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Antônio Pereira da Silva
Jornalista e professor

Don’Anna
bateu no
delegado de
taco
É um episódio bastante conhecido. Deu-se nos finais do
século XIX e envolveu diversas
famílias tradicionais.
José Teixeira de Sant’Anna,
nascido em Cláudio, MG, tronco
de ilustre família uberabinhense,
foi rábula provisionado pelo
Imperador d. Pedro II, farmacêutico licenciado para exercer
a profissão em Araguari, Agente
Executivo (Prefeito), músico,
jornalista, enfim, um múltiplo
profissional. Homem andado,
não só por força das várias
profissões, mas porque era
também “cometa” (apelido que
se dava aos caixeiros viajantes),
um dia aportou em Uberabinha,
apaixonou-se por d. Chiquinha
Augusta, filha do “Bem das
Aroeiras” (Joaquim Marra da
Fonseca) e d. Rita, tronco de outra família destacada na cidade.
Casaram-se.
Ao estabelecer-se com sua
botica de remédios foi denunciado pelo farmacêutico Américo
Saint’Clair de Castro, “coió”, seu
adversário político, (Teixeira era
“cocão”), ao Juiz de Direito, dr.
José Antônio de Medeiros Cruz,
por exercer ilegalmente a profissão. O rábula defendeu-se alegando que a sua licença estava
a caminho, despachada que fora
da Capital do Estado para esta
Comarca. Não aceitando a justificativa, o Juiz condenou-o a 35
dias de reclusão em sala livre.
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O Delegado Militar de Polícia, tenente José Francisco,
acompanhado de soldados,
cumprindo o mandado, deu voz
de prisão ao acusado em sua
residência e ia-o conduzindo
à cadeia quando ao passar
pelo Largo da Matriz (pr. Cícero
Macedo) topou com um grupo
de amigos e correligionários do
Sant’Anna, entre eles o coronel
Severiano Rodrigues da Cunha
e o capitão Honório Marra da Silva. Havia também adversários,
como o tenente coronel José
Theóphilo Carneiro que lhe era
aparentado, concunhado.
Envolvendo o cumpridor do
mandado, essas pessoas tentaram convencê-lo a relaxar a
ordem, mas o que conseguiram
foi um violento bate-boca. Para
que o cumprimento não fosse
interrompido, determinou aos
policiais que prosseguissem
na condução do preso. Os
soldados, entretanto, amigos e
protegidos do Teixeira, negaram-se a fazê-lo sozinhos, sem
o comandante.
Desobedecido e rodeado de
adversários, o tenente sacou
de um punhal sendo imediatamente agarrado pelo coronel
Carneiro.
O Delegado Civil, Manoel
Felisberto, diante das circunstâncias, assumiu o comando
da força e determinou o encaminhamento do preso à cadeia,
o que os soldados, pelo mesmo
motivo, negaram-se de novo.
As senhoras que assistiam
o conflito resolveram entrar nele
e o fizeram de forma drástica.
Invadiram o estabelecimento do
Zé Gonçalinho, logo defronte à
confusão, pegaram os tacos de
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O Delegado Militar de Polícia, tenente
José Francisco, acompanhado de
soldados, cumprindo o mandado, deu
voz de prisão ao acusado em sua
residência e ia-o conduzindo à cadeia
quando ao passar pelo Largo da Matriz
(pr. Cícero Macedo) topou com um
grupo de amigos e correligionários
do Sant’Anna, entre eles o coronel
Severiano Rodrigues da Cunha e o
capitão Honório Marra da Silva. Havia
também adversários, como o tenente
coronel José Theóphilo Carneiro que
lhe era aparentado, concunhado
bilhar e partiram para cima do
Delegado Militar. Dona Tota,
esposa de Dario Luiz da Costa,
foi quem iniciou o desnudamento do homem, rasgando-lhe a
farda, logo seguida pelas outras.
Don’Anna, que estava grávida, esposa do coronel Carneiro,
deu uma tacada na cabeça do
tenente que dividiu sua arma
em duas.
O sururu continuou, mas o
major José Teixeira de Sant’Anna, não muito satisfeito com
aquela situação que o seu temperamento calmo e amante do
Direito reprovava, abandonou
a confusão sem que ninguém
percebesse e seguiu sozinho
rumo à cadeia e se pôs em sala
livre para que se cumprisse a
determinação do Juiz.
Conseguindo afastar-se daquele tumulto perigoso, o Dele-
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gado Militar quis intimidar seus
opositores, armou a tropa e, com
ela, fez um passeio marcial acintoso pela cidade. Alertadas do
clima revolucionário que tomava
conta da cidade as autoridades
estaduais recolheram o tenente
ao seu Batalhão de origem.
Don’Anna assumiu a responsabilidade pela confusão, foi
processada, fugiu, escondeu-se
em fazendas de amigos e correligionários de seu marido, por
meses até que tudo esfriasse.
Conta-se também que cem
mulheres se organizaram na
Fazenda Córrego Liso e organizaram um “bota fora” para
o Juiz que, antes que o caldo
entornasse resolveu sair por
conta própria.
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COMÉRCIO

Alta no preço da carne
impacta em restaurantes
|

VALOR MÉDIO FICOU 32% MAIOR APÓS PANDEMIA; EMPRESÁRIOS APOSTAM EM PROMOÇÕES
AGÊNCIA BRASIL

 BRUNA MERLIN

D

esde o início da pandemia da covid-19, mês a
mês o aumento no preço
do quilo da carne espanta os
consumidores em Uberlândia.
O susto também é sentido por
proprietários de restaurantes
e churrascarias da cidade
que utilizam o produto como
principal fonte de renda nos
estabelecimentos.
Segundo dados do Centro
de Pesquisas Econômico-Sociais (Cepes) da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU),
antes da pandemia, de janeiro
de 2019 a março de 2020, a valor médio do quilo da carne em
geral, tanto vermelha quanto
branca, era de R$ 31,75. Com a
chegada da pandemia, o preço
médio aumentou em mais de
32%, chegando a R$ 42,16.
O levantamento aponta
ainda que o principal aumento
registrado entre abril de 2020
e março de 2021 aconteceu
a partir do mês de novembro
do ano passado. No período,
o preço médio do quilo da
carne chegou a R$ 45,01. Em
dezembro, o valor subiu para
R$ 48,41. Em janeiro deste
ano, o preço chegou R$ 49,17.
Por fim, em fevereiro e março
de 2021, o valor passou de R$
50 o kg.
O cenário espanta os donos
de restaurantes e churrascarias que precisam encontrar
alternativas para continuar
oferecendo qualidade nos
pratos e continuar garantindo
a renda da empresa. Para o
comerciante Rubens Mendonça Júnior, que administra um
restaurante no bairro Santa
Mônica, a situação é muito
difícil e as consequências são
grandes.
Rubens contou à repor-

Valor chegou
a R$ 50 em
março de 2021
tagem que cerca de 80% da
venda do estabelecimento vem
da carne, mas ele precisou
adaptar o cardápio para não
sair no prejuízo. “Tivemos que
substituir alguns cortes que são
mais caros, como a picanha.
Agora, estamos optando pela
alcatra e maminha. Além disso,
aumentamos a oferta de frango, linguiça e cortes suínos”,
explicou.
A mudança foi necessária
para que o proprietário não
aumentasse o preço dos pratos e serviços e espantasse
os clientes. Contudo, Rubens
afirmou que não terá outra opção se os preços continuarem
aumentando.
“Não estamos tendo retorno e, se a situação continuar
desse jeito, infelizmente, terei
que aumentar o preço para os
consumidores. E o risco fica
maior ainda.”, complementou.
A dificuldade também atingiu também o empresário Tiago
Faria Lobato, que é proprietário
de um restaurante localizado no
bairro Cidade Jardim e, assim
como Rubens, precisou substituir alguns cortes de carnes,

principalmente as bovinas.
“Continuo oferecendo os
cortes mais caros como a picanha, mas precisei aumentar
o preço do prato. Em contrapartida, investi mais em outros
tipos de carne que são mais
em conta para dar opções aos
clientes”, detalhou.
O empresário disse ainda
que sempre fica de olho nas
promoções e ofertas dos supermercados e atacadistas
para conseguir economizar
nas compras para o estabelecimento. “É uma saída que
encontramos para conseguir
manter a qualidade dos nossos
serviços”, finalizou.
 EXPECTATIVA
A previsão para os próximos
meses é de que o preço da carne continue em alta, conforme
explicou a economista, Graciele
de Fátima Sousa. Para o Diário
de Uberlândia, a profissional
disse que o valor do produto
está em constante aumento
desde o segundo semestre de
2019, mas devido à pandemia,
foi registrada uma elevação

significante que deverá persistir
por mais um tempo.
“Nos últimos meses houve
um aumento da demanda externa, principalmente da China.
Sendo assim, os produtores
estão tendo mais demanda e
menos oferta, e tiveram uma
elevação no custo de produção, fazendo com que o preço
do produto final aumentasse”,
frisou.
A valorização do dólar também influenciou para que o
preço da carne aumentasse
no mercado interno já que os
produtores estão preferindo
exportar, diminuindo assim, a
oferta do produto para o Brasil.
“É um conjunto de fatores que
faz com que a carne fique mais
cara”, disse a economista.
Para os próximos meses, a
expectativa é de que o cenário
fique estável. De acordo com
Graciele, se houver queda no
valor será algo momentâneo e
pouco significativo. “O primeiro
semestre de 2021 ainda será
conturbado para a economia
brasileira e os preços de diversos produtos continuarão
altos”, concluiu.
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SAÚDE

