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CRÔNICAS DO STUTZWilliam H Stutz
Veterinário e escritor

De árvores 
e fakes

“A Noruega se tornou o 
primeiro país do mundo a se 
comprometer com o fim des-
matamento em todo o território 
nacional, após decisão do Par-
lamento na semana passada. 
Para cumprir com a meta, o go-
verno proibiu o corte de árvores 
e baniu a compra e a produção 
de qualquer matéria-prima que 
contribua para a destruição de 
florestas no mundo.” (Fonte 
Revista Veja)

Assim, com espanto e ale-
gria e muita mineira desconfian-
ça, recebi a notícia pelas redes 
sociais. Afinal, quase tudo que 
se torna viral na rede não passa 
de grandes bobagens e pior, 
tem sempre um mundo de gen-
te que acredita e compartilha. 
Bom, se não o fizesse não se 
tornaria viral, ará!

Entendo a tão conhecida 
preguiça de ler das gentes que 
vivem coladas em aplicativos, 
redes sociais e há tempos, 
super felizes, passam grande 
parte de suas vidas caçando 
Pokemons. Tem um aplicativo, 
o Pokémon Go, que utiliza 
ferramentas de geolocalização 
e realidade aumentada, é um 
“MMORPG, ou seja, é uma 
sigla em inglês que significa 
“Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game”, desig-
nando games para uma grande 
quantidade de usuários, que 
utilizam muitos dos elementos 
existentes nos jogos de inter-
pretação de papéis, os famosos 
RPGs”. (Fonte TecMundo)

Em sua grande maioria, os 
títulos desse gênero apresen-
tam a possibilidade de criação 
de um protagonista perso-
nalizável, tanto em aspectos 
visuais quanto em atributos e 
características fundamentais no 
desenrolar do jogo, como força, 
magia e vitalidade.

Assim que ele é criado, 
você pode iniciar sua aventura 
por vastos mundos, em muitos 
casos inspirados por temas 
referentes à fantasia e am-
bientes repletos de mistérios, 
com diversas possibilidades e 
caminhos para trilhar.

Caçada esta até admissível 
para crianças e adolescentes, 
com parcimônia, é claro. So-
briedade e caldo de galinha 
nunca são demais. Mas velho 
barbado? Moça feita com car-
teira de motorista, matriculada 
em curso superior e de namo-
rado a tiracolo? Tem dó. Usem 
esse tempo para ler um bom 
livro, uma revista que não seja 
de futilidades por favor. Apren-
de outro idioma, tocar um ins-
trumento musical e ainda sobrar 
tempo para se exercitar e sair 
dessa mândria crônica.

Todos estamos sujeitos 
a pagar mico com as arma-
dilhas das redes. Outro dia, 
(já tem tempo, mais de ano, 
assim como a notícia vinda da 
península escandinava), leio 
sobre a morte do genial escri-
tor Ariano Suassuna, adjetivo 
bem empregado, viu mestre, 
esteja onde estiver, achando 
tratar-se de homenagem de 
sua partida – ele nos deixou em 
2014 – não pestanejei e com-
partilhei preito. Sem ler, criatu-
ra, sem ler o link da postagem! 

Só depois fui conferir fonte, 
postei sem ler, não tinha mais 
volta, a meada estava feita, 
algum babaca tinha postado ou 
compartilhado a velha matéria 
do passamento do grande es-
critor. Não demorou segundos, 
tenho amigos antenados e fe-
lizmente cultos em minha lista, 
veio a gozação cética.

Tentei apelar para o famoso 
“morreu para você filho (leitor) 
ingrato, pois continua vivo em 
meu um coração”, do folclóri-
co ministro de JK, José Maria 
Alkmin.

Não teve jeito, cai fei-
to um patinho ou um alie-
nado “webiano” da v ida. 
Esc larec imento :  Quando 
reforcei o “Genial”, relem-
brei fantástica entrevista ao 
ler em jornal guitarrista da 
banda Calypso Chimbinha 
ser  chamado de gen ia l . 
O mestre Suassuna disparou: 
“Se gasto adjetivo “genial” com 
Chimbinha, o que vou falar de 
Beethoven?”

E assim vamos levando a 

vida. Infelizmente os fakes, as 
mentiras sinceras ou não, os 
Pokemons, Chimbinhas e as 
novelas são mais palatáveis do 
que o duro cotidiano individual 
do ganhar o pão de cada dia.

Quantos realmente se 
interessam em saber que a 
Noruega proibiu corte de ar-
vores? Qual a importância 
disso para a grande maioria 
das pessoas – não, “grande 
maioria”, não é pleonasmo: 
“A metade, juntada a mais um, 
constitui a maioria; a grande 
maioria seria muito mais que 
isso, portanto a expressão 
não pode ser considerada um 
pleonasmo”.

Quem se importa? O que 
vejo todo santo dia são milhões 
de pedidos de corte de árvores, 
seja na rua ou nos quintais.

E assim minha gente, por 
estas e outras, o velho e cente-
nário Óleo de Copaíba, perto do 
Dmae, lá no alto, de tamanha 
tristeza e desgosto, inconforma-
do com a gente humana, secou, 
morreu e só saudades deixou.

Todos estamos sujeitos a pagar mico com 
as armadilhas das redes. Outro dia, (já tem 
tempo, mais de ano, assim como a notícia 
vinda da península escandinava), leio sobre 
a morte do genial escritor Ariano Suassuna, 
adjetivo bem empregado, viu mestre, 
esteja onde estiver, achando tratar-se de 
homenagem de sua partida – ele nos deixou 
em 2014 – não pestanejei e compartilhei 
preito
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Emissoras de TV se movimentam 
para cobertura das eleições
 | INTEGRAÇÃO, PARANAÍBA E BAND PREPARAM AÇÕES PARA APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSTAS DOS CANDIDATOS À PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

 � DHIEGO BORGES

A pouco mais de um mês 
para as eleições muni-
cipais, as emissoras de 

TV em Uberlândia já se movi-
mentam para a cobertura do 
pleito na cidade. Além de novas 
pesquisas de intenção de voto, 
na programação estão pre-
vistas rodadas de entrevistas 
com os candidatos a prefeito e 
debates, que neste ano terão 
adaptações por conta da pan-
demia. O Diário conversou com 
as três principais emissoras da 
cidade e mostra como elas es-
tão se programando para este 
momento.

A primeira emissora a iniciar 
os debates televisivos neste 
ano em Uberlândia será a Band 
Triângulo, que agendou um 
debate ao vivo para o próximo 
dia 14, às 22h45. De acordo 
com o gerente de jornalismo e 
mediador do debate, Ricardo 
Bagnete, serão três blocos de 
aproximadamente 45 minutos, 
totalizando 1h45 de programa. 
Também está prevista uma 
rodada de entrevistas no pro-
grama Band Cidade, em data 
ainda a ser divulgada.

Todos os nove candidatos 
ao executivo neste ano foram 
convidados e devem participar 
do debate. Em função dos cui-
dados sanitários e seguindo 
as recomendações da Bandei-
rantes de São Paulo, a Band 
Triângulo adotou um formato 
especial, como explica Ricardo 
Bagnete.

“No cenário, ficarão apenas 
três púlpitos, o do mediador 
e os outros dois permanecem 
vagos. Os candidatos ficarão 
nos bastidores com máscara e 
respeitando o distanciamento 
e só se dirigem ao cenário no 
momento em que forem sortea-
dos. No final, uma equipe fará 

UBERLÂNDIA

a higienização para que uma 
nova dupla utilize o espaço”, 
destacou.

 � TV PARANAÍBA/REDE 
RECORD

Outra emissora que deve 
manter o tradicionalismo dos 
debates é a TV Paranaíba/
Rede Record, que junto com a 
Rádio Educadora FM promo-
verá duas edições no primeiro 
turno. O primeiro debate acon-
tecerá na rádio no dia 31 de 
outubro, das 9h às 11h, com 
mediação do jornalista Danilo 
Caixeta. 

Por conta da pandemia, a 
emissora adotará o formato 
“drive-in” e montará uma estru-
tura no estacionamento em que 
os candidatos poderão debater 
as propostas dentro de seus 

veículos, com apoio da equipe 
técnica. Serão quatro blocos 
com tema livre, onde candidato 
pergunta para candidato, com 
direito a pergunta, resposta, 
réplica e tréplica.

Além do debate, a Rádio 
Educadora também fará uma 
rodada de entrevistas entre 3 
e 13 de novembro, com apre-
sentação do jornalista Victor 
Fernandes. De acordo com a 
emissora, serão 15 minutos 
para cada candidato, dentro 
do Jornal Educadora, das 7h 
às 7h45. Todos os nove con-
correntes participarão tanto do 
debate quanto da rodada de 
entrevistas na rádio, cuja ordem 
foi definida por sorteio.

Na TV, o debate acontece-
rá no dia 7 de novembro, às 
20h45, mas com a participação 
de apenas quatro dos nove can-

didatos. Serão selecionados 
os mais bem colocados nas 
últimas pesquisas de intenção 
de voto Ibope ou Datafolha. O 
debate terá aproximadamente 
duas horas de duração e será 
dividido em quatro blocos.

