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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

Como morrem 
as amizades

Título pesado não é mes-
mo? Talvez seja mais para 
chamar atenção de incauto 
leitor, que passaria os olhos 
sobre meus escritos no jornal 
como um trator. Jogada de 
marketing digital, posto que 
não temos mais o espaço em 
papel às sextas? Pescaria de 
leitura, tendo como isca títu-
los atrativos que, como uma 
“chamada de capa” e sua frase 
impactante sobre a matéria, na 
maioria das vezes em nada 
condizem com o conteúdo? Ou 
será uma sensação verdadeira 
que estou experimentando? 
Caras e caros, julguem vocês, 
por favor.

O lance é que estamos 
vivendo o período mais louco 
de nossas vidas, mesmo para 
aqueles que têm TOC (Trans-
torno Obsessivo Compulsivo) 
como o “rei” Roberto Carlos, 
segundo ele próprio declarou 
em uma entrevista por vide-
ochamada na comemoração 
de seus oitenta anos. Não é 
fofoca de folhetim ou invenção. 

Para quem sofre as pres-
sões horríveis do TOC esta-
mos finalmente vivendo em um 
mundo que lhes é familiar, no 
qual as pessoas não mais se 
tocam, lavam as mãos infinitas 
vezes ao dia, se banham de 
álcool em gel, se evitam, não 
visitam e nem sentam em seu 
sofá. Em sua sofrência muitos 
têm seus truques e reservam 
sempre um copo, talheres e 
prato para “intrusos”. Depois 

de alguma visita incômoda, 
usam luvas e lavam estes 
objetos com bucha especial, 
separada para isto. Em segui-
da a este ritual ainda vem o 
spray de álcool salvador e, em 
suas mentes, matador de tudo 
quanto há de perigoso. Talvez 
isto se repita uma, duas ou até 
três vezes para que se sintam 
tranquilos (as). Conheço bem 
o sofrimento de quem convive 
com esse transtorno. Tenho o 
maior respeito por eles e se 
sugestão pudesse dar seria 
que se tratem, procurem aju-
da, pois a vida é muito curta 
para que a deixemos passar 
com tanto sofrimento. Posso 
falar de cadeira. Fui agorafó-
bico e tinha crises de pânico, 
que por anos a fio me incapa-
citaram e me fizeram perder 
muito. Demorou, mas venci 
e hoje tento o impossível, 
recuperar o tempo perdido. 
Difícil. O tempo você pode até 
pensar que recuperou, mas os 
sentimentos, oportunidades, 
pessoas que perdeu jamais.

Porém, se a situação está 
cômoda, em termos, para os 
portadores de TOC, para o 
resto da humanidade está um 
caos. Vivemos à flor da pele. 
O que antes passaria batido ou 
acompanhado de um simples 
suspiro, hoje gera reações de 
raiva, repulsa e revolta. Até 
bem pouco tempo se alguém 
em sua mesa de bar ou em 
alguma rede social fizesse 
apologia ao fascismo, que 
nos ronda e avança com força 
pouco vista depois do fatídico 
golpe de 64, o máximo que 
fazíamos era um balançar e 
coçar de cabeça e um deixa 

pra lá. Hoje? Não fica sem 
resposta agressiva e vira um 
quebra pau! Gente, gente, 
parem com isso! Nunca. Blo-
queia-se. Exclui-se de sua lista 

E isto depois de muito 
xingar. É de arrepiar quando 
ouvimos os argumentos redu-
cionistas, sem base alguma 
sobre comunismo e socialis-
mo, como se os dois fossem 
sinônimos. Só para ilustrar dou 
lista curtinha de alguns países 
socialistas Noruega, Suíça, 
Espanha e Dinamarca todos 
sociais-democratas socialistas 
e/ou trabalhistas e tem Israel 
no oriente médio também. 
Agora depois que ouvi da boca 
de fanáticos apoiadores do 
mito que o Caiado de Goiás 
era comunista pois bateu de 
frente com uma manifesta-
ção/aglomerada de apoio ao 
Messias presidente, encerrei 
qualquer tipo de conversa 
sobre política com essa gente. 
Palavras ao vento.

No futebol, outro assunto 
que era apenas motivo de 
gozações sadias e divertidas, 
eram as zombarias dirigidas 
aos Flamenguistas, odiados 
por quase todas as outras tor-
cidas. Quando perdiam, qual-
quer coisa era motivo de mofa 
sem fim, até em disputa de 
remo (afinal é o Regatas que 
carregam no peito) ou mesmo 
em campeonatos de bolinha 
de gude. Nada escapava da 
zoeira. Hoje dá briga e criam-
se inimizades facinho, facinho 
(diminutivo esse que usamos 
inventado, mas bom demais 
da conta de falar). Gozação 
virou coisa séria. Outra coisa 
que se tornou ainda mais pe-

rigosa nestes tempos difíceis 
foi a franqueza. Esta hoje é 
catalizadora em relações de 
qualquer espécie. Quer perder 
um amigo, seja franco. O apoie 
quando está com raiva e usa 
os piores adjetivos contra algo 
ou alguém, mas saiba que, 
assim que ele ou ela resolver 
seus conflitos e o objeto de 
seu ódio passar se voltará 
contra você. Todos aqueles 
xingamentos que ele (ou ela) 
professou serão creditados 
a você e aí meu caro, minha 
cara, a ira se voltará contra 
sua pessoa. A velha amizade, 
sentimento de fraternidade, 
“tamo junto”, vão para o es-
paço. Você sempre sairá per-
dendo. Vivendo e aprendendo, 
em alguns assuntos, seja em 
época doida ou normal, o 
melhor é ouvir e por mais pro-
vocado a compartilhar a dor e 
os desejos momentâneos do 
amigo/amiga, fique quietinho. 
No máximo balance a cabeça. 
E olhe, até esse movimento e 
sua melhor cara de paisagem 
podem futuramente pesar 
contra você. 

Gente humana é muito es-
quisita, se cuide, pois o que foi 
construído em décadas pode 
ruir por uma bobagem que 
nem plantada por você foi. 

Ah, meu amigo em espírito 
Guimarães Rosa, qual estrela 
lhe guiou a pena ao escrever 
“Amizade dada é amor. Amigo, 
para mim, é só isto: é a pessoa 
com quem a gente gosta de 
conversar, do igual o igual, 
desarmado. O de que um tira 
prazer de estar próximo. Só 
isto, quase; e os todos sacri-
fícios.” 



Fechamento de empresas 
em Uberlândia cresce 25%
 | AUMENTO FOI REGISTRADO NO 1º TRIMESTRE COMPARADO A MESMO PERÍODO DE 2019

 � FERNANDO NATÁLIO

Impulsionada pelos efeitos 
da segunda onda da co-
vid-19, a extinção de empre-

sas em Uberlândia no primeiro 
trimestre de 2021 aumentou 
25,3% em relação ao mesmo 
período de 2019, antes da 
pandemia do coronavírus. 
Para empresários e dirigen-
tes classistas, a elevação foi 
motivada, principalmente, 
pelo fechamento das ativida-
des econômicas nos meses 
de fevereiro, março e abril de 
2021, que atingiu em cheio o 
comércio local, determinado 
pelo município na tentativa 
de frear a disseminação do 
vírus e diminuir o colapso do 
sistema de saúde provocado 
pela doença.