Mães com coronavírus podem

amamentar, diz pediatra
|

ESPECIALISTA AFIRMA QUE DOENÇA NÃO É TRANSMITIDA PELO LEITE MATERNO

 NILSON BRAZ

O

leite materno é o alimento ideal para o
desenvolvimento de
uma criança que acabou de
nascer, já que nele tem todos
os nutrientes necessários
para manter o bebê saudável, além de toda a beleza e
carinho que existe no ato de
amamentar.
Com a chegada da pandemia causada pelo coronavírus, surgiu o alerta para as
mães que ainda amamentam
e contraíram a covid-19. O
que acalmou as mães foi a
informação divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), de que ainda não
existe comprovação de que
o vírus possa ser transmitido
pelo leite materno.
Mas, alguns cuidados são
necessários. De acordo com
especialistas em pediatria,
mesmo não sendo transmitido
pelo leite materno, o risco de
a criança ser contaminada
ainda é muito alto.
“É necessário manter a
higienização antes de pegar
no bebezinho, de lavar as
mãos, ou o uso de álcool em
gel no caso de não poder
lavar as mãos com água e
sabão. Amamentar em locais
mais abertos, mais arejados,
para proporcionar uma melhor
ventilação e o uso de máscara
cirúrgica”, disse o pediatra

Douglas Lopes.
Para a mãe da pequena
Ana Luísa (2 anos), Hemilainy
Modesto Moura, foi um grande
susto. Ela descobriu, em fevereiro deste ano, que contraiu
a covid-19. Com medo de
transmitir para a criança, ela
procurou ajuda médica e foi
orientada a não interromper a
amamentação, mas tomando
os cuidados necessários.
“No começo foi assustador,
porque eu fiquei com medo
de ela pegar, de passar para
o leite. Também fiquei com
medo dos medicamentos que
tomei causarem algum mal
para ela. Mas acabou que foi
bem tranquilo. Eu usei máscara desde o momento em que
comecei a sentir os primeiros
sintomas para proteger ela”,
disse Hemilainy.
O médico comenta essa
preocupação, que é comum
entre as mães que acabam
pegando a doença. Ele destaca que é preciso usar a
máscara correta. De acordo
com o pediatra, as máscaras
convencionais não oferecem
a proteção necessária no
momento da amamentação.
“Gera muita aflição para as
mães quando elas têm o diagnóstico de covid-19, pela facilidade de contágio. Então, é
um momento de muita angústia devido à proximidade do
bebê com a mãe no momento
da amamentação, já que é
um momento de carinho,

de amor, de troca de afeto
entre eles. Além de todos os
cuidados, é importante falar
das máscaras, que precisam
ser cirúrgicas. Muitas mães
amamentam usando máscaras de tecido e a orientação é
que para resguardar melhor a
criança é necessário o uso da
máscara cirúrgica, porque garante uma segurança maior’,
disse o pediatra.
Hemilainy tomou todos os
cuidados e, além de proteger
a Ana Luísa, acredita que não
passou a doença para mais
ninguém da família. “A Ana
Luísa não apresentou nenhum
sintoma, eu nem cheguei a
fazer o teste nela, não me
preocupei. Se ela pegou, foi
totalmente sem sintomas. Em
casa ainda tem meu esposo e
meus outros dois filhos, Isaque de 7 anos e a Isabela de
4, nenhum deles pegaram, só
eu mesmo”, finalizou.
 ALTERNATIVAS
Mas, não são todas as
mães que se sentem seguras
para continuar amamentando durante a recuperação
da covid-19, ou até mesmo
em casos de complicações
mais graves provocadas pela
doença que impossibilitam a
mãe de ter o contato com a
criança. Para estas ocasiões,
os especialistas afirmam que
é possível coletar o leite
materno de forma segura e

continuar oferecendo para a
criança ou, no caso da interrupção, estimular a produção
do leite quando a mãe estiver
saudável novamente.
“Caso a mãe decida por
não amamentar, tem a ordenha do leite materno. Que
é uma forma de estimular a
lactação e esse leite pode
ser fornecido para a criança.
Mas, caso fique um tempo de
10 a 15 dias sem amamentar,
a gente também pode fazer
o uso da relactação, que é
quando a gente usa uma sonda, fornecendo o leite da mãe
ou outro leite, fazendo esse
processo no seio da mãe. É
um processo de auxiliar na
lactação da mãe” comentou
Douglas.
 CUIDADOS
Todo cuidado é necessário. Mesmo sem evidências de
que a transmissão da doença
aconteça pelo leite materno,
existe um grande risco de,
ainda assim, a criança ser
contaminada pelo coronavírus.
“Mesmo tomando todos os
cuidados, é preciso sempre
estar atento à saúde do bebê
e ficar de olho se ele iniciar
com febre, falta de ar ou desinteresse para mamar. Caso
apresente algum sintoma,
deve procurar assistência médica com o pediatra imediatamente”, esclarece o pediatra.
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LEGISLATIVO
ALINE REZENDE/CMU

Vereador Murilo
Ferreira é o autor
do Projeto de Lei

Câmara aprova projeto para

coibir festas clandestinas
|

PROPOSTA PREVÊ MULTAR DONOS DE IMÓVEIS CEDIDOS PARA FESTAS

 FERNANDO NATÁLIO

A

Câmara Municipal de
Uberlândia aprovou
nesta segunda-feira
(10), em primeira discussão,
um Projeto de Lei que estabelece multa para proprietários
de imóveis urbanos e rurais
que cederem suas propriedades para a realização de
festas clandestinas com finalidade comercial. A punição
será para casos registrados
durante a pandemia do novo
coronavírus.
O projeto, de autoria do ve-

reador Murilo Ferreira (Rede),
deverá ter ser votado em segunda discussão nas próximas
sessões do Legislativo municipal. Na primeira discussão,
a matéria foi aprovada por 23
votos favoráveis. Foram registrados também dois votos contrários e houve uma abstenção.
Na última semana, durante
a quarta sessão ordinária da
Câmara neste mês de maio, o
parecer contrário ao projeto já
havia sido derrubado. Ele foi
rejeitado por 17 votos contrários. Foram computados, ainda, quatro votos favoráveis ao
parecer. Houve uma abstenção

e três ausências na ocasião.
Nesta segunda (10), durante a votação em primeira
discussão da proposição, o
autor do projeto, vereador
Murilo Ferreira, defendeu a
aprovação do projeto. “Enquanto irresponsáveis, sem
alvará de funcionamento, sem
autorização da Prefeitura, realizam festas clandestinas que
a cada dia multiplicam-se mais
em nossa cidade”.
O parlamentar disse também que acredita que ainda
neste mês a proposição se
tornará lei. “Essa proposta tem
por objetivo coibir a realização

dessas festas como forma de
evitar que os participantes se
exponham ao risco da contrair
o vírus e também de difundi-lo
entre outras pessoas de seu
convívio”, completou.
O vereador também disse
que, devido à dificuldade de
identificar os organizadores
dos eventos clandestinos, “a
solução para tentar inibir a sua
realização é multar os proprietários dos imóveis que são alugados para os mais diversos
tipos de festas, pois só assim
deixarão de ceder e de ser
coniventes com a realização
dessas reuniões clandestinas”.
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Prefeitura recebe doações
de movimento adventista
|

MANTIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL

 DA REDAÇÃO

A

Prefeitura de Uberlândia
recebeu, nesta segunda-feira (10), 100 cestas
básicas doadas pela Associação da União E. Brasileiro dos
Adventistas do Sétimo Dia ao
município. A generosidade do
ato, representada pelo pastor
Claudiney dos Santos e por
Júlio César Brito, diretor financeiro da associação, foi recebida pelo prefeito Odelmo Leão
e pela secretária municipal do
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (Sedesth),
Título emitido pela:

CLEITON BORGES/SECOM/PMU

Iracema Marques.
“Com a ajuda de grandes
parceiros como eles, estamos
entregando alimentos todos os
dias para cerca de duzentas
famílias. Faço questão de deixar meus agradecimentos por
cada doação que potencializa
essa rede de ajuda tão necessária” disse o prefeito Odelmo
Leão.
 DOAÇÕES
Empresas, Instituições ou
pessoas interessadas em realizar doações semelhantes

Título de Capitalização

Filantropia Premiável

Entidade beneficente:

Doação foi feita
nesta segunda (10)
para contribuir no Kit Alimentação Social podem entrar em
contato via e-mail: kitsocial@
uberlandia.mg.gov.br ou pelo
telefone (34) 3239-2800. A

GANHADORES DO SORTEIO
REALIZADO EM 09/05/2021
Você pode ajudar a APAE BRASIL comprando
o TRIÂNGULO DA SORTE e cedendo o direito de resgate.

