
tidade junto aos jovens e que 
votam na eleição dos melhores 
do ano no prêmio Laureus. O 
nadador assume o posto após 
a Paralimpíada de Tóquio (Ja-
pão), quando se aposenta das 

piscinas.
“Tive a sorte de conquistar 

três prêmios Laureus na minha 
carreira e posso dizer que são 
uma honra para qualquer atle-
ta. Estou bastante ansioso para 
ajudar os jovens no futuro e 
fazer o meu melhor para mudar 
o mundo”, comemorou Daniel 
em nota à imprensa.

Dono de 24 medalhas pa-
ralímpicas, sendo 14 de ouro, 
o nadador foi eleito personali-
dade paralímpica do ano pelo 
Laureus em 2009, 2012 e 2016. 
Ele será o terceiro brasileiro no 

grupo, ao lado do ex-jogador 
de futebol Cafu e do ex-piloto 
Emerson Fittipaldi.

Além de Daniel, também 
foram incluídos na academia a 
norte-americana Lindsay Vonn, 
maior nome do esqui alpino em 
todos os tempos, a britânica 
Jessica Ennis-Hill, campeã 
olímpica em 2012 e tri mundial 
no heptatlo, e a malaia Nicol 
David, líder do ranking mundial 
de squash por 108 semanas. O 
grupo reúne, agora, 71 nomes.

“Estamos muito satisfeitos 
por ter quatro novos membros 

ilustres na família Laureus. Tive 
uma longa conversa com eles 
e mal podem esperar para co-
meçar a nos ajudar a alcançar 
nosso propósito de apoiar o 
trabalho da Fundação Laureus, 
que usa o poder do esporte 
para melhorar a vida dos jo-
vens e nos ajudar a cumprir as 
palavras visionárias do nosso 
primeiro patrono, Nelson Man-
dela. O esporte tem o poder 
de mudar o mundo”, afirmou o 
presidente da academia e ídolo 
do rugby neozelandês, Sean 
Fitzpatrick.

CONQUISTA
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nadador assume o posto 
após a Paralimpíada de 
Tóquio (Japão)
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As notícias
chegam

até você 
cada vez

mais rápido

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTOS

JARDIM BOTÂNICO – Vendo 

um apartamento novo com 

3/4, uma suíte, sacada, el-

evador, área de serviço in-

dependente e uma vaga de 

garagem. Contato Silvio 34 

99153-3191. 

TERRENOS

JARDIM CANAÃ – Vendo  ter-
reno medindo 250 metros 
quadrados  -  murado nas 
laterais. Contato Silvio 34 
99153-3191.
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo 
lote, esquina, próximo ao 
Shopping Park, área 250m². 
Financiamento direto com 
Avelar Imóveis. Entrada R$ 
9.580,00 + 180 x R$ 1.035,00 
(iniciais). 3211-0216, 99978-
8098, 99688-0216, Avelar 

Imóveis. Creci MGJ5925
MORADA NOVA - Opor-
tunidade, vendo terreno, 
250m², desmembrado. Fi-
nanciamento direto com 
Avelar Imóveis. Entrada R$ 
5.280,00 + 180x R$ 570,00 
(iniciais). 3211-0216, 99978-
8098, 99688-0216, Creci 
MGJ5925
CANAÃ - Ótimo para con-
strutor, vendo ótimo lote, 
fi nanciamento direto com a 
Imobiliária, entrada de ape-
nas R$ 8.880,00 + 180 par-
celas iniciais de R$ 959,99 
ou R$ 92.800,00 à vista. 
3211-0216, 99978-8098, 
99688-0216, Avelar Imóveis, 
Creci MGJ5925

VEÍCULOS

NISSAN

FRONTIER SV- At.4X4 2.5 
AUT. 2016 , Diesel. R$ 

95.000,00. Tel. (34) 99312-
1661. Tratar Luiz Carlos Jr

EMPREGOS

SOLDADOR- Contrata se sol-
dador com mais de 2 anos de 
experiência na carteira, envi-
ar currículo  para 99976-0931 
(Whatsapp) ou nsrecuperado-
ra@gmail.com

DIVERSOS

MASSAGEM ANTI ESTRESSE 
–   Dona antiga Sempre bem, 
desde 2006. Dor local, Relax-
ante, Revigorante, Esfoliante 
e Hidratante. (Específi ca para 
peles secas /extra-seca). A 
partir de R$ 150,00. Ligar 
com antecedência. Não é Pro-
grama 34 99642-2171 / 34 
99839-1127.
MORADA NOVA E SHOPPING 
PARK - compro terreno à 
vista. Telefone para contato 
(34) 99238-0125
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Festival In Casa incentiva 
novas doações para músicos
 | SHOWS, QUE SERÃO TRANSMITIDOS PELA INTERNET, ACONTECEM NESTE SÁBADO (8)

 � NILSON BRAZ

No vai vem do funciona-
mento de bares e res-
taurantes, uma classe 

que ficou praticamente sem ter 
como trabalhar foram os can-
tores e instrumentistas. Com 
esses lugares fechados, ou 
com o público mais reduzido, 
os poucos cachês que ainda 
foram oferecidos ficaram bem 
menores do que antes.