Segundo dados da Receita 
Federal, de janeiro a março 
de 2019, foram formalizadas 
1.591 baixas de empresas na 
cidade, enquanto em 2021, 
no mesmo intervalo de tempo, 
foram extintas 1.995 empresas 
no município. Em 2020, essa 
curva de aumento no total de 
fechamentos de empresas 
em Uberlândia já podia ser 
notada, já que no primeiro tri-
mestre do ano passado 1.752 
empresas fecharam as portas, 
uma alta de 10,1%.

Segundo o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Uberlândia, Cícero 
Heraldo Novaes, esse número 
de extinção de empresas na 
cidade deve ser ainda maior, 
pois muitos empresários que 
enfrentam essa situação não 
dão baixa. “O empresário que 
passa por esse problema está, 
muitas vezes, sem dinheiro e 
sem cabeça para cuidar dessa 
parte burocrática, que de nada 
vai adiantar para ele. Nesses 
casos, ele já perdeu o negó-

cio dele, então, o fechamento 
desta empresa vai ficar para 
depois. Então, esse número 
oficial não traduz a realidade, 
que é muito pior”, observou.

Para o dirigente classista, 
o varejo foi o segmento mais 
afetado no comércio de Uber-
lândia. “Fizemos um levanta-
mento por amostragem que 
mostra que nessa área, lojas 
físicas, micro e pequenas em-
presas, as extinções podem 
ter chegado a 50%. No ramo 
de eventos esse percentual é 
ainda maior. Entre as empresa 
médias, a situação foi melhor e 
o percentual de atingidas deve 
ter ficado em torno de 10%. E 
entre as grandes, a o impacto 
foi menor, alcançando cerca 
de 2%. O grande problema foi 
entre as micro e pequenas em-
presas, que empregam muita 
gente”, completou.

 � DESEMPREGO

O fechamento de empresas 
tem levado ao desemprego 
em Uberlândia. No negócio 
comandado pelo empresário 
Cleomar Santos, 10 pessoas 
perderam seus postos de tra-
balho na cidade devido à crise 
provocada pela pandemia. 

“Tive que demitir esses 
funcionários porque ficamos 
quase 60 dias fechados neste 
ano. Não estou conseguindo 
pagar as contas. Não é da mi-
nha índole, do meu caráter, fa-
zer isso, mas não tenho como 
cumprir essas obrigações, não 
tenho receita para isso. Tenho 
a empresa desde 2001 em 
Uberlândia. Até a pandemia, 
nunca tive um cheque que ha-
via voltado. Mas, ultimamente, 
venho acumulando negativa-
ções, protestos”, afirmou o 
empresário, que tem três lojas 
em Uberlândia que comercia-

ECONOMIA

lizam roupas multimarcas e 
uma unidade em Goiânia (GO), 
além de uma fábrica de calça 
jeans na capital goiana. 

“Em Goiânia, fechei uma 
loja e, antes da pandemia, já 
tinha encerrado uma unidade 
em Uberlândia”, revelou o 
empreendedor, que ainda em-
prega 36 pessoas na cidade 
mineira.

 � ABERTURA DE 
EMPRESAS

Os dados da Receita Fe-
deral referentes ao primeiro 
trimestre de 2021 também 
mostram aumento na quantida-
de de abertura de empresas no 
município se comparado este 
período com o mesmo inter-
valo de tempo de 2019, antes 
da pandemia. Foram 4.179 
empresas formalizadas nos 
três primeiros meses de 2019 
e 5.729 no mesmo período de 
2021, uma elevação de 37%. 

Para o presidente da CDL 
Uberlândia, Cícero Novaes, 
essa alta não representa me-
lhora na economia local, com 
mais empresas estruturadas 
e que empregam profissionais 
na cidade, mas, sim, a ten-
dência de migração de em-
pregados para o segmento de 
Microempreendedor Individual 
(MEIs). “O empregador não 

aguenta a carga de encargos 
trabalhistas, então ele passa a 
preferir contratar a prestação 
de serviço da MEI. Conse-
quentemente, o funcionário 
deixa de ser empregado e pas-
sa a oferecer o serviço através 
da MEI. Tem muita abertura de 
MEIs nesses números de for-
malizações de empresas, por 
isso, esse aumento verificado.”

Além das pessoas que 
apostam nas MEIs, há os 
empresários que viram neste 
momento uma oportunidade 
para abrir seus negócios. Foi o 
caso do empreendedor Joveli-
no Ribeiro, que iniciou um em-
pório gourmet em Uberlândia 
durante a pandemia, no qual 
oferece vinhos, champanhes, 
conhaques e cervejas, além 
de carnes nobres.  

“Sabíamos que as pessoas 
que gostam desses produtos 
não iam parar de consumi-los. 
Por isso, investimos nesta 
área. Tínhamos conhecimento 
que era um segmento que da-
ria certo e a nossa escolha tem 
dado resultado. Além disso, 
fizemos tudo que foi neces-
sário para nos adaptarmos às 
mudanças nas regras e leis e 
seguimos em frente. Alteramos 
horários, iniciamos vendas por 
aplicativos, enfim, fizemos o 
que precisou”, concluiu o pro-
prietário do empório.

Presidente da CDL 
disse que extinção 
deve ser ainda maior

DIVULGAÇÃO/CDL
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Uberlândia tem 4 suspeitos  
de reinfecção por covid-19
 | CIDADE TAMBÉM TEVE OUTROS SEIS CASOS CONSIDERADOS INCONCLUSIVOS PELO ESTADO

 � FERNANDO NATÁLIO

Uberlândia tem, atualmen-
te, quatro casos suspei-
tos de reinfecção por 

covid-19 em investigação pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais e outros seis 
casos considerados inconclu-
sivos pela pasta, pois “não 
preencheram os critérios para 
sequenciamento genômico”. O 
levantamento foi atualizado na 
última segunda-feira (3).

Segundo a Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas, 
são considerados como casos 
suspeitos de reinfecção aqueles 
que apresentam dois resultados 
positivos de exames RT-PCR 
em tempo real para o vírus SAR-
S-CoV-2, com intervalo igual ou 
superior a 60 dias entre os dois 
episódios de infecção respirató-
ria, independente da condição 
clínica observada nos dois 
episódios, desde que possuam 
amostras respiratórias (pelo 
menos, uma amostra de cada 
episódio de infecção) disponí-
veis e viáveis para investigação.

Ainda de acordo com infor-
mações da pasta, a Superin-
tendência Regional de Saúde 
de Uberlândia teve, além das 
10 notificações de possíveis 
casos de reinfecção associada 
à covid-19, mais três casos 
suspeitos na região que foram 
investigados, totalizando 13 
registros. Todos eles foram 
apontados como inconclusivos. 
Estas ocorrências foram verifi-
cadas nas cidades de Indianó-
polis, Monte Alegre de Minas e 
Patrocínio - um caso em cada 
um desses municípios.