30 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000,00 (Valor líquido R$ 1.000,00)
202.045 - Maria de Lourdes Maciel Amâncio / Rua Alexandre Marques, 552 / Martins - Uberlândia-MG / PDV: JBCR
133.025 - Carlos Roberto da Silva / Rua Imperatriz do Maranhão, 333 / Amazonas - Iturama-MG/ PDV: Pão Doce
112.519 - Enival Costa e Silva / Rua Daniel da Silva Oliveira, 226 / Beijar Flor I - Uberaba-MG / PDV: Natanael
162.683 - Francisco Mauro Rodrigues Pinto / Rua Monlevade, 390 / Daniel Fonseca - Uberlândia-MG / PDV: Marta do Tibery
060.282 - Gilmar Alves / Rua Quatro, 43 / Residencial 200 - Uberaba-MG / PDV: Dircea Assis
001.124 - Edmílson Souza da Silva / Rua João Martins Cortes, 610 / Santa Rita - Monte Carmelo-MG / PDV: Supermecado Boa Sorte
090.790 - José Luís Almeida / Rua do Desejo, 300 / São Francisco - Uberlândia-MG / PDV: Polianne Nayara
086.653 - Geni Rodrigues Costa / Rua dos Pianos, 775 / Taiamam - Uberlândia-MG / PDV: Rita
139.210 - Alexandre Moreira Santos / Rua Curitiba, 1153 / Brasil - Uberlândia-MG / PDV: Bretas Roosevelt - Fábio
080.149 - Evaldo Gomes Cardoso / Av Mato Grosso, 1491 / Centro - Araguari-MG / PDV: Gilmar Cândido Ribeiro
088.551 - Marilsa Abadia Pires de Souza Silva / Rua Monte Alegre, 427 / Pirapitinga - Ituiutaba-MG / PDV: Rejane
084.036 - Cristiano Azevedo dos Reis / Rua da Lavoura, 2380 / Minas Gerais - Uberlândia-MG / PDV: Lisley
044.142 - José Abadio Alves / Av. Sant Clair de Melo, 77 / Centro - Indianópolis-MG / PDV: Ivo do Bar
077.033 - Maria Eduarda Franca da Silva / Rua Antenor Airosa Machado, 339A / Petrópolis - Monte Alegre de Minas-MG / PDV: Dinamar Pereira
035.515 - José Eurípedes de Oliveira / Rua Djalma Sebastião Da Costa, 274 / Antônia Cândida - Uberaba-MG / PDV: Eunice Aparecida
202.007 - José Geraldo da Silva Rocha / Av. João Pessoa, 720 / Martins - Uberlândia-MG / PDV: JBCR
203.209 - Arlene Reis Braga Silva / Rua Paulo Maia, 840 / São Jorge - Uberlândia-MG / PDV: Tânia Ronualdo
160.522 - Cleideomar Luíz da Silva / Rua Do Hino, 137 / Dom Almir - Uberlândia-MG / PDV: Rosa Dias
258.271 - Patrícia Magalhães da Mata / Rua Cobertura, 431 / Laranjeira - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
142.613 - Fernando Ildefonso Torres / Rua Ângela Barcelos, 30 / Pão de Açúcar - Araxá-MG / PDV: Padaria Pingo de Mel
118.119 - Luís Fernando Alves / Rua Ivanilda Delduque de Sousa, 130 / Trancredo Neves - Uberaba-MG / PDV: Evandro Super Maxi
211.319 - Regina da Conceição Avelina / Rua Corumbá, 56 / Jardim Esperança - Patos de Minas-MG
155.434 - Sílvia Barbosa de Oliveira Silva / Rua Washington Luiz Brás, 90 / Gaivotas - Araguari-MG / PDV: Paulinho Pé Quente
112.694 - Carla Cristina Alves de Melo / Rua Dr. Pedro Baldo, 394 / Alfredo Frei IV - Uberaba-MG / PDV: Ivone Pé Quente
189.580 - Rafaela Cristina Abdalla / Av Raul Jardim, 701 - Bl. 22 Apto. 403 / Residencial Palmeiras - Uberaba-MG
067.022 - Ana Lúcia de Sousa Magalhães / Rua Correia, 387 / São Francisco - Patos de Minas-MG / PDV: Tuca
216.531 - Fabrício Batista Sanquineto / Rua Vinte e Quatro, 351 - Casa 5 / Tupã - Ituiutaba-MG
253.709 - Maria Lúcia de Faria Rodrigues / Rua Cobertura, 49 / Larajeiras - Uberlândia-MG / PDV: Aplicativo
020.882 - João Antônio Coutinho / Av. Cap. Teófilo Lamounier, 327 / Amoroso Costa - Uberaba-MG / PDV: Bar do Magrelo
216.769 - Analu Alves Ricardo Soares / Av. Sete de Setembro/ Novo Mundo - Ituiutaba-MG / PDV: Maurita Souza

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

Sedesth fica responsável pelas medidas para recolher e
distribuir os alimentos dentro
do programa de kit alimentação
social.
1º Prêmio R$ 10.000,00

(Valor líquido de R$ 10.000,00)
105.569
Edyl de Lima Leão
Rua da Jaguatirica, 211
Res. Pequis - Uberlândia-MG
PDV: Padaria Anjo Gabriel
BOLAS: 39 26 27 37 07 10 42 50 21 14 28 16 11 47 09 03 58
13 51 40 33 01 38 52 49 02 55 08 17 06 45 36 20 04 35 19 30

2º Prêmio R$ 10.000,00

(Valor líquido de R$ 10.000,00)
112.604
João Miguel Julião
Rua Alfen Paixão, 901
Mercês - Uberaba-MG
PDV: Ivone Pé Quente
BOLAS: 53 30 07 39 08 28 54 06 19 12 24 02 51 52 59 04 13
32 38 46 56 60 14 11 15 47 50 41 31 45 16 17 35 58 01 18

3º Prêmio R$ 20.000,00

(Valor líquido de R$ 20.000,00)
090.043
Laila Bernardes Mendes Louredo
Rua Samanea, 26
Jardim Maanaim - Uberlândia-MG
PDV: Laís - Banco do Brasil - Patrícia
BOLAS: 07 20 05 52 58 45 59 51 25 19 49 44 04 31 56 01 18 08
16 43 03 46 55 27 30 15 54 02 32 41 35 40 53 36 17 48 39 47

4º Prêmio 1 Casa a escolher no valor de
R$ 300.000,00 + 1 Honda Civic 0Km
(Sugestão de uso do prêmio no valor líquido
total de R$ 400.000,00)
247.494
Cacildo Roberto Ribeiro
Rua Gustavo Maia de Menezes, 1305
Vila Pádua - Iturama-MG
PDV: Aplicativo
BOLAS: 46 42 03 05 15 16 40 45 56 14 50 29 17 18 19 52 02 36
04 21 35 07 30 20 24 22 12 47 32 10 58 49 09 48 11 38 26 59

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

Pessoas com comorbidades

começam a ser vacinadas
|

IMUNIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS ACONTECE NO GINÁSIO DO UTC
VALTER DE PAULA/SECOM/PMU

 DA REDAÇÃO

A

Prefeitura de Uberlândia
deu início, nesta segunda-feira (10), a fase I da
vacinação das pessoas com
comorbidades de acordo com
o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da
Saúde.
Dentro da fase I, começaram a ser convocados:
– Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
– Pessoas com Síndrome
de Down, independentemente
da idade;
– Pessoas com doença
renal crônica em terapia de
substituição renal (diálise),
independentemente da idade;
– Gestantes com comorbidades, independentemente
da idade;
A vacinação acontece no
ginásio do UTC (entrada pela
Cipriano del Fávero). A confirmação do agendamento das
pessoas cadastradas é feita
por mensagem de texto no celular (SMS) e também pode ser
conferida no Portal da Prefeitura. Devem comparecer aos
locais de vacinação somente

Vacinação para novo
grupo começou
nesta segunda (10)
as pessoas que receberam a
confirmação do agendamento.
Todo o fluxo do agendamento é pensando na capa-

cidade de atendimento dos
pontos de vacinação dentro
do Ginásio do UTC. Por isso,
a Prefeitura de Uberlândia

reforça a necessidade de as
pessoas respeitarem o horário
do agendamento para evitar a
formação de filas.