Na busca por uma alternati-
va, alguns músicos se reuniram 
e formaram a Associação dos 
Músicos de Uberlândia (AMU). 
O grupo se organizou e fez um 
levantamento dos integrantes 
da classe musical e, principal-
mente, daqueles que depen-
diam totalmente do trabalho 
artístico para sobreviver e que 
com a pandemia começou a 
passar dificuldades.

“O festival surgiu no início 
da pandemia com a missão de 
ajudar os músicos da cidade. 
Como não existia um cadastro 
formal deles, nós assumimos 
o papel de uma instituição. 
Agora, como já existe a AMU, 
vamos ajudar a formalizar os 
profissionais da categoria e 
dar apoio de uma forma geral, 
não só nesse momento de 

pandemia”, disse a cantora 
Mari Simões.

E um dos principais projetos 
da AMU, para conseguir dar 
apoio à classe musical, é o 
‘Festival In Casa’. Shows que 
serão transmitidos pela internet 
feitos pelos principais nomes 
da música local. O objetivo é 
chamar a atenção do pessoal 
que gosta de música para aju-
dar esses trabalhadores que 
ainda não podem voltar a se 
apresentar presencialmente.

O evento, que vai para a 
sua segunda edição, acontece 
neste sábado (8), a partir das 
17h, e conta com 12 atrações 
com nomes conhecidos no 
cenário musical de Uberlândia. 
Serão horas de apresentações 
transmitidas pelo YouTube. 
A forma de arrecadação será 
pela venda de camisetas do 
festival e todo o valor será 
destinado para a AMU e depois 
será repassado aos músicos e 
famílias cadastradas na asso-
ciação.

Quem viu a renda cair por 
completo foi a cantora Ariane 
Torga. Sem a possibilidade 
de fazer shows, ela contou 
com a ajuda da família para 
se sustentar. “A minha sorte é 
que meu marido, que também 
é músico, é formado em mú-

sica, dá aula no conservatório 
e conseguiu pegar algumas 
aulas por fora. Mas metade da 
renda dele vinha dos eventos. 
Então eu fiquei sem renda e a 
dele foi para a metade. Ele teve 
que dar aulas particulares para 
suprir. Além disso eu tive que 
me mudar pra casa da minha 
mãe. Então eu tive a ajuda da 
minha família. Mas alguns mú-
sicos que nem isso tem. Che-
fes de família que passaram 
necessidade mesmo”, disse.

A idealizadora do festival 
disse ainda que a importância 
do evento está em não expor 
essas pessoas a condições 
mais perigosas do que já exis-
tem no dia a dia. “Teve uma 
época que voltou a ter música 
em bar, a maioria dos músicos 
pegou covid nesse período. 
Além de do fato de que esta-
vam ganhando muito pouco, 
porque os bares voltaram com 
uma proposta de cachê bem 
menor. Eu mantenho contato 
com o pessoal, eu falo para os 
músicos não voltarem. Porque 
não está na hora de voltar. 
Porque se não volta em um 
cenário muito pior. Colocando a 
vida em risco e não resolvendo 
o problema financeiro deles”, 
finalizou Mari Simões.

 � PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
‘FESTIVAL IN CASA’

A primeira edição do ‘Fes-
tival In Casa” aconteceu em 
maio de 2020 e também foi 
transmitida pelo YouTube. 
Foram mais de seis horas 
de apresentações, atingindo 
a marca de 14 mil visualiza-
ções na plataforma. O evento 
conseguiu arrecadar aproxi-
madamente R$ 20 mil, cestas 
básicas, máscaras, frascos de 
álcool gel e alimentos.

