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Antônio Pereira da Silva
Jornalista e professor

O JOGO DE
CINTURA DE
DOM EDUARDO
Em 1857, Allan Kardek publicou o primeiro livro da codificação da Doutrina Espírita. No
Brasil, o primeiro grupo de estudos da nova religião formou-se
na Bahia, em 1865.
Por essa época, formava-se
em Uberabinha uma das primeiras famílias espíritas da cidade, os Oliveira Pinto. Uma filha
de Antônio Maximiano Ferreira
Pinto, Amélia Cândida de Paiva
Pinto, casou-se com Cirilo Antônio de Oliveira cujos filhos dedicaram-se à nova religião.
O espiritismo chegou à cidade pelas beiradas. Fazendeiros
e sitiantes foram os pioneiros.
Logo em seguida, começaram
a surgir praticantes na cidade e,
como nela é mais intenso o convívio, logo surgiram os primeiros centros. O primeiro, do qual

CRÔNICA DA CIDADE

nada restou, chamou-se Grupo
Espírita Luz e Amor, fundado em
1907.
O segundo foi criado poucos
anos depois. O tradicional Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade instalou-se oficialmente
no dia 13 de setembro de 1913,
mas o nome só foi confirmado
em 1917, ou 19. Não há muita
exatidão para esse fato.
Um dos primeiros espíritas
da zona rural uberabinhense foi
o fazendeiro José Joaquim da
Silva, cujos filhos foram muito
dedicados à religião. José Joaquim ia muito à fazenda de Antônio Alexandre, pai do estradeiro
Fernando Vilela – outra família
dedicada à crença espírita. Antônio Alexandre era estudioso
da doutrina e indicava livros
para o seu amigo.
No Sítio dos Poções, que era
a sede da fazenda do José Joaquim, os padres que realizavam
casamentos na região costumavam se hospedar. José Joaquim

No Sítio dos
Poções, que era a
sede da fazenda
do José Joaquim,
os padres que
realizavam
casamentos
na região
costumavam se
hospedar
era pessoa de fartos bens e podia abrigar razoavelmente quem
recebesse. Até bispos pousaram
em sua fazenda.
Lá um dia, o padre Theóphilo
hospedou-se em sua residência
e, entre surpreso e assustado,
viu, sobre a escrivaninha do seu
hospedeiro, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. José
Joaquim era um homem muito
liberal. A grande maioria dos ca-

O conteúdo desta coluna
é de responsabilidade do
autor e não representa,
necessariamente, a opinião
do Diário de Uberlândia.

samentos feitos em sua zona,
eram realizados em sua casa.
Pessoa que tratava bem a todos
que o procuravam.
O padre Theóphilo levou o
fato ao conhecimento de Dom
Eduardo Duarte da Silva, que
foi o primeiro Bispo da Diocese
de Uberaba. Na primeira oportunidade que teve, numa festa
religiosa de roça, o padre maldosamente levou consigo o bispo para hospedar-se na casa do
espírita José Joaquim. Para o
seu desencanto, em cima da escrivaninha do coronel estavam
apenas jornais, uma Bíblia e revistas católicas. O bispo olhou,
tocou nas publicações e comentou:
- Parabéns! Aqui se fazem
boas leituras!
E o coronel, lisonjeado:
- Somos religiosos, senhor
Bispo.
Insatisfeito, o padre provocou
o prelado:
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- Dizem os espíritas que os
espíritos das pessoas que morrem voltam para consolar e
aconselhar os que ficaram.
Dom Eduardo tinha a mesma
tolerância, delicadeza, respeito
e jogo de cintura que eram as
características marcantes, muito
conhecidas, em nosso querido
e saudoso Dom Almir Marques
Ferreira. Ademais, era um momento festivo, a casa e o terreiro estavam cheios de visitantes.
Dom Eduardo apenas confirmou
o que disse o padre:
- Os espíritos voltam, dão
bons conselhos e confortam
os familiares. Já existem bons
livros a respeito. Os de Camille Flamarion, por exemplo, são
obras excelentes.
O padre Theóphilo ficou meio
desenxabido, mas o coronel
exultou interiormente.
E a festa continuou como se
nenhum incidente desagradável
tivesse perpassado por ela.
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CORONAVÍRUS

COVID-19
FREEPIK

Uberlândia tem 2 mortes
SUSPEITAS E 7 INFECÇÕES
| MUNICÍPIO NÃO PASSOU DADOS SOBRE 2º ÓBITO; 225 CASOS SÃO INVESTIGADOS
� DA REDAÇÃO

O

Diário abre canal para
RECEBER DENÚNCIAS
� DA REDAÇÃO

Passou a valer o decreto
para fechar estabelecimentos comerciais da cidade e
reforçar a importância do
isolamento social. Por isso,
o Diário de Uberlândia abre
um novo canal de comunicação para a comunidade
denunciar os locais que
estão descumprindo as recomendações do Comitê de
Enfrentamento à Covid-19
e dos ministérios públicos
Federal e Estadual.
Você pode mandar uma
foto e endereço do local
para o WhatsApp da redação (34) 99860-5002. A sua
denúncia será repassada às
autoridades competentes
para fiscalização. O objetivo
da ação do Diário, que conta
com o apoio do Ministério
Público Estadual (MPE),
é ajudar na prevenção ao
avanço da Covid-19.
A determinação do Co-

mitê prevê o fechamento do
comércio local para atendimento presencial, pelo
prazo de 30 dias e já em
vigor. Com isso, estes locais
deverão manter fechados
os acessos ao público com
exceção de farmácias, supermercados, lojas de conveniência, panificadoras,
postos de combustíveis, distribuidoras de gás e outros
serviços essenciais.
Além disso, uma nova
recomendação do MPE
orienta as medidas que devem ser observadas para o
atendimento nesses locais
em que permanece autorizado o funcionamento (Leia
mais na página A3).
Os estabelecimentos
que descumprirem o decreto
do Comitê e as recomendações dos órgãos públicos
poderão sofrer sanções
penais e administrativas.
Fique em casa!