CRIME

Mulher coloca fogo no marido no Jardim Canaã
 REDAÇÃO

Um homem, de 34 anos,
teve mais de 70% do corpo
queimado após a esposa
atear fogo contra ele, na
madrugada deste domingo
(9), no bairro Jardim Canaã,
em Uberlândia. A autora, de
30 anos, também ateou fogo
contra si mesma e teve cerca
de 30% do corpo queimado.
Segundo informações da
Polícia Militar (PM), o fato

ocorreu em uma casa na rua
Lídia. Os policiais e o Corpo
de Bombeiros foram acionados por um vizinho que ouviu
gritos vindos da residência.
Ao chegarem no local, os
militares encontraram uma
amiga do casal, que contou
que horas antes estava em
uma confraternização com
eles. Após todos irem embora
da festa, ela recebeu uma ligação da mulher dizendo que
a casa estava pegando fogo

e foi até o local.
Os dois foram encaminhados às pressas ao Hospital
de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia (HCUFU). Na unidade de saúde,
os policiais conseguiram
conversar com a mulher e
ela confessou que havia jogado álcool no marido e, em
seguida, ateou fogo. Minutos
depois, colocou fogo em si
mesma. Ela não informou por
qual motivo cometeu o crime.

O Diário de Uberlândia
entrou em contato com o
HC-UFU, na manhã desta
segunda-feira (10), e solicitou
o estado de saúde da vítima
e da autora. A assessoria
de imprensa informou que
a mulher estava sob escolta
policial, não sendo possível
repassar o estado dela. Em
relação ao homem, o estado
dele era grave, porém estável.
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Banco propõe um
limite de saque
de R$ 500 por dia

BC abre consultas para
saques e trocos via Pix
|

CONSUMIDOR PODERÁ FAZER ATÉ QUATRO RETIRADAS SEM TARIFAS POR MÊS

 AGÊNCIA BRASIL

A

té 9 de junho, correntistas e clientes de todo o
país poderão apresentar sugestões para que o Banco
Central (BC) aperfeiçoe dois
novos serviços que farão parte
do Pix, sistema instantâneo de
pagamentos em vigor desde
novembro do ano passado. O
BC abru consulta pública sobre
o Pix Saque e o Pix Troco.
Os dois serviços deverão
entrar em funcionamento no
segundo semestre, mas o
BC aguarda o resultado da
resultado da consulta pública
para implementar melhorias
ou mudanças. No Pix Saque,
o consumidor poderá transferir

o valor que deseja sacar para
a conta de uma loja e retirar o
valor por dinheiro. No Pix Troco, o consumidor poderá pagar
uma compra via Pix com valor
superior ao da mercadoria ou
do serviço e receber a diferença em espécie.
Por enquanto, o BC propõe
um limite de saque de R$ 500
por dia, com quatro retiradas
por mês sem tarifas, seja no
Pix Saque ou no Pix Troco.
A partir daí, as instituições
financeiras poderão tarifar os
saques subsequentes. A regra,
no entanto, poderá mudar conforme as sugestões recebidas
na consulta pública.
Em relação ao Pix Saque,
a proposta do Banco Central
consiste em que o cliente

transfira a quantia que deseja
retirar para a conta da loja por
meio de um código QR (versão
avançada do código de barras).
Basta o usuário abrir o aplicativo do banco no celular, apontar
a câmera do celular para o
código QR em um equipamento
da loja para a transação ser
autenticada no Pix e o valor ser
transferido.
Segundo o BC, os novos
serviços trarão mais praticidade para os clientes e aumentarão a competição no sistema
financeiro. Bancos digitais
(sem agência física e sem
caixas eletrônicos) poderão
fechar parcerias com lojas para
oferecer saques com custos
mais atraentes.
Em cidades menores, sem

agências bancárias ou caixas
eletrônicos, o próprio comércio
se encarregaria de cumprir
o papel de fornecer dinheiro
em espécie e movimentar a
economia. Para as lojas, as
duas funcionalidades podem
ser atraentes, ao reduzir a
quantidade de dinheiro em
caixa no fim do dia e diminuir a
possibilidade de assaltos.
Caberá aos estabelecimentos comerciais e às instituições
financeiras definir regras como
horários de funcionamento do
Pix Saque e do Pix Troco, exigência de valores mínimos ou
imposição de condições como
retiradas em valores múltiplos
de R$ 10 e oferta simultânea
dos dois serviços ou de apenas
um deles.
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procurase.seguranca.mg.gov.br

AJUDE-NOS A ENCONTRAR ESTAS PESSOAS

LIGUE 181 PARA DENUNCIAR.

O sigilo é GARANTIDO.

NOME: Dalmo Gomes dos Santos
APELIDO: Rebelde, Natureza,
Truta ou Pantera
IDADE: 39 anos
PROCURADO POR: Homicídio,
extorsão mediante sequestro

NOME: Márcio Carmo Pimentel
APELIDO: Ian, Yan, Branco ou Gordo
IDADE: 40 anos
PROCURADO POR: Sequestro
e cárcere privado, latrocínio, roubo
e associação criminosa

NOME: Joaquim Daniel da Conceição
Magalhães
APELIDO: Paulista
IDADE: 30 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Fábio Antônio Gallego
APELIDO: Gordo, Paulista ou Tufão
IDADE: 44 anos
PROCURADO POR:
Extorsão mediante sequestro

NOME: Clébio Pereira Rosa
APELIDO: Clebim ou Bim
IDADE: 42 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Marcos Cardoso
Santana
APELIDO: Gordo
IDADE: 31 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Jonathan Henrique de Assis Teixeira
APELIDO: Costela, Jon ou Jow
IDADE: 29 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas, homicídio

NOME: Roger da Silva Galdino
APELIDO: Dentão
IDADE: 34 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Joldean Lopes de Oliveira
APELIDO: Nego
IDADE: 33 anos
PROCURADO POR:
Porte ilegal de arma de fogo

NOME: Diogo Gomes Zacarias
IDADE: 27 anos
PROCURADO POR:
Roubo

NOME: Julio Cesar de Jesus Silva
APELIDO: Melequinha
IDADE: 34 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas, homicídio

NOME: Bruno Vieira Januário da Silva
APELIDO: Brunin
IDADE: 31 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Alvair dos Santos Oliveira
IDADE: 38 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Varni Clévio Queiroz Souza
APELIDO: Varnin, Varlin ou Varlinho
IDADE: 33 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Osmar Celestino dos Santos
IDADE: 40 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Rafael Carlos da Silva Ferreira
APELIDO: Paraíba
IDADE: 30 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Lucas Menezes da Cruz
IDADE: 34 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Emanuel Monteiro Caires
APELIDO: Nino
IDADE: 35 anos
PROCURADO POR:
Homicídio

NOME: Françoar Correia dos Santos
APELIDO: Gordo
IDADE: 31 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

NOME: Dionathan da Cruz Silva
IDADE: 32 anos
PROCURADO POR:
Homicídio, roubo

NOME: Marcos Paulo dos Santos Queiroz
APELIDO: Preto
IDADE: 34 anos
PROCURADO POR:
Tráfico de drogas

Utilize seu leitor QR Code.

Acesse no seu smartphone.