 � PROGRAMAÇÃO 2021

O Festival In Casa será 
exibido em um canal próprio na 
plataforma do YouTube. É só 
procurar pelo nome “Festival In 
Casa” na caixa de busca. Vão 
se apresentar: Carlinhos (Quin-
teto Samba), Miguel Cabral 
(Good Vibe), Rennes Valentini 
(pop rock), Juliana Pena (jazz), 
Walteny Marck (moda caipira), 
Jhean Marcell (pop music), 
Rafael Trio Sucupira (forró), 
Claudia Luz (soul), Natânia 
Borges (afro pop), Ricardo 
Simplycio (rock), Natália Mar-
tins (sertanejo universitário), e 
Rafael Paquá (pagode).

UBERLÂNDIA
DIVULGAÇÃO

Evento está em sua 
segunda edição e 
contará com 12 atrações
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LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora

Até logo
No livro de Eclesiastes, 3. 

1-8, está escrito: “Tudo tem o 
seu tempo determinado, e há 
tempo para todo o propósito 
debaixo do céu: há tempo de 
nascer e tempo de morrer; tem-
po de plantar e tempo de arran-
car o que se plantou; tempo de 
matar e tempo de curar; tempo 
de derribar e tempo de edificar; 
tempo de chorar e tempo de rir; 
tempo de prantear e tempo de 
saltar; tempo de espalhar pe-
dras e tempo de ajuntar pedras; 
tempo de abraçar e tempo de 
afastar-se de abraçar; tempo 
de buscar e tempo de perder; 
tempo de guardar e tempo de 
deitar fora; tempo de rasgar 
e tempo de coser; tempo de 
estar calado e tempo de falar; 
tempo de amar e tempo de 
aborrecer; tempo de guerra 
e tempo de paz”. Em minha 
existência, esta semana, pos-
sivelmente, foi a semana que 
mais certificou esta palavra em 
meu saber e pequenez. Nasci 
e cresci sob o ensinamento de 
meu avô, um homem que, de 
mãos dadas com a sensatez, 
me ensinou: “As plantas nas-
cem, crescem, florescem e vão 
embora, para dar oportunidade 
a outras plantas que querem 
repetir o ciclo da vida. Por que 
haveríamos de querer ficar aqui 
para sempre, se somos como 
plantas? Para tudo há um tem-
po. O que precisamos é saber 
viver decentemente o nosso 
tempo, respeitando a vida (Noé 
Ribeiro)”. Foi em sua simplici-
dade de condição humana que 
meu avô se tornou um gigante, 
para mim. A numerosa família 
jamais ouviu dele um maldizer. 
Homem de fala mansa e sensa-
tez. Pouco falar e muito ouvir. 
Bem diferente de mim, que falo 
pelos cotovelos, falo alto, e se 
me apertar muito, ainda tenho a 
desmedida de querer reclamar. 
É que estou em processo de 
polimento. Ainda tenho muito 
a aprender.

Também em Eclesiastes, 
4. 9-10, está escrito: “Melhor é 
serem dois do que um [...], por-
que, se um cair, o outro levanta 
o seu companheiro”. Foi nesta 

certeza, que estivemos lado a 
lado, por uma vida inteira, fosse 
nos momentos mais árduos, 
fosse nos melhores momentos. 
Quantas internações, quantas 
viagens, quantas pescarias... 
fizemos juntos. “Tenho um 
livro sobre águas e meninos. 
/ Gostei mais de um menino / 
que carregava água na penei-
ra. // [...] A mãe reparou que o 
menino / gostava mais do vazio, 
do que do cheio. / Falava que 
vazios são maiores e até infi-
nitos” (Manoel de Barros). Nos 
infinitos de meu avô, encontrei 
tanto preenchimento de mim.

Quantas conf idências! 
Quantas risadas explodiram de 
nossas contações de histórias. 
Quantas invencionices ele tre-
tava, só para nos matar de tanto 
rir. Empatia talvez seja uma 
palavra até adequada, mas pre-
firo AMOR, para ilustrar todo o 
cenário. Eu quis muito aprender 

com ele, e algum aprendizado 
há de ter sido incrustrado em 
mim. O tempo o dirá.

“Quanta resiliência a vida 
lhe exigiu, Noé!” Ele venceu 
a gripe espanhola, venceu 10 
malárias, venceu a chagas, 
venceu tantas batalhas, que 
eu não saberia enumerá-las. 
Até que, no auge de seus 102 
anos, após sua última viagem 
ao Mato Grosso, onde amava 
ir ver o rio Araguaia e enfrentar 
o beliscãozinho dos peixes no 
anzol; e 20 dias após manu-
sear o facão, com maestria, 
para retirar uma “gueiroba” do 
pé, das muitas que ele mesmo 
plantou, ele entrou em sua últi-
ma batalha. Lutou bravamente 
pela vida, mas era chegado o 
seu tempo.