Ainda na região do Triân-
gulo Mineiro, mas na Regional 
de Uberaba, foram registradas 
mais 23 notificações de possí-
veis casos de reinfecções por 
coronavírus. Deste total, a maio-

ALERTA

ria foi na cidade de Uberaba: três 
casos ainda em investigação e 
outros 10 inconclusivos. Foram 
oficializados um caso inconclusi-
vo em outros cinco municípios : 
Araxá, Carneirinho, Frutal, Ibiá e 
Iturama. E a Secretaria investiga 
ainda mais dois casos suspeitos 
em Araxá, dois em Sacramento 
e um em Fronteira.  

Também conforme os da-
dos informados pela Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, no estado, já foram 
notificados 319 casos suspeitos 
de reinfecção associada ao co-
ronavírus. Deste total, 142 casos 
estão em investigação e 174 fo-
ram considerados inconclusivos. 
Outros dois casos foram des-
cartados - nas cidades de Belo 
Horizonte e Itabirito -, segundo o 
boletim epidemiológico divulga-

do pelo Governo de Minas, e, até 
o momento, apenas um caso de 
reinfecção por Covid-19 foi con-
firmado oficialmente no estado. 
Esta ocorrência foi registrada no 
município de Sabará (MG).

No Brasil, segundo dados 
do Ministério da Saúde, até abril 
de 2021, oito brasileiros tiveram 
confirmado um segundo diag-
nóstico de Covid-19. O primeiro 
caso de uma segunda infecção 
pela Covid-19 no Brasil foi con-
firmado laboratorialmente em 
dezembro de 2020, pelo Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Foi 
uma profissional de saúde, de 
Natal, no Rio Grande do Norte.

 � ESTUDO

Em abril deste ano, um me-
gaestudo publicado no Reino 

Unido pela revista científica 
The Lancet, com mais de 25 
mil pessoas participantes, 
constatou que 7,6 pessoas já 
contaminadas voltaram a testar 
positivo para Covid-19 em um 
grupo de 100 mil pessoas, ante 
57,3 contágios a cada 100 mil 
no grupo que não tinha anti-
corpos entre junho de 2020 e 
janeiro de 2021.

O intervalo médio entre o 
primeiro e o segundo contá-
gio foi de mais de 200 dias, 
sugerindo que a suposta “imu-
nidade” poderia ser de cerca 
de sete meses. A descoberta 
levou os pesquisadores a con-
cluir que as pessoas que já 
testaram positivo para o coro-
navírus têm risco 84% menor 
de voltar a se contaminar.

RUBYA CELY/FUNED

Município teve 10 notificações 
de possíveis casos de reinfecção 
associada ao coronavírus
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Os textos publicados no espaço Artigo do Leitor são de responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Diário de Uberlândia. 

O texto abaixo não é meu, encontrei-o 
na internet, de autoria desconhecida. Gos-
tei tanto dele que resolvi compartilhá-lo 
com os leitores, como um presente para 
o dia das mães.

 “Mãe é aquele ser estranho, louco, 
capaz de heroísmos, dramas e breguices 
com a mesma fúria; escreve carta para o 
Papai Noel, se faz passar por fadinha do 
dente, coelho da páscoa, cuca, pede au-
tógrafo para artistas deploráveis, assiste a 
programas, peças, shows horríveis, revê 
milhares de vezes os mesmos desenhos 
animados, conta as mesmas histórias 
centenas de vezes, vai pra Disney e ado-
ra!

Mãe faz escândalo, tira satisfação com 
professor, berra em público, dá vexame, 
deixa a gente sem graça, compra briga; é 
espaçosa, barulhenta, tendenciosa, leoa, 
tiete, dona da gente. Mãe desperta extre-
mos, ganas, irrita, enlouquece, mas... É 
mãe.

Mãe faz promessa, prestação, hora ex-
tra, pra que a gente tenha o que é preciso 
e o que sonha. Mãe surta, passa dos limi-
tes, às vezes até bate, diz coisas duras; 
mãe pede desculpas, mortificada... Mãe 
é um bicho doido, louco pela cria. Mãe é 
visceral!

Mãe chora em apresentação de balé, 
em competição de natação, quando a filha 
menstrua pela primeira vez, quando dá o 
primeiro beijo. Xinga todo e cada desgra-
çado que faz a filha sofrer, enlouquece es-
perando ela chegar da balada, arranca os 
cabelos diante da morte...

Mãe é uma espécie esquisita que se 
alterna entre fada e bruxa com uma na-
turalidade espantosa. É competente no 
item culpa e insuperável no item ternura, 
mas pode ser virulenta, tem um lado B às 
vezes C, D, E... Mãe é melosa, excessiva, 
obsessiva, repulsiva, comovente, histéri-
ca, mas não se é feliz sem uma. Mãe é 
contrato: irrevogável,vitalício,intransferí-
vel.

Mãe lê pensamento, tem premonição, 
sonhos estranhos. Conhece cara de cho-
ro, de gripe, de medo; implica com ami-
gos, namorados, escolhas. Mãe dá a rou-
pa do corpo, tempo, dinheiro, conselho, 
cuidado, proteção.

Mãe dá um jeito, dá nó, dá bronca, dá 
força. Mãe cura cólica, porre, tristeza, pâ-
nico noturno, medos. Espanta monstros, 
pesadelos, bactérias, mosquitos, perigos. 
Mãe tem intuição e é messiânica: mãe sal-
va. Mãe guarda tesouros, conta histórias e 
tece lembranças. Mãe é arquivo!

Mãe exagera, exaure, extrapola. Mãe 
transborda, inunda, transcende. Ama, 
desmama, desarma, denota, manda, des-
manda, desanda, demanda. Rumina o 
passado, remói dores, dá o troco, adora 
uma cobrança e um perdão lacrimoso.

Mãe abriga, afaga, alisa, lambe, co-
nhece as batidas do nosso coração, o to-
que dos nossos dedos, as cores do nosso 
olhar e ouve música quando a gente ri. 
Mãe tem coração de mãe!

Mãe é pedra no caminho, é rumo; é 
pedra no sapato, é rocha; é drama mexi-
cano, tragédia grega e comédia italiana; 
é o maior dos clássicos; é colo, cadeira 
de balanço e divã de terapeuta... Mãe é 
madona-mia! É deus-me-acuda; é graças-
-a-deus; é mãezinha-do-céu, é a-mãe-é-
-minha-e-eu-mato-quando-quiser; é a que 
padece no paraíso enquanto nos inferni-
za...

Mãe é absurda e inexoravelmente para 
sempre e é uma só: não há mistério maior! 
Só cabe uma mãe na vida de um filho e 
olhe lá! Às vezes, nem cabe inteira. Mãe 
é imensurável!