Estas pessoas têm
mandado de prisão
expedido pela Justiça.
Saiba mais em:
procurase.seguranca.mg.gov.br

O Disque Denúncia é sua ferramenta
pela segurança. A ligação é anônima, o
sigilo absoluto e você ainda recebe uma
senha para acompanhar as investigações.
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COVID-19

Fiocruz apura transmissão

entre crianças e adultos
|

LEVANTAMENTO FOI REALIZADO ENTRE MAIO E SETEMBRO DO ANO PASSADO

 AGÊNCIA BRASIL

U

m estudo coordenado
pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) em parceria com outras instituições
de pesquisa constatou uma
transmissão mais frequente
da covid-19 de adultos para
crianças do que de crianças
para adultos, em um grupo de
voluntários de uma comunidade do Rio de Janeiro.
Parte das conclusões foram
divulgadas nesta segunda
(10) pela Agência Fiocruz de
Notícias, mas o trabalho será
publicado no artigo “A dinâmica
da infecção de Sars-CoV-2 em
crianças e contatos domiciliares em uma comunidade pobre
do Rio de Janeiro”, na revista
científica Pediatrics, Official
Journal of the American Academy of Pediatrics.
O estudo foi realizado entre maio e setembro do ano
passado e contou com um
grupo de 667 participantes que
viviam em 259 domicílios de
uma comunidade pobre do Rio
de Janeiro. Entre as pessoas

observadas pelos pesquisadores, havia 323 crianças, 54
adolescentes e 290 adultos.
Os autores destacam que os
resultados referem-se ao local
e período específico que foram estudados e também não
consideram as novas variantes
do SARS-CoV-2 que circulam
no país.
Testes PCR e de sorologia
(IgG) realizados detectaram
que 45 crianças com menos de
14 anos foram infectadas pelo
novo coronavírus (covid-19),
sendo que 26 delas tiveram
contato com um adulto também
positivo e 19 com adultos sintomáticos que não consentiram
em fazer o teste. A pesquisa
observou também uma proporção maior de crianças com
menos de um ano infectadas,
em comparação com grupos
pediátricos de outras idades.
O estudo revela que cerca
de um terço do grupo pesquisado havia tido contato com o coronavírus em agosto, enquanto
o percentual geral da cidade no
mesmo período era de 7,5%.
A hipótese dos pesquisado-

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo e respectiva
Secretaria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº
0936353-20.2014.8.13.0702 (PJe), requerida por Distribuidora Domingues Comercio e Industria Ltda em
face de Jhoni Martins Vanzin. Narra a Exequente que é credora do Executado da quantia de R$
15.301,25, referente a um Termo de Confissão de Dívida, operação celebrada em 03/02/2012. E como o
Executado não foi encontrado para citação, é o presente Edital expedido com a finalidade de CITAR e
chamar o Executado, Jhoni Martins Vanzin, inscrito no CPF 005.503.271-00, para os termos e atos da
supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de R$ 15.301,25, referente ao principal,
acessórios e 10% sobre o valor da execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de integral
pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, caso
queira, opor à execução por meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias.
Faculto à parte ré optar em promover o depósito de 30% do valor atualizado do débito e parcelar o
restante em até 06 (seis) vezes na forma (art. 916 do CPC). Assim, para conhecimento de todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de
costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário – Minas Gerais” e duas vezes no jornal local de
grande circulação. Uberlândia, 13 de abril de 2021. Eu, Camila Carrijo Rodovalho Rodrigues Martins,
Gerente de Secretaria, o digitei, subscrevi.(a) CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 062/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço Item" - Exclusivo ME e EPP. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e
Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo
Licitatório nº 062/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item", no
dia 25 de maio de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, para aquisição de diversos
equipamentos para uso das equipes de manutenção, em atendimento à Diretoria Técnica. Edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 10 de maio de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AGÊNCIA GAZETA

Estudo foi realizado
com um grupo de
667 participantes
res era de que, se a transmissão ocorre principalmente de
adultos e adolescentes para
crianças, eles teriam um pico
de prevalência de anticorpos
IgG antes das crianças, o que
foi confirmado na análise.
“A menos que essas crianças fossem portadoras do Sars-CoV-2 por um longo período,
nossos resultados são compatíveis com a hipótese de que
elas se infectam por contatos
domiciliares, principalmente
com seus pais”, diz um trecho
do artigo publicado pela Agência Fiocruz de Notícias. “As
crianças incluídas no estudo
não parecem ser a fonte da
infecção de Sars-CoV-2 e mais
frequentemente adquiriram o
vírus de adultos”.
Os pesquisadores ponderam, entretanto, que os testes
foram realizados em um período em que as escolas estavam
fechadas no Rio de Janeiro.
Desse modo, os adultos podem
ter tido um papel de propagador
mais importante porque continuaram expostos ao vírus ao
sair para trabalhar fora de casa.
O artigo sugere que, em um
cenário semelhante ao estudado, “escolas e creches poderiam potencialmente reabrir se
medidas de segurança contra a
covid-19 fossem tomadas e os
profissionais adequadamente
imunizados”.

Os cientistas defendem que
compreender o papel das crianças na dinâmica de transmissão
é de importância fundamental
para diversas estratégias de
enfrentamento da pandemia,
como a reabertura segura das
escolas. Além disso, eles alertam que é necessário incluir as
crianças nos estudos clínicos
de vacinação.
“Se os adultos forem imunizados e as crianças não, elas
podem continuar a perpetuar a
epidemia. Se no mínimo 85%
dos indivíduos suscetíveis
precisam ser imunizados para
conter a pandemia da covid-19
em países de alta incidência,
esse nível de proteção só pode
ser alcançado com a inclusão
de crianças em programas de
imunização, principalmente no
Brasil, onde 25% da população
têm menos de 18 anos”, diz o
artigo.
O estudo foi coordenado
pela chefe do Laboratório de
Pesquisa Clínica em Doenças
Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro
Chagas (INI/Fiocruz), Patrícia
Brasil. Além de outros pesquisadores da Fiocruz, participaram do trabalho cientistas
da Universidade da Califórnia
(UCLA) e da London School of
Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM).
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Classificação para Copa do
Mundo de 2023 acontece
entre junho e julho

Por Mundial, Brasil abre

mão do pré-olímpico

| PREPARAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS COINCIDE COM TORNEIO POR LUGAR EM TÓQUIO
 AGÊNCIA BRASIL

A

Confederação Brasileira
de Rugby (CBRu) anunciou nesta segunda-feira
(10) que a seleção masculina
não disputará o pré-olímpico
mundial para os Jogos de
Tóquio (Japão), entre os dias
19 e 20 de junho, em Mônaco.
Segundo a entidade, a decisão foi tomada por conta da
preparação dos Tupis (como
é conhecida a equipe) para as
eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, entre junho e julho.
“A pandemia da covid-19 no
país também influenciou na decisão. Por conta dos protocolos

sanitários, atletas que atualmente não treinam pela seleção e que poderiam compor o
elenco de sevens [modalidade
disputada na Olimpíada, com
sete jogadores de cada lado,
diferentemente do rugby XV,
mais tradicional, com 15 atletas
por equipe], estão sem disputar
partidas oficiais há meses. Este
fato trouxe preocupação ao
departamento médico da CBRu
pela possibilidade de lesionar
atletas expostos a cargas excessivas sem a preparação
adequada”, argumentou a
confederação, em comunicado
à imprensa.
“Também causou preocu-

pação que atletas de fora da
bolha, incorporados ao elenco
na repescagem mundial, pudessem trazer contaminação
da COVID-19 à bolha que
disputará vaga na Copa do
Mundo”, completou a nota da
CBRu, que afirma ter tomado
a decisão “de forma conjunta
com o Comitê Olímpico do
Brasil (COB)”.
O Brasil havia se credenciado à repescagem para Tóquio
com o vice-campeonato do
pré-olímpico sul-americano,
realizado há dois anos, em
Santiago (Chile). Chile, Jamaica, México, França, Irlanda,
Samoa, Tonga, Uganda, Zim-