O confronto terá tema livre 
com mediação de Danilo Caixe-
ta e também haverá perguntas 
selecionadas com assuntos 
escolhidos pela população me-
diante uma pesquisa realizada 
pela emissora. Assessores, 
convidados, candidatos e fun-
cionários da emissora passarão 
pelo teste para Covid-19 e terão 
a temperatura corporal medida 
antes de entrar no estúdio. 

A TV Paranaíba também 
fará rodadas de entrevistas nos 
programas da casa. No Balanço 
Geral, a condução será feita 
pelo apresentador Raphael dos 

DIVULGAÇÃO/TV PARANAÍBA

TV Paranaíba 
acertou detalhes 
com partidos e fará 
debates e rodadas 
de entrevistas na 
Rádio Educadora e 
na TV

Band Triângulo fará 
debate com todos 
os candidatos no 
dia 14 de outubro

DIVULGAÇÃO/TV BAND TRIÂNGULO
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Anjos com 15 minutos de dura-
ção para cada candidato, entre 
os dias 13 e 23 de outubro. No 
Jornal Paranaíba, o jornalista 
Alexandre Leal entrevistará 
os concorrentes à Prefeitura 
com dez minutos para cada 
um entre 27 de outubro e 6 de 
novembro. O jornalista Danilo 
Caixeta também comandará as 
entrevistas no Política Cruzada, 
com espaço de 25 minutos para 
cada candidato.

De acordo com o diretor de 
jornalismo da emissora, Rogé-
rio Silva, a estratégia foi manter 
o tradicionalismo na cobertura. 
“Estamos fazendo um esforço 
para manter a tradição do Gru-
po Paranaíba na cobertura das 
eleições, que é algo marcante 
desde quando iniciamos com 
a Educadora e na TV com uma 
identidade muito forte, man-
tendo distância de qualquer 
preferência político-partidária, 
mas presente nas discussões 
de interesses coletivos de Uber-
lândia”, destacou. 

 � TV INTEGRAÇÃO

A TV Integração/Rede Glo-
bo iniciou nesta semana sua 
programação de cobertura das 
eleições 2020 com a divulgação 
da agenda dos candidatos e 
entrevistas curtas com temas 
referentes à cidade. De acordo 
com o diretor de jornalismo 
da emissora, Paulo Eduardo 
Vieira, serão entrevistados dois 
candidatos por dia com um es-
paço de dois minutos para cada 
dentro do MG1, no ar a partir 
de 12h, seguindo a agenda de 
cada concorrente e o sorteio 
definido por ordem alfabética.

Todos os nove candidatos 
a prefeito terão o espaço para 
divulgação das propostas du-
rante o mês de outubro. Além 

Propaganda eleitoral em Uberlândia

CANDIDATO BLOCO INSERÇÕES

Odelmo Leão 3 minutos e 59 segundos 1.169

Adriano Zago 1 minuto e 44 segundos 509

Arquimedes 1 minuto 352

Thiago Fernandes 1 minuto e 9 segundos 340

Lourival Santos 49 segundos 235

Felipe Attiê 29 segundos 141

Edilson Graciolli 19 segundos 95

Wallace Alves 19 segundos 95

de Uberlândia, o formato será 
seguido nas cidades de Ituiuta-
ba, Uberaba, Araxá, Divinópolis 
e Juiz de Fora. A agenda dos 
candidatos para o dia seguin-
te também será divulgada no 
MG2, no ar a partir das 19h10.

A TV Integração também di-
vulgará pesquisas eleitorais no 
primeiro turno em Uberlândia e 
em Juiz de Fora, além de outras 
duas cidades ainda a serem 
definidas. Serão duas rodadas 
em cada cidade realizadas por 
meio do Instituto Ibope.

Em entrevista ao Diário, o 
diretor de jornalismo também 
adiantou que a Rádio Cultura 
FM fará um debate no formato 
drive-thru no dia 23 de outubro, 
às 19h, com todos os candida-
tos. A mediação será feita pelo 
jornalista Cezar Honório. Os 
candidatos ficarão dentro de 
seus veículos em uma arena 
montada na emissora com 
participação de eleitores e pro-
vocadores. 

A respeito do debate na TV, 
ainda não houve uma definição 
por parte da emissora local. 
Mas, o diretor lembrou que há 
uma definição da TV Globo 
para a realização de debates 
televisivos, com limitação por 
conta da pandemia.

Em comunicado divulgado 
no dia 21 de setembro, a di-
reção de Jornalismo da Globo 
decidiu que só fará debates 
no primeiro turno das eleições 
municipais onde houver acor-
do entre os partidos para que 
apenas os quatro mais bem co-
locados candidatos na pesquisa 
eleitoral mais recente (Ibope 
ou DataFolha) participem dos 
debates. De acordo com o 
comunicado, as entrevistas 
em estúdio com os candidatos 
também não serão realizadas.

“Há uma preocupação com 
a questão sanitária, pois é 
um evento que reúne muita 
gente. Em Uberlândia temos 
nove candidatos e desses, oito 
teriam direito a participar do 
debate por ter representação 
na Câmara. Poderíamos tentar 
um acordo com os partidos para 
que somente os quatro primei-
ros colocados nas pesquisas, 
por exemplo, participassem, 
conforme orientação da Globo, 
mas não estamos com muita 
expectativa. Já sondamos al-
guns candidatos e alguns já 
responderam. Em nenhuma 
cidade tivemos a concordância 
nesse critério por todos os que 
têm direito”, adiantou Paulo 
Eduardo. 

 � HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO

Começou hoje (9) a vei-
culação da propaganda elei-
toral gratuita no rádio e na 
televisão. Em Uberlândia, os 
espaços serão distribuídos a 
oito candidatos à Prefeitura: 
Odelmo Leão, Adriano Zago, 
Arquimedes, Thiago Fernan-
des, Lourival Santos, Felipe 
Attiê, Edilson Graciolli e Wal-
lace Alves.

A exibição da propagando 
eleitoral será feita até o dia 12 
de novembro, sendo que ape-
nas os candidatos a prefeito 
terão direito aos programas 
em blocos, que serão veicu-
lados em dois períodos de 10 
minutos cada.

A transmissão na rádio 
acontecerá das 7h às 7h10 e 
de 12h às 12h10. Na televisão, 
a exibição acontecerá das 
13h às 13h10 e das 20h30 às 
20h40. As inserções ao longo 
da programação das emis-
soras somarão 70 minutos 
diários, sendo 42 minutos para 
os candidatos a prefeito e 28 
minutos para os candidatos a 
vereador. Elas serão transmi-
tidas entre 5h e 24h.

Com baixa 
possibilidade de 
realizar debate 
televisito, TV 
Integração abre 
espaço para 
candidatos em 
agenda no MG1 e 
MG2 e na Rádio 
Cultura FM
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Para quem 
há 117 anos 
coleciona 
tantos marcos, 
estava na hora 
de lançarmos 
uma nova 
marca.

A história de sucesso da Souza Cruz 

tem mais de um século, porque nós 

nunca paramos de nos renovar 

e nos adequarmos aos novos tempos. 

Por isso, chegou a hora de darmos mais 

um passo bem-sucedido em direção 

ao futuro. A partir de agora, a Souza Cruz 

passa a ser BAT Brasil, com direito 

a uma nova marca e a uma nova 

identidade visual. O que não muda 

é a nossa vontade de evoluir, oferecer 

os melhores produtos e fazer a diferença 

para nossos colaboradores e consumidores.

Temos muita satisfação de compartilhar 

esse momento com vocês. 

Seja bem-vinda, BAT Brasil.
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Regras para o comércio 
ambulante são publicadas
 | INFORMAÇÕES ESTÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DESTA QUINTA-FEIRA (8)

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
instituiu o programa “Tô 
Legal”, que estabelece 

diretrizes para a regularização 
do comércio e da prestação 
de serviços de ambulantes em 
áreas, vias e logradouros da 
cidade. O ato foi publicado no 
Diário Oficial do Município des-
ta quinta-feira (8) e as regras 
passam a valer em 120 dias.

Segundo o programa, exis-
tem três tipos de comércio pra-
ticados em Uberlândia. Um de-
les é o Comércio e Prestação 
de Serviços em Áreas Públicas 
(COMAP), com atividades de 

cunho econômico exercidas em 
áreas, vias e logradouros do 
município, de forma ambulante 
ou fixa e temporária.

Além dele, há o comércio 
ambulante, representado por 
uma pessoa física que reali-
za o COMAP sem utilização 
privativa de bens público; e o 
comércio fixo, representado por 
uma pessoa física ou jurídica 
que realiza o COMAP com utili-
zação privativa de bem público.

De acordo com as novas 
diretrizes, o beneficiário do CO-
MAP não poderá utilizar áreas 
verdes, canteiros, rotatórias ou 
congêneres, ou sequer comer-
cializar ou prestar serviços em 

um raio inferior de 100 metros 
de estabelecimentos educa-
cionais, creches, unidades de 
saúde, abrigos, albergues ou 
agências bancárias.

Além disso, o comerciante 
está proibido de utilizar ativi-
dades sonoras de música ao 
vivo e uso de caixa de som ou 
amplificadores, televisores, te-
lões sem a devida autorização.

Ainda de acordo com a nova 
diretriz, o COMAP deverá rea-
lizar um cadastro na Prefeitura 
de Uberlândia, na modalidade 
de prestação de serviços, o 
qual depende de inscrição junto 
ao cadastro mobiliário da Se-
cretaria Municipal de Finanças. 