Mãe é saudade instalada desde o ins-
tante em que descobrimos a morte. Mãe é 
eterna, não morre jamais. Bicho estranho, 
entranha, milagre, façanha, matriz, alma, 
carne viva, laço de sangue, flor da pele.  
Mãe é mãe, e faz cada coisa...”

Parabéns a todas 
as mães pelo seu dia!!!

MÃE
 � POR ANA MARIA COELHO CARVALHO – ANACOELHOCARVALHO@TERRA.COM.BR

ARTIGO DO LEITOR Caso também queira ter seu artigo publicado, envie o texto para o 
e-mail redacao@diariodeuberlandia.com.br 
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Nova determinação suspende 
toque de recolher na cidade
 | SOLICITAÇÃO QUESTIONAVA RESTRIÇÕES DE REUNIÃO E POSSÍVEL LOCKDOWN

 � NILSON BRAZ

A Justiça de Uberlândia 
deferiu, nesta quinta-
feira (6), uma nova so-

licitação para a suspensão do 
toque de recolher na cidade. A 
decisão foi assinada pela juíza 
Juliana Faleiros, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Uberlândia, 
depois de uma nova requisição 
feita à Justiça, mas dessa vez 
no formato de uma ação popu-
lar, encabeçada pelo vereador 
Cristiano Caporezzo.

O toque de recolher na 
cidade está suspenso desde o 
dia 26 de abril, depois que um 
mandado de segurança solici-
tado pelo deputado estadual 
Bruno Engler, que foi deferido 
pelo poder judiciário. O municí-
pio de Uberlândia recorreu da 
decisão dois dias depois, mas o 

pedido ainda não teve decisão 
do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG).

A nova ação popular toma 
como base a mesma justifica-
tiva utilizada no mandado de 
segurança anterior. O argu-
mento é de que a circulação 
de pessoas sadias é um direito 
garantido pela Constituição 
Federal e que a restrição só 
poderia acontecer em situação 
excepcional, como no caso 
de uma declaração de Estado 
de Sítio, que é quando o país 
está em conflito armado, sob 
ameaça ou em situação de 
calamidade pública.

De acordo com a juíza res-
ponsável pelas duas decisões, 
as solicitações são bem pa-
recidas e, por isso, a decisão 
foi a mesma. Porém, a ação 
popular, segundo a magistrada, 
era mais ampla e solicitava 

a suspensão da decisão do 
município de impor restrições 
de reuniões e também que o 
município ficasse impedido 
de decretar um possível lock-
down. No entanto, estas duas 
últimas solicitações não foram 
aprovadas.

“Quanto a restrição ao di-
reito de reunião, embora tal 
direito fundamental também só 
pode sofrer restrição durante 
o Estado de Defesa, que deve 
ser decretado pelo Presidente 
da República, por ora, não 
vislumbro violação ao direito 
constitucional, uma vez que a 
medida administrativa adotada 
embora tenha limitado o núme-
ro de pessoas que poderão se 
reunir presencialmente em um 
mesmo local, não há que se 
falar em restrição ao direito de 
reunião. Com relação às medi-
das de lockdown, por não estar 

em vigor nenhuma Deliberação 
ou Decreto Municipal que te-
nha este caráter, entendo que 
seria precipitada a análise de 
referido pedido neste momen-
to processual”, argumentou a 
juíza na decisão.

Com esta nova decisão, 
mesmo que o recurso interpos-
to anteriormente pela Prefeitura 
de Uberlândia seja aceito, o 
toque de recolher deve conti-
nuar suspenso. De acordo com 
a juíza, para que a restrição 
de circulação volte a entrar 
em vigor, seria necessária a 
aprovação de um novo pedido 
de recurso.

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com a Prefei-
tura de Uberlândia para saber 
um posicionamento a respeito 
da nova decisão. Em resposta, 
o Município informou que ainda 
não foi notificado da decisão. 

UBERLÂNDIA
SECOM/PMU

Recurso do município 
feito em 28 de abril não 
vale para nova decisão
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Maus-tratos contra animais 
volta a crescer na cidade
 | SETORES LIGADOS À PROTEÇÃO ANIMAL ATRIBUEM RESULTADO À PANDEMIA 

 � NILSON BRAZ

Oficialmente, Uberlân-
dia registrou até março 
deste ano 17 casos de 

maus tratos que foram aten-
didos e comprovados pela 
Polícia Militar. Neste mesmo 
período do ano passado foram 
13 registros. Março de 2020, 
o mês em que o coronavírus 
chegou a Uberlândia, foram 2 
casos atendidos pela polícia, 
contra 5 em 2021. 

Quando comparados o fim 
dos anos de 2019 e 2020, tam-
bém é possível perceber que 
quanto mais tempo de pande-
mia, mais casos de maus-tra-
tos. Nos seis últimos meses do 
ano anterior à crise provocada 
pelo coronavírus, foram regis-
trados 34 casos, contra 40 no 
ano seguinte.

De acordo com o diretor da 
Associação de Proteção Ani-
mal de Uberlândia, com Elson 
Torres, algumas pessoas que 
resolveram ter um cachorro 
ou um gato dentro de casa no 
início da pandemia, podem ter 
se arrependido da decisão com 
o passar do tempo. 

“Cachorro late, chora, faz 
xixi, gosta de brincar correr, os 
gatos têm hábitos noturnos, 
gostam de brincar de madru-
gada, ficam inquietos durante 
a noite. Muitas pessoas não 
estavam preparadas para ter 
um animal, muitos nem sa-
biam como seria ter um animal 
dentro de casa, principalmente 
em época de pandemia onde 
tivemos que ficar 24h sem sair. 

REFLEXOS

FELIPE FLORES

Isso aumentou não só os casos 
de maus-tratos, mas de aban-
dono também”, pontuou Torres.

De acordo com o Coman-
dante do Pelotão de Meio 
Ambiente da Polícia Militar 
de Uberlândia, tenente Die-
go Jorge de Oliveira, 80% 
das ligações que recebem via 
Disque Denúncia Unificado, 
são de casos de maus tratos 
a animais. Porém, nem todas 
se concretizam quando são 
verificadas. 

“O que a gente mais tem 
de demanda quando se trata 
de cães e gatos, é a ausência 
de cuidados médicos, que é 
quando o animal está ferido 
e a pessoa negligencia, não 
proporciona tratamento ade-
quado. Outra situação é quan-
do encontramos o animal em 
exposição constante ao tempo, 
que é quando a pessoa deixa 
o animal o dia inteiro exposto 
ao sol, acorrentado ou sem ter 
um lugar para se abrigar. Além 
das agressões”, comentou o 
tenente.

