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Uberlândia recebe 15,8 mil doses  
de imunizantes em nova remessa 

VACINAÇÃO DE  
GRÁVIDAS COM  
ASTRAZENECA 
É SUSPENSA
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PENSANDO ESTRATEGICAMENTEAntonio Carlos de Oliveira
Analista de negócios - Professor universitário

A influência 
da cultura 
e educação 
nas nossas 
escolhas  

A cultura se define como um 
elemento dinâmico na existência 
humana, pois não existe indivíduo 
que não tenha sua própria cultura. 
É importante entender qual a in-
fluência da cultura na educação, 
tendo em vista que a educação 
fundamenta as discussões de 
sua responsabilidade social e está 
centrada na formação do cidadão 
e sua competência para desenvol-
ver-se em atividades do cotidiano, 
priorizando os valores essenciais 
de sociabilidade entre indivíduos. 

As inúmeras abordagens so-
bre o termo cultura, geralmente 
induz à percepção sobre temas 
como a literatura, artes, música, 
ou uma série de outras habilida-
des desenvolvidas pelo homem 
durante toda a sua existência; vale 
ressaltar que essa percepção é 
muito mais ampla, considerando-
se que a cultura pode ser enten-
dida como tudo aquilo que o ser 
humano produz. De acordo com 
Lopes, Mendes e Faria (2005), 
sua definição se refere às “teias de 
significados” construídas ao longo 
da existência humana; tudo que a 
ele faz referência e que ele adquire 
durante sua existência, partindo 
sempre das relações sociais. 
Assim, quando se trata do termo 
cultura, seu significado faz referên-
cia a tudo que foi produzido pelas 
mãos humanas e que foi preser-
vado como bem social, assim ela 
tem relação com os valores dos 

grupos sociais, vivenciado pelos 
indivíduos.

Existe uma intrínseca rela-
ção entre cultura e educação, visto 
que a própria educação é conside-
rada como sendo parte da cultura. 
A cultura pode ser entendida como 
fruto da inventividade humana, só 
existe cultura porque existe o ho-
mem, e a educação está incluída 
neste contexto.

As várias concepções sobre 
educação a consideram como 
um processo de aperfeiçoa-
mento humano que implica na 
afirmação dessa possibilidade e 
na exigência de sua realização, 
a dificuldade concentra-se em 
saber como seria esse homem, 
mais desenvolvido. Iniciando 
com a definição etimológica que 
entende a educação como uma 
ação ao mesmo tempo de dar, de 
alimentar e de ajudar o desenvol-
vimento das potencialidades do 
indivíduo, percebe-se que muitas 
vezes os agentes da educação, 
tanto a formal quanto a não 
formal, podem alimentá-lo com 
elementos que não o completam 
por não se adequarem às suas 
necessidades.

O processo da educação, nes-
sa concepção, como em muitas 
outras semelhantes, confunde-se 
com a ideia de ajustamento. O 
indivíduo educado seria o ajustado 
à vida da sua comunidade, sem 
nenhum julgamento crítico sobre 
seus usos e costumes, sobre o 
seu modo de viver, aceitando 
passivamente a cultura de seu 
meio social. Essas podem ser con-
sideradas concepções relativistas 
da educação. Não pretendem ne-
nhuma transformação social, mas 
a simples preservação da cultura.

Vamos refletir:... Atualmente, 
o conceito de cultura é analisado 

sob uma perspectiva bilateral: o 
homem cria a cultura e é influen-
ciado por ela. A socialização, 
como visto, pressupõe o preparo 
do indivíduo para o desempenho 
de papéis sociais, necessários ao 
ajustamento social, tornando-o 
membro de uma determinada 
cultura; logo, é possível admitir 
que comportamentos podem, em 
boa parte, ser desencadeados por 
uma forma adquirida de agir ou re-
agir, fruto de uma visão de mundo.  

Compreendendo educação 
como o desenvolvimento de po-
tencialidades do ser humano para 
aperfeiçoá-lo como pessoa e a 
cultura como produções huma-
nas comprometidas com valores, 
os educadores entendem haver 
uma estreita relação entre os 
dois temas, mas nem sempre 
evidenciaram uma clareza no 
entendimento dos termos. Há uma 
generalização de significados em 
relação ao termo cultura e um 
entendimento abrangente que 
promovem cultura.

Por ser um forte agente de 
identificação pessoal e social, a 
cultura de um povo se caracteriza 
como um modelo comportamen-
tal, integrando segmentos sociais 
e gerações à medida que o indi-
víduo se realiza como pessoa e 
expande suas potencialidades. 
Entretanto, é necessário lembrar 
que essa percepção individual 
tem grande influência por parte 
dos grupos sociais. As escolhas 
selecionadas ou valorizadas pelo 
grupo tendem a ser selecionadas 
na percepção pessoal.

Pensando estrategicamente... 
A identidade cultural, em níveis di-
ferentes, constrói a consciência do 
povo. Isso ocorre devido à neces-
sidade de comunicação, e aquele 
que se comunica o faz por meio 

de certos meios e formas. Um dos 
objetivos de democratizar a cultura 
é aumentar o acesso aos bens 
culturais que já existem, possibi-
litando que as pessoas possam 
desenvolver o seu próprio modo 
de ser e participar da comunidade 
como um todo.

Entenda-se que, como a edu-
cação é um fator que constitui e é 
constitutivo a partir da cultura, e 
esta deve estar no ponto para ser 
capaz de auxiliar na promoção 
da formação necessária para a 
integração da sociedade, visando 
conjuntamente e em prol desta, 
as ferramentas indispensáveis à 
aprendizagem dos conhecimentos 
com real significado social.