Além disso, todas as atividades 
exercidas pelo comerciante de-
verão ter o certificado de outor-
ga para exercício da prestação 
de serviço em áreas públicas.

Outro ponto a ser seguido 
pelo COMAP é respeitar a faixa 
de circulação de pedestres e o 
acesso ao mobiliário urbano, 
bem como a responsabilização 
pelos riscos da atividade exer-
cida e pela limpeza do local 
utilizado com o devido acondi-
cionamento e a destinação dos 
resíduos produzidos.

Todas as regras podem ser 
conferidas na matéria sobre o 
assunto publicada no site do 
Diário de Uberlândia.

UBERLÂNDIA
ARQUIVO DIÁRIO
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Cuidar da própria saúde é uma prova de amor. O autoexame 
é um primeiro passo. Tão importante quanto ele é manter uma 
alimentação saudável, fazer exercícios e visitar o ginecologista 
regularmente. Esteja em dia com você. Quem descobre o câncer 
de mama cedo, tem 95% de chances de cura.

Outubro Rosa.
Mês de prevenção 
ao câncer de mama.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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09 DE OUTUBRO DE 2020
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TAC garante instalação de 
hidrômetros comunitários no Glória
 | DOCUMENTO FOI ASSINADO ENTRE MPF, DMAE E AMBEP, QUE SERÁ A RESPONSÁVEL 

POR GERENCIAR A DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DO RATEIO DA TARIFA

 � SÍLVIO AZEVEDO

Moradores do bairro bair-
ro Élisson Prieto (Gló-
ria) receberão água 

tratada após assinatura de um 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) entre o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), o Depar-
tamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae) e a Associação 
de Moradores do Bairro Élisson 
Prieto (Ambep).

A distribuição de água será 
feita através de hidrômetros 
comunitários colocados pela 
autarquia municipal sob res-
ponsabilidade da associação 
de moradores, que definirá os 
locais onde deverão ser insta-
lados e cobrará dos moradores 
o rateio da tarifa.

“Os hidrômetros terão como 
titular a Ambep, que se com-
promete a fornecer ao Dmae os 
documentos necessários para 
formalizar a contratação, bem 
como realizar o pagamento 
da tarifa, procedendo com o 
respectivo rateio entre os mo-
radores/associados”.

Os equipamentos deverão 
ficar disponíveis aos morado-
res até que toda infraestrutura 
essencial para a regularização 
do bairro esteja instalada, ao 
mesmo tempo que as ligações 
clandestinas deverão ser re-
movidas.

“É mais uma etapa da re-
gularização do bairro Élisson 
Prieto. Agora cabe a cada um 
fazer sua parte. A associação 
levar as devidas informações 
ao Dmae, que fará os reparos 
e melhoramento nas redes que 
dão acesso ao bairro”, disse 
Celso Ribeiro, presidente da 
Ambep.

Ainda segundo Celso, os 
moradores estão ansiosos para 
a instalação dos hidrômetros 
que levarão água tratada e de 
qualidade para o bairro, ainda 
mais nesse período de pande-
mia e estiagem.

“Acreditamos que muito em 
breve já teremos uma água re-
gular e de qualidade para todos 
pagar. É um direito de todos. 
Estamos sofrendo muito com 
essa estiagem, acredito que 
seja a pior dos últimos anos, e 

com o Município assumindo a 
regularização tudo tende a ser 
mais rápido”. 

Segundo o procurador Leo-
nardo Andrade Macedo, o 
pedido era uma reivindicação 
dos moradores do bairro desde 
a realização das reuniões de 
acompanhamento da regula-
rização urbanística do Glória.

“É importante ressaltar que 
esse ato é um precedente im-
portante. É o primeiro caso de 
hidrômetros comunitários em 
ocupação na cidade e pode 
servir como precedente para 
outras ocupações. E o segun-
do aspecto demonstra que as 
pessoas estão interessadas 
na regularização dos imóveis e 
não querem mais ficar na clan-
destinidade. Tem o interesse 
de regularizar e pagar pelo ser-
viço. E ao mesmo tempo, com 
esse avanço, podem passar a 
exigir do fornecedor qualidade 
no serviço prestado”.

O procurador lembrou que 
em situações normais, como 
o Glória ainda não é um bairro 
regularizado, o Dmae não po-
deria fazer a instalação, mas 

o TAC dá segurança jurídica 
para que a autarquia já come-
ce a fornecer água até que a 
regularização seja concluída.

“O Dmae tem a obrigação, 
na qualidade de concessio-
nária, de levar abastecimento 
e água e esgoto a todos os 
pontos da cidade, mas não 
pode fazer isso em ocupações 
irregularidades. Mas ao mesmo 
tempo, os moradores não po-
dem manter esse sistema de 
ligações clandestinas. Então 
o TAC visa regularizar essa 
situação como um todo”.

A reportagem procurou o 
Dmae, que informou que ha-
verá uma reunião nesta quin-
ta-feira (8) com representantes 
da Ambep para assinatura dos 
documentos relativos à insta-
lação dos hidrômetros. Já na 
manhã de sexta (9), equipes 
do Dmae estarão no bairro 
para definir a quantidade de 
hidrômetros que serão instala-
dos e fazer o planejamento de 
intervenções para a execução 
das obras.

ÁGUA
ARQUIVO DIÁRIO

Dmae informou 
que hoje (9) equipe 
estará no bairro
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Nuvem de poeira e fuligem 
encobre Uberlândia 
 | FENÔMENO É CAUSADO POR RAJADAS DE VENTO E TEMPO SECO E DEVE CONTINUAR NESTA SEXTA (9)

 � BRUNA MERLIN  
E CAROLINE ALEIXO

Uma grande nuvem de 
poeira atingiu a cidade 
de Uberlândia na manhã 

desta quinta-feira (8). A névoa 
cinza, que encobriu o céu em 
diversos pontos do município, 
foi causada pelo acúmulo de 
partículas soltas como a fuli-
gem decorrente de queimadas 
e devido ao tempo extrema-
mente seco.

Segundo informações do 
Laboratório de Climatologia 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), rajadas de 

vento de aproximadamente 
40km/h atingiram a cidade 
nesta manhã, fazendo com 
que houvesse o levantamento 
dessas partículas que estavam 
soltas no solo. 

“Essas rajadas de vento 
são comuns nessa época do 
ano e estamos em um período 
em que os produtores rurais 
estão arando as terras, contri-
buindo para o aumento dessas 
partículas de fuligem e poeira 
e deslocamento da área rural 
para a zona urbana”, comentou 
o climatologista e ex-membro 
do Laboratório de Climatologia 
da UFU, William Borges. 

Além disso, o período lon-

go sem chuvas expressivas 
também contribui para que as 
partículas de poeira e prove-
nientes de queimadas subam 
para a atmosfera. Devido às 
condições do tempo e a predo-
minância das rajadas de vento 
na região, a névoa seca deve 
permanecer ao longo do dia 
na cidade. 

O especialista reforçou, 
ainda, que uma nova nuvem 
de poeira também pode se 
formar nesta sexta-feira (9), 
até que chova o suficiente para 
encharcar o solo. Há previsão 
de chuvas na região para do-
mingo. 

 � PREVISÃO DO TEMPO

O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) continua 
alertando sobre o intenso calor 
e baixa umidade de ar que ain-
da atinge Uberlândia e região. 
Hoje (9), a temperatura máxima 
abaixa para 41oC e a mínima 
chega em 27oC. A umidade re-
lativa do ar pode ficar em 10%.

A Defesa Civil também 
alerta que devido ao clima 
intenso, o risco de incêndios e 
queimadas aumenta. Em caso 
de emergências, a população 
pode acionar o órgão pelo nú-
mero 199.

TEMPO
VIADRONES
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO 
DA COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL À SAÚDE EM DOMICÍLIO DO 

TRIÂNGULO MINEIRO – COOPASSIST TRIÂNGULO
Senhores(as),
Ficam todos os profissionais da área da saúde, porventura interessados, convocados a 
participar da Assembleia Geral Ordinária de Constituição da Cooperativa de Assistência 
Profissional à Saúde em Domicilio do Triangulo Mineiro – COOPASSIST TRIÂNGULO, a 
realizar-se no dia 19 de outubro de 2020 (segunda-feira), no Endereço Rua Antônio Resende 
Chaves, nº 1345 – 2º piso, Bairro Santa Monica, CEP 38.408-236, Uberlândia, Minas Gerais, 
às 10h00 em primeira convocação, às 11h00 em segunda convocação e, às 12:00h em 
terceira convocação, nos termos do §1º do artigo 38 da Lei 5.764/71, para deliberar sobre a 
seguinte pauta:

1. Da constituição e criação da Cooperativa;
2. Leitura, análise e aprovação do Estatuto Social da Cooperativa;
3. Formação e inscrição das chapas para eleição da Diretoria Administrativa e Conselho 
Fiscal;
4. Posse das chapas eleitas;
5. Subscrição e integralização do capital;
6. Assuntos gerais.

Observações:
• A COOPASSIST TRIÂNGULO tem se por finalidade a reunião de profissionais da saúde, 
para prestação de serviços em domicilio, de modo que somente os profissionais devidamen-
te credenciados poderão associar-se.