O diretor da APA diz que 
não há como afirmar com 
exatidão o quanto os casos 
de abandono também aumen-
taram, mas a média é que 
aproximadamente 30 mil cães 
e 20 mil gatos vivem nas ruas 
de Uberlândia. Ele conta ainda 
que a APA abriga hoje 370 
cães e 70 gatos. Todos resga-
tados de casos de violência ou 
apreensão. “Todos os dias eu 
recebo mensagens de pessoas 
que encontram ninhadas nas 
ruas, infelizmente eu não tenho 
condições de ajudar todos. 
Faço o que posso pelas redes 
sociais, divulgando, na tenta-
tiva de encontrar lares para 
esses animais. Era frequente 
encontrar caixas com filhotes 
abandonados na minha porta, 
mas como alguns vizinhos têm 
câmeras de segurança, as 

pessoas começaram a aban-
donar nas ruas próximas. Estes 
são casos que não tem como 
contabilizar, porque não tem a 
pessoa responsável por aque-
les animais para responder pelo 
abandono”.

 � MINISTÉRIO PÚBLICO

Quem acompanha de perto 
estes casos de abandono e 
maus tratos é o Ministério Pú-
blico Estadual, na pessoa do 
promotor de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente de Uber-
lândia, Breno Lintz. Ele conta 
que o número de denúncias 
que chegam até ele também é 
grande, mas que se a popula-
ção fosse mais ativa quanto à 
defesa animal, esse número 
seria maior. 

“Aqui, por semana, chegam 
umas três denúncias. Nós ve-
rificamos tudo que chega até a 
gente e acredito que ainda teria 
inúmeros casos para fiscalizar, 
mas muitas vezes as pessoas 
são acanhadas e o fato não 
chega ao nosso conhecimento. 
E existem, claro, as pessoas 
que não gostam de animais e 
denunciam maus-tratos quan-
do, na verdade, é porque o 
cachorro está latindo demais”, 
comentou o promotor.

Ele comentou ainda que 
existem casos que merecem 
uma avaliação mais criteriosa 
e mais cuidado na hora de 
estabelecer uma punição para 
uma pessoa, que por ventura, 

é apontada como suspeita de 
maus-tratos. O promotor acre-
dita ainda que a política da boa 
vizinhança deve ser colocada 
em prática, principalmente em 
época de pandemia. 

“Alguns desses casos, de 
pessoas reclamando de ca-
chorro chorando, ou latindo 
muito, são resolvidos da forma 
mais simples possível. Com 
diálogo. Sei de casos assim em 
que o animal estava sentindo 
falta do dono durante o dia. A 
solução foi o vizinho que fica-
va em casa e ouvia o animal 
passou a cuidar dele durante 
o horário de trabalho do tutor”, 
contou Breno.

Mas, quando existe uma 
solução tão simples, ou o caso 
é grave, a justiça precisa inter-
ferir. Muitas denúncias acabam 
sendo aceitas pelo judiciário, 
que toma as medidas necessá-
rias. “Todos os casos da polícia 
tem judicialização, porque eles 
fazem o boletim de ocorrência 
e manda direto para o juizado. 
Dos meus casos, acabam que 
muitos têm prosseguimento 
para acusar, para condenar, 
mas é em menor número com-
parado aos casos da polícia. 
Porque muitas denúncias que 
atendo eu chamo a pessoa 
aqui, eu procuro saber o que 
aconteceu. E existem casos em 
que a própria pessoa não tem o 
que comer, você não pode pe-
nalizar duas vezes. Ele passar 
fome e ainda acusado de mal-
tratar o animal”, finalizou  Lintz.

Nos seis últimos 
meses de 2020, foram 
registrados 40 casos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COROMANDEL

RETIFICAÇÃO. Na matéria do dia 
29/04/2021 publicada na página 
11, Aviso de Licitação do processo 
072/2021. Onde se lê: Pregão Presencial 
018/2021 – SRP. Passa a ler: Pregão 
Presencial 018/2021. Coromandel-MG, 
06 de maio de 2021.  Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira.
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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO MENOR PREÇO
O Superintendente do IPREMU, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar o Processo Licitatório nº 03/2021, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do 
tipo “Menor Preço”, dia 20 de maio de 2021 às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do 
IPREMU, rua Bernardo Guimarães, nº 125, Bairro Centro, CEP nº 38.400-198, que visa a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perícia médica, a ser 
prestado por médico especialista em Medicina do Trabalho, emitindo parecer técnico 
pericial conclusivo, analisando precisamente se o servidor público municipal, filiado ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia – IPREMU, 
tem direito a aposentadoria especial, em face de suposto desempenho de atividades 
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a sua integridade física, 
nos termos do art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.

O presente Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelos licitantes junto ao Setor de 
Compras do IPREMU pelo e-mail ipremu.compras@ipremu.mg.gov.br ou pelo site oficial 
do município www.uberlandia.mg.gov.br pelo link Licitações, os interessados poderão 
obter mais informações pelo e-mail acima ou telefone (34) 3239-6700 das 12:00 às 17:00 
horas.

Uberlândia, 04 de maio de 2021.

André L. Goulart 
Superintendente do Ipremu CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE - CNPJ 16.913.613/0001-50

Rua Orides Ferreira, nº 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE, no uso de suas 
atribuições e na forma convencionalmente prevista, CONVOCA, através do 
presente Edital, todos os moradores em pleno gozo de seus direitos constantes na 
Convenção Condominial para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 18 de maio de 2021, na quadra poliesportiva do condomínio, 
iniciando-se às 18:00 horas em primeira convocação ou às 18:30 horas em segun-
da convocação com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes pautas:

- Prestação de contas referentes ao mês de abril de 2021;
- Outros assuntos de interesse do Condomínio;

Observações:
O Condomínio disponibilizará álcool em gel para higienização das mãos, exigirá o 
distanciamento social entre os presentes ao local e o condômino deverá compare-
cer usando obrigatoriamente a máscara.

Nota de esclarecimento:
Prezados condôminos: todas as decisões tomadas em assembleia são legítimas, 
não cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos 
e a oportunidade de se manifestar, devendo cumprir na íntegra as decisões em 
assembleia, não se justificando o não cumprimento por não ter participado deste 
ato democrático.
Para participação de inquilinos nas assembleias os mesmos devem estar munidos 
de procuração outorgada pelo proprietário.

Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que 
estejam quites com suas obrigações Condominiais.

Uberlândia-Mg, 04 de maio de 2021.

Rosalvo Alves de Oliveira Neto
Síndico
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COVID-19

Pfizer vai doar vacinas para atletas olímpicos
 � AGÊNCIA BRASIL 

A Pfizer e sua parceira 
alemã BioNTech anunciaram 
nesta quinta-feira (6) que doa-
rão doses de sua vacina contra 
o novo coronavírus (covid-19) 
para ajudar a imunizar atletas 
e delegações que participarão 
dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos de Tóquio marcados 
para este ano.

“Esta doação da vacina é 
outra ferramenta em nossa cai-

xa de ferramentas de medidas 
para ajudar a tornar os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 
Tóquio 2020 seguros e protegi-
dos para todos os participantes 
e para mostrar solidariedade 
aos nossos amáveis anfitriões 
japoneses”, disse o presidente 
do Comitê Olímpico Internacio-
nal, o alemão Thomas Bach.