A educação é um processo de 
solidificação dos direitos humanos 
e da cidadania. Sua fundamenta-
ção se encontra no texto Constitu-
cional brasileiro e somente com a 
colaboração de todos os partícipes 
da sociedade e do Estado é que os 
direitos humanos fundamentais al-
cançarão a sua plena efetividade. 
Só se constrói uma democracia 
forte e perene, quando se tem uma 
sociedade plenamente desenvol-
vida culturalmente.

É sabido por todos que o 
Brasil só progredirá através da 
educação. Onde estariam essas 
principais barreiras? Nas escolas, 
nos governantes, nos professores, 
pais ou alunos?

O essencial é que as institui-
ções se atualizem e saibam como 
se adaptar às novas necessida-
des. Apenas pelo caminho da 
nossa cultura e educação, con-
quistaremos um país mais justo e 
menos corrupto.



Uberlândia recebe 15,8 mil  
vacinas em nova remessa
 | SÃO 4.110 IMUNIZANTES DA CORONAVAC E 11.750 DA ASTRAZENECA/FIOCRUZ

 � FERNANDO NATÁLIO

Uber lândia receberá, 
nesta quarta-feira (12), 
15.860 doses de vacinas 

contra covid-19 na 16ª remessa 
de imunizantes enviados pelo 
Estado de Minas Gerais. Deste 
total, 4.110 são da Coronavac 
e 11.750 da AstraZeneca/
Fiocruz. 

O lote chegou à Superin-
tendência Regional de Saúde 
de Uberlândia nesta terça-fei-
ra (11) e será distribuído às 
cidades da região no período 
de dois dias, quarta (12) e 
quinta-feira (13), já que serão 
entregues também outras va-
cinas, como a de prevenção 
da Influenza, cuja campanha 
também está ocorrendo.

“Os quantitativos gerais se 
tornaram muito grandes, invia-
bilizando a entrega em um só 
dia. Foi traçada uma estratégia 
junto às Forças de Segurança 
para que as entregas sejam 
realizadas em dois dias”, expli-
cou o superintendente regional 
de saúde, Marcelo José Pires 
Ferreira.

Ainda de acordo com o su-
perintendente, a nova remessa 
de imunizantes será destinada 
à aplicação da segunda dose 
dos diversos grupos de pes-
soas que ainda não tiveram 
o ciclo vacinal concluído. Em 
Uberlândia, cerca de 22 mil 
pessoas estão com a segunda 
dose da Coronavac atrasada. 

Também segundo Mar-
celo José Pires, neste novo 
lote, a Regional de Saúde de 
Uberlândia recebeu 24.620 
imunizantes, para serem dis-
tribuídos aos 18 municípios de 
sua abrangência. A maior parte 
das doses é da AstraZeneca/
Fiocruz.

Segundo a Prefeitura de 
Uberlândia, com o recebimento 

de novas doses, o município 
continuará, nesta semana, com 
vacinação das pessoas com 
comorbidades, trabalhadores 
de saúde, profissionais de 
Forças de Segurança e Salva-
mento, além da retomada da 
aplicação da segunda dose da 
vacina Coronavac nos idosos. 
Serão convocadas mais de 12 
mil pessoas, conforme dados 
informados pelo Executivo 
municipal. 

A Prefeitura de Uberlândia 
reforça que dentro do público 
das comorbidade serão convo-
cados as pessoas que estão na 
fase I, de acordo com o Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
do Ministério da Saúde. São 
elas: pessoas com comorbida-
des de 55 a 59 anos, pessoas 
com Síndrome de Down, a 
partir de 18 anos, e pessoas 
com doença renal crônica em 
terapia de diálise, a partir de 
18 anos. 

As gestantes com comor-
bidades, que começaram a 
ser vacinadas em Uberlândia 
na segunda-feira (10), tiveram 
a imunização com a vacina 
AstraZeneca/Fiocruz suspen-
sa na cidade nesta terça (11) 
por orientação da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), após a morte 
de uma gestante que tomou o 
imunizante no Rio de Janeiro. 
Por precaução, a Prefeitura de 
Uberlândia suspendeu também 
a vacinação das puérperas 
com comorbidades no muni-
cípio, até nova orientação da 
Anvisa.

 � VACINAS DA PFIZER

Por enquanto, Uberlândia 
não vai contar com as doses 
da vacina da Pfizer/BionnTech. 
Ainda dentro desta nova re-
messa de imunizantes enviada 
nesta semana, Minas Gerais 

COVID-19

recebeu 112.320 vacinas da 
Pfizer. Mas, estas doses serão 
distribuídas somente em Belo 
Horizonte, devido à dificuldade 
das cidades do interior para 
manter estas vacinas. Elas 
devem ser acondicionadas a 
uma temperatura de -70oC, 
conforme orientação do Plano 
Nacional de Imunização (PNI), 
para garantir a durabilidade de 
até seis meses.

A Prefeitura de Uberlândia 
já enviou pedidos oficiais ao Mi-
nistério da Saúde e ao Governo 
de Minas Gerais por doses da 
Pfizer, mas, até o momento, 
não houve liberação do Minis-
tério da Saúde para distribuição 
desta vacina para municípios 
que não sejam capitais.