UBERLÂNDIA

Procon usa lives para
fazer atendimentos
� DA REDAÇÃO

A Superintendência de
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Uberlândia, informou ontem que
realizará lives diárias, às
11h, por meio das redes
sociais do órgão: Facebook
e Instagram. O objetivo é
orientar os consumidores
de forma virtual já que os
atendimentos presenciais
estão suspensos devido à
Covid-19.
As transmissões, com
participação do superintendente do órgão, Egmar
Ferreira, tratarão sobre direitos dos consumidores. A
medida, segundo Egmar, foi
necessária após um aumen-

to significativo de ligações
feitas para o telefone 151,
canal oficial do Procon, além
dos pedidos encaminhados
por e-mail.
“São muitos os pedidos
relacionados a viagens,
contratos de serviços, entre
outros. Então, diariamente,
falaremos sobre as dúvidas que surgirem durante
a transmissão e também
sobre os temas que recebermos com mais frequência”,
afirmou.
Além das lives, os interessados podem continuar
entrando em contato com
o Procon Uberlândia pelo
telefone 151, pelo e-mail
procon@uberlandia.mg.gov.
br ou pelo ferramenta Fale
com o Procon.

número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para
sete em Uberlândia, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal
de Saúde divulgado ontem.
O informativo ainda traz a
segunda morte suspeita de
Covid-19 e o total de 225
casos em investigação.
A primeira morte suspeita
da doença na cidade se trata
de um idoso de 81 anos que
teve contato com um parente
que viajou recentemente para
o exterior. Ontem, o secretário

de Saúde Gladstone Rodrigues teria informado a uma
rádio de Belo Horizonte que
o óbito foi confirmado para a
doença, mas a confirmação
não consta no boletim do Estado e nem no da Prefeitura,
que aponta mais uma morte
suspeita. O Município não
informou as idades e outros
detalhes sobre a situação dos
pacientes infectados.
O contingente de pacientes internados com sintomas
suspeitos da doença também
aumentou, sendo 23 pessoas
acompanhadas em unidades
de saúde da cidade. Um desses pacientes é residente da
cidade de Monte Alegre de

Minas. Outros 41 pacientes
atestaram negativo para o
vírus, sendo descartados.
Em todo o estado de Minas
Gerais são 128 notificações
confirmadas para a Covid-19
e 7.766 casos suspeitos.

Segundo o levantamento
estadual, 80 casos são de
pacientes do sexo masculino
e 48 do sexo feminino. A faixa
etária mais atingida é de 20
a 59 anos de idade, com 108
casos confirmados.

Perfil dos casos confirmados em Minas Gerais:
Sexo
Quantidade
Feminino
48
Masculino
80
Faixa etária
Menor que 1 ano
1a9
10 a 19
20 a 59
60 a 79
Maior que 80

Quantidade
1
0
0
108
19
0

SOLIDARIEDADE
DIVULGAÇÃO

Grupo se une para buscar recursos para hospitais
� BRUNA MERLIN

Com o objetivo de contribuir na melhoria das condições para o combate ao
novo coronavírus, empresas,
entidades, a comunidade e o
poder público de Uberlândia
se uniram para criar o grupo
“Juntos por Uberlândia”. A
proposta da iniciativa é arrecadar recursos que serão
destinados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU)
e outras unidades de saúde
empenhadas nos trabalhos
contra a Covid-19.
O grupo foi lançado no
último domingo (22) e já conta
com o apoio de mais de 150
empresas da cidade. Segundo um dos organizadores da
ação, o empresário Ricardo
Rocha, a ação consiste em
reunir a força da economia
privada para ajudar o setor
público do município.
“Nós entendemos que
essa situação atinge toda
a comunidade e nós como
organizações privadas precisamos apoiar e fortalecer os
trabalhos das unidades públicas de saúde que recebem as

pessoas contaminadas pelo
vírus”, explicou Ricardo.
Ainda de acordo com o
empresário, a ação não representa pânico, mas sim
uma preocupação de agir no
começo do contágio para que
o atendimento e tratamento
da população seja feito de
forma mais eficaz antes que
a curva de contaminação do
novo coronavírus atinja o
pico. “O projeto quer oferecer
melhorias aos pacientes e
profissionais para que o contágio diminua e a crise seja
passageira”, frisou ele.
Todos os recursos doados
serão investidos na compra e
manutenção de equipamentos e materiais que serão direcionados para a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
de Uberlândia. O Município
ficará encarregado de fazer
o encaminhamento para as
unidades de atendimento de
acordo com as necessidades
e urgências. Se houver um
volume maior de doações, poderá haver ainda a destinação
para a rede privada de saúde.
Além de recursos para a
manutenção de aparelhos