bábue, China e Hong Kong são
as demais seleções classificadas para o torneio em Mônaco,
que dá uma vaga aos Jogos.
Quanto às eliminatórias da
Copa, o Brasil estreia dia 26 de
junho, contra o Paraguai, em
local a ser definido. Se vencer,
enfrenta o ganhador do confronto entre Chile e Colômbia,
em 11 de julho, e o Uruguai
no dia 17, em um triangular.
As partidas serão realizadas
no estádio Charrua, na capital
uruguaia Montevidéu. As duas
melhores seleções do triangular encaram Estados Unidos e
Canadá na fase final do classificatório.
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PRAIA SAI DA COPA
E ENCARA A LIGA
Com um gol de Jackson no último minuto de jogo, o Corinthians
se classificou para as oitavas de
final da Copa do Brasil de Futsal,
no sábado passado. O time paulista perdia para o Praia Clube
Uberlândia até ao finalzinho da partida, mas o empate por 1 a 1 (foto)
garantiu o time na próxima fase.
Como venceu o primeiro jogo
por 3 a 1, o Corinthians jogava por
um empate para avançar. O Praia
precisava vencer para forçar a
prorrogração. E quase conseguiu
isso, quando abriu o placar com
o pivô Rodrigo de Oliveira Viana
Gemi (Rodrigo Viana). O time
mineiro segurou o placar durante
todo o jogo, mas sofreu o revés no
último minuto.
O Corinthians enfrentará nas
oitavas de final o vencedor do
duelo entre Minas Tênis e São José
dos Campos (SP). O time paulista
leva vantagem por ter vencido o
jogo de ida, em Belo Horizonte, por
3 a 2. A partida de volta será no dia
18 de maio.
O time uberlandense, dirigido
pelo técnico Marcelo José Duarte,
o Morcego, foi eliminado pelo poderoso Corinthians Paulista, mas
fez duas grandes partidas. Na
derrota de 3 a 1, no jogo de ida, em

seu ginásio, o time foi agressivo,
encarou a equipe paulista e criou
várias oportunidades, mas esbarrou num goleiro que estava em
tarde inspirada. No jogo da volta,
em São Paulo, a equipe praiana
repetiu uma boa atuação, soube
como fazer a vantagem e segurar
o resultado, mas acabou tomando
o gol de empate na última volta do
relógio, resultado que deu a classificação ao time corintiano para a
próxima fase.
Eliminado da Copa do Brasil
logo na primeira série, diante do
Corinthians, o Praia Clube vai
começar agora uma outra jornada
também difícil, a Liga Nacional. E
vai iniciar a disputa diante de um
adversário também de ponta, o
Minas Tênis Clube, que sempre
faz grande disputa com os praianos. A partida está marcada para
a próxima quinta-feira (13), às 19
horas, no ginásio da Arena Minas,
na capital mineira.
A Liga Nacional de Futsal já
está em andamento, com jogos de
acordo com as possibilidades dos
clubes devido a pandemia e compromissos outros. As 23 equipes
estão distribuídas em três grupos,
dois com 8 equipes e um com sete.
O Praia Uberlândia está no Grupo
C, junto com Campo Mourão, Tubarão, Brasília, Pato Branco, Minas
Tênis, Marechal e Foz Cataratas.

Além do jogo de estreia na
LNF 2021, na próxima quinta-feira (13), o Praia já tem marcados
estes jogos: dia 21/05, 21h, contra
o Brasília, no Distrito Federal; dia
28/05, 18h30, na Arena Praia,
contra o Pato Branco; dia 2/06,
19h, na Arena Praia, contra o Foz
Cataratas.
ATLÉTICO E AMÉRICA
DECIDEM O MINEIRO
O Atlético não deu chance para
zebra. A vitória escapou, mas o
empate em 1 a 1 foi mais do que
suficiente no jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro 2021,
desta vez no Mineirão. Depois de
aplicar 3 a 0 na partida de ida, o
Galo poupou alguns titulares e
se classificou no duelo de reedição da final estadual de 2020. O
Tombense fica pelo caminho, com
o título simbólico de campeão do
interior (irá disputar a Recopa).
Já o alvinegro irá para a 15ª final
seguida no Campeonato Mineiro,
recorde nacional que começou em
2007. Irá em busca da 46ª taça da
competição.
Na outra série das semifinais,
após quatro anos, o América está
de volta à final do Campeonato Mineiro. O time comandado
pelo técnico Lisca confirmou sua
vaga na tarde deste domingo ao

derrotar o Cruzeiro por 3 a 1, no
Independência. No jogo de ida, no
Mineirão, a equipe americana já
havia vencido por 2 a 1. Sua última
participação na decisão havia sido
em 2016, quando acabou conquistando o título.
O adversário na final será o
Atlético, que passou com extrema
facilidade pelo Tombense e é o
grande favorito ao título por todo
investimento feito para a temporada. A equipe alvinegra é a atual
campeã. América e Cruzeiro já
se enfrentaram 375 vezes, com
105 triunfos do time americano, e
158 da equipe celeste. Outros 112
jogos terminaram empatados.
Atlético e América confirmaram
o favoritismo na fase semifinal do
Campeonato Mineiro. Eliminaram
Tombense e Cruzeiro, respectivamente, e farão a decisão do
Estadual em 2021. Os dois representantes do Estado na Série A
do Brasileiro voltam a duelar na
final pela terceira vez nos últimos
10 anos.
A FMF ainda irá oficializar, mas
as finais do Campeonato Mineiro
2021 serão primeiro no Independência, com mando do América,
domingo que vem, e no outro sábado, no Mineirão, já que o Atlético
terá Libertadores (Deportivo La
Guaira) na terça seguinte.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS
VENDA
APARTAMENTOS
JARDIM BOTÂNICO – Vendo um
apartamento novo com 3/4,
uma suíte, sacada, elevador,
área de serviço independente e
uma vaga de garagem. Contato
Silvio 34 99153-3191.
CASAS
TAIAMAN - Vendo uma casa
com 3/4 - 1 suíte, sala, copa,
cozinha, banheiro social, área
com churrasqueira, piscina e
lavanderia. Área total 270 m².
Contato 34 99196-7712 Janaina
TERRENOS
CANAÃ - Ótimo para construtor, vendo ótimo lote, financiamento direto com a Imobiliária,
entrada de apenas R$ 8.880,00
+ 180 parcelas iniciais de R$
959,99 ou R$ 92.800,00 à vista. 3211-0216, 99978-8098,
99688-0216, Avelar Imóveis,
Creci MGJ5925
JARDIM CANAÃ – Vendo terreno medindo 250 metros
quadrados - murado nas laterais. Contato Silvio 34 991533191.
MORADA NOVA - Oportunidade, vendo terreno, 250m²,
desmembrado. Financiamento

direto com Avelar Imóveis. Entrada R$ 5.280,00 + 180x R$
570,00 (iniciais). 3211-0216,
99978-8098, 99688-0216, Creci
MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote,
esquina, próximo ao Shopping
Park, área 250m². 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
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 soldador
com mais de 2 anos de experiência na carteira, enviar currículo
para 99976-0931 (whatsapp) ou
nsrecuperadora@gmail.Com
ESTÁGIO EM VENDAS NO SEGMENTO DE TECNOLOGIA - realizar venda dos produtos através
dos canais de relacionamento
(whatsapp), oferecer o melhor
atendimento ao cliente esclarecendo dúvidas na pré e pós venda.Horário: segunda a sexta 09h
às 15h. Requisitos: desejável conhecimento de informática e estar
cursando ensino superior em
administração, marketing, tecnologia da informação ou áreas afins. Interessados enviar currículo