Cronograma da 
vacinação em Uberlândia

– Quarta-feira (12):
UTC (entrada Cipriano) – 1.200 
doses para pessoas com co-

morbidade
UTC (entrada Getúlio) –1.200 
doses para pessoas com co-
morbidade
Sabiazinho – 2.000 doses para 
pessoas com comorbidade

– Quinta-feira (13):
UTC (entrada Cipriano) – 2ª 
dose para 1.138 idosos que 
tomaram a primeira dose em 
4 de abril
UTC (entrada Getúlio) – 2ª dose 
para 1.419 idosos que tomaram 
a primeira dose em 4 de abril
Drive Thru – 2ª dose para 1.276 
idosos que tomaram a primeira 
dose em 4 de abril

– Sexta-feira (14):
UTC (entrada Cipriano) – 1.200 
pessoas com comorbidades
UTC (entrada Getúlio) – 1.200 
doses para Forças de Seguran-
ça e trabalhadores de saúde
Arena Sabiazinho – 2.000 do-
ses pessoas comorbidades

Aproximadamente 22 
mil pessoas estão com 
a segunda dose da 
Coronavac atrasada

DANILO HENRIQUES/SECOM/PMU
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Uberlandenses falam sobre  
vacinação fora do país
 | IMIGRANTES NOS ESTADOS UNIDOS CONFIRMAM QUE IMUNIZAÇÃO ESTÁ AVANÇADA

 � BRUNA MERLIN

A chegada da vacina con-
tra a covid-19 trouxe 
esperanças de dias me-

lhores para toda a população 
mundial, mas o cenário da 
vacinação é diferente em cada 
país. O Diário de Uberlândia 
conversou com moradores de 
Uberlândia que estão residindo 
em outros países, que relata-
ram como está a situação e a 
administração da imunização 
depois de mais de um ano de 
pandemia. 

Rodrigo Coutinho Dias, de 
30 anos, morou em Uberlândia 
por muito tempo, mas decidiu 
se mudar para os Estados Uni-
dos em busca de uma melhor 
qualidade de vida. Atualmente, 
ele vive há mais de dois anos 
em Hartford, capital do estado 
de Connecticut, e conta que 
já foi vacinado contra o coro-
navírus. 

“Fui vacinado há mais ou 
menos um mês. Recebi a vaci-
na da Johnson & Johnson que 
é só uma dose”, detalhou.

Coutinho relatou que a va-
cinação no país já está bem 
avançada e liberada para todas 
as idades. Além disso, segundo 
ele, o processo é bem mais 
rápido e fácil do que no Brasil.

“Estava em um supermer-
cado quando um representante 
me parou e perguntou se eu 
tinha interesse em me vacinar. 
Eu disse que sim e ele me le-
vou até uma biblioteca pública 

da cidade onde estava sendo 
aplicada a vacina. Em minutos 
recebi o imunizante”, explicou 
ele.

Para a design de interiores, 
Yasmin Delfino, de 31 anos, 
que mora há mais de três anos 
na cidade de Clermont no esta-
do da Flórida, o processo para a 
vacinação também foi tranquilo. 
Ela também foi vacinada com 
o imunizante da Johnson & 
Johnson há cerca de um mês.

“Não precisou de agen-
damento prévio ou cadastro. 
Apenas compareci a um dos 
pontos, preenchi uma ficha e 
esperei na fila para receber a 
vacina. É muito difícil encon-
trar alguém que ainda não foi 
vacinado aqui, sejam turistas 
ou moradores mesmo”, relatou.

Tanto Yasmim quanto Ro-
drigo informaram que a situa-
ção nos Estados Unidos já está 
normalizada e as atividades 
comerciais e sociais já estão 
funcionando normalmente. 
Contudo, a utilização de másca-
ra e distanciamento social ainda 
são normas exigidas em locais 
públicos e fechados.

“As pessoas respeitam bas-
tante as regras e isso já ajuda 
muito. Além disso, também há 
fiscalização das autoridades 
nos locais públicos e comér-
cios”, complementou Rodrigo.

Por fim, os imigrantes la-
mentaram a situação da vaci-
nação no Brasil e disseram que 
não pretendem voltar a morar 
no país devido aos diversos 

problemas econômicos e po-
líticos. “Por conta da situação 
que se encontra o país, não 
vejo perspectiva de melhora. A 
insegurança, violência, o alto 
custo de vida e a falta de saúde 
de qualidade me assombram. 
Pretendo voltar somente para 
visitar a família e não para 
morar novamente”, concluiu 
Delfino.

 � EUROPA

Ao contrário dos Estados 
Unidos, alguns países da Eu-
ropa estão com o processo de 
vacinação em ritmo lento. É o 
que confirmou o uberlandense 
e jornalista José Dagmar de 
Oliveira Júnior, de 39 anos, 
que mora em Vicenza, na Itália, 
desde 2018.

“A imunização da população 
ainda está bem lenta e somente 
os idosos estão sendo vacina-
dos. A média de mortes todos 
os dias é de 300 pessoas. A 
situação é bem horrível aqui 
ainda, mas a previsão é de que 
o processo seja agilizados nos 
próximos dias”, destacou.

Ainda de acordo com Dag-
mar, as restrições econômicas 
e sociais seguem rígidas. Na 
cidade onde mora, o toque de 
recolher está sendo cumprindo 
desde outubro do ano passado 
e apenas alguns comércios 
podem funcionar como, por 
exemplo, restaurantes.

“As pessoas já estão can-
sadas de tantas regras, porém 

respeitam na medida do possí-
vel, já que a multa é alta e não 
tem desculpa. Eles não deixam 
passar. São 400 euros para 
quem for pego não respeitando 
o toque de recolher ou promo-
vendo aglomeração”, disse.

Apesar dos problemas, o 
jornalista segue esperançoso 
e acredita que tomará a vacina 
em breve. “Esperamos por dias 
melhores e que venha mais 
investimento na vacinação”, 
finalizou.

No sul da Europa, em Portu-
gal, a vacinação contra o coro-
navírus também está avançan-
do de forma gradativa. Segundo 
Dâmaris Borges Fernandes, de 
38 anos, que mora há mais de 
três anos em Braga, a imuni-
zação ainda segue no grupo 
dos idosos com idade entre 65 
e 70 anos.

“Minha mãe, que tem 68 
anos, já foi vacinada com a pri-
meira dose e aguarda agenda-
mento para receber a segunda 
dose. A minha faixa etária deve 
ficar mais para os últimos me-
ses do ano”, explicou.