respiratórios, o grupo pretende adquirir novos respiradores para disponibilizar a
SMS e importação e doação
de equipamentos de proteção
individual, como máscaras,
luvas e álcool em gel. A iniciativa também tem como
objetivo investir em pesquisas
para a criação de ventiladores
mecânicos e disponibilizar
condições melhores aos profissionais de saúde que ficam
expostos aos vírus.
“Já recebemos alguns
equipamentos, mas estamos
investindo em novos para
aumentar o atendimento nos
hospitais. Queremos também
conseguir o apoio do setor de
hotelaria da cidade para que
os médicos, enfermeiros e
técnicos fiquem hospedados
já que devem se manter isolados devido ao contato com
os pacientes que apresentam
suspeitas ou confirmação da
doença”, ressaltou Ricardo.
� DOAÇÕES
Além de empresas e entidades, o grupo “Juntos por
Uberlândia” está recebendo o

apoio de pessoas físicas. As
doações estão sendo feitas
em dinheiro e também com
materiais. De acordo com
Ricardo Rocha, não há uma
meta de valor para ser atingida pois a qualquer momento
podem surgir novas necessidades que serão supridas
com as doações.
“Não queremos estipular
uma meta pois ainda não
sabemos o que pode acontecer daqui dias ou semanas.
Nós vamos apresentando as
necessidades conforme elas
aparecem e os interessados
ficam livres para ajudar no
que puderem”, detalhou o
empresário.
Qualquer pessoa ou empresa pode apoiar a campanha com contribuições de até
R$ 200. O depósito do valor
pode ser feito por meio do
site do grupo (juntosporuberlandia.com.br). Para valores
maiores, os interessados
devem fazer a transferência
para a conta do Instituto
Projeto de Vida, no Banco do Itaú (341), agência
7677, conta corrente 04282-7,
CNPJ 31.844.072/0001-49.
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INFLUENZA

Campanha começa com falta
DE VACINA EM UBERLÂNDIA
� SÍLVIO AZEVEDO

E

m meio à propagação
do novo coronavírus
em Uberlândia, a campanha de vacinação contra
a Influenza teve início ontem
nas unidades de saúde. Porém, o grupo prioritário, composto por idosos cadastrados
na rede pública municipal,
começou a receber a dose
da vacina em casa, no fim
de semana, por agentes da
Saúde.
Segundo informações da
Secretaria Municipal de Saúde, o Município vacinou cerca
de 6,3 mil idosos no sábado
e no domingo. As outras 19,3
mil doses recebidas (32% da
cota necessária) no primeiro
lote estão sendo utilizadas
para a continuidade da ação
domiciliar e também foram
distribuídas nos pontos de
vacina da rede na cidade.
Mas, na manhã em que a
campanha foi lançada alguns
locais já começaram a sofrer
com o desabastecimento,
conforme relatado por algumas pessoas que buscaram
a dose. A aposentada Teresinha Torres, 76, foi em dois
locais de vacinação, praça
Nicolau Feres e Unidades de
Atendimento Integrado (UAI)

Martins, e não encontrou a
vacina.
“O responsável na portaria
falou que não havia mais vacina, que tinha acabado em
todos os postos da cidade. Me
deu um número para agendar
a visita em casa, que trariam
em 48 horas. Mas não conseguimos acessar o número
que me deram. Agora não
sabemos quando poderemos
vacinar”, disse.
Questionada, a Prefeitura
de Uberlândia confirmou a
falta de vacina, mas não informou quais são as unidades.
Disse ainda que já solicitou
à Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SESMG) o envio total das doses.
Em nota, a Superintendência Regional de Saúde
informou que enviou 43,7 mil
doses aos 18 municípios da
regional Uberlândia e que um
novo lote de 28,6 mil doses da
vacina deve chegar aos municípios até sexta-feira (27).
A campanha de vacinação
contra a Influenza na cidade
segue até o dia 22 de maio e
a meta da Secretaria de Saúde é vacinar 73 mil idosos.
Quem tem acima de 60 anos e
precisa da visita dos agentes
de saúde para vacinar deve
ligar na unidade de saúde que

| MUNICÍPIO RECEBEU
PRIMEIRO LOTE COM 32%
DAS DOSES NECESSÁRIAS;
CAMPANHA SEGUE ATÉ O
DIA 22 DE MAIO
P10LUZ/SECOM/PMU

atende a região onde mora e
fazer o agendamento. Quem
tiver dúvidas pode ligar no
0800 940 1480.
“Nossa prioridade é manter os idosos em casa. Existe
uma ansiedade, uma busca
pela vacina para a prevenção
de doenças graves, como a
influenza, mas nosso medo é
que eles adquiram uma outra
doença mais grave ainda. Então não há justificativa para vir
vacinar. A Prefeitura assumiu
o compromisso de vacinar
gradativamente todos os idosos do município”, explicou a
coordenadora do Programa
de Imunização, Claubia de
Oliveira.