para o email: contato@cdludi.
Org.Br
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO/
LOGÍSTICA - realizar atividades
diversas no setor administrativo/
logística, bem como separação
de pedidos, selagem de produtos,
reposição e organização de mercadorias na loja, auxílio na contagem, organização do estoque
e lançamento de notas fiscais
e faturamento. Segunda a sexta 09h00 às 15h00 ou 12h00 às
18h00. Requisitos: estar cursando o ensino superior em administação ou logística.Benefícios:
bolsa auxílio r$700,00 + vale
transporte.Interessados enviar
currículo para o email: contato@
cdludi.Org.Br
AUXILIAR DE DEPÓSITO - r$
1.200,00 (Mês), clt.Empresa especializada em material elétrico.
Separação de mercadoria, organização de estoque,controle de
entrada e saída. Segunda à sexta-feira 08:00 às 17:30 e sábado
08:00 às 12:00. Requisitos: ensino médio completo. Desejável experiência com o mesmo segmento. Benefícios: vale transporte e
vale alimentação.Interessados
enviar currículo para o email:
contato@cdludi.Org.Br
SECRETÁRIA - r$ 1.500,00 (Mês),
clt. Emitir guias de convênios,
faturamento de guias, controle
de estoque, contas a pagar e
receber, fechamento de caixa.
Segunda à sexta das 08h00 às
18h30. Requisitos: ensino médio
completo ou cursando superior.
Benefícios: vale transporte. Sobre a empresainteressados enviar currículo para o email: contato@cdludi.Org.Br
VENDEDOR(A) SHOPPING - r$
1.260,00 (Mês), clt. Vendas de
roupas e acessórios em geral.
Horário:48h semanais, escala de
trabalho aos domingos com folga
na semana. Requisitos: experiências com vendas. Benefícios:
vale
transporte,comissionamento com mínimo garantido r$
1.260,00 (Comissão 4,5% a 4,8%).
Interessados enviar currículo
para o email: contato@cdludi.
Org.Br
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ATENDENTE DE FARMÁCIA atendimento e vendas no balcão,
atendimento ao cliente via telefone e whatsapp, recebimento de
pedidos via redes sociais.Horário
de trabalho: segunda à sexta das
15h00 às 23h00 / sábado ou domingo: das 12h00 às 23h00. Requisitos: ter vivência de no mínimo
06 meses com atendimento em
drogarias, vivência em word, excell e redes sociais. Desejável:
morar próximo uai roosevelt, ter
veículo próprio. Interessados enviar currículo para o email: contato@cdludi.Org.Br
RECEPCIONISTA - r$ 1.300,00
(Mês), clt. Atendimento ao cliente via telefone, presencial,
email e whatsapp. Fazer postagen em redes sociais sobre os
serviços da empresa, realizar
cotação de produtos e materiais
para utilização interna, receber
amostras de solo e encaminhar
para análise, fazer cadastro dos
clientes no sistema interno, controle de estoque e contagem de
materiais de uso interno.Horário
de trabalho: segunda à sexta das
08h00 às 17h30 com 01h30 de
intervalo e sábado das 08h00 às
12h00. Requisitos: ensino médio
completo ou estar cursando/
concluído os cursos: agronomia,
agronegócio ou téc. Agrícola, ter
vivência e prática na utilização do
excell e redes sociais. Benefícios:
vale alimentação: r$ 300,00. Interessados enviar currículo para
o email: contato@cdludi.Org.Br
SERVIÇOS
CONSULTORA FINANCEIRA Saiba se sua empresa do lucro
ou não. Saiba o que é fluxo de
caixa. Contato: 34 99819-8705
Marta Rocha
DIVERSOS
MORADA NOVA E SHOPPING
PARK - compro terreno à vista. Telefone para contato (34)
99238-0125

Imóveis é com a gente!
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UBERLÂNDIA

Íris Stefanelli participa
do reality de No Limite
|

PARTICIPANTE DA NOVA TEMPORADA TAMBÉM JÁ FOI DESTAQUE NO BBB7
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 NILSON BRAZ

A

partir desta terça-feira
(11), Uberlândia terá
uma representante na
nova edição do reality show de
sobrevivência No Limite, da TV
Globo. Irislene Stefanelli, a Siri
do BBB, é uma das participantes do desafio. Apesar de não
ter nascido na cidade, Íris se
mudou para Uberlândia ainda
na adolescência. Durante a 7ª
edição do Big Brother Brasil,
ela levou o nome de Uberlândia
para rede nacional de TV com
o seu jeito divertido e sotaque
carregado.
A nova edição do No Limite
vai ao ar depois de 12 anos e
todos os 16 competidores já
passaram pela casa do BBB.
A primeira edição do reality
foi exibida no ano 2000. A
segunda temporada no ano
seguinte, 2001, que também
teve uma edição especial chamada No Limite - Fase Metal.
E, até então, a quarta e última
temporada foi exibida em 2009.
Íris protagonizou momentos
marcantes da sétima edição do
Big Brother Brasil ao lado dos
participantes Alemão e Fani.
Ela foi eliminada na sétima
semana do programa, mas
também participou da versão
argentina do programa. Após
a saída do reality, Íris foi contratada como apresentadora
na RedeTV, emissora que
trabalhou até 2018.
 NO LIMITE
Suzzan Pires, amiga de longa data, disse estar empolgada
com a participação de Íris nesta
nova edição do No Limite. Ela
conta que acredita muito na
amiga e que o jeito simples e
autêntico da competidora vai
ajudar ela a avançar na disputa.

Participante protagonizou um
triângulo amoroso dentro do BBB
com os participantes Alemão e Fani

“Os pais da Íris ensinaram
ela a ser muito batalhadora.
Correr atrás dos objetivos e
sonhos dela. Eu acredito que
esse desafio vai ser muito grande para ela. Ela é muito boa
em trabalhar em equipe, ela é
capaz de pensar no todo, no
coletivo. Não só nela, ela não é
uma pessoa individualista. Para
esse momento do ‘No Limite’, é
uma característica muito boa,
porque nesse início do programa os competidores estão
divididos em tribos”, comentou
Suzzan.
A amiga também comentou
quais poderão ser os pontos
fortes e fracos de Íris nesta

competição. “Ela já é muito
focada, batalhadora. Esse
novo desafio vai aflorar isso
ainda mais nela. Tudo que tem
de desafio para ela, ela gosta.
Isso vai ser novo para todo
mundo, até pra ela mesmo. É
difícil fazer uma avaliação. Eu
sei que ela se preparou muito,
psicologicamente, porque ela
sabe que não vai ser fácil, ela
entende que não vai ter um
prato de comida perfeito na
mesa. Mas o que eu acho que
pode atrapalhar ela um pouco
é a ansiedade. Quando ela fica
ansiosa com alguma coisa, toda
hora ela quer ir ao banheiro”,
disse Suzzan.

Já a mãe da participante,
Aparecida Clarice Stefanelli,
acha que o que pode prejudicar a filha é a alimentação. “Às
vezes tem coisas que ela não
vai conseguir fazer, como por
exemplo comer uma barata. Vai
ter esses pratos exóticos lá. Vamos esperar pra ver se ela vai
conseguir chegar até o fim, vai
depender da resistência dela lá.
A Íris vem superando limites há
muito tempo e tá sempre conseguindo. Eu acho que ela vai
conseguir se sair muito bem no
programa”, disse Cidinha, como
é conhecida pelos amigos.
O pai da Íris, Antônio Carlos
Stefanelli, está bem otimista.

TERÇA-FEIRA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

11 DE MAIO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

Ele acredita que a filha vai se
sair muito bem por estar familiarizada com ambientes mais
selvagens e por ter superado
muita coisa na vida.
“A Íris é uma filha muito
guerreira, sempre lutou muito para conseguir as coisas.
Quando ela coloca alguma
coisa na cabeça ela não tira. Eu
acho que ela vai longe nesse
novo programa. Ela não vai ter
muita dificuldade não. Na hora
que a fome apertar, quando
tiver uma minhoca, uma barata, ela pode até recusar um
pouquinho no começo, mas do
jeito que ela é guerreira ela vai
engolir algumas sim. Ela tem
que batalhar e nós vamos assistir ela até o fim do programa”
afirmou seu Stefanelli.
Ele acredita, ainda, que
ela pode surpreender todo
mundo no programa com as
habilidades dela. O pai da
competidora contou que ela
sempre acompanhava ele nas
pescarias quando ainda era
criança. “Pescaria ela entende
um pouco. Não muito, mas na
hora que quando a coisa apertar ela vai dar ‘os pulos’ dela.
Então eu acho que ela não vai
ter muita dificuldade em ter
que se virar no meio do mato”,

finalizou Antônio.
 BBB
Autêntica e engraçada, Íris
fez muito sucesso durante a
participação dela na sétima
edição do Big Brother Brasil.
A participante protagonizou
um triângulo amoroso dentro
da casa com os participantes
Alemão e Fani, ganhando protagonismo dentro do reality.
“Por incrível que pareça, a
Íris não é um personagem. Ela
é aquilo. É aquilo que mostra
na internet, no Instagram, nas
redes sociais. Ela é uma boa
amiga. Não é porque ela está
no No Limite, que ela foi para o
Big Brother, a essência da Íris
é muito humana. Na época que
ela estava no Big Brother ela foi
muito julgada dentro da casa,
mas o público viu e entendeu o
lado simples dela. Ela é aquilo.
Por isso ela foi abraçada pelo
público”, comentou Suzzan.
Para a amiga da competidora, o BBB foi uma grande
oportunidade para Íris e mudou
a vida dela e dos familiares. “A
família dela é muito simples.
Depois da participação dela no
Big Brother, ela pode melhorar
a qualidade de vida da família

Chico de Assis
chicodeassis.zut@mail.com

Quadrinhos
e Poder
Não são raros os casos onde
a reputação ficcional ou o simbolismo de um personagem é
abertamente utilizado para finalidades políticas e institucionais.
Podemos citar aqui o exemplo
do Exército norte-americano,
que utilizou a popularidade e
a imagem do Capitão América
para estimular o alistamento
de jovens nas forças armadas,
chegando a comprar lotes inteiros da publicação, para distribuir
aos seus soldados, a fim de
inspira-los e levantar a moral
da tropa.
Consideramos que essa
relação entre quadrinhos e
poder político, não só conduz
à propagação de elementos
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dela, ela pode melhorar a própria vida, se dedicou, fez curso
de apresentadora, se aperfeiçoou como pessoa, além de
profissional. Ela montou uma
loja online. Hoje ela é uma Íris
lapidada, mas não perdeu a
essência dela, disse.

entre em desespero’. Ela já foi
bem clara comigo. O que tiver
de acontecer, vai acontecer. Foi
ela que mais me acalmou, do
que eu precisei acalmar ela. Vai
ser difícil acompanhar ela pela
TV, mas vou tentar manter a
calma”, comentou.