Em Braga, algumas ati-
vidades econômicas estão 
funcionando, mas as autorida-
des estão sem observação e 
exigem que a população tome 
os devidos cuidados. “Alguns 
estabelecimentos funcionam 
com horário reduzido, como 
bares e restaurantes. Mas, 
tudo está funcionando quase 
que dentro da normalidade”, 
confirmou.

LUTA CONTRA COVID
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ALERTA

Uberlândia suspende vacina AstraZeneca para gestantes 
 � DA REDAÇÃO

Devido a nova orientação 
urgente da Anvisa, a Prefeitura 
de Uberlândia suspendeu pre-
ventivamente, nesta terça-feira 
(11), a aplicação de vacinas 
contra covid-19 da AstraZene-
ca/Fiocruz para gestantes. A 
suspensão será mantida até 
que ocorra uma nova orien-
tação por meio do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), 
do Ministério da Saúde.

A recomendação de sus-
pensão da vacina AstraZeneca/
Fiocruz foi adotada pela Anvisa 
após a morte de uma gestante 
no Rio de Janeiro, que recebeu 
a vacina. Está sendo apurado 
se existe relação entre o óbito 
e a aplicação do imunizante.

O Município de Uberlândia, 
por precaução e segurança, 
também comunicou que está 

suspendendo a vacinação da 
puérperas temporariamente até 
novas orientações da Anvisa e 
do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com o 
comunicado divulgado pela 
Prefeitura, por cautela, todos 
os agendamentos de gestantes 
e puérperas foram cancelados. 

“Caso você se enquadre 
em um desses casos e tenha 
recebido a mensagem para 
vacinação nesta terça (11), 
estamos enviando novo SMS 
cancelando o seu agenda-
mento. Aguarde novo SMS 
de agendamento”, informa o 
comunicado da Prefeitura de 
Uberlândia.

A vacinação de gestantes 
com comorbidades foi iniciada 
em Uberlândia nesta segun-
da-feira (10). Elas receberam 
a primeira dose da vacina 
AstraZeneca/Fiocruz. O Diário 

entrou em contato com a Pre-
feitura de Uberlândia, por meio 
da Secretaria de Comunicação 
e Governo (Secom), para saber 
quantas gestantes com co-
morbidades foram imunizadas 
com a vacina AstraZeneca/
Fiocruz na cidade, mas até o 
fechamento desta edição não 
houve retorno. 

 � ANVISA

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) reco-
mendou a suspensão imediata 
do uso da vacina contra a co-
vid-19 da AstraZeneca/Fiocruz 
para mulheres gestantes nesta 
terça (11). A orientação está 
em nota técnica emitida pela 
agência.

A orientação da Anvisa é 
que a indicação da bula da 
vacina AstraZeneca seja se-

guida pelo Programa Nacional 
de Imunização (PNI), do Mi-
nistério da Saúde. A decisão 
é resultado do monitoramento 
de eventos adversos feito 
de forma constante sobre as 
vacinas contra a Covid-19 em 
uso no país.

“O uso off label de vacinas, 
ou seja, em situações não 
previstas na bula, só deve 
ser feito mediante avaliação 
individual por um profissional 
de saúde que considere os 
riscos e benefícios da vacina 
para a paciente. A bula atual 
da vacina contra a covid-19 da 
AstraZeneca não recomenda o 
uso da vacina sem orientação 
médica”, ressaltou a Anvisa.

A vacina vinha sendo usada 
em gestantes com comorbi-
dades. Agora, só podem ser 
aplicadas nas grávidas a Co-
ronaVac e a vacina da Pfizer.

 � EUROPA CENTRAL

Em outra parte da Europa, 
na Suíça, as restrições e as 
fiscalizações seguem rígidas. 
De acordo com o psicólogo 
Rodrigo Teixeira Lopes, que 
vive há dois anos em Berna, 
as empresas continuam em 
home office e somente nos 
últimos dias que foi liberado 
o funcionamento de bares e 
restaurantes com mesas e 
cadeiras do lado de fora.

“O uso de máscara é obri-
gatório em todos os locais pú-
blicos, inclusive no transporte 
público. A fiscalização é feita e 
as pessoas estão respeitando 
bem”, complementou.

Diferente de outras regiões 
do continente, na Suíça a 
vacinação contra a Covid-19 
está mais avançada. Segundo 
Rodrigo, ele recebeu a vacina 
no começo de abril já que ele 
entrou para o grupo prioritário 
por conviver com asma alér-
gica.

“Pessoas com comorbida-
des já estão sendo vacinadas, 
mas já há uma previsão de que 
a vacina comece a ser aplica-
da em pessoas sem doenças 
pré-existentes agora neste 
mês de maio”, afirmou. 

Dâmaris Borges 
(38) vive há mais de 
três anos em Braga

Yasmin Delfino (31) 
recebeu vacina há mais 
ou menos um mês nos 
Estados Unidos

Dagmar de Oliveira (39) 
mora na Itália e disse que 
imunização está lenta 

Rodrigo Coutinho (30) mora há 
cerca de dois anos em Hartford e 
já foi vacinado contra a Covid-19