Uberlândia (MG), 08 de outubro de 2020.
HUDSON CARVALHO SOUZA

Convocante

AVISO DE LEILÃO 004/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVAMENTE ONLINE Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO 
ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 29/09/2020, E 
FINALIZANDO ONLINE NO DIA 15/10/2020 às 10h00min, SOMENTE NO SITE, BENS MÓVEIS 
TAIS COMO: 01 VEÍCULO COROLLA ALTIS - PRETO, 2.0 16v Flex, Ano/Modelo: 14/15, 01 
SUCATA BAIXADA DE FIAT DUCATO AMBULÂNCIA E 01 SUCATA BAIXADA DE FIAT UNO 
VIVACE CONFORME EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados no Município de Taparuba – MG 
através de agendamento com o Sr. Elivander, servidor do município, em horário comercial, 
ligando para (33) 98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933 

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941.

AVISO DE LEILÃO 005/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVAMENTE 
ONLINE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO 
DIA 29/09/2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 15/10/2020 às 11h00min, SOMENTE 
NO SITE, BENS IMÓVEIS (14 TERRENOS DE DIFERENTES TAMANHOS VARIANDO 
DE 125 A 284 M² APROXIMADAMENTE) CONFORME EDITAL. Os Imóveis poderão ser 
vistoriados no Município de Taparuba – MG através de agendamento com o Sr. Elivander, 
servidor do município, em horário comercial, ligando para (33) 98871-4755. Informações: 
www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. 

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

Cartório Coromandel
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46,

Centro, Coromandel, MG - 38550-000

Coromandel, 06 de Outubro de 2020
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MAXVISA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E 
CONTABIL LTDA, CPF/CNPJ nº 06963882000177, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou 
inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB 
CREDICOPA, ou ao endereço do Cartório Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, 
MG - 38550-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da 
última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 92.099,67, em 
07/06/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 177594 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
23774, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. Caso o pagamento não 
seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de 
cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu 
cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, nos termos do art. 26, §7º da 
Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 28 de outubro de 2020 às 09:00
horas, no Auditório da Autarquia, situado  nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon
Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório
nº 109/2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Item”. O Processo
Licitatório tem como objeto a contratação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas
de Pequeno Porte – EPP, ou equiparadas para fornecimento de diversos tipos de ferramentas
(disco de corte, disco de desbaste, escova circular, porta eletrodo, mangueira dupla, colher
para pedreiro, chave grifo, marreta, carrinho de mão com pneu e câmara e outros), para
manutenção nas adutoras e para pequenas reformas, em atendimento às Diretorias Técnica e
Financeira. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis
centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na Diretoria de Suprimentos
ou via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br. Uberlândia (MG), 07 de
outubro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2020 - TOMADA DE PREÇOS

"MENOR PREÇO ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Instituir processo licitatório para registro
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos de UTI, de uso humano,
para enfrentamento ao COVID-19 (haloperidol, atracurio, besilato, fentanila citrato,
alfentanila, amiodarona, cetamina e outros) para a Rede Municipal de Saúde de Uberlândia,
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00  horas do dia  21/10/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 07 de outubro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 599/
2020 COVID (LEI FEDERAL Nº. 13.979/2020)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

Objeto: Chamada Pública para credenciamento das empresas especializadas interessadas
em prestar serviços de reabilitação em deficiência intelectual como componente da rede
municipal de cuidados à pessoa com deficiência para atender a Rede Municipal de
Saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde- SUS, procedimentos
estes disponíveis através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema
Único de Saúde - SUS (endereço eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br).A Presidenta
da Comissão de Licitação,  atendendo ao solicitado ao Ofício nº 228/2020/SMS, inserido
ao processo,  SUSPENDE, sine die, a referida Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento
dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que,
oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de
proposta.Uberlândia, 08 de outubro de 2020.Maria Odete Marcelina Vieira.Presidenta da
Comissão de Licitação

DECISÃO DE SUSPENSÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 560/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria da Associação Rota Brasil de Apoio a Transportadores de Carga – Rota Brasil, associação 
privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 24.768.865/0001-60, vem por 
meio de seu Presidente, nos termos do art. 22 e seu §1°; art. 23 e art. 24 do Estatuto Social, pelo 
presente edital, CONVOCAR todos os seus Associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a qual será realizada no dia 21 de Outubro de 2020 às 08:00 horas da manhã, 
na sede da Associação, situada na Avenida Sacramento, nº 911, Bairro Martins, CEP 38400-466, na 
cidade de Uberlândia/MG, a fim de deliberarem acerca de questões importantes e de interesse dos 
Associados, quais sejam:

A) Alteração de Endereço da Sede da Associação;
B) Renúncia e Desligamento do Vice-Presidente;
C) Renúncia e Desligamento do Suplente de Diretoria;
D) Correção de erro material do item “d” da ata de fundação;

Este Edital está em conformidade com o que prevê o Estatuto Social desta Associação. Deve-se 
observar ainda que é necessário, em primeira convocação, a presença de pelo menos um terço dos 
Associados com direito a voto, porém se tal número não for alcançado dentro de um prazo de uma 
hora, será efetuada nova convocação com a presença de qualquer Associado que ali estiver. 

Uberlândia, 08 de Outubro de 2.020.
ARI BATISTA PEREIRA

Presidente

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. 
João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ 
sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem informar ao(à) colaborador(a)  KAIQUE MAGALHA-
ES CAMPOS  portador (a) da CTPS 000010237.: 0145 - 04/03/2010,  que:
Conforme telegrama enviado no dia 22/09 não fora apresentada na empresa nenhuma 
justificativa formal de sua ausência ao trabalho desde o término do seu último atestado 
sendo em 13/08/2020.
Neste sentido, solicitamos que compareça ao SESMT Callink na Rua Niterói nª 1771 - 
Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais ou 
apresentação de justificativa legal de sua ausência.
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RECUPERAÇÃO
Dados da Abrasce, Associa-
ção Brasileira de Shopping 
Centers, apontam que cerca 
de 6 mil lojas, das 11 mil que 
encerraram as atividades em 
definitivo entre abril e agosto, 
já foram reocupadas. Apesar 
da pandemia, de acordo ainda 
com a associação, as opera-
ções de shopping centers vêm 
dando sinais de recuperação.

MARCA HISTÓRICA
Os cursos online oferecidos 
gratuitamente pelo Sebrae 
alcançaram a marca de 2 mi-
lhões de inscritos. Em 2020, 
com a pandemia do corona-
vírus, a adesão aos cursos 
cresceu 63% em relação ao 
ano anterior, com 1,6 milhão 
de inscrições. 

PASSEIO REFRESCANTE
E quem estiver passeando 
neste Dia das Crianças no 

Praça Uberaba Shopping, 
em Uberaba, seguindo as 
regras de uma promoção do 
Praça da Moda/Mix Outlet, 
ganhará uma casquinha do 
McDonald’s.

BRASILEIROS ADEREM
A carne suína tem ganhado 
mais destaque nas gôndolas 
das lojas do Extra e do Pão 
de Açúcar. As vendas au-
mentaram 15% de janeiro a 
setembro deste ano em com-
paração ao mesmo período do 
ano passado. 

SAUDABILIDADE
“O consumo de carne suína 
tem crescido no Brasil ao 
longo dos últimos anos. Este 
é um reflexo direto de como, 
cada vez mais, o cliente tem 
percebido os benefícios de 
saudabilidade e as ofertas 
atrativas da carne suína tem 
optado por incluí-la em seu 

cardápio”, explica Edi Carlos 
Galvão, gerente Nacional de 
Carnes do Extra e do Pão de 
Açúcar.  

PREJUÍZO TURÍSTICO
De acordo com a CNC, Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens Serviços e Turismo, 
50 mil estabelecimentos do 
setor de turismo fecharam as 
portas entre março e agosto. 
Ainda segundo a entidade, o 
setor tem prejuízo acumulado 
de R$ 207 bilhões desde o 
início da pandemia.

NOVIDADE
O Instagram acaba de lançar 
uma nova ferramenta que 
possibilita vendas por meio do 
aplicativo, através dos vídeos 
do IGTV. A novidade pode ser 
por Android e iPhone (iOS). 

MARKETING DE LACRAÇÃO 
A Defensoria Pública da União 

entrou com uma ação contra 
o Magazine Luiza por progra-
ma de trainee para negros. O 
processo está cobrando R$ 
10 milhões de indenização 
da rede varejista por danos 
morais coletivos pela “viola-
ção de direitos de milhões de 
trabalhadores, discriminação 
por motivos de raça ou cor, 
inviabilizando o acesso ao 
mercado de trabalho”.

MICROEMPREENDEDEDO-
RES
Neste ano, o Brasil deve re-
gistrar o maior número de em-
preendedores da história. De 
janeiro a setembro, o número 
de microempreendedores indi-
viduais (MEIs) no país cresceu 
14,8%, quando comparado ao 
mesmo período do ano passa-
do, chegando a 10,9 milhões 
de registros.

