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03 DE OUTUBRO DE 2019

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TORNA PÚBLICA PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA POR 30 
(TRINTA) DIAS À MÉDICA DRA. CARLA ELOÍSA RESENDE FERREIRA – CRM-MG Nº 50.301
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em consideração os termos do caput e § 2º artigo 101 
do Código de Processo Ético-Profissional (Resolução CFM 2.145/2016), e tendo em vista a decisão 
prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MG nº 2.309/2014, julgado pelo Pleno do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, torna público ter resultado à médica 
DRA. CARLA ELOÍSA RESENDE FERREIRA, inscrita neste Conselho sob o nº 50.301, a penalidade 
de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS prevista na alínea “d”, do 
art. 22, da mencionada Lei – no período de 02 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019, por 
infração aos artigos 2º e 10 do Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009).

Belo Horizonte, 1º de outubro de 2019.
Cons.ª Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos 

Presidente

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação  - 3ª Assembleia Geral Ordinária 
de 2019 - 15 de outubro de 2019 - SEGUNDA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da Lei e do Contrato Social convoca os 
Senhores Sócios para reunirem-se na 3ª Assembleia Geral Ordinária de 2019 a ser realizada na sede do 
Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, no 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 15 
de outubro de 2019, em primeira chamada às 19 (dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, 
às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 50% (cinquenta por cento) do capital, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Uberlândia-MG, 4 
de outubro de 2019. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – COMISSÃO 
NEGOCIAL E INTERESSADOS – O Sindicato do Comércio de Uberlândia, no uso de suas atribuições 
legais, pelo seu Presidente em exercício, convida todos os interessados e convoca todos os 
associados, representantes legais das empresas, quites com as contribuições sindicais exercícios 
2015 à 2017 e com as contribuições negociais e confederativas exercícios 2018 e 2019 e ainda no 
gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10(dez) 
de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h00 (nove horas) em primeira convocação e às 09h30 
(nove horas e trinta minutos), do mesmo dia, em segunda e última convocação, com qualquer número 
de presentes, na sede do SINDICOMÉRCIO, situado na Rua Atílio Valentini, 30, Bairro Santa Mônica, 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para tratar da seguinte ordem do dia: a) apresentação da nova 
composição da diretoria da entidade; b) renovação da Comissão Negocial que irá participar da 
Convenção Coletiva; c) Apresentação aos presentes da pauta de reivindicações entregue pelo 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari, com discussão de metodologia e 
estratégias de negociação, bem como sobre as pautas que serão apresentadas pelos Sindicatos dos 
Práticos de Farmácia, dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos 
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviá-
rios de Uberlândia e demais entidades laborais; d) Examinar discutir e deliberar sobre a delegação de 
poderes à Diretoria do Sindicato para entabular Negociações Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos 
até 31 de dezembro de 2020, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo e outras medidas 
judiciais e extrajudiciais necessárias; e) Examinar, discutir e deliberar sobre outorga de poderes à 
Diretoria, em especial ao Presidente do Sindicato para negociar com as Entidades Profissionais os 
horários de funcionamento do comércio nas datas especiais para o período de 1º de dezembro de 
2019 a 31 de dezembro de 2020; f) Deliberar sobre contribuições devidas ao Sindicato; g) homologa-
ção de atos da diretoria. – IMPORTANTE: O Sindicomércio ressalta que para participar da Comissão 
Negocial, bem como para ter direito a voto, os presentes, além de ostentar a condição de associados 
e comprovarem estar quites com as contribuições acima referidas, deverão estar munidos de 
documentos que comprovem a condição de representante legal da empresa que irá defender no 
processo negocial (cópia da última alteração contratual e/ou procuração atualizada, original ou cópia 
autenticada com poderes específicos para o ato). Uberlândia, 3 de outubro de 2019. Robson Batista. 
Presidente do Sindicato. 

Objeto: Prestação de serviços na rede semafórica de Uberlândia com fornecimento de
materiais,O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa,
que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 22/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.. Informa
ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de
Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será
republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº
8.666/1993. Uberlândia, 01 de outubro de 2019. DIVONEI GONÇALVES DOS
SANTOS.Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
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País utiliza só 30,9% de malha navegável
 | BRASIL DESPERDIÇA 44 MIL KM DE RIOS QUE PODERIAM SER UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS

 � FOLHAPRESS 

O Brasil desperdiça 44 
mil quilômetros de rios 
que poderiam ser utili-

zados para navegação comer-
cial, segundo estudo feito pela 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), divulgado 
ontem.