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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EDITAL
SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Em obediência ao Estatuto 
Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os 
representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 13 de Maio de 2021, às 18:00(dezoito) horas, em sua sede social na rua Atílio Valentini, 
nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) examinar e discutir os DRE’S, Balancetes e pareceres das contas da Diretoria dos 
meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, bem como do Balanço do ano de 2.020, 
a fim de julgar as contas; 2) Examinar e discutir os DRE’S, Balancetes e pareceres referentes às contas 
da Diretoria dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do Ano de 2021 a fim de julgar as contas; 3) 
Homologação de atos da diretoria.Caso não haja comparecimento legal, referida Assembléia será 
instalada em segunda convocação às 18:30hs (Dezoito horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no 
mesmo local, com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 5 de Maio de 2021.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 063/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço" Item. 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
063/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Item, no dia 26 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, que tem por objeto a contratação
de empresa para fornecimento de tubos e blocos de concreto, com a finalidade de atender
as necessidades  do Departamento Municipal de Água e Esgoto de  Uberlândia, em
atendimento a Diretoria de Drenagem Pluvial e Diretoria Técnica, estando o 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, 11 de maio de 2021.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Reaviso De Licitação.Pregão Eletrônico Nº 021 /2021.Tipo "Menor Preço Por
Item".Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES, em conformidade com o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93, informa a
alteração na data para recebimento das Propostas da Licitação supramencionada
em razão de reti ficações realizadas no Edital. - Objeto: Futura Ou Eventual
Contratação De Empresa Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou Empresa
De Pequeno Porte, Para Aquisição De Materiais De Construção (Revestimento,
Argamassa, Rejunte E Outros), Para Serem Utilizados Na Manutenção Do Parque
Do Sabiá E Dos Núcleos De Esportes Da Futel. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 27 DE MAIO
DE 2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 11 de maio
de 2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
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JACAREZINHO

MPRJ cria força-tarefa para  apurar operação no Rio
 � AGÊNCIA BRASIL 

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
anunciou nesta terça (11) a 
criação de uma força-tarefa 
para investigar a operação na 
comunidade do Jacarezinho, 
na zona norte da capital flumi-
nense, que terminou com 28 
mortos, entre eles um policial 
civil. A ação ocorreu na última 
quinta-feira (6) e foi a mais letal 
na história do estado.

“Vislumbramos que, em 
razão da complexidade das in-
vestigações e da repercussão, 
seria importante uma atuação 
coletiva especializada”, disse 
o procurador-geral de Justiça, 
Luciano Mattos.

O MPRJ também disponi-
bilizou um plantão no órgão, 

que vai funcionar 24 horas por 
dia para receber denúncias de 
irregularidades cometidas em 
operações policiais e estabe-
leceu um grupo de trabalho 
para debater em que situações 
podem ocorrer operações em 
comunidades.

O Ministério Público instau-
rou procedimento investigatório 
criminal para acompanhar a 
ação no Jacarezinho que deve 
durar quatro meses. Entre as 
primeiras medidas, um perito 
legista designado pela Procura-
doria acompanhou, no Instituto 
Médico-Legal,  a autópsia nos 
mortos na operação.

 � JUSTIFICATIVA

A Procuradoria foi informa-

da da ação às 9h da última 
quinta-feira. A justificativa da 
Polícia Civil ao MPRJ para a 
realização da operação era 
para dar cumprimento a man-
dados judiciais de prisão pre-
ventiva e buscas e apreensão 
no interior da comunidade do-
minada por facção criminosa.

“Importante esclarecer que 
a realização de operações 
policiais não requer prévia 
autorização ou anuência por 
parte do Ministério Público, 
mas sim a comunicação de 
sua realização e justificativa 
em atendimento aos coman-
dos expressos do Supremo 
Tribunal Federal, a partir do 
julgamento da ADPF [Argui-
ção de Descumprimento de 
Preceito Fundamental] 635-

RJ”, informou o órgão.
Na sexta-feira (7), o Alto 

Comissariado da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) para Dire i tos Hu-
manos, com sede em Ge-
nebra, na Suíça, pediu ao 
Ministério Público que realize 
uma investigação indepen-
dente, completa e imparcial 
de acordo com as normas 
internacionais da operação 
no Jacarezinho.

A Polícia Civil negou que 
tenha havido casos de exe-
cuções entre os suspeitos 
mortos no Complexo do Jaca-
rezinho. Segundo delegados 
que participaram diretamente 
da operação, os suspeitos 
morreram em decorrência do 
confronto com os policiais.
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Anvisa orienta suspender 
AstraZeneca para grávidas
 | COM RECOMENDAÇÃO, GESTANTES SÓ PODEM RECEBER DOSES DA CORONAVAC E PFIZER

 � AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de 
Vigi lância Sanitár ia 
(Anvisa) recomendou 

a suspensão imediata do uso 
da vacina contra a covid-19 da 
AstraZeneca/Fiocruz para mu-
lheres gestantes. A orientação 
está em nota técnica emitida 
pela agência.

A orientação da Anvisa é 
que a indicação da bula da va-
cina AstraZeneca seja seguida 
pelo Programa Nacional de 
Imunização (PNI), do Ministério 
da Saúde A decisão é resultado 
do monitoramento de eventos 
adversos feito de forma cons-
tante sobre as vacinas contra a 
covid-19 em uso no país.

“O uso off label de vacinas, 
ou seja, em situações não 
previstas na bula, só deve 
ser feito mediante avaliação 
individual por um profissional 

de saúde que considere os 
riscos e benefícios da vacina 
para a paciente. A bula atual 
da vacina contra a covid-19 da 
AstraZeneca não recomenda o 
uso da vacina sem orientação 
médica”, ressaltou a Anvisa.

A vacina vinha sendo usada 
em gestantes com comorbi-
dades. Agora, só podem ser 
aplicadas nas grávidas a Co-
ronaVac e a vacina da Pfizer.

 � RIO DE JANEIRO

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro de-
cidiu suspender a vacinação 
de gestantes e puérperas na 
cidade até que “a investigação 
do caso de evento adverso em 
gestante seja finalizada pelo 
Ministério da Saúde e o Progra-
ma Nacional de Imunizações 
se pronuncie”.

 � SÃO PAULO

Devido a essa orientação 
da Anvisa, a prefeitura de São 
Paulo suspendeu preventiva-
mente a aplicação de vacinas 
contra covid-19 da AstraZene-
ca/Fiocruz para gestantes. A 
suspensão será mantida até 
que ocorra uma nova orienta-
ção por meio do PNI.