Idosos podem
receber a dose da
vacina sem precisar
sair do veículo

� A CAMPANHA
Por precaução por causa
da pandemia, a Secretaria de
Saúde adotou medidas para
dificultar a propagação do coronavírus. Além da vacinação
em domicílio, foram criados
espaços mais abertos para
receber os idosos que não
atendem à recomendação de
ficar em casa e buscam as
unidades de saúde.
“Caso esses idosos venham, contrariando a nossa
recomendação, nós estamos
fazendo uma estrutura para

evitar aglomerações, vacinando em locais abertos,
mantendo a distância entre
um e outro. Mesmo assim a
gente sabe que no percurso
eles podem ter algum contato”, disse Claubia.
Outra medida é o “drive-thru”, com os idosos recebendo
a dose da vacina sem precisar
sair do veículo. A coordenadora frisa a importância do
isolamento social no combate
à propagação do vírus. “Caso
venha, vacine e vá direto para
casa, não passe em nenhum

outro local. Os idosos são
muito preciosos para nós e
precisam permanecer totalmente isolados em domicílio”.
O município atualmente
conta com 74 salas de vacina
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas
de Saúde da Família (UBSF)
e Unidades de Atendimento
Integrado (UAI).
Nas UAIs dos bairros Tibery, Roosevelt, Pampulha,
Luizote e Planalto a vacinação
será das 8h às 21h. Já a UAI
do bairro Martins realizará a

vacinação na praça Nicolau
Feres, das 8h às 17h.
As Unidades Básicas de
Saúde de alguns bairros também realizarão a vacina fora
da unidade. Na do Tocantins,
a imunização é na praça
Antônio Martins, a do bairro
Brasil atenderá na praça Ana
Diniz, e a do Guarani estará
no Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso
(Ceai). As equipes da UBS do
Patrimônio estarão no Centro
de Tecelagem.

MERCADOS E FARMÁCIAS

PREVENÇÃO

MPE recomenda mudanças no funcionamento

PREFEITURA ANUNCIA

� IGOR MARTINS

O Ministério Público Estadual (MPE) recomendou
mudanças no atendimento
e funcionamento de minimercados, supermercados,
hipermercados, farmácias e
drogarias de Uberlândia. As
orientações que constam no
documento assinado pelo
promotor de Justiça Fernando
Martins, no domingo (22), têm
como objetivo evitar a proliferação do novo coronavírus
na cidade. Na segunda-feira
(16), o órgão já havia recomendado a suspensão das
aulas nas redes municipal e
privada em Uberlândia.
Conforme consta o documento expedido pelo MP,
a orientação aos estabelecimentos é a de que todos os
atendimentos sejam realiza-

dos por funcionários devidamente vestidos e trajados
com máscaras e luvas, sem
prejuízo de esterilização com
álcool em gel ao final da respectiva transação com cada
consumidor.
Além disso, Fernando
Martins recomendou que
haja uma distância mínima de
dois metros entre cada consumidor nas filas de qualquer
atendimento. Para os clientes
idosos ou com algum tipo de
deficiência, a sugestão é que
os atendimentos sejam feitos
em horários especiais para
esse público, fracionados
em dois turnos alternados,
sendo que o suporte, auxílio
e acolhimento ocorra por um
funcionário também idoso,
desde que o estabelecimento
possua.
O documento diz ainda
que nenhum comércio poderá

receber um número superior
a 100 consumidores ao mesmo tempo. Sendo assim, os
empreendimentos devem
priorizar a venda de produtos
através do sistema de entrega
por aplicativos.
Por fim, a movimentação
de preços em produtos essenciais deverá ser comprovada
por cada estabelecimento mediante a indicação do valor de
compra perante o fabricante
ou distribuidor.
� COMÉRCIO FECHADO
Na última sexta-feira (20),
o prefeito Odelmo Leão decretou situação de emergência em Uberlândia e anunciou
um novo pacote de medidas
que aumentam as restrições
para isolamento e prevenção
ao novo coronavírus. Entre
as principais determinações

está o fechamento do comércio local para atendimento
presencial, pelo prazo de 30
dias, que começou ontem.
Com isso, os estabelecimentos comerciais deverão
manter fechados os acessos
ao público com exceção de
farmácias, supermercados,
lojas de conveniência, panificadoras, postos de combustíveis, distribuidora de gás e
outros serviços essenciais.
Os estabelecimentos que
descumprirem o decreto e as
recomendações dos órgãos
públicos poderão sofrer sanções penais e administrativas.
A população pode relatar
casos de descumprimento do
decreto via Patrulha Ambiental (34 3235-3117) e no Centro
de Operações da Polícia Militar (34 3230-5466).

unoparuberlandiaa

Av. Cesário Alvim, 610 |

reabertura de hospital
A Prefeitura de Uberlândia comunicou ontem
que requereu a utilização
do hospital Santa Catarina
no combate e prevenção
à Covid-19. A medida foi
publicada no Diário Oficial
e a justificativa pelo uso do
espaço é a “necessidade de
adoção de medidas excepcionais e transitórias para
resguardar a saúde coletiva
e individual, diante do quadro de pandemia provocado
pelo novo coronavírus”.
Segundo o Executivo, a
partir de hoje um grupo de
trabalho começará a atuar
para colocar em funcionamento os 20 UTIs e outros
leitos existentes no hospital,
além de todos os equipamentos disponíveis no local.

