
NOTA OFICIAL
GOLPISTAS UTILIZANDO O NOME DA CASA DO CONSTRUTOR PARA 
REALIZAR VENDAS DE EQUIPAMENTOS NA REGIÃO DE UBERLÂN-
DIA/MG.

A Casa do Construtor – Aluguel de Equipamentos vem por meio desta 
nota esclarecer aos clientes e público em geral, que seu nome está sendo 
utilizado de forma ilegal para a realização de venda de equipamentos.

Recebemos a notícia de que golpistas estão se passando por represen-
tantes ou funcionários da Casa do Construtor visitando fazendas e sítios 
localizados na região de Uberlândia/MG e realizando a venda de equipa-
mentos urbanos e rurais, inclusive com fornecimento de Nota Fiscal falsa 
com o logo da Casa do Construtor – Aluguel de Equipamentos.

A Casa do Construtor salienta que trabalha de forma honesta, atua exclu-
sivamente no ramo de ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS para construção 
civil e não realiza nenhum tipo de venda de equipamentos, urbano ou 
rural.

Solicitamos à população que fique atenta e comunique imediatamente a 
Polícia em caso de contato de pessoas vendendo equipamentos em 
nome da Casa do Construtor.

Informamos que nosso Departamento Jurídico está tomando todas as 
medidas cíveis e criminais cabíveis.

Uberlândia, 19 de novembro de 2021.

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
Av. José Fonseca e Silva 1070 - Jd. Patricia (34)3216-9830
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Desfiles de Carnaval só 
devem ocorrer em 2023
 | APESAR DE CONFUSÃO EM PROJETO DE LEI, PREFEITURA DESCARTOU EVENTO EM 2022

 � SÍLVIO AZEVEDO

O recurso de R$ 1 milhão, 
que foi aprovado em 
novembro pela Câmara 

Municipal para ser destinado 
às cinco escolas de samba 
de Uberlândia, será pago de 
forma parcelada e só deve 
ser utilizado na estruturação 
dos desfiles de 2023. A in-
formação foi repassada pela 
secretária municipal de Cultura 
e Turismo, Mônica Debs, es-
clarecendo que o valor, que é 
de origem da Secretaria, será 
encaminhado trimestralmente 
às agremiações durante o ano 
de 2022 para que elas possam 
se reestruturar.  

De acordo com a secretá-
ria, a verba foi acertada em 
conversa com as escolas de 
samba para possibilitar uma 
preparação para o retorno dos 
desfiles, que não acontecem 
desde 2017. A realização dos 
eventos em fevereiro de 2022 
com recursos da Prefeitura foi 
descartada pela Prefeitura. 

“Com isso possibilitaremos 
o resgate, dentro dos novos 
moldes, do samba na nossa 
cidade, respeitando o que já 
existe, resgataremos as pes-
soas que vivem e apoiam esse 
tipo de carnaval, trazendo qua-
lidade, melhoria, profissionalis-
mo e, trabalhando com essas 
comunidades a forma como o 
carnaval tem que ser, não ao 
longo de três meses, fazendo 
um carnaval de sufoco, mas ao 
longo de 10 meses construindo 
um novo carnaval na nossa 
cidade”, disse a Secretária.

Mônica Debs esclareceu 
ainda que o recurso será libe-
rado mediante o acompanha-
mento de técnicos da secre-
taria, que vão acompanhar a 
aplicação da verba. “O trabalho 
será acompanhado por cinco 

técnicos da secretaria, que 
trabalharão junto com cada 
comunidade onde serão de-
senvolvidos trabalhos dentro 
da economia criativa do samba, 
como a confecção de fantasias, 
elaboração, roteiros, coreo-
grafias, confecção de sapatos, 
alegorias, enredos, trabalhar 
a construção de instrumen-
tos, trazendo com isso, uma 
comunidade real do carnaval, 
gerando possibilidade de renda 
e futuras profissões para essa 
comunidade”, destacou.

 � CONFUSÃO

Apesar do esclarecimento 
feito pela secretária de Cultura 
e Turismo de que a verba só 
deve ser utilizada pelas escolas 
para organização dos desfiles 
a serem realizados em 2023, 
o texto que compõe o projeto, 
que é de autoria do Executivo, 
e foi encaminhado para vota-
ção na Câmara Municipal de 
Uberlândia, abre possibilidade 
para uma segunda interpre-
tação.

O Diário teve acesso à 
justificativa do projeto, que 
foi votado e aprovado pelos 
vereadores de Uberlândia. Ao 
fazer a defesa do recurso, a 
Secretaria faz uma referência 
ao “Desfile de Carnaval de 
2022” e não 2023, conforme foi 
esclarecido posteriormente por 
Mônica Debs. 

Confira o trecho abaixo:
“As escolas de samba a 

serem contempladas com a 
transferência de recursos para 
a realização do Desfile de 
Carnaval de 2022 detêm con-
sagrado notório conhecimento 
e experiência sobre a tradição 
carnavalesca da municipa-
lidade, sendo de relevante 
interesse público as ativida-
des que têm sido prestadas à 
comunidade local”, informa o 

UBERLÂNDIA

texto do projeto. 
O Diário de Uberlândia pro-

curou a Prefeitura para esclare-
cer a respeito do trecho citado 
na justificativa do projeto, que 
difere da fala apresentada pela 
secretária de Cultura e Turismo. 
Por meio de nota, o Município 
informou que a Lei em questão 
é de caráter autorizativo. 

Disse ainda que, com a 
aprovação na Câmara Munici-
pal, cabe ao município determi-
nar as condições para que os 
repasses sejam feitos e como 
o recurso pode ser utilizado. 
Sendo assim, foi estabelecido 
pela Prefeitura de Uberlândia, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo, que 
o montante seja utilizado para 
a reestruturação das escolas 
de samba, visando a execu-
ção dos desfiles das escolas 

de samba apenas em 2023, 
sempre observando a situação 
sanitária diante da pandemia.

 � AGREMIAÇÕES

A reportagem do Diário tam-
bém procurou os representan-
tes das agremiações que atuam 
no Carnaval de Uberlândia para 
comentar sobre como deve ser 
feita a aplicação do recurso por 
cada uma delas.

“Temos um plano de traba-
lho para cada uma das quatro 
parcelas de R$ 50 mil que serão 
repassadas. A primeira será 
com oficinas junto à comuni-
dade, tais como fabricação de 
instrumentos, costura, percus-
são, coreografia, mestre sala e 
porta bandeira, e compras de 
matéria pra desenvolvimento 
do enredo pra o carnaval de 
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