A vacinação contra a co-
vid-19 permanece em anda-
mento e ganhou novos públi-
cos elegíveis nesta terça-feira 
(11): metroviários, ferroviários, 
mães de recém-nascidos com 
comorbidades e pessoas com 
deficiência permanente inscri-
tos no Benefício de Prestação 
Continuada (entre 55 e 59 
anos).

 � NOVAS DOSES 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, informou nesta 
terça-feira (11) que o governo 

vai comprar mais 100 milhões 
de doses da vacina produzida 
pela farmacêutica Pfizer para 
serem usadas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
contra a covid-19. A compra foi 
viabilizada após a edição de 
uma medida provisória (MP) 
que abre crédito extraordinário 
total de 5,5 bilhões, anunciada 
na segunda (10).

Parte desse recurso, cerca 
de R$ 1,68 bilhão, será destina-
da à Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) para a fabricação, 
em território brasileiro, de 50 
milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca. Os R$ 3,82 
bilhões restantes serão usados 
na compra da Pfizer. 

Até agora, de acordo com o 
painel Vacinômetro, produzido 
pela plataforma Localiza SUS, 
do Ministério da Saúde, foram 
distribuídas 75,5 milhões de 
doses e vacinadas 46,8 mi-
lhões de pessoas.

PREOCUPAÇÃO
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Caso de gestante que morreu 
após receber imunizante no 
Rio é investigado
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Governo anuncia vacinação
para atletas olímpicos
 | IMUNIZAÇÃO DE COMPETIDORES E COMISSÕES TÉCNICAS DEVE COMEÇAR HOJE (12)

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta terça 
(11) a vacinação contra 

a covid-19 de toda a delega-
ção olímpica e paraolímpica 
brasileira que vai aos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020, 
cuja abertura está marcada 
para 23 de julho, depois de ter 
sido adiada em um ano devido 
à pandemia. 

Segundo dados apresen-
tados pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, serão 
imunizados 1.814 indivíduos, 

entre atletas e comissão téc-
nica. Ele disse que, para isso, 
foram doadas 4.050 doses 
pela farmacêutica norte-ameri-
cana Pfizer e outras 8 mil pela 
chinesa Sinovac, fabricante da 
Coronavac.

“Temos doses suficientes 
para imunizar nossos atletas 
e ainda reforçar o Plano Na-
cional de Imunização”, disse 
Queiroga nesta terça-feira (11) 
em uma entrevista coletiva 
para anunciar a iniciativa, na 
sede do Ministério da Saúde, 
em Brasília.

De acordo com o Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), 

serão imunizados também 
todos aqueles credenciados a 
acompanhar as delegações, 
incluindo jornalistas, oficiais e 
técnicos que trabalharão nas 
mais variadas funções, como 
na coleta de exames antido-
ping, por exemplo.

A doação de vacinas faz 
parte de uma estratégia do 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI) para imunizar todas as 
delegações que irão a Tóquio. 
“É uma tendência mundial, 
hoje 16 países já iniciaram a 
vacinação de seus atletas”, 
disse.

 � CRONOGRAMA

De acordo com o cronogra-
ma apresentado pelo Ministério 
da Saúde, a vacinação dos atle-
tas e das comissões técnicas 
deve se iniciar nesta quarta (12) 
nas cidades de Fortaleza, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Haverá 
imunizações também em Porto 
Alegre e no Distrito Federal, a 
partir de 17 de maio.

Para operacionalizar a vaci-
nação desse público específico, 
o Ministério da Defesa auxilia 
com a logística de distribuição 
dos imunizantes e na disponibi-
lização de salas de aplicação.

TÓQUIO 2021
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse que serão 
imunizadas 1.814 pessoas
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O que seu filho 
tem a ver com 
isso?

A discussão na pandemia 
foi claramente sobre quem é 
prioridade ou não! Essencial 
tem seu significado clássico, 
mas o que é inerente a alguém, 
o que constitui o básico, fun-
damental, primordial, algo que 
ninguém vive sem.

Porém já ficou bem definido 
as inúmeras prioridades em 
quase 1 ano de pandemia, não 
é o esporte e não é a educação. 
Crianças estão sendo afetadas 
verticalmente e horizontalmen-
te naquilo que seja socializa-
ção, interação e saúde.

Em 2020 uma matéria do 
Washington Post, no dia 30 
Junho, escancarou diversos 

absurdos do que se entendia 
sobre a pandemia e riscos 
para crianças e adolescentes. 
A criança tem 50% de chance 
a menos de se contaminar 
com a Covid19, de espalhar 
a Covid19, riscos baixos para 
comorbidades e mortalidades.

Apesar de o mundo priori-
zar professores na vacinação, 
priorizar a educação como 
motor desse momento inédito 
na história o Brasil se perde em 
discussões de remédios sem 
eficiência e politização de nor-
mais comuns no mundo todo.

E seu filho o que tem haver 
com isso? Bom naquilo que 
seja o propósito educacional 
sobre afeto, estímulos sen-
soriais, segurança afetiva, 
sociabilidade e reflexos da 
convivência ninguém faz nada?

Bom, falamos de educação.

E esporte?
Quando falamos de es-

portes, saúde, as evidências 
claras da importância de todo 
benefício na atividade física, e 
a criança?

A criança e a importância do 
brincar? A importância da ativi-
dade física? Da aula de educa-
ção física, do balé, do futebol, 
do voleibol, da carimbada, do 
handebol e tantas promoções 
naturais da vida da criança.

As possibilidades do es-
porte, as relações sociais, 
autonomia, organização das 
suas emoções. O princípio da 
cooperação, liderança, resolver 
conflitos, obediência as regras, 
o jogo é uma forma de se ex-
pressar.

Talvez as ações dessa co-
luna seja o futebol, mas como 
amante do esporte, assíduo na 

promoção de saúde, tem sido 
relevante falar de coisas tão 
importantes nesse momento, 
o Esporte.