unopar uberlândia

O hospital está fechado
há três anos e na sexta-feira
(20), a pedido da Prefeitura,
o local foi vistoriado e de
acordo com o procurador da
República Cleber Eustáquio,
“a princípio atende a necessidade”.
O sócio do hospital, Ruy
Muniz, disse ver com muita
tranquilidade a situação. “O
hospital está fácil para ser
reaberto. Com a ajuda de
todos os órgãos, com Secretaria de Saúde, Ministério
Público, médicos, o espaço
é viável e adequado para
atendimento da população.
Então, não há objeção da
nossa parte, pelo contrário,
estamos à disposição para
colaborar com as autoridades”, disse o médico.
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ISOLAMENTO

Podcasts ajudam a manter
O PENSAMENTO POSITIVO
� FOLHAPRESS

Q

uando saem do isolamento, as personagens
de “Ensaio Sobre a Cegueira”, livro de José Saramago, são o retrato da desolação.
O livro tem sido citado com
frequência desde o início da
pandemia do novo coronavírus. No entanto, por mais
que o nosso cenário às vezes
lembre a ficção de Saramago,
especialistas reforçam a importância de manter a mente não
apenas ocupada, mas positiva
em relação ao futuro. E podcasts são ótimos aliados nisso.
Se a ideia é sair das cavernas individuais melhor do que
“o médico” e “a rapariga dos
óculos escuros” saíram no romance de Saramago, programas que unem entretenimento
e conhecimento são úteis.
Em vez de abraçar a desgraça do livro, veja abaixo podcasts para mudar a história –
ou, em outras palavras, trocar
Saramago por Rocky Balboa.
� POUPECAST
As manchetes estão aí:
queda na projeção do PIB,
bolsas desvairadas, dólar mais

caro que álcool em gel. Não
precisa ser letrado em economia ou um feroz investidor para
imaginar que, finda a quarentena, lidar com dinheiro não será
fácil. Pois a jornalista Nathalia
Arcuri mostra que para tudo
há um jeito. Os mais de 50
episódios abordam temas que
vão do empreendedorismo e
investimentos à maior especialidade de Arcuri, a solução
de dívidas. E quem não vai ter
dívidas quando o isolamento
acabar?
Disponível em: mepoupenaweb.uol.com.br e em plataformas como Spotify, Apple e
Google Podcasts
� ESCRIBA CAFÉ
O episódio mais recente
conta a história da astrologia.
Céticos questionarão a serventia do assunto no mundo pós-apocalíptico, mas é importante lembrar que conhecimento
pode valer mais do que muita
moeda, especialmente se as
moedas tiverem sido extintas.
Um dos podcasts mais bem
produzidos do Brasil, o Escriba
Café explica temas como a Segunda Guerra e a democracia,
faz um resumo do espiritismo
e conta quem foi Leonardo da

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br

| PROGRAMAS QUE UNEM
ENTRETENIMENTO E
CONHECIMENTO SÃO
BOAS OPÇÕES
PIXABAY

Vinci, por exemplo. A linguagem é formal, mas bastante
cativante.
Disponível em: escribacafe.com e em plataformas
como Spotify, Deezer, Apple
e Google
� COMO COMEÇAR
Períodos ociosos são famosos pela oportunidade de
crescimento que oferecem –
neles, dá para começar (e às
vezes até terminar) qualquer
projeto. No podcast Como Começar, produzido pelo Nexo,
profissionais do site mergulham em temas ao lado de
convidados para mostrar o
caminho das pedras. Em mais
de 30 episódios, com média
de 30 minutos de duração
cada um, dá para aprender a
fazer coisas como ver Glauber
Rocha ou Pedro Almodóvar,
ouvir John Coltrane e cumbia
ou ler Hilda Hilst, Virginia Woolf
e Philip K. Dick.
Disponível em: nexojornal.
com.br e em plataformas como
Spotify, Deezer, SoundC loud,
Apple e Google Podcasts
� FORO DE TERESINA
Na era das fake news, um

treinamento eficaz também
compreende escolher fontes
confiáveis de informação. Uma
das opções é este podcast
da revista Piauí. Fernando
de Barros e Silva conversa
sempre com José Roberto
de Toledo e a repórter Malu
Gaspar (que, em afastamento
temporário, tem sido substituída por Thaís Bilenky). Mesmo
no formato de mesa redonda,
que em outros podcasts acaba transformando tudo em
uma bagunça, o programa

consegue soar organizado,
informativo e opinativo na medida, além de extremamente
bem-humorado.
Disponível em: piaui.folha.
uol.com.br e em plataformas
como Spotify, Deezer, SoundCloud e também no YouTube
� BOM DIA, OBIVIOUS
À parte o Rocky Balboa
da introdução, é etapa da
construção de qualquer vencedor uma dose de inteligência

emocional. Há quase um ano
no ar, este podcast debate
temas como autoestima na era
do Instagram, relações saudáveis, fidelidade e intuição. Um
dos melhores episódios reúne
Marcela Ceribelli e sua mãe,
a jornalista Renata Ceribelli,
para falar sobre medo e coragem – algo útil em tempos
de pânico e loucura generalizados.
Disponível em plataformas
como: Spotify, Apple e Google
Podcasts

SOCIAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Querido Celso Machado celebra nova idade

ADIADO II
Outro grande evento que teve seu adiamento divulgado foi o Concurso Comida
di Buteco. Previsto para acontecer entre
os dias 10 de abril a 3 de maio, o evento
foi transferido para o período de 10 de
julho a 2 de agosto. Todas as medidas
tomadas seguem as orientações dos
órgãos de saúde federais, estaduais e

municipais necessárias para evitar o
contágio do Coronavírus.