“Estamos convidando os 
atletas e as delegações parti-
cipantes dos próximos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 

a dar o exemplo e aceitar a 
vacina onde e quando possí-
vel. Ao tomar a vacina, eles 
podem enviar uma mensagem 
poderosa de que a vacinação 
não é apenas uma questão de 
saúde pessoal, mas também 
de solidariedade e considera-
ção pelo bem-estar de outras 
pessoas em suas comunida-
des. Gostaríamos de agradecer 
à Pfizer e à BioNTech por esta 
doação muito generosa para 
apoiar a vacinação de atletas 

e participantes dos Jogos”, 
acrescentou.

Após o adiamento do me-
gaevento esportivo, no último 
ano, por causa da pandemia 
do novo coronavírus, os Jogos 
Olímpicos foram remarcados 
para o período de 23 de julho 
a 8 de agosto de 2020, já os 
Paralímpicos passaram para o 
intervalo de 24 de agosto a 5 
de setembro de 2021.

* COM INFORMAÇÕES DA REUTERS.
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A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o 
comparecimento do(a) colaborador(a)THAIS RODRIGUES DA SILVA 
CTPS:004506463 S/0060- 06/05/2019 à empresa no prazo de 48 
horas para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de 
aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

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

CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO UBERLÂNDIA TURISMO E EVENTOS

A Fundação Uberlândia Turismo e Eventos, inscrita no CNPJ sob o número 03.908.683/0001-78, através 
do Presidentedo Conselho Curador, nos termos do artigo 24 inciso primeiro, convocados membros do 
Conselho Curador para a reunião ordinária para prestação das ações 2020 e a prestação de contas 
financeira do ano de 2020, e outros assuntos. Em função da decretação do estado de Pandemia e das 
limitações impostas pelo poder público, a reunião realizar-se-á via on-line pelo aplicativo zoom, no dia 18 
de maio de 2021, sendo a primeira chamada às 14h, com no mínimo um terço de seus integrantes e não 
havendo quórum, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número. O link para a 
participação será enviado aos membros por e-mail e/ou pelo aplicativo Whatsapp até 30 min. (trinta 
minutos) antes do início dos trabalhos.

Rafael Visibelli 
Presidente do Conselho Curador 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br10 SEXTA-FEIRA

07 DE MAIO DE 2021



BRASIL & MUNDO | 11DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
07 DE MAIO DE 2021

Ministério Público denuncia  
mãe de Henry e vereador
 | ÓRGÃO PEDE CONVERSÃO DA PRISÃO DOS DOIS DE TEMPORÁRIA PARA PREVENTIVA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ) denunciou 

nesta quinta (6) o vereador 
Dr. Jairinho e a professora 
Monique Medeiros pela morte 
do filho dela, Henry Borel, de 4 
anos. Também foi solicitada a 
conversão da prisão temporária 
dos dois em prisão preventiva, 
medida que os promotores 
consideram necessária para 
que o processo não sofra inter-
ferência. Caso a Justiça aceite 
a denúncia, eles irão respon-
der por homicídio triplamente 
qualificado, tortura, fraude 
processual e coação no curso 
do processo.

Monique vivia um relacio-
namento com o vereador do 
Rio de Janeiro e foi denun-
ciada também pelo crime de 
falsidade ideológica. Segundo 
o MPRJ, ela prestou falsa de-
claração falsa no hospital para 
onde levaram a criança, que 
chegou ao local já sem vida. 
“Ao buscar atendimento para 

seu filho, objetivou mascarar 
as agressões sofridas por este, 
evitando a responsabilização 
penal de seu companheiro”, 
registrou a denúncia.

O menino morreu no dia 8 
de março no apartamento onde 
morava com sua mãe e seu 
padrasto. O laudo de necropsia 
do Instituto Médico-Legal (IML) 
indicou que a criança sofreu 23 
ferimentos pelo corpo e que a 
causa da morte foi “hemorragia 
interna e laceração hepática”. 
O corpo apresentava lesões 
hemorrágicas na cabeça, le-
sões no nariz, hematomas no 
punho e abdômen, contusões 
no rim e nos pulmões, além 
de hemorragia interna e rom-
pimento do fígado.

O inquérito da Polícia Civil 
foi concluído na terça-feira (4) 
com o indiciamento por homi-
cídio dos dois investigados. No 
curso das investigações, foram 
recuperadas mensagens em 
que a babá de Henry relata a 
Monique um episódio em que 
o menino foi vítima de agres-
são de Dr. Jairinho. A mãe da 

criança, segundo o delegado, 
não denunciou o ocorrido na 
época e omitiu a informação 
no depoimento.

Na denúncia, o MPRJ en-
dossou conclusões do inquérito 
policial. “Os intensos sofrimen-
tos físicos e mentais a que era 
submetida a vítima como forma 
de castigo pessoal e medida de 
caráter preventivo consistiam 
em agressões físicas perpe-
tradas pelo denunciado Jairo 
Souza Santos Junior”, diz o 
documento. Monique é aponta-
da como coautora do crime por 
omissão, pois tinha o dever de 
proteção e vigilância. “Sendo 
conhecedora das agressões 
que o menor de idade sofria 
do padrasto e estando ainda 
presente no local e dia dos 
fatos, nada fez para evitá-las 
ou afastá-lo do nefasto conví-
vio com o denunciado Jairo”, 
registra a denúncia.

Monique e Dr. Jairinho es-
tão em prisão temporária desde 
o dia 8 de abril. Com o fim da 
investigação policial, caso não 
ocorra a conversão em prisão 

preventiva, eles deverão ser 
liberados para responder em 
liberdade. Para o MPRJ, se 
isso ocorrer, há risco de as tes-
temunhas serem ameaçadas 
e de interferências na coleta 
de provas. “Existem pontos 
destacados no apenso físico 
do laudo de extração de con-
teúdo do aparelho celular dos 
denunciados que apontam que, 
a todo tempo, eles tentaram 
intimidar e cercear testemu-
nhas, direcionar depoimentos 
e embaraçar as investigações”, 
diz a denúncia.

No mesmo dia em que foi 
preso, Dr. Jairinho, que está no 
quinto mandato como vereador, 
foi expulso do Solidariedade, 
partido ao qual estava filiado. 
Na Câmara dos Vereadores, 
tramita um processo de cas-
sação do mandato do parla-
mentar.

A defesa de Monique Me-
deiros, composta pelos advo-
gados Thiago Minagé, Hugo 
Novais e Thaise Mattar Assad, 
ainda não se pronunciou sobre 
a denúncia do MPRJ.

JUSTIÇA
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Monique é apontada 
como coautora do 
crime por omissão
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Brasil mira eliminatórias 
para disputa do Mundial
 | SELEÇÃO BUSCA VAGA INÉDITA PARA COMPETIÇÃO, QUE SERÁ DISPUTADA EM 2023

 � AGÊNCIA BRASIL

Após ser representado 
pela primeira vez na 
Superliga Americana 

(Slar), o rugby masculino do 
Brasil se volta às eliminatórias 
da Copa do Mundo da França, 
em 2023. Os Tupis, como é 
conhecida a seleção nacional, 
buscam disputar a competição 
pela primeira vez.