Falamos do esporte onde 
é a forma da criança se ex-
pressar, em circunstâncias 
desfavoráveis e favoráveis, 
sentimentos bons e ruins, pra-
zeres e desprazeres.

Provamos a incompetência 
de sabermos a verdade e não 
executá-la.

Educação, Esporte são os 
únicos meios de socialização 
de uma criança.

Fracassamos no quesito 
que é essencial.

As crianças são sairão des-
sa melhor.

Será drástico, é necessário 
mudar.

O esporte é tudo.
Educação é tudo.

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
11 A 15 DE MAIO DE 2021

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 Ja-
naina

TERRENOS

CANAÃ - Ótimo para constru-
tor, vendo ótimo lote, financia-
mento direto com a Imobiliária, 
entrada de apenas R$ 8.880,00 
+ 180 parcelas iniciais de R$ 
959,99 ou R$ 92.800,00 à vis-
ta. 3211-0216, 99978-8098, 
99688-0216, Avelar Imóveis, 
Creci MGJ5925 
JARDIM CANAÃ – Vendo  ter-
reno medindo 250 metros 
quadrados  -  murado nas lat-
erais. Contato Silvio 34 99153-
3191.
MORADA NOVA - Oportuni-
dade, vendo terreno, 250m², 
desmembrado. Financiamento 

direto com Avelar Imóveis. En-
trada R$ 5.280,00 + 180x R$ 
570,00 (iniciais). 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Cre-
ci MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote, 
esquina, próximo ao Shop-
ping Park, área 250m². Finan-
ciamento direto com Avelar 
Imóveis. Entrada R$ 9.580,00 
+ 180 x R$ 1.035,00 (inici-
ais). 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 experiên-
cia na carteira, enviar currículo  
para 99976-0931 (whatsapp) ou 
nsrecuperadora@gmail.Com
ESTÁGIO EM VENDAS NO SEG-
MENTO DE TECNOLOGIA - re-
alizar venda dos produtos 
através dos canais de relacio-
namento (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 in-
formática e estar cursando en-
sino superior em administração, 
marketing, tecnologia da infor-

mação ou áreas afins. Interessa-
dos 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 mer-
cadorias na loja, auxílio na con-
tagem, organização do estoque 
e lançamento de notas fiscais 
e faturamento. Segunda a sex-
ta 09h00 às 15h00 ou 12h00 às 
18h00. Requisitos: estar cursan-
do o ensino superior em admin-
istação 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 es-
pecializada em material elétrico. 
Separação de mercadoria, orga-
nização de estoque,controle de 
entrada e saída. Segunda à sex-
ta-feira 08:00 às 17:30 e sábado 
08:00 às 12:00. Requisitos: ensino 
médio completo. Desejável ex-
periência com o mesmo segmen-
to. Benefícios: vale transporte e 
vale alimentação.Interessados 
enviar currículo para o email: con-
tato@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. Req-
uisitos: ensino médio completo 
ou cursando superior. Benefícios: 
vale transporte. Sobre a empre-
sainteressados 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: experiên-
cias com vendas. Benefícios: vale 
transporte,comissionamento com 
mínimo garantido r$ 1.260,00 
(Comissão 4,5% a 4,8%).Inter-
essados enviar currículo para o 
email: contato@cdludi.Org.Br

ATENDENTE DE FARMÁCIA - 
atendimento e vendas no balcão, 
atendimento ao cliente via tele-
fone e whatsapp, recebimento de 
pedidos via redes sociais.Horário 
de trabalho:  segunda à sexta das 
15h00 às 23h00 / sábado ou do-
mingo: das 12h00 às 23h00. Req-
uisitos: ter vivência de no mínimo 
06 meses com atendimento em 
drogarias, vivência em word, ex-
cell e redes sociais. Desejável: 
morar próximo uai roosevelt, ter 
veículo próprio. Interessados en-
viar currículo para o email: con-
tato@cdludi.Org.Br
RECEPCIONISTA - r$ 1.300,00 
(Mês), clt. Atendimento ao cli-
ente via telefone, presencial, 
email e whatsapp. Fazer posta-
gen 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, con-
trole 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. In-
teressados 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 vis-
ta. Telefone para contato (34) 
99238-0125

Imóveis é com a gente!
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Secult disponibiliza R$16 mi 
para o setor cultural
 | AO TODO SERÃO SEIS EDITAIS COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (FEC)

 � DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado 
de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais (Secult) 

amplia as ações de fomento 
em 2021 com a divulgação 
de novos editais para o se-
tor cultural. Ao todo, serão 
destinados R$16 milhões em 
recursos do Fundo Estadual 
de Cultura (FEC) para projetos 
que dialogam com diferentes 
áreas, contemplando temas 
como artes cênicas, música, 
audiovisual, literatura, culturas 
populares, artes visuais, entre 
outros; além de formação e 
capacitação; e estruturação de 
sistemas de cultura.

Serão publicados, ao longo 
do primeiro semestre deste 
ano, sete editais para diferen-
tes segmentos e linguagens da 
área cultural em Minas: Edital 
Cozinha Mineira, que irá con-
templar festividades de cultura 

alimentar e gastronomia do 
estado; Edital Ações Especiais/
EMC, para produção de obra 
audiovisual de curta-metragem 
de documentário e ficção; 
Edital Festas Populares, que 
vai abranger os quadrilheiros, 
as festas de Folias de Reis e 
demais festividades de todo o 
estado; um edital destinado à 
elaboração e estruturação de 
sistemas municipais de cultura; 
um edital contemplando pro-
jetos de animação; um edital 
destinado à modernização, 
melhoria e estruturação de 
arquivos públicos e bibliotecas 
municipais; e um voltado à for-
mação de profissionais.