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Operação combate corrupção que 
favorecia facção em presídios
 | INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FOI PRESO NO BAIRRO DOM ALMIR EM UBERLÂNDIA

 � DA REDAÇÃO

A Força Integrada de 
Combate ao Cr ime 
Organizado de Minas 

Gerais (Ficco-MG), que com-
preende as polícias Civil, 
Federal, Penal e o Departa-
mento Penitenciário Federal, 
está realizando na manhã 
desta quinta-feira (8) a ope-
ração “Nelson Alegria” para 
combater a corrupção no Sis-
tema Penitenciário estadual. 
A força-tarefa acontece em 
15 cidades de Minas Gerais, 
incluindo Uberlândia. 

As investigações revela-
ram uma organização crimi-
nosa comandada por servido-

res públicos e advogados que 
negociavam vendas de vagas 
em unidades prisionais, va-
gas em determinados pavi-
lhões, a entrada de objetos 
não permitidos, dentre outras 
práticas ilícitas. Mediante 
pagamento repartido entre 
os líderes da facção, presos 
de alta periculosidade eram 
transferidos indevidamente 
de unidades, além de serem 
colocados em ala com bene-
fícios a que não teriam direito 
pelas normas de execução 
penal.

Foram identificados inú-
meros eventos de corrupção 
praticados pela organiza-
ção criminosa, envolvendo, 
principalmente, dois esta-

belecimentos prisionais na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Foram expedidos 29 man-
dados de prisão preventiva 
e 45 mandados de busca e 
apreensão, todos pela Vara 
de Inquérito de Contagem, 
e cumpridos em 15 cidades 
de Minas Gerais (Belo Ho-
rizonte, Betim, Contagem, 
Fervedouro, Francisco Sá, 
Lagoa Santa, Matozinhos, 
Muriaé, Ouro Preto, Passo, 
Patrocínio, Ribeirão das Ne-
ves, Uberaba, Uberlândia e 
Vespasiano). 

Em Uberlândia, um ho-
mem, que não teve a idade 
revelada, foi preso por meio 
de mandado de prisão na 

manhã desta quinta durante 
os trabalhos da operação. De 
acordo com a Polícia Federal, 
ele é ex-presidiário e integra-
va a organização criminosa. 

O autor foi rendido no 
bairro Dom Almir onde residia 
e será encaminhado para a 
Penitenciária de Tupacigua-
ra. O celular do alvo também 
foi apreendido. 

Os investigados poderão 
ser indiciados pelos crimes 
de participação em organi-
zação criminosa, corrupção 
ativa, corrupção passiva e 
concussão, cuja soma das 
penas pode chegar a 20 anos 
de reclusão.

NELSON ALEGRIA
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Comércio varejista atinge 
maior patamar de vendas
 | FATURAMENTO CRESCEU 3,4% DE JULHO PARA AGOSTO, SEGUNDO DADOS DO IBGE

 � AGÊNCIA BRASIL

O volume de vendas do 
comércio varejista bra-
sileiro teve alta de 3,4% 

na passagem de julho para 
agosto deste ano. Com o re-
sultado, o indicador atingiu o 
maior patamar da série histó-
rica da Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), iniciada em 
2000, ficando 2,6% acima do 
recorde anterior, de outubro 
de 2014.

Essa foi a quarta alta conse-
cutiva do indicador, depois dos 
recuos de 2,4% em março e de 
16,7% em abril, devido ao início 
das medidas de isolamento 
adotadas por causa da pande-

mia de Covid-19. O estudo foi 
feito pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo também registrou 
altas de 5,6% na média móvel 
trimestral, de 6,1% na com-
paração com agosto de 2019 
e de 0,5% em 12 meses. No 
acumulado do ano, no entanto, 
teve queda de 0,9%.

Na passagem de julho para 
agosto, cinco das oito ativi-
dades do comércio varejista 
tiveram alta: tecidos, vestuá-
rio e calçados (30,5%), ou-
tros artigos de uso pessoal e 
doméstico (10,4%), móveis 
e eletrodomésticos (4,6%), 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (1,5%) e combustíveis 

e lubrificantes (1,3%).

 � PERDAS

Ao mesmo tempo, houve 
perdas nos segmentos de 
artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, perfumaria 
e cosméticos (-1,2%), hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (-2,2%) e livros, jornais, 
revistas e papelaria (-24,7%).

O varejo ampliado, que 
também inclui materiais de 
construção e veículos/peças 
teve crescimento de 4,6% na 
comparação com julho deste 
ano, com altas nos materiais 
de construção (3,6%) e nos veí-
culos, motos e peças (8,8%).

O varejo ampliado também 
cresceu 7,6% na média móvel 
trimestral e 3,9% na compara-
ção com agosto do ano passa-
do. Mas teve perdas de 5% no 
acumulado do ano e de 1,7% 
no acumulado de 12 meses.

A receita nominal do varejo 
teve altas de 3,9% na compa-
ração com julho deste ano, de 
10,1% na comparação com 
agosto de 2019, de 2,4% no 
acumulado do ano e de 3,4% 
no acumulado de 12 meses. Já 
a receita do varejo ampliado 
teve altas de 5,2% se compa-
rado com o mês anterior, de 
7,7% em relação a agosto do 
ano passado e de 1% em 12 
meses. Mas teve queda de 
1,8% no acumulado do ano.

EM 20 ANOS 
FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL
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CBV define calendário da 
Superliga de Vôlei 2020/21
 | PRAIA CLUBE ESTREIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO; AZULIM/GABARITO/UBERLÂNDIA RECEBE O TAUBATÉ NO DIA 3

 � DA REDAÇÃO

A Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) 
divulgou as tabelas da 

Superliga de Vôlei 2020/21. 
A competição do masculino 
começa no dia 31 de outubro, 
com três jogos na primeira ro-
dada, enquanto o campeonato 
feminino começa um pouco 
depois, no dia 9 de novembro, 
com dois confrontos.

Nesta temporada, a cidade 
de Uberlândia terá dois repre-
sentantes na elite do voleibol, 
sendo o Azulim/Gabarito/Uber-
lândia no masculino, e o Dentil/
Praia Clube no feminino. As 
duas equipes fazem as estreias 
na Superliga nos dias 3 e 11 de 
novembro, contra o Taubaté e 
São José dos Pinhais, respec-
tivamente.

Em ambas as competições, 
os duelos de quartas de final, 
semifinais e finais serão todos 

disputados em série melhor de 
três. As finais do torneio femi-
nino estão programadas para 
os dias 9, 13 e 16 de abril. Já 
no masculino, a série decisiva 
está agendada para os dias 10. 
17 e 21 de abril.

 � PRAIA CLUBE

Campeão da Superliga Fe-
minina 2017/18, o Dentil/Praia 
Clube foi ao mercado e se re-
forçou para a temporada atual. 
Ainda em agosto, a equipe 
comandada por Paulo Coco 
anunciou as chegadas da le-
vantadora Lyara e da ponteira 
Mari Paraíba, que retornou ao 
Brasil após um ano no voleibol 
italiano.

Além disso, as praianas 
também contarão com a domi-
nicana Jineiry Martínez, irmã de 
Brayelin Martínez, e a ponteira 
holandesa Anne Buijs. Joga-
doras como Fernanda Garay, 
Michelle, Monique, Walewska, 

Carol, Angélica, Claudinha, 
Suelen e Laís renovaram com 
o time uberlandense e também 
integrarão o elenco da equipe.

Disputam a Superliga Femi-
nina de Vôlei, além do Dentil/
Praia Clube, Sesi Vôlei Bauru 
(SP), Brasília Vôlei (DF), Curiti-
ba Vôlei (PR), Fluminense (RJ), 
Itambé/Minas (MG), Osasco 
Audax/São Cristóvão Saúde 
(SP), Pinheiros (SP), São José 
dos Pinhais (PR), Sesc RJ Fla-
mengo (RJ), São Paulo/Barueri 
(SP) e São Caetano (SP).

 � AZULIM/GABARITO/
UBERLÂNDIA

Recém promovido à elite 
do voleibol, o Azulim/Gabarito/
Uberlândia quer mostrar a que 
veio na Superliga Masculina 
de Vôlei. Disputando o Cam-
peonato Mineiro, a equipe 
treinada por Manoel Honorato 
terá à disposição o atleta Ber-
nardo, que defendeu o Minas 

na última temporada, além do 
ponteiro Luan.

O time uberlandense terá 
também os líberos Douglas 
e Luiz Antônio, os ponteiros 
Arthur, Matheus Silva, Higor 
e Adriano, os opostos Daniel 
Bala, Gabriel Armanelle e 
Dyan, os centrais Rômulo, 
Lucas Salles, Luiz Philippe, 
Gustavo Romani e Otávio, e os 
levantadores Matheus Gonçal-
ves, Bernardo e Jean.

Além do Azulim/Gabarito/
Uberlândia, disputam a Su-
perliga Masculina de Vôlei 
Apan/Eleva/Blumenau (SC), 
Minas Tênis Clube (MG), Vôlei 
UM Itapetininga (SP), Montes 
Claros América Vôlei (MG), 
Caramuru Vôlei (PR), Sada 
Cruzeiro (MG), EMS Taubaté 
Funvic (SP), Sesi-SP, Vedacit 
Vôlei Guarulhos (SP), Pa-
caembu Ribeirão (SP) e Vôlei 
Renata (SP).