O país uti l iza apenas 
30,9% de sua malha poten-
cialmente navegável, de acor-
do com a pesquisa. Enquanto 
China e Estados Unidos pos-
suem, respectivamente, 11,5 
km e 4,2 km navegáveis por 
1.000 km² de área, o Brasil 
dispõe apenas de 2,3 km.

Os motivos pelos quais o 
país subutiliza seu potencial 
são os entraves de infraes-
trutura, a burocracia, a baixa 
efetividade de planos e pro-
gramas e o reduzido volume 
de recursos investidos no se-
tor ao longo dos anos, indica 
o estudo.

Ao explorar cada uma das 
razões pela ineficiência no 
setor, a entidade afirma que o 
país ainda não possui de fato 
hidrovias, com as estruturas 
necessárias.

“Embora as vias navegá-
veis no Brasil sejam chama-
das de hidrovias, o país não 
tem, de fato, hidrovias nos 
moldes que esse tipo de in-
fraestrutura requer. O sistema 
Tietê-Paraná é o que mais se 
aproxima de uma hidrovia”, diz 
trecho do documento.

A explicação da CNT está 
no fato de que as vias interio-
res hoje podem ser navegá-
veis por suas características 
naturais, e não por terem tido 

utilizadas no país era 11,7% 
menor do que a utilizada em 
2013, e 7,1% inferior a dos 
anos 2010/2011.

“A redução na extensão 
navegada é explicada por 
questões naturais e climáti-
cas (tais como os déficits de 
precipitação pluviométrica 
e os baixos níveis hidro-
métricos em determinadas 
regiões), mas também pela 
falta de confiança quanto à 
navegabilidade de alguns 
trechos.”

A avaliação da entidade é 
que as mudanças de gestão 
desse modal no país têm pre-
judicado o desenvolvimento 
do segmento. Entre 1907 e 
2019, o setor hidroviário pas-
sou por mais de 20 alterações 
na sua gestão.

Além disso, enquanto a 
gestão de outros modais é 
mais concentrada, no setor 
hidroviário há hoje ao menos 
dez entidades de relevância 
na sua administração, e pelo 

menos outras 30 com papel 
secundário.

Sobre investimentos, o es-
tudo aponta que, entre 2011 e 
2018, os aportes na navegação 
interior representaram apenas 
10,6% do valor estimado em 
planos do governo.

Se observado os recursos 
investidos ao longo do tempo, 
há uma tendência de queda. 
Enquanto o ano de 2009 foi 
o ápice de aportes no modal, 
com R$ 831 milhões, em 2018, 
o montante foi de R$ 173,7 
milhões.

“O Plano [CNT de Transpor-
te e Logística 2018] estima que 
o investimento mínimo neces-
sário para a navegação interior 
no Brasil corresponde a R$ 
166,4 bilhões, em 367 projetos. 
Ao analisar os planos, políticas 
e programas federais vigen-
tes que contemplam o setor, 
percebe-se que os montantes 
previstos são 14,7% inferiores 
às necessidades indicadas no 
Plano CNT”, diz a entidade.

PESQUISA CNT

LAVA JATO

PF prende suspeitos de extorquir investigados
A Polícia Federal defla-

grou na manhã de ontem, no 
Rio de Janeiro, a Operação 
Armadeira, que teve como al-
vos auditores da Receita Fe-
deral suspeitos de extorquir 
dinheiro de investigados da 
Lava Jato. O principal alvo é 
Marco Aurélio da Silva Canal, 
supervisor nacional da Equi-
pe Especial de Programação 
da Lava Jato. Ele e outros 11 
suspeitos foram presos. Essa 
equipe tem como função apli-
car multas aos acusados por 
sonegação fiscal.

Silva Canal não atuava 
nas investigações, mas nas 
autuações contra os alvos 
após as operações. Ele foi 
citado pelo ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), como o 
responsável pela produção 
de dossiês contra ele e sua 
mulher. Isso, porém, não faz 
parte da investigação em 
curso.

“Marco Aurélio Canal é 
detentor de cargo com aces-
so a informações sensíveis e 
relevantes acerca das inves-
tigações da Operação Lava 
Jato e detém conhecimento 
amplo de como funcionam 
os órgãos de controle do 
Estado, ocupando relevante 
papel no âmbito da Organi-
zação Criminosa”, afirma o 
Ministério Público Federal.