ANIVERSÁRIO
Comemora nova idade hoje o querido
amigo e colunista do Diário de Uberlândia, Celso Machado. Parabéns mestre!

ADIADO
Em função das medidas solicitadas pelo

O diretor Maxwell Navarro
Ministério da Saúde com relação ao Coronavírus, os shows das cantoras Luíza
Possi e Roberta Campos previstos para
acontecer respectivamente nos dias 26 e
29 de março dentro do projeto Uberlândia
Cultural, promovido pelo Uberlândia Shopping, foram adiados. Além dos shows,
um campeonato de crossfit também
agendado para acontecer no final deste
mês foi adiado pela organização.

Mirna Cordeiro
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O fascínio por
pandemias
De proibidos e perigosos a sucesso de vendas, os quadrinhos de
terror levantam polêmicas na sociedade desde o início do século XX.
Além disso, dividem até os leitores
mais apaixonados por quadrinhos.
Muitas vezes considerado uma literatura de baixa qualidade e mau
gosto, conhecidos pelas cenas de
muito sangue e violência, os quadrinhos de terror também são impactantes e fascinantes. Uma história
bem desenhada não precisa de uma
só palavra para causar arrepios ao
leitor.
HQs de terror tem uma ligação
estreita com o quadrinho alternativo
e com bandas heavy metal, seu intuito é causar impacto, desnudar os
horrores de uma sociedade hipócrita, fazer sangrar o cidadão de bem.
No entanto, essa é só uma vertente
dentre muitas outras. As histórias de

QUADRINHOS

zumbi, tão aclamadas atualmente, e
também consagradas no cinema e
crossovers, têm sua origem calcada
no preconceito e no medo do outro.
Alguns estudiosos dão conta de que
os mortos vivos representariam na
Europa a “invasão” estrangeira. As
hordas destruidoras são uma metáfora para afirmar que em um mundo
civilizado os imigrantes destroem
tudo que veem pela frente, transformando-o no caos.
Ainda existe outro significado,
que deu origem a palavra zumbi:
na Martinica e no Haiti, ele poderia
ser um termo geral para descrever
um espírito ou um fantasma, qualquer presença perturbadora que
assumiria milhares de formas à
noite. White Zombie, de 1932, surge bem no fim da ocupação americana no Haiti. Os Estados Unidos
assumem uma postura de um país
modernizador, no entanto, o terror
estava em um personagem que ao
voltar para casa carregava essa
superstição “primitiva”. Enfim, sig-

A destruição é o
mais fascinante
dos desafios
humanos, ela nos
obriga a renascer,
mas não sem antes
nos colocar diante
de nossos medos,
e principalmente,
diante das
vontades mais
reprimidas

PALAVRAS CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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O som
ouvido no Única ave
desafio que voa
musical para trás

Examinei
o texto

Atividade
que busca
o voto do
cidadão

Humorista
e ator da
TV Record

(?)-shirt,
tipo de
camiseta
unissex

Afim; semelhante
(fem.)

Infiel
(fem.)

Colo, em
inglês

Indico o
rumo a
Parceiro de
Batman
O dia de
trabalho
Agência
Central de
Inteligência (EUA)

Cobre
as pedras
nos rios
Esperto

Acompanhamento
da rabada

Característica do
bom publicitário
Período
em que a
pesca é
proibida

Cetro de
Netuno,
deus dos
mares

Que não
muda

País africano grande
produtor
de filmes

(?) do ano:
o réveillon

Basta;
chega
(interj.)

www.meu-horoscopo-do-dia.com

ÁRIES

TOURO

21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

Algumas discussões intensas irão
abrir algumas portas interessantes para você. As ligações que
fizer hoje serão benéficas. Tenha
cuidado com excesso de trabalho.

Sua atitude contraditória está
criando desconfiança em torno de
você. Você precisa ser mais simples e cuidadoso com o que diz.

CÂNCER

LEÃO

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

GÊMEOS
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

Você tem razão em confiar em
seus instintos hoje. Suas intenções são corretas. As variações
excessivas em seu ritmo de vida
o deixam louco.

VIRGEM

Vai ser possível se aproximar de
certas pessoas - ignore as aparências, você vai se surpreender.
Você vai sentir os efeitos de uma
falta de nutrientes.

23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO

Não hesite em pedir ajuda para
superar as suas preocupações e
os problemas o mais rápido possível. Leve a sério os primeiros
sinais de negligência a sua saúde.

LIBRA

ESCORPIÃO

23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

Sua certeza é construtiva. Converse com as pessoas ao seu redor,
você precisa discutir coisas para ir
adiante. Sua saúde depende daquilo que come.

A sorte está do seu lado para
remover uma preocupação que
você tem desde desde o mês passado. O ritmo atual está levando
você fazer coisas demais.

Você estará em um bom estado
para lidar com algumas tarefas
sérias, mas lembre-se de respeitar os seus limites, não importa
que se sinta muito otimista.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

Você terá a chance de ver certas
promessas serem realizadas e vai
ter orgulho de si mesmo e do que
você fez.

Em geral, é um bom momento
para expressar suas opiniões livremente hoje. Seu cérebro superaquecido está exigindo que você
se afaste e descanse um pouco.