VOLEIBOL
ASCOM/PRAIA CLUBE

Praianas se 
reforçaram e devem 
chegar forte para a 
temporada 2020/21
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RENATO 
BATISTA É
CANDIDATO 
ÚNICO

Encerrou-se na terça-feira 
(6), às 18h, o prazo para o 
registro de chapas para as 
eleições na Liga Uberlanden-
se de Futebol, marcadas para 
o dia 5 de novembro, para o 
quadriênio 2021 a 2024.

São votados os candidatos 
com chapas fechadas compos-
tas por presidente e vice-presi-
dente e membros do Conselho 
Fiscal, sendo três efetivos e 
três suplentes.

Têm direito a voto os clubes 
que disputaram o campeonato 
na última temporada (2019), 
estejam de posse do alvará de 
funcionamento no ano atual, 
e quites com a LUF até o mês 
anterior ao da realização da 

assembleia.
A responsabilidade da elei-

ção é de uma comissão espe-
cial, formada pelo presidente 
do Tribunal da entidade, que 
preside a referida comissão, 
composta por seis membros, 
sendo um deles também do 
Tribunal, e três presidentes de 
clubes, além de uma secretá-
ria, Celina Maria dos Santos.

Contrariando a expectativa 
de registro de duas ou mais 
chapas, apenas uma foi ins-
crita, encabeçada pelo atual 
presidente Renato Batista dos 
Santos e pelo vice Ricardo 
Graciano Bernardes, além dos 
seis membros do Conselho 
Fiscal: Paulo de Morais Perei-
ra, Araciete Miranda da Silva, 
Jadir Cezar Mota, Luciano 
Pires Rodrigues, Clóvis Nery 
Júnior e Weverson Santos 
Muniza.

Os 47 clubes com direito a 
voto são os seguintes, desde 

que estejam com alvará de 
licença atualizado e não te-
nham débitos com a entidade 
até o dia da eleição: América, 
Aurora, Dona Zulmira, Fla-
mengo, Floresta, Fluminense, 
C.A.Guará, S.E.Guarany, Inde-
pendente, Atlético Industrial, 
Minas Gerais, Rio Branco, 
Roda Viva, Santa Luzia, Ti-
bery, Tocantins, C.A.Unisport, 
Vitória, Voluntários e Vasco 
da Gama (Divisão Especial); 
Araguaia Shopping Park, Arco 
Iris, Arsenal, Atlanta, Ca-
naã, Cocal, Colorado, Cruz 
Azul, Dinamarca, Gaviões do 
Cerrado, Girassol, Granada, 
Grêmio, Juventude, Comer-
cial, Montana, Morumbi, Nova 
Aliança, Pacaembu, Pampu-
lha, Pinheiro, Pioneiros, Santa 
Mônica, Segismundo Pereira, 
Tabajara, Tubalina e Universo 
(Segunda Divisão).

Renato Batista e Ricardo 
Graciano administram a LUF 

por dois mandatos de quatro 
anos, e vão para o terceiro, 
com a reeleição certamente 
assegurada no dia 5 de no-
vembro, como chapa única 
legalmente registrada.

“Nossa proposta é dar con-
tinuidade ao trabalho que 
estamos realizando desde 
2013, quando assumimos a 
presidência da entidade pela 
primeira vez”, disse Renato 
Batista. “O mundo todo passa 
por um momento muito difícil 
com a pandemia e para a 
LUF não seria diferente, mas 
estamos com a disposição de 
assumir novo mandato com a 
consciência de que teremos de 
enfrentar todas as dificuldades 
e superá-las com trabalho, 
buscando apoio/parcerias para 
realizarmos competições que 
possam continuar represen-
tando a força do nosso futebol 
amador na cidade e região”, 
finalizou.

Renato Batista E 
Ricardo Graciano

DIVULGAÇÃO
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

GAVEA SUL – 2/4, sala, cozi-
nha, banheiro, Guarda – roupa 
embutido, excelente localiza-
ção no Condomínio Parque Uni-
ted Coast, com piscina, quadra, 
parque infantil, cinco áreas 
gourmet. 1 vaga de garagem. 
Valor R$ 170.000,00 ou o ágio 
R$ 50.000,00 Tratar 34 99792-
2522 ou 98407-1733 Daniel 
MORUMBI – Vendo Ágio de 
apartamento na Av. Jose Maria 
Ribeiro, 900 Apto 404 BL.05, 
muito conservado, sendo 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, armá-
rios embutidos. Área 48m² Va-
lor com móveis R$ 32.500,000 
e sem os móveis R$ 30.000,00. 
Total de Parcelas: 360 parce-
las, restam 335 parcelas. Tra-
tar 34 99122-8307/34 9170-
3877
OPORTUNIDADE -  Aparta-
mento da Opção Empreendi-
mentos com á Avelar Imóveis 
em várias localizações (3211-
0216/ 99978-8098/ 99688-
0216) Avelar Imóveis - Creci 
MGJ5925

TERRENO

 CANAÃ -  OPORTUNIDADE Óti-
mo para Construtor! Vendo 
ótimo lote de esquina. Finan-
ciamento direto com a Imobi-

liária. Entrada de apenas R$ 
8.890,00 + 180 Parcelas Iniciais 
de R$ 960,00 ou R$ 88.900 à 
vista. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis - Creci MGJ5925
COND. SANTA VITÓRIA - Vendo 
um lote no Condomínio Santa 
Vitória 10x30 - Próx. ao bairro 
Pequis numa ótima localização. 
Valor de R$ 80.000,00. Tratar: 
99689-7078 Aparecida 
MORADA NOVA -  Oportunidade.  
Vendo terreno 250m², desmem-
brado, financiamento direto 
com Avelar Imóveis. Entrada 
R$ 4.880,00 + 180X R$527,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) - Creci 
MGJ5925.
MORADA NOVA - OPORTUNIDA-
DE vendo Lote Bem Localizado, 
Área de 20x50. Por apenas R$ 
60.000,00 (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis - Creci MGJ5925. 

ALUGUEL

APARTAMENTOS

JARDIM OZANAN - 3/4 com 
armários embutidos sendo 1 
suíte, b.s., sala, cozinha mon-
tada, lavanderia, 1 vaga de ga-
ragem. R$600,00+Condomínio 
R$307,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão todo 
coberto com escritório, cozinha 
e banheiro social. R$2.500,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CASAS

LIDICE- 4/4 sendo 01suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavanderia, 
garagem 4 carros. R$1.000,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, 
a.s., garagem. R$800,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
PAMPULHA- Casa de Colônia 
com 2/4, sala, cozinha, b.s., la-
vanderia, garagem. R$600,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala, co-
zinha, área de serviço, quin-
tal pequeno sem garagem. 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
TAIAMAN- Casa fundo, 2/4 c/ 
b.s., sala, cozinha conjugada 
com a.s., varanda. R$400,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

COMERCIAL

ALTO UMUARAMA- Cômodo 
comercial aproximadamen-
te 40m² com 2 banheiros. 
R$1.200,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

CENTRO - Sala com aproxima-
damente 9m² com banheiro 
coletivo. R$ 350,00 (Imobiliá-
ria 2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)
CENTRO - Sala comercial com 
49m² e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
MARTINS - Sala com Banhei-
ro aproximadamente 20m² 
R$350,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

UMUARAMA - Terreno todo 
murado com 2.100m² e ótima 
localização. R$8.000,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)

VEÍCULOS

VENDA

CHEVROLET

AGILE 2012/2012- Vende-se 
completo – Ar , vermelho Valor R$ 
19.000,00  SBR Automóveis  Tra-
tar 34 99979-0155 Whatsapp.

Sem kits, sem custo de adesão!
Sem taxas mensal ou anual!
Sem compras obrigatórias!
Não é vendas, apenas consumo!

ATENÇÃO
LÍDERES DO MARKETING MULTINÍVEL

POUCAS VAGAS!

A maior  oportunidade chegou ao Brasil
Venham conhecer a

ATOMY PRÉ MARKETING
com cadastro grátis definitivo.

OPORTUNIDADE DE RENDA EXTRA A PARTIR DO SEU CELULAR

VOCÊ TAMBÉM PODE
SE TORNAR UM LÍDER!