 EXPECTATIVAS

 DESAFIO

Suzzan disse estar ansiosa
para acompanhar a amiga pela
TV mais uma vez. Rindo, ela
conta que, apesar de também
ser assessora da participante,
é uma expectadora como outra qualquer, neste momento.
“A gente tá sabendo só dos
spoilers que passam do programa. A gente não tem informações não. Só pelo que a gente
vê pela TV mesmo. Estamos
ansiosos para acompanhar a
jornada dela”, comentou.
Já o coração de mãe fica
apertado. Dona Cidinha comentou que vai se esforçar
para acompanhar a filha pela
TV, mas que está ansiosa por
saber que a filha vai enfrentar
tantos perigos. “Quando ela
ficou sabendo que iria pro ‘No
Limite’ ela me contou e disse:
‘Mãe, eu não quero que tome
calmante, eu não quero que

A produção do programa
não divulgou o local exato de
onde as gravações acontecem.
Batizada de com o nome fictício de Praia Brava, a região é
bem parecida com o nordeste
brasileiro, com praia, falésia,
dunas e ainda áreas com muita
vegetação. O vencedor desta
edição leva pra casa o prêmio
de R$ 500 mil.
Íris vai enfrentar André, do
BBB13, Angélica do BBB15,
Arcrebiano da última edição
do reality, o BBB21, Ariadna
do BBB11, Carol Peixinho do
BBB19, Elana também do
BBB19, Gleici do BBB18, Gui
Napolitano do BBB20, Jéssica
do BBB18, Kaysar também
do BBB18, Lucas Chumbo do
BBB20, Mahmoud dp BBB18,
Marcelo Zulu do BBB4, Paula
Amorim do BBB18 e Viegas
também do BBB18.

QUADRINHOS

artísticos convencionais, como
tratar personagens enquanto
‘’mascotes’’ de determinados
grupos, mas tem ajudado a articular conceitos dentro de campos de atuação diversificados,
como questões de representatividade e apelos subliminares
ao consumismo e propaganda.
Quando analisados em um
conjunto cronológico, temático
e estético, podemos encontrar
eventos quadrinísticos que sugerem terem sido criados para
influenciar condutas, apresentando alternativas de modelos
comportamentais.
Modelos esses que pelo
histórico apresentando, sugerem que a interação entre
quadrinhos e outros elementos
de cultura de massas, podem
provocar transformações de
diversos tipos, notadamente
aqui, transformações dentro da

atuação social e política.
As ponderações dos parágrafos anteriores, se referem
de forma geral aos quadrinhos
pré-internet, porém hoje há
publicações online que buscam
criar personagens e universos
que mobilizem uma parcela
da sociedade para finalidades
diversas.
Quadrinhos com engajamento social, que divulgam valores
conservadores, que relatam
as vivências de pessoas que
não tem voz ou vez na mídia…
é uma lista longa e não cabe
agora dar um olhar individual
para essas publicações, pois
são universos amplos e frequentemente contraditórios, que merecem um olhar mais meticuloso
e cuidadoso.
Cabe também analisar de
forma embasada, quais são
os elementos que direcionam

essa produção de quadrinhos
online, onde o financiamento
pode tanto ocorrer por processos éticos, como financiamento
coletivo e similares, como por
meio de pagamentos ilícitos ou
de origem duvidosa, tal como
receber recursos financeiros via
“Super chat’’, um recurso onde
o usuário pode ‘’comprar ‘’ um
comentário que aparecerá em
destaque no YouTube.
Um olhar mais atento para
as fontes de financiamento da
produção artística com viés
político-ideológico, pode não
ser a melhor forma de desfrutar
dos quadrinhos, mas no atual
contexto, é uma medida que tem
sido cada vez mais necessária
para que o público tenha a real
dimensão daquilo que está
consumindo.
 POR LUCIANO FERREIRA
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PALAVRAS CRUZADAS

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

O jogo mais clássico!
Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
(?) de dormir,
leito artesanal
Louvre, Masp e
National Gallery
As reuniões
de cunho
espírita
(Rel.)

© Revistas COQUETEL

Lady (?),
avó de
George e
Charlotte

Iguaria feita com
Charles
farinha de trigo e Aznavour,
essência de baunilha cantor
francês
Hora canônica

Marcos Pontes
Matemático grego

Dois dos
países dos
Brics

Você terá a oportunidade de decidir se seus
amigos são realmente sinceros. Use seu bom
senso para ser seletivo.

Burro

LEÃO

VIRGEM

Califa
sucessor
de Maomé
(Rel.)

Para + a
O mocinho,
em relação
ao bandido

LIBRA

"(?) It",
música de
Michael
Jackson

Itens do
mercado
imobiliário

23 DE SETEMBRO |
22 DE OUTUBRO

Você vai ser o centro das atenções o dia todo.
Sua naturalidade lhe permitirá evitar preocupações.

Lance que
notabilizou
Garrincha
(fut.)
(?) de Santana, cidaProstração de baiana
moral
Naquele
(fig.)
lugar
Princípio
de análise
da equação
química

23 DE AGOSTO |
22 DE SETEMBRO

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

Tem
grande
apreço por

Peixe de
dentes
afiados

23 DE JULHO |
22 DE AGOSTO

Não acredite em tudo que ouve, verifique os fatos primeiro. Sua atitude positiva e sua força de
caráter vão compensar a falta de energia.

Partido de
Michel
Temer
(sigla)
Interjeição
de enfado
2º maior
rio do país

21 DE JUNHO |
22 DE JULHO

Você está atraindo novas amizades que serão
um trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas
ideias. Ouça seus instintos mais profundos e recupere-se de vibrações negativas.

(?) mexicana, tipo
de picolé
Enfurecer

Cova (?),
sepultura
típica de
guerras

21 DE MAIO |
20 DE JUNHO

CÂNCER

Transporte
concorrente do Uber

Frase
como "As
aparências
enganam"
O caçador
que possui
grande
destreza

20 DE ABRIL |
20 DE MAIO

GÊMEOS

Trejeito
de enfado
Exibir;
mostrar

Ponta do
(?), extremo leste
da América

Você não tem dificuldade em se afirmar e pôr
fim a relacionamentos doentios, sem arrependimentos! Você deve encontrar um melhor equilíbrio.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de
discussões íntimas. Este é o momento para
desenvolver seu relacionamento com cuidado.
Pop (?):
retrata
ídolos
populares

Erva-mate
entre os
indígenas

Rocha, em
francês

21 DE MARÇO |
19 DE ABRIL

TOURO

Região
banhada
por um rio
e afluentes
Prática
permitida
nas praias
de Abricó
e Tambaba
Conjunção
que indica
condição

ÁRIES

ESCORPIÃO
Marine
Le (?),
política
francesa

Açucarado
Domingo
(abrev.)

23 DE OUTUBRO |
21 DE NOVEMBRO

Se você está procurando mudar seu estilo de
vida, as portas estão se abrindo na direção certa, então esqueça suas hesitações.

Programa
de Arrendamento Residencial

SAGITÁRIO

22 DE NOVEMBRO |
21 DE DEZEMBRO

A vida familiar está no topo da sua lista de hoje.
Seja humilde e sutil em seus julgamentos. Não
faça nada muito exigente fisicamente.
3/art — pen — roc. 4/beat. 13/balanceamento.
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Solução
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R
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BANCO

CAPRICÓRNIO

22 DE DEZEMBRO |
19 DE JANEIRO

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra
o seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as
coisas tão facilmente.

AQUÁRIO

20 DE JANEIRO |
18 DE FEVEREIRO

Você precisa ser mais cuidadoso com o seu
dinheiro, antecipando suas despesas. Seus
impulsos não lhe deixarão seguir o seu ritmo
natural.

PEIXES

19 DE FEVEREIRO
| 20 DE MARÇO

Suas alterações em seus padrões de trabalho
estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você
vai usar menos energia se preservar momentos
de solidão e intimidade.