Por uma semana, parece 
que recitávamos “Ando muito 
completo de vazios. Meu órgão 
de morrer me predomina. Estou 

sem eternidades. Não posso 
mais saber quando amanheço 
ontem. Está rengo de mim o 
amanhecer. Ouço o tamanho 
oblíquo de uma folha. Atrás do 
ocaso fervem os insetos. Enfiei 
o que pude dentro de um grilo 
o meu destino. Essas coisas 
me mudam para cisco. A minha 
independência tem algemas” 
(Manoel de Barros). Ele nunca 
quis espichar conversa, além 
do necessário. Deixou a vida 
seguir seu curso. E foi nessa 
entrega à naturalidade da vida 
que ele se foi para “Além do Rio 
Azul”. Naturalmente, ele seguiu 
para sua próxima missão, uma 
nova vida que está além do 
nosso saber e compreensão. 
Desse modo, enquanto um 
amigo entoou a canção “Além 
do Rio Azul” (grupo Voz da 
Verdade), acenamos nosso 
até logo.

PEXELS
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GD
GOVERNANTE

CORTADALEIS
DIIEEMT

BUCOLISMOA
RAHOTNON
AGAAFIADA

RAJADAOBR
BOROCOXOT
DAIOCSEE
ONCOLETARE
MASSACURVE

MIDASREGALO
NADADORNC

CLARICETATI
CAOCODEA

A arquite-
tura de

catedrais
europeias

A “mora-
da” dos
espíritos

Gás usado
em ilumi-

nação
(símbolo)

(?) Burton,
produtor 

de “A Noiva
Cadáver”

Dois
álbuns

da banda
Skank

É escolhi-
do através

do voto,
no Brasil

(?) traba-
lhistas,

conteúdo
da CLT

Jogada
de ataque,

no vôlei

João
Paulo (?):

Albino
Luciani

“No meio
é que (?)
a virtude”

(dito)

Tudo,
em “oni-
potente”

Testa ad-
vogados
recém-

formados

Gênero lite-
rário liga-
do a temas
pastoris
Sopro

intenso e
repentino
de vento

Heroína
da Guerra
dos Cem

Anos

Amolada
(a faca)

Aqui e (?):
em vários
lugares

Empresa 
distribui-
dora da

Petrobras
Sem âni-
mo; sem
energia
(pop.)

Judeu (?),
lenda
cristã

De + aí
(Gram.)

Soldado
do exérci-
to russo
czarista

Base da
culinária
italiana

Marcha
inexis-

tente na
bicicleta

Rei ganan-
cioso da
mitologia

grega

Profissio-
nal como

Cesar
Cielo

Naomi
Campbell,
top model

inglesa
“O Diário
de (?)”,
filme de

2012 (BR)

Casca
de pão

Etapa de
exames

de sangue
Benéfica

Quente,
em inglês
Varredor
de ruas

Não, em
italiano
Raposa,

em inglês

Tiro
(gír.)

Dobre;
incline

(?) Falcão, atriz de
“Porta dos Fundos”
Fórmula química do

óxido de cálcio

Imperfeição corporal
combatida com

exercícios físicos
e dieta 

Técnica aplicada em
solos de guitarra

Número elevado e
indeterminado (Mat.)

Prazer
Deborah
Evelyn,

atriz

Ver, em
inglês
Ajuste;
acordo 

3/fox — hot — non — see. 6/regalo. 7/cossaco. 18/estandarte e velocia.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Você precisa aproveitar o calor de pessoas pró-
ximas a você e suas emoções o estão guiando 
na direção certa.

A sorte estará com você em seus passos hoje - 
é hora de considerar um investimento financeiro 
e repensar o seu orçamento.

Você vai achar fácil se expressar claramente e 
agora é a hora de resolver um mal-entendido 
entre as pessoas que o rodeiam. 

Seu relacionamento com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não 
combina com você.

Alterne o melhor que puder entre seu apego ao 
passado e sua sede de vida. Você precisa se 
voltar para o futuro. 

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Cuide-
-se mais, você está abusando da sorte.

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

Você terá a chance de resolver um conflito com 
alguém próximo. Perdoar vai deixá-lo mais ali-
viado do que você pensa.

Seus limites morais serão postos à prova hoje. 
Você vai saber como desarmar seus adversá-
rios sem ser agressivo. 

O dia parece estar em movimento rápido. Você 
vai ter que se movimentar, mas isso vai ser sa-
tisfatório. 

Você hesitou muito tempo para atingir uma 
meta. Agora é o momento para a ação definiti-
va. Praticar um esporte seria ideal.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um ta-
lento para se insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas!

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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