(34) 9 9697-1344

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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VENDEDOR(A) LOJAS DE ROU-
PAS  - Organizar a loja, aten-
dimento ao cliente 9h às 18h. 
Salário de R$ 1300,00, vale 
transporte. Interessados enca-
minhar o currículo para: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO TELEMARKETING - 
Atividades: Auxiliar na captação 
de doações para a Associação.  
Requisitos: A partir de 16 anos, 
cursando o ENSINO MÉDIO 1º e 
2º ano e noções de informática 
básica. Horário: 13:00 às 18:00 
ou das 08:00 às 13:00 de segun-
da a sexta-feira. Remuneração: 
R$ 400,00 + Vale transporte. In-
teressados envie seu currículo 
para o meu e-mail com o as-
sunto da vaga consultoriarh@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO PEDAGOGIA - Trabalho 
em Home Office. Entrar em con-
tato com o cliente via e-mail, sof-
twares de gestão e aplicativos de 
mensagens. Detectar as neces-
sidades do aluno/cliente e ser 
capaz de dar solução as mesmas 
formas e encantar pelo atendi-
mento. Bolsa-auxílio R$ 400,00 
+ Cursos de formação e auxílio 
internet. Interessados envie seu 
currículo para o meu e-mail 
com o assunto da vaga consul-
toriarh@fundacaocdl.org.br

OPORTUNIDADE

ASSISTENTE DE VENDAS/ AJU-
DANTE DE MOTORISTA – Uni-
trigo Alimentos contrata, Favor 
enviar curriculum para: uber-
landia@unitrigo.com.br
CORRETORES IMOBILIÁRIOS- A 
Imobiliária 2000. Contrata cor-
retores com CRECI e veículo 
próprio. Currículos Rua Duque 
de Caxias, N° 1077, tratar com 
Raulino.  
OPORTUNIDADES NA ÁREA DE 
TI - Coordenador de Service 
Desk, Líder Técnico de Servi-
ce Desk,7 Analistas de Suporte 
Técnico Jr, Estagiário de Con-
tabilidade, SDR (Sales Develop-
ment Representative) = comer-
cial, treine ou Estagiário para 
Suporte Técnico, Contato Futura 
Tecnologia 34 3228-3000.  
POLIDOR DE AUTOS -  Contrata-
-se Polidor - Higienização inter-
na do veículo e polir o veículo, 
faixa salarial entre R$ 2.000,00 
– 2.800,00 Segunda a Sexta 
08:00 as 18:00 Sábado 08:00 as 
12:00. Experiência comprovada 
na atividade. Enviar currículo: 
rh.virtual@outlook.com 
SERVIÇOS GERAIS - Precisa-se 
de um rapaz ou senhor para 
serviços gerais em uma fazen-
da, fazer serviços leves, limpe-
za, reciclar, rastelar e etc. Que 
seja responsável, humilde e 
desimpedido. Tratar 34 99145-
1304/34 99696-6667 Rita de 
Cássia.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA - Ati-
vidades: Monitorar entregas, 
cobrar feedback junto as trans-
portadoras, acompanhar o 
percentual dos fretes pagos, 
elaborar relatórios logísticos, 

acompanhar entregas agen-
dadas, realizar a impressão de 
faturas de transportes e enca-
minhar ao fiscal, acompanhar 
a programação dos motoristas, 
coletar dados dos setores de 
industria para carregamento 
de caminhão, elaborar relató-
rios de viagem, fechar folha de 
ponto dos motoristas, colher in-
formações de manutenções dos 
veículos e passar para o setor 
responsável e preparar os ve-
ículos de viagem. Requisitos: 
Cursando ensino superior em 
Logística ou áreas afins e pos-
suir CNH B. Horário: 07:45 às 
17:45 de segunda a sexta-fei-
ra. Remuneração: R$ 1.100,00. 
Benefícios: Cesta básica + vale 
transporte. Interessados enca-
minhar o currículo para: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE VENDAS - Aten-
dimento de clientes, relacio-
namento e suporte a equipe 
comercial, elaboração de rela-
tório de vendas, atendimento 
telefone, auxilia no processo 
documental, e entrega de ve-
ículos. R$ 1400,00 + plano de 
saúde, vale alimentação expe-
riência na área administrativa 
e comercial. Interessados en-
caminhar o currículo para: re-
natam@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR GERAL - Atividades: 
Instalação de infraestruturas, 
tubulações, lances de cabos, 
montagens de tomadas e de-
mais acessórios para acaba-
mento de redes metálicas e 
ópticas.  Requisitos: Ensino 
Fundamental Completo . Horá-
rio: 08:00 às 17:00 de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 
08:00 às 12:00. Remuneração: 
R$ 1.200,00. Interessados en-

caminhar o currículo para: re-
natam@fundacaocdl.org.br
CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO 
- Atividades: Implantação de 
sistema TOTVS na área de Ges-
tão hospitalar, parametrização 
de sistema, Documentação de 
projeto, Cronograma, levanta-
mento no cliente, contato com o 
cliente, treinamentos, abertura 
de chamados. Forma de Con-
tratação: MEI. Remuneração: 
R$ 1.800,00 inicial, após 6 me-
ses R$ 2.200,00. Horário: 08:30 
às 12:00 das 13:30 as 18:00. 
Não é necessário ter disponi-
bilidade de viagem. Vaga para 
trabalhar local na empresa. 
Requisitos: formação em cur-
sos de Tecnologia, projetos ou 
áreas afins.Interessados enca-
minhar o currículo para: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
VENDEDOR (A) VEÍCULOS - 04 
VAGAS Venda de veículos se-
minovos e 0km, prospecção, 
negociação, fechamento, rela-
cionamento com o cliente. Co-
mercial mínimo garantido de 
R$ 1150,35, comissionista puro 
possuir CNH B conhecimento 
em técnicas de vendas. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para: renatam@fundacaocdl.
org.br

Faça a assinatura digital.
www.diariodeuberlandia.com.br/diariodigital

As notícias
chegam até você 

cada vez mais rápido

Ótimos ganhos. 
Casa com hospedagem. 

Para morar em SALVADOR-BA.

Contato (71)99290-0027

PRECISA-SE DE
MASSAGISTA. 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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Edital contempla projetos 
de diversidade cultural
 | LANÇADO PELA SECULT, “CULTURAS POPULARES” BUSCA VALORIZAR A IDENTIDADE MINEIRA

 � DA REDAÇÃO

Estão abertas até o dia 16 
de outubro as inscrições 
para o edital “Cultura 

Populares – Premiação Pessoa 
Física”, iniciativa da Secretaria 
de Estado de Cultura e Turismo 
de Minas Gerais (Secult), que 
vai destinar R$ 590 mil aos ven-
cedores do projeto. O registro 
pode ser feito diretamente na 
Plataforma Digital de Fomento 
e Incentivo à Cultura da Secult.

Com o objetivo de fomentar 
e estimular as diferentes mani-
festações artísticas de Minas 
Gerais, o edital busca promo-
ver, valorizar e fortalecer as cul-
turas populares do estado. O 
Culturas Populares é destinado 
a projetos que dialogam com 
um conjunto rico, heterogêneo 
e artístico-cultural.

Serão contempladas pro-
postas sobre a salvaguarda de 
saberes tradicionais, preserva-
ção da memória e da identida-
de mineiras, de transmissão e 
perpetuação dos bens culturais 
de Minas Gerais entre outros 
aspectos. O valor total bruto 
pago aos projetos selecionados 
é de R$ 25 mil.

Para o secretário de Estado 
de Cultura e Turismo, Leônidas 
Oliveira, a publicação do edital 
é uma importante iniciativa de 
valorização da identidade mi-
neira. Segundo ele, a cultura 
popular está presente em todas 
as regiões do estado e simbo-
liza uma assinatura única do 
povo mineiro.

“Por meio desse edital, que-
remos fomentar a manutenção 
do exercício dos direitos cultu-
rais, o apoio e a valorização 

das manifestações e expres-
sões das culturas populares, 
tradicionais, urbanas, afro-bra-
sileiras, indígenas, projetos 
de memória e salvaguarda 
em Minas Gerais”, destacou o 
secretário.

 � INSCRIÇÕES

Os interessados em inscre-
ver projetos no edital Culturas 
Populares – Premiação Pessoa 
Física devem efetuar um pri-
meiro cadastro na Plataforma 
Digital de Fomento e Incentivo 
à Cultura da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo 
de Minas Gerais. Após, os 
proponentes devem cumprir 
os processos específicos de 
cadastramento. Os documen-
tos relativos ao Edital estão 
disponíveis no site da Secult. 

O prazo para inscrições vai até 
as 23h59 do dia 16 de outubro.

 � NOVOS FORMATOS

Além de celebrar a cultura 
mineira em suas diferentes for-
mas, o Edital Culturas Popula-
res – Premiação Pessoa Física 
vai abrir espaço para propos-
tas em formatos digitais. Os 
proponentes interessados em 
abordar trabalhos desenvol-
vidos em plataformas virtuais 
poderão inscrever projetos 
cujas estratégias de execução 
ou de acesso ao público se 
deem de forma remota, a fim 
de evitar aglomerações. Nesse 
caso, poderão ser utilizadas 
ferramentas digitais como pá-
ginas da internet, aplicativos, 
celulares, entre outros que 
possibilitem o acesso remoto.

MINAS GERAIS

Inscrições vão até o 
dia 16 de outubro

ARAÍPEDES LUZ/SECOM/PMU
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CELSICESCelso Machado
Publicitário

Novos 
endereços

Mudar faz parte da vida. É 
da própria dinâmica da trans-
formação dos tempos. Esse 
processo, quando conduzido 
como deve ser, deixa abertas 
as portas de onde estamos 
saindo, com o respeito e gra-
tidão por tudo que recebemos 
nesse período de relação. E 
abre novas portas para nos 
acolher no prosseguimento de 
nossos projetos e iniciativas.

Isto é o que estamos viven-
do agora com o programa Uber-
lândia de Ontem e Sempre. 
Depois de uma convivência ma-
ravilhosa, iniciada em abril de 
2018, com mais de 100 edições 
exibidas, inclusive a da marca 
histórica do programa número 
700, vamos deixar de fazer par-
te da grade da TV Paranaíba no 
próximo domingo, dia 11.

De nossa parte, só temos 
agradecimentos e gratidão pelo 
acolhimento, pela projeção que 
o Uberlândia de Ontem e Sem-
pre alcançou.

Voltaremos para a emissora 
que já nos acolheu em outra 
época, e que agora, generosa-
mente, nos recebe igualmente 
com muito carinho, a TV Uni-
versitária.