ARQUIVO PÚBLICO

Janela
colorida
de igrejas

Forma
sincopada
de
"senhor"

Covid-19, ainda há quem afirme que
o vírus é fruto de um hábito alimentar
estranho dos chineses, uma praga divina, ou uma conspiração de grandes
empresas internacionais. Até mesmo,
promovem debates televisivos calorosos para decidir o que seria mais ético
na ausência de estrutura para atender
a todos: salvar primeiro presidiários
ou os cidadãos de bem?
O fascínio por HQs de terror causado por uma pandemia pode estar relacionado a bons diálogos, reflexões e
cenas de suspense. No entanto, eles
nos provocam sentimentos mais profundos, nos arrancam da rotina e nos
permitem perceber a concretude da
vida. A destruição é o mais fascinante
dos desafios humanos, ela nos obriga
a renascer, mas não sem antes nos
colocar diante de nossos medos, e
principalmente, diante das vontades
mais reprimidas. A autorização de ser
egoísta e de revelar o pior de si é um
sintoma da eminência do fim. Afinal, o
inferno são os outros.

SAGITÁRIO

PEIXES
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO

Um golpe de sorte grande lhe
permitirá focar em seus objetivos e aproveitar o dia. Não hesite. Você vai estar em excelente
forma.

Arquivo Público | 3232-4744 | Segunda a sexta de 8h às 17h
arquivopublico@uberlandia.mg.gov.br

OTELO

(?) Braga,
técnico de
futebol

Nosso eterno Grande Otelo. Quem seria este senhor ao seu lado? Se tem alguma informação, ligue ou
mande um e-mail para o Arquivo Público. Os contatos estão acima nesta página. O código da foto é AE
DOADAS 1919.

Embarcadouro de
portos
Instintiva
reação
humana à
barata

DIVULGAÇÃO

Tipo de
pesquisa
acadêmica

nifica transformar o outro em algo
temível e ainda, culpabilizá-lo pelas nossas tragédias.
É interessante como a figura de um
líder ganha importância nessas histórias, mesmo que seu comportamento
seja questionável, ético e moralmente, sem ele o grupo se perde e não
consegue colaborar ou se comprometer com o coletivo. É preciso alguém,
de pulso firme, para manter a ordem e
lembrar a todo tempo que ainda podemos ser civilizados. Por outro lado, os
vilões dessas histórias, para além dos
zumbis, são líderes e defensores de
comunidades ditas primitivas, que colocaram seu instinto de sobrevivência
a frente de sua pretensa humanidade.
É comum aparecerem discussões filosóficas e religiosas sobre o suicídio,
canibalismo, incesto e promiscuidade.
Todo esse imaginário nos leva a
refletir sobre o outro, àquele que não
se parece comigo. Hierarquizamos
culturas como modos de vida superiores e inferiores. Não é por acaso,
que, atualmente, em pleno surto da

Você vai ser mais tático do que o
habitual e as pessoas confiam em
você, então não abuse dessa confiança. Momentos de relaxamento
permitirão que você descanse,
você precisa disso.

(?)
Barroso,
compositor

DIA

O conteúdo desta coluna é de
responsabilidade do autor e
não representa, necessariamente, a opinião do Diário de
Uberlândia.

HORÓSCOPO

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

A primeira
Marca da
Iguaria da
apresentaDetalhe;
pessoa
cozinha
atrevida pormenor ção de um mexicana
filme
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Abreviatura no
jaleco de
médicas

Que tira
com
violência
Sensação
após o
almoço
(bras.)

3/lap. 7/análoga — burrito. 9/castrinho. 11/qualitativa.

33

SENHORES
Quem são os senhores da foto? Seria uma confraternização? Ligue ou mande um e-mail para o Ar-
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quivo Público. O código da foto é AE DOADAS 1915.
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ESTÁDIO PARQUE DO SABIÁ ENTRE OS MAIORES