As duas primeiras etapas 
das eliminatórias estão pre-
vistas para Montevidéu (Uru-
guai), em junho. Na inicial, os 
brasileiros terão pela frente 
Chile, Paraguai e Colômbia, em 
formato a ser definido. Os dois 
melhores se unem os anfitriões 
uruguaios na segunda fase, 
que define dois classificados à 
fase final, que também envol-
verá Estados Unidos e Canadá, 
em novembro. 

Destes quatro finalistas, 

dois se garantem de forma 
direta na Copa e um disputa 
uma repescagem mundial, no 
ano que vem. Melhor seleção 
do continente na última edição, 
em 2019, a Argentina já tem 
vaga assegurada na França.

“É um caminho muito difícil. 
Teremos que ganhar de [sele-
ções como] Paraguai e Chile, 
que está crescendo. Depois, 
do Uruguai, de quem ainda 
não ganhamos. O desafio é 
gigantesco. A maneira mais 
simples [de lidar] é pensarmos 
jogo a jogo, trabalharmos duro 
e chegarmos em nossa melhor 
versão. A pressão não precisa 
ser maior do que ela já é”, ava-
liou o capitão Felipe Sancery 
em entrevista coletiva nesta 
quarta-feira (5).

Os Tupis chegam embala-
dos pelo desempenho na reta 
final da primeira fase da Slar. 
A base da seleção masculina 
disputou a competição pela 

franquia brasileira Cobras. 
Além das vitórias sobre Cafe-
teros Pro (Colômbia), por 22 a 
14, e Selknam (Chile), por 21 
a 20, nas duas últimas rodadas 
do segundo turno, realizado em 
Montevidéu, a equipe teve boa 
atuação contra o Olimpia Lions 
(Paraguai), apesar de derrota 
por 19 a 15. Para efeito com-
parativo, no turno inicial, em 
Santiago (Chile), o time verde 
e amarelo havia perdido dos 
paraguaios por 44 a 8 e dos 
chilenos por 66 a 10.

O Cobras finalizou a Super-
liga em quinto lugar entre seis 
equipes, com três vitórias em 
nove jogos, disputados em um 
intervalo de 42 dias. A franquia 
não se classificou ao mata-ma-
ta, que reuniu os quatro melho-
res times da primeira fase. Os 
brasileiros não puderam atuar 
na primeira rodada, contra o 
Jaguares XV (Argentina), por 
causa de um surto de casos do 

novo coronavírus (covid-19) no 
elenco, que culminou em uma 
derrota por W.O.

“Tivemos, primeiro, três 
casos. Depois, repetimos o 
teste e apareceram os outros 
oito. Até a ida para o Chile e o 
primeiro treino, foram 13 dias 
isolados no quarto. Foram se-
manas duras. A gente parava 
de pensar em desempenho e 
sim em conseguir participar do 
Slar. Tentamos adaptar os trei-
nos para o virtual, alguma aná-
lise de vídeo do que tínhamos 
feito, para manter os atletas 
conectados com o jogo. Fomos 
bem contra o Peñarol [Uruguai, 
derrota por 33 a 24], mas isso 
nos custou a recuperação nos 
próximos jogos. Oscilamos 
entre um jogo satisfatório e um 
ruim. A partir do segundo turno 
é que nos encontramos como 
equipe”, analisou Fernando 
Portugal, assistente técnico do 
Cobras e treinador dos Tupis.

RUGBY
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/SLAR

Tupis buscam 
conquista pela 
primeira vez
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PRAIA PERDE 
EM CASA 

O Praia Clube fez a sua 
estreia, terça-feira (4), na Copa 
do Brasil de Futsal. A equipe 
de Uberlândia recebeu o Sport 
Club Corinthians Paulista, na 
Arena Praia, pela partida de ida 
da primeira fase. Foi o primeiro 
jogo oficial do time praiano na 
temporada 2021. Com dois 
gols de Batalha e um de Tati-
nho, o Corinthians venceu por 
3 a 1, e precisa apenas de um 
empate, amanhã, para passar 
à fase seguinte da competição. 
O ala Everton Andrigo dos 
Santos, o Haap (17, na foto), 
marcou para o time praiano. 
Ao Praia, resta vencer a par-
tida no tempo normal, depois 
tentar vencer na prorrogação, 
ou empatar e levar a decisão 
da vaga para as penalidades, e 
aí vencer nas cobranças.

A vaga para a próxima 
fase é decidida em dois jogos. 
A volta está marcada para 
este sábado (8), às 20h15, no 
Ginásio Wlamir Marques, no 
Parque São Jorge, em São 

Paulo. Classifica a equipe que 
obtiver duas vitórias ou uma 
vitória e um empate. Se houver 
dois empates ou uma vitória 
para cada lado, não há saldo 
de gol, e o confronto vai para 
a prorrogação. Se o jogo ficar 
empatado no tempo extra, o 
classificado será conhecido 
nos pênaltis. O vencedor desta 
série do Grupo 6, encara o ga-
nhador do confronto do Grupo 
5, entre Minas Tênis Clube ou 
São José, da cidade de São 
José dos Campos (SP).

A Copa do Brasil de Futsal 
tem a participação de 30 clubes 
nesta temporada, disputado no 
formato eliminatório. O torneio 
surgiu em 2017, organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Futsal. O Praia Clube parti-
cipa pela primeira vez da com-
petição. O Corinthians, que 
venceu duas edições (2018 e 
2019), é o maior vencedor da 
Copa do Brasil.

No próximo dia 13, o Co-
rinthians viaja para o Uru-
guai, para disputar a Copa 
Libertadores da América, e 
quer fazê-lo com classificação 

garantida na Copa do Brasil, 
vaga que será definida nesta 
partida de amanhã contra o 
Praia Uberlândia. A compe-
tição durará entre 15 e 22 e 
contará com a participação 
de 12 clubes: Corinthians 
(BRA), Carlos Barbosa (BRA), 
San Lorenzo (ARG), Proyecto 
Latín (BOL), Universidad de 
Chile (CHI), Alianza Plata-
nera (COL), Sportiva Bocca 
(EQU), Cerro Porteño (PAR), 
Universitario (PER), Nacional 
(URU), Peñarol (URU) e Delta 
Te Quiero (VEN).

TROFÉU 
INCONFIDÊNCIA

O Pouso Alegre superou a 
URT, em Patos de Minas, por 
4x2, na disputa de pênaltis, 
após 90 minutos sem gols no 
tempo regulamentar. Mesmo 
jogando em casa, a URT não 
conseguiu superar a boa atua-
ção do adversário, e na sequ-
ência, perdeu na cobrança de 
penalidades. O Pousão, que 
ficou em 6º lugar na fase de 
classificação, levantou mais 

um troféu em sequência, co-
roando o trabalho de retomada 
do tradicional clube do Sul de 
Minas.