“Os procuradores da Re-
pública destacam no pedido 
de prisão que a atuação de 
Marco Aurélio Canal não 
tem qualquer relação com os 
trabalhos da força-tarefa da 
Lava Jato no Rio de Janeiro, 
apesar de indevidas insinua-
ções publicadas na imprensa 
a este respeito.”

“Conforme comprova a 
cronologia dos fatos apre-
sentada no pedido do MPF, 
o citado auditor-fiscal era 
alvo das investigações e de 
quebras judiciais promovidas 

pelo órgão meses antes de 
vir a público qualquer rumor a 
respeito de sua atuação ilícita 
contra investigados da Lava 
Jato e autoridades citadas 
em supostos dossiês”, com-
pleta a Procuradoria.

O juiz Marcelo Bretas 
expediu nove mandados de 
prisão preventiva, cinco de 
prisões temporárias e 39 de 
busca e apreensão. São seis 
auditores fiscais envolvidos, 
além de contadores, empre-
sários e parentes.

 � INVESTIGAÇÃO

A apuração sobre a extor-
são começou quando o grupo 
abordou o delator Ricardo 
Siqueira Rodrigues, acusado 
de atuar na fraude a fundos 
de pensões. Bretas autorizou 
uma ação controlada que 
viabilizou o pagamento da 
propina, permitindo identifi-
car detalhes do esquema dos 

suspeitos.
Também foi alvo de extor-

são Lélis Teixeira, ex-presi-
dente da Rio Ônibus, preso 
na Operação Ponto Final que 
se tornou delator.

“Veja-se que se trata de 
investigados que, a despeito 
de todo trabalho reconheci-
damente profícuo da Polícia 
Federal, do Ministério Público 
Federal e da Justiça Federal 
do Brasil na apuração e no 
processamento de tantos es-
cândalos de corrupção, apa-
rentemente continuam prati-
cando atos criminosos nos 
dias atuais e, pior, atuando 
no rastro das investigações 
que estão sendo realizadas 
para dar prosseguimento a 
saga criminosa a que esta-
riam acostumados”, afirmou 
Bretas na decisão em que 
determina as prisões.

 � FOLHAPRESS

melhorias, com dragagem e 
derrocamento, ou por pos-
suírem terminais, eclusas e 
monitoramento.

Embora o transporte de 
cargas pelo modal hidroviário 
tenha crescido nos últimos 
anos, a malha reduziu, ainda 
segundo o estudo. 

“O volume de cargas trans-
portadas pelo modal hidroviá-
rio cresceu 34,8% entre 2010 
e 2018, passando de 75,3 
milhões de toneladas para 
cerca de 101,5 milhões de 
toneladas.”

Em 2016 (última infor-
mação disponível), porém, a 
extensão das vias interiores 

CNT/DIVULGAÇÃO

DESTAQUES

• O Brasil tem 63 mil quilôme-

tros de rios com potencial para 

navegação, mas só utiliza 19,5 

mil km (30,9%). Dois terços des-

se potencial não são utilizados

• Brasil ainda não possui hidro-

vias, apenas rios naturalmente 

navegáveis

• Uso de rios corresponde a 20% 

da extensão em uso China e à 

metade da dos EUA

• Malha utilizada foi reduzida em 

7,1% em extensão em relação a 

2010/2011

• Região Hidrográfica Amazô-

nica tem 16 mil km de exten-

são navegável (82,5% do total 

navegável no país). Já a Região 

hidrográfica Tocantins/Araguaia 

tem aproximadamente 1,4 mil 

km (cerca de 7% da extensão 

total)

• Na Região Hidrográfica Ama-

zônica, são quase 10 milhões de 

passageiros transportados por 

ano

• Em 8 anos, transporte de car-
gas por hidrovia cresceu 34,8% 
no Brasil

• Um comboio de 4 barcaças 
é capaz de transportar carga 
equivalente a 2,9 composições 
férreas de aproximadamente 30 
vagões cada ou a 172 carretas

• Foram mais de 20 alterações 
relacionadas à gestão, desde 
1907 – uma modificação a cada 
cinco anos, em média. Isso pre-
judica a estabilidade da regu-
lação e o desenvolvimento do 
setor

• Os investimentos efetivos em 
hidrovias representaram, em 
média, metade dos recursos au-
torizados entre 2001 e 2018

• Foi investido somente 10,6% 
do valor médio estimado nos 
planos e programas do setor 
(entre 2011 e 2018)

• Em 2018, foram investidos R$ 
173,70 milhões na navegação 
interior. A última edição do Pla-
no CNT de Transporte e Logísti-
ca estima que o setor precisa de 
R$ 166,4 bilhões