O primeiro edital a ser lan-
çado, o “Desperta Cultura 
– Premiação Pessoa Física”, 
publicado nesta terça-feira (11) 
no Diário Oficial do Estado, é 
voltado à formação e à qualifi-
cação dos profissionais da cul-
tura. A ação vai disponibilizar 
R$2.490.000,00 para projetos 

que contemplem ações de 
pesquisa e documentação, 
seminários, cursos, oficinas, 
workshops. As inscrições po-
dem ser feitas de 26/05/2021 
a 25/06/2021, na Plataforma 
Digital Fomento e Incentivo à 
Cultura. Serão distribuídos até 
385 bolsas/prêmios por meio 
deste edital.

 � FORMAÇÃO CONTÍNUA 

O Desperta Cultura é dividi-
do em duas categorias. Na Ca-
tegoria 1, serão aceitas propos-
tas ligadas à oferta gratuita de 
ações educativas, formativas 
ou de aperfeiçoamento/quali-
ficação no campo das artes e 
da cultura, que sejam inéditas 
e cujo acompanhamento seja 
possível exclusivamente em 
tempo real (ao vivo).

Nessa categoria, os pro-
ponentes interessados devem 
inscrever projetos em uma 
das seguintes linhas de ação: 

A) Laboratórios de pesquisa e 
experimentação; B) Oficinas ou 
workshops de curta duração; 
C) Seminários e D) Curso/
capacitação de longa duração.

Já a Categoria 2 do Edital 
é destinada à solicitação de 
bolsas de estudos para ativi-
dades educativas, formativas, 
de aperfeiçoamento e qualifi-
cação no campo das artes e da 
cultura. Os proponentes devem 
apresentar projetos estrutura-
dos em um percurso formativo, 
completo ou parcial, com carga 
horária total mínima de 12 
horas e máxima de 72 horas, 
e que sejam executáveis em 
até seis meses. As propostas 
contempladas nessa modali-
dade poderão ser ofertadas 
de maneira virtual, presencial 
ou remota. No caso de ativida-
des presenciais, é necessário 
seguir a todos os protocolos 
de saúde determinados pelos 
órgãos públicos.

MINAS GERAIS
FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Incentivo será destinado 
a diversas áreas, como 
música e artes cênicas
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

Letra que
representa
o tamanho
pequeno

Grito do
lutador 
de artes
marciais

Gigantes
canibais 

dos contos
de fadas

Marco da
fronteira 

de Brasil e
Venezuela

São 5.570
no Brasil

(Polít.
2019)

Octavio
Paz,

escritor
mexicano

É ausente
no vestido

tomara
que caia

Poema do
português
Fernando
Pessoa

Toma
uma pro-
vidência

Os ônibus
como a

Discovery
(Astron.)

Verde-(?),
cor do

uniforme 
do Exército

Silvio de
Abreu,

autor de
novelas

Cidade
gaúcha do
teatro Se-
te de Abril

Privar de
equilíbrio
emocional

Boba;
simplória

Espaço na
lombada
de um
livro

Tabaco
em pó

para ser
cheirado

Divisão de
video-
games

(?)
Libonati,

ator
carioca

Príncipe
que se

torna o He-
Man (TV)

(?)-palavras:
expressões evasivas
Processo inicial do

cultivo agrícola

Extenso
deserto 

da África
Reação

verbal ao 
esgoto "in

natura"

Fase de 
desenvol-
vimento 

de insetos

Giorgio
(?), estilis-
ta italiano

Adore

Companhia
(abrev.)
Revista
satírica

Maluca
Unidade
na venda
de meias

Licença
consular
Filme de 
Kurosawa

Saudação
juvenil
Macho, 

em inglês

A vitamina
chamada

retinol

Aquele
que reúne
diversas

obras
numa só

Lugar de perdição
É representada por

ritmos como o
carimbó 

Esportistas como
Lance Armstrong

Satélite do planeta
Júpiter (Astr.)

AC
MUNICIPIOS

ISTOCAGE
IROLARR
COMPILADOR
AASÇSA
PELOTASD

CASELARAPE

RPVISTOLA
SAARALOUCA

ECAPACR
NINFACIA
SAARMANI

MEIASADAM
SEMEADURA

3/ran. 4/male. 5/ogros. 6/casela.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Você sempre tem novas ideias. Não coloque o 
carro na frente dos bois. Estruture seus proje-
tos. Obtenha algum tempo para si mesmo.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entu-
siasmo de ontem, as coisas positivas estão no 
horizonte. Você precisa fazer mais exercício 
físico.

Você terá que fazer um esforço para ser aber-
to com os outros. Você foi avisado, relaxe. Seu 
estado de ânimo está melhor.

Há previsão de novas oportunidades para o fu-
turo. Seja receptivo a elas e encontre uma ma-
neira de seguir em frente!

Você terá problemas para se concentrar hoje se 
tiver coisas para fazer, os diálogos dominarão. 
É hora de tirar uma folga.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará em forma 
razoável, especialmente fisicamente.

Seu estado de espírito é influenciado pelas pes-
soas que o rodeiam. Opiniões espontâneas são 
boas para o seu orçamento.

Esteja aberto a conselhos de outras pessoas; 
isso lhe permitirá melhorar os seus planos futu-
ros. Seria bom descansar em casa.

A vida familiar está no topo da sua lista de hoje. 
Seja humilde e sutil em seus julgamentos. Ouça 
o que seu corpo lhe diz em vez de descobrir 
seus limites através de tentativas e erros!

Ao prestar mais atenção nas coisas essenciais, 
você será presenteado com oportunidades in-
comuns e positivas. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre trabalho e descanso.

As coisas estão decolando muito rápido e con-
versar com os outros irá permitir que você man-
tenha o ritmo. Praticar um esporte seria uma 
boa.

Uma notícia inesperada irá colocá-lo em um 
humor radiante e você será mais conciliador. 
Concentre-se em lazer e isso vai ajudar você 
a relaxar.

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