Após o título da Tercei-
ra Divisão – Módulo-III, em 
2019, e da Segunda Divisão 
– Módulo-II, em 2020, o Troféu 
Inconfidência 2021 reforça a 
seriedade e a excelência do 
trabalho realizado pelo presi-
dente Paulo da Pinta e toda 
sua equipe.

Por outro lado, a fase semi-
final do Campeonato Mineiro – 
Divisão Especial será encerra-
da neste final de semana com 
os jogos de volta. Na primeira 
rodada, o Atlético ganhou do 
Tombense por 3 a 0, enquanto 
o América venceu o Cruzeiro 
por 2 a 1. Os vencedores fa-
zem o segundo jogo por um 
empate para se tornarem os 
finalistas. Atlético x Tombense 
será realizado neste sábado, 
16h30, no Estádio Governador 
Magalhães Pinto, o Mineirão, 
enquanto América Cruzeiro se 
enfrentam no Estádio Raimun-
do Sampaio, o Independência, 
no domingo, às 16 horas.

DIVULGAÇÃO
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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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Trupe de Truões apresenta
monólogo gratuito e online
 | CENA DO PALHAÇO JHUCA TCHUTCHUCA VAI AO AR ÀS 19H DESTA SEXTA-FEIRA (7)

 � DA REDAÇÃO

Dando prosseguimento 
às atividades virtuais, 
devido à pandemia 

da covid-19 e a restrição de 
apresentações presenciais 
ao público, o grupo de teatro 
de Uberlândia-MG, Trupe de 
Truões, realizará, nesta sexta-
feira (7/05), às 19 horas, via 
IGTV no perfil da trupe no Insta-
gram, a apresentação da cena 
“Procura-se um mozão”, um 
monólogo do Palhaço Jhuca 
Tchutchuca, interpretado pelo 
ator mineiro Ricardo Augusto.

A cena traz a saga de um 
palhaço que deseja encontrar 
um amor. O ponto de partida 
para a criação desse trabalho é 
o tema “Relacionamento Gay” 
na perspectiva do palhaço 
Jhuca que, ao se perceber so-

zinho no mundo, está decidido 
a encontrar o seu grande amor 
com quem sonha em se casar.

A exibição gratuita e o tra-
balho ficarão disponíveis para 
quem quiser assistir depois. 
Segundo a coordenadora de 
comunicação da Trupe de 
Truões, Amanda Barbosa, 
“Procura-se um mozão” é in-
dicado para o público adoles-
cente, jovens e adultos em 
geral, especialmente o público 
interessado na arte da pa-
lhaçaria e comédia; artistas e 
profissionais atuantes na área 
das artes cênicas. “A intenção 
de deixar o material disponível 
no IGTV do nosso Instagram é 
para que mais pessoas possam 
ter acesso ao teatro. Esse é um 
dos grandes benefícios que a 
internet proporciona: a demo-
cratização da arte”, destacou 
a integrante do grupo teatral.

TEATRO

SERVIÇO

O quê: Cena Curta “Procura-
se um mozão”
Quando: 7 de maio (sexta-
feira) às 19h
(A cena ficará disponível no 
Instagram após a estreia)
Onde: IGTV do Instagram 
da Trupe de Truões: @
trupedetruoes
Quanto: Acesso Gratuito

Ficha Técnica:

Idealização, Argumento e 

Atuação: Ricardo Augusto

Direção, Iluminação e 

Sonoplastia: Ronan Vaz

Apoio Técnico: Ernane 

Fernandez e Tamara dos Anjos

Captação e Edição: Amanda 

Barbosa

Produção Executiva: Ernane 

Fernandez

Produção Geral: Estrupícios 

Produções Artísticas LTDA

Realização: Trupe de Truões

 � APOIO

A cena curta conta com 
o patrocínio do Fundo Es-
tadual de Cultura de Minas 
Gerais, por meio do edital 
“Arte Salva” 02/2020 (T.C Se-

cult/21200478/2020) lançado 
em junho de 2020 como uma 
forma de apoio aos artistas 
mineiros que tiveram que in-
terromper suas atividades cul-
turais em decorrência da pan-
demia de Covid-19.

DIVULGAÇÃO

Espetáculo é 
interpretado pelo ator 
mineiro Ricardo Augusto
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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INN
PERNAMBUCO

GUINCHOFORD
NOARCME
TRESMARIAS
UMEDONT

ARESENADE
AEPILOGO
FARROIDA
ABRAGEB

ACIDOIOGA
ISRECORD
AMOIAEI

ALOCARLEVA
SOTAQUES

Henry (?),
inventor

do modelo
“T”

Veículo
usado pa-
ra rebocar

carros

Arco, em
inglês

Ordem (?):
obedece à
sequência
das datas

Conste-
lação de

Orion
(Astr.)

Deus da
guerra, na
mitologia

grega

Tomei
uma

atitude

Avalia o 
rendimen-
to de gra-
duandos

Por (?)
mais b:

sem dei-
xar dúvida

Comunida-
des religi-
osas de
monges

Longe,
em inglês

(?) sulfúri-
co, líquido
de explo-

sivos

Trapo, em
inglês

Eduardo
Bueno, 

historiador
gaúcho

Inglês de
Souza,
escritor

“imortal”

Rede (?),
canal da
TV aberta

“Eu te (?)”,
frase

de apai-
xonados

O canu-
dinho,

pelo seu
interior

Sucesso
de Tim
Maia

(MPB)

Sufixo de 
“arvoredo”:
plantação
Criatura

Prática de
meditação
Pátio para

cereais

Carcomida
Grande
quanti-
dade

Final de
um livro
Profun-
dezas

Marca 
sonora da fala

em cada estado (pl.)

Destinar (verba) para
um fim

Maquiagem artística
comum

em festas
infantis

Arena (?), 
estádio em
Recife que
recebeu
jogos da
Copa de

2014

Psiu!

Estudou
(o texto)

Robson
Caetano,
ex-atleta

Tubérculo africano
usado

em purês
Imenso

Boneca pa-
ra janelas
Grupo sindical que

lidera uma paralisação

Região brasileira de
colonização mais

antiga

3/arc — far — rag. 5/enade. 6/alocar. 11/namoradeira. 14/comando de greve.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga.

Você será o centro das atenções e não terá di-
ficuldade em convencer os outros a trabalhar 
com você.

Sua vitalidade está fazendo com que você ten-
da a se afirmar de uma maneira aleatória. Pen-
se antes de falar.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico hoje.

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

Você tem absoluta necessidade de falar com 
alguém em quem confia e isso vai lhe trazer 
alívio. 

Você vai perceber que estava certo de ser in-
sistente com uma pessoa em particular. Seu 
estado de ânimo está melhorando.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio.

Você deseja remover todos os obstáculos que 
estão no seu caminho, mas não coloque a car-
roça na frente dos bois, faça as coisas correta-
mente. 

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia.

Hoje você vai exigir suavemente. Lidar com a 
arte da persuasão para reunir e motivar as pes-
soas não será um problema.

Você será capaz de se expressar de forma es-
pontânea e com mais liberdade. Não perca esta 
oportunidade.

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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