Endereço novo, novo ho-
rário, aos sábados às 14h. Só 
não muda nosso compromisso 
e nosso propósito de levantar, 
registrar, divulgar e valorizar a 
história e a memória de Uber-
lândia.

Além dessa presença na 
TV Universitária, vamos estar 
veiculando 3 novos programas 
semanais no nosso canal pró-
prio no Youtube.

Às terças, a Taisa apresen-
tará matérias mais contempo-

Isto é o que estamos 
vivendo agora com o 
programa Uberlândia de 
Ontem e Sempre. Depois 
de uma convivência 
maravilhosa, iniciada em 
abril de 2018, com mais 
de 100 edições exibidas, 
inclusive a da marca 
histórica do programa 
número 700, vamos deixar 
de fazer parte da grade da 
TV Paranaíba no próximo 
domingo, dia 11

râneas como “Autores Uber-
landenses, Made in Uberlândia, 
Onde anda Você”.  Nas quintas, 
o Paulo Henrique faz um “pas-
seio pelo passado”, trazendo 
o seu “Baú do PH”, “Museu 
virtual”. E aos sábados, será o 
dia do “Prosa Mansa” que tenho 
a honra e alegria de produzir.

Muito bom contarmos no-
vamente com o patrocínio da 
Algar, que em 2020 completa 
90 anos, e da Unimed, que em 
2021 chega ao seu cinquen-
tenário.

À TV Paranaíba, em es-
pecial ao Ary, Dione, Rogério, 
Peixoto, Monica Cunha, Danilo 
e todo time, nosso muito obri-
gado. À TV Universitária, nosso 
abraço afetuoso de retorno e 
esperamos continuar merecen-
do sua atenção e audiência.

Todas essas mudanças têm 
o objetivo de ficar mais perto de 
você. De compartilhar consigo 
essa mesma paixão por nossa 
cidade, seus personagens, sua 
trajetória.

A gente só não quer mudar 
de um endereço, o do seu 
coração.

Abração a todos e venham 
com a gente para novos proje-
tos e realizações. 
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PALAVRAS CRUZADAS

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

Solução

BANCO 56

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

(?)-crúcis,
trajeto de
Jesus até
o Calvário

A ferramen-
ta que tem

muitas
utilidades

Fonte de
energia de
modernos
notebooks

Período
fértil das
fêmeas

(pl.)

Jogador de
uniforme
diferente,
no vôlei

Marca do
encontro
não pro-
gramado

Entidade
infantil da
Umbanda

Guido (?),
ex-minis-

tro da 
Fazenda 

Rodrigo de
(?), lagoa
que é pos-
tal carioca

Líder de
um projeto 
corporati-
vo (fem.)

Dobra da
barra do
tecido de

calças

"The Big
(?) Theory",

seriado
dos EUA

Orã Figuei-
redo, ator
brasileiro

Árvore eu-
ropeia usa-
da na ur-
banização

O número
3,1416
(Mat.)

(?) ao
vinho, so-
bremesa
gaúcha

Instrumen-
to tocado
por Davi
(Bíblia) 

Estômago
de aves

Agir como
o fã

(?) chi
chuan, luta
Homem,

em inglês

Região da
Bruxa Má,
de Oz (Lit.)
Rosa fétida

(?) MCs: grupo de 
rap, compôs "Homem
na Estrada", inspirada
em CD de Tim Maia

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular
Barco de
festas mi-
lionárias

Buchada
de (?),
prato

Escola de 
engenhei-
ros da Ae-
ronáutica

Seme-
lhante

Nome da
14ª letra

Concessão financeira
ao servidor público
que se desloca de 

sua cidade a trabalho

Assento 
do caubói

Regente do signo 
de Aquário
(Astrol.)

(?)
McKellen,
ator inglês

(?) sem
saída: dificuldade

O acento perdido
pela palavra "voo"

Aliança militar sedi-
ada na Bélgica (sigla)

Flor misturada ao 
chá-verde, no Oriente

Chão do lutador
nocauteado

Navio das
Grandes 
Navega-

ções 

Causam a
"fossa",

em
namoros

Lugar
onde
nasce
água

"Gosto-
suras 

ou (?)",
frase do

Halloween

Cobre
(símbolo)
Autores
(abrev.)

Deus do 
amor (Mit.)
Madeira
escura

CJ
POLIVALENTE

BATERIASOLAR
GACUMNUM

MANANCIALI
MAFIMIAN
ENELOBECO
TRAVESSURAS

BODEXEROS
EDMOELAOF
ITABANGR

BAINHAOESTE
RETINATAI
IATEOLMOT
SAGUHARPA

RACIONAIS

3/man. 4/alho — bang — otan — sagu. 5/ébano — urano. 6/líbero. 7/freitas. 8/términos.

HORÓSCOPO

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Sua filosofia e sede de vida farão você particu-
larmente atraente; relacionamentos bem suce-
didos estão à vista. Você vai transformar toda a 
sua energia para se divertir.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará vulnerável 
a dedicar tempo para assuntos domésticos bá-
sicos.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a oportu-
nidade de florescer. Suas amizades vão estar 
presentes hoje. Seria bom fazer uma pausa na 
sua vida diária.

Não adianta tentar impor sua visão das coisas, 
fique aberto e flexível às necessidades de ou-
tras pessoas.

Há reconhecimento no ar, as suas relações são 
cada vez mais profundas e fortes. Você gasta 
muita energia e se esgota. Tire um tempo para 
respirar.

As estrelas estão lhe dando liberdade total para 
tirar o máximo proveito dos prazeres ao seu al-
cance. Você precisa recarregar suas baterias 
sozinho e fazer um balanço.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado com aqueles que o ro-
deiam e festividades estão próximas.

Ideias claras e firmes estão na ordem do dia e 
elas varrerão as suas dúvidas. Seu bom humor 
é contagiante. Você vai ter que se apoiar em 
todas as suas habilidades de resistência.

Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você 
precisa sair de sua rotina para obter um pouco 
de ar fresco e para esquecer as suas preocupa-
ções, embora elas sejam passageiras.

Você já notou que lhe falta energia recentemen-
te? É porque seu corpo não está recebendo to-
dos os nutrientes necessários.

Alguns novos encontros positivos levarão a pro-
jetos originais. Você terá a oportunidade de dar 
um novo impulso a sua vida.

Aos olhos das outras pessoas, você vai parecer 
ser mais profundo e vai ganhar reconhecimento 
por isso nesta sexta.

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

www.meu-horoscopo-do-dia.com
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RAPIDINHAS COM JADIR JRJadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br

EXPANSÃO
Até o final de novembro, a 
RedeTV! planeja expandir seu 
sinal de transmissão para 47 
países da África. A emissora 
fechou um contrato de parce-
ria com o Portal Mais Negó-
cios para criar sua estrutura 
internacional. 

INDICADA
Andrea Beltrão foi indicada 
ao Emmy Internacional pela 
atuação na série “Hebe”. Exi-
bida na TV aberta e disponível 
no Globoplay, a trama conta a 
trajetória de Hebe Camargo, 
uma das maiores apresenta-
doras no Brasil, que faleceu 
em 2012. O prêmio é consi-
derado o Oscar da TV.

CHEGOU, CHEGANDO!
Larissa Manoela vai trabalhar 
em dose dupla em sua estreia 
na TV Globo. A atriz já chega 
na emissora em grande estilo 
como protagonista de Além 
de Ilusão. O canal não pre-
tende poupar esforços para 
que Larissa consiga bombar 
fazendo dois papéis em sua 
primeira participação em uma 
produção para a emissora.

SEM PREVISÃO
Ainda não há nada definido 
em relação ao início das gra-
vações de Larissa na Globo 
em função da pandemia de 
Covid-19. A ordem interna 
é aguardar a melhora dos 
cenários para o início dos tra-
balhos. Se tudo correr como 

desejado pela direção do 
folhetim, a previsão de estreia 
seguirá no segundo semestre 
do ano que vem.

PREVENÇÃO
Adriane Galisteu usou suas 
redes sociais na última sema-
na para alertar os internautas 
sobre a importância da reali-
zação da mamografia, capaz 
de diagnosticar o câncer de 
mama. Na foto, a apresenta-
dora apareceu segurando os 
seios e usando máscara. 

OUTUBRO ROSA
O mês de outubro é dedicado 
a prevenção do câncer de 
mama. Inúmeras ações são 
realizadas para conscienti-
zação do diagnóstico. Muitas 
famosas, inclusive em tempos 
de pandemia, estão usando 
suas redes sociais para aler-
tar a população feminina so-
bre os cuidados com a saúde. 

MADRINHA
Ana Furtado foi apresentada 
como madrinha da campa-
nha do Outubro Rosa, pela 
Fundação Laço Rosa, em 
evento realizado na última 
semana. A apresentadora da 
Globo é exemplo de vitória 
na luta contra o câncer de 
mama. Nos anos anteriores, 
as madrinhas foram Juliana 
Paes e Flávia Alessandra, que 
também marcaram presença 
no evento deste ano com 
seus depoimentos, por meio 
de lives.

A atriz Larissa Manoela

Ana Furtado

A apresentadora 
Adriane Galisteu

Andrea Beltrão como 
Hebe; atriz comemorou 
indicação para o Emmy

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/GLOBO