Desde sua inauguração, em 1982, o Estádio Municipal Parque do Sabiá está entre os maiores do Brasil,
em capacidade de público. Um levantamento feito pelo
Globo Esporte coloca-o em 9º lugar entre os principais
do País. Em 1º lugar está o Maracanã (Rio de Janeiro),
hoje com capacidade para 78.838 pessoas, e na sequência estão Mané Garrincha (Brasília) com 72.788 lugares;
Morumbi (São Paulo) com 66.795; Castelão (Fortaleza)
com 63.903; Mineirão (Belo Horizonte) com 61.846; Arruda (Recife) com 57.000; Arena Grêmio (Porto Alegre)
com 56.500; Beira Rio (Porto Alegre) com 56.000; Estádio
Municipal Parque do Sabiá (Uberlândia) com 53.350; e o
Arena Fonte Nova (Salvador) com 50.025 lugares.
O Estádio Municipal Parque do Sabiá, que recebeu o
nome oficial de Estádio João Havelange, fica situado na
zona leste da cidade, na região alta do bairro Santa Mônica, ao lado do complexo. O Estádio Municipal Parque
do Sabiá (hoje nome oficial), projetado por Raul de Lagos
Cirne (Seebla), é um dos maiores e mais modernos do
País. Foi inaugurado em 1982, no dia 27 de maio, com o
jogo entre Brasil e Irlanda do Sul, que terminou com goleada brasileira por 7 a 0, quando o estádio recebeu lotação além da sua capacidade, que era de 75 mil pessoas.
O primeiro gol marcado no estádio foi de Paulo Roberto
Falcão. Entre os visitantes ilustres que estiveram no estádio estão Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé; o
Presidente da República João Batista de Figueiredo, e o
presidente da Fifa, João Havelange.
A Seleção Brasileira já jogou cinco vezes no Estádio
João Havelange. Foram também realizadas no estádio
diversas competições importantes, entre elas o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino, a Copa dos
Campeões Sul-Americanos de Clubes, o Campeonato
Brasileiro de Clubes e o Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol Feminino. O primeiro gol do Uberlândia
Esporte Clube marcado no Parque foi do jogador Mauro
Heli da Silva “Maurinho”.
O gramado do Estádio Parque do Sabiá media 75 m x
110 m e é dividido das arquibancadas por um fosso que
mede 3 m de largura por 3,25 m de altura e em volta do
gramado existe uma pista de atletismo com piso de pó de
brita, medindo 4,31 m de largura por 400 m de extensão.
Os 75 mil lugares do estádio na época eram 22.504 arquibancada geral, 31.500 arquibancada comum, 11.300
arquibancada de cotovelos, 5.076 arquibancada especial, 775 cadeiras numeradas, 3.663 cadeiras cativas e
182 lugares na Tribuna de Honra. Existem ainda 25 cabines para Imprensa. A área de localização do estádio é
de 62.500 m² e tem estacionamento para 3.000 carros. O
movimento de terra é de 500.000 m³ ; drenagem superficial de 2.550 m e profunda de 1.044 m; infraestrutura com
430 toneladas de aço e 5.000 m³ de concreto; superestrutura - forma 60.000 m², concreto 14.000 m³ e aço 1.100
toneladas. Hoje o gramado mede 68 x 106, padrão FIFA.
Continua sendo um dos melhores gramados do Brasil.
Próximo ao estádio, a cidade tem ainda o complexo
Parque do Sabiá, um dos mais completos locais para lazer da população, somando-se a isto a prática esportiva,
com vários campos de futebol, quadras de areia, vários
lagos, piscinas e uma pista de caminhada com 5 km de
extensão. Ainda ao lado do estádio está a Arena Multiuso Sabiazinho, onde também acontecem grande eventos
esportivos e shows. Ainda bem ao lado, está sendo concluído o Parque Aquático, com piscina olímpica, projetada
para eventos nacionais e internacionais.
Na foto, o Estádio Municipal Parque do Sabiá.
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade
do autor e não representa, necessariamente,
a opinião do Diário de Uberlândia.

Comitê Olímpico admite
adiamento das Olimpíadas
| COI ENUMERA DETALHES A SEREM PONDERADOS, MAS DESCARTA CANCELAMENTO
� AGÊNCIA BRASIL

P

ela primeira vez, o Comitê Olímpico Internacional (COI) admite
adiar a Olimpíada de Tóquio
(Japão) - marcada, até o momento, para começar em 24
de julho - em função da pandemia do novo coronavírus
(covid-19). No domingo (22),
em nota oficial publicada após
uma reunião de emergência
do Conselho Executivo (por
videoconferência), a entidade
anunciou que iniciará uma
“detalhada discussão” com
o Comitê Organizador dos
Jogos, autoridades japonesas, federações, detentores
de direitos de transmissão
do evento e patrocinadores,
e que espera chegar a um
consenso em, no máximo,
quatro semanas.
“De um lado, há avanços
significativos no Japão, onde
as pessoas estão recebendo
calorosamente o fogo olímpico. Isso pode fortalecer a
confiança nos japoneses de

que o COI pode, com certas restrições de segurança,
organizar os Jogos no país
respeitando os princípios de
salvaguarda da saúde de todos os envolvidos. De outro,
há um aumento dramático
no número de casos da covid-19 em diferentes países
e continentes. Isso nos levou
a concluir que o COI precisa
dar mais um passo no planejamento de seu cenário”,
relatou a nota.
Segundo o Comitê, há
detalhes que precisam ser
levados em conta na decisão
de um adiamento, como as
reservas feitas em hotéis, a
necessidade de adaptar o
calendário de pelo menos 33
modalidades olímpicas. “Eu
sei que essa situação sem
precedentes deixa vocês
(atletas) com muitas questões. Também sei que essa
abordagem racional, talvez,
não siga a linha das emoções
que vocês estão passando.
Nossa base de informação,
hoje, é que uma decisão de-

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ: 25.761.040/0001-87 - NIRE: 31200420688
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 23 DE ABRIL DE 2020
O Presidente do Conselho de Administração do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., convoca os senhores sócios para reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23/04/2020, às 18h (dezoito horas), em sua sede social, no Auditório
Dr. Hermilon Corrêa, situado no endereço da sede da sociedade, Av. João Pinheiro, nº 289, Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/ 2019 e Parecer Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; 3. Comunicação
de Entrada e Saída de sócios; 4. Fixação da remuneração anual global dos órgãos da administração da Sociedade e Conselhos;
A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira convocação, às 18h00min com a presença de sócios que representem ¾
(três quartos) ou 75% (setenta e cinco por cento) do capital social; e em segunda convocação, às 18h30min com qualquer número
de presentes. Uberlândia, 23/03/2020. Dr. Melicegenes Ribeiro Ambrósio - Presidente do Conselho de Administração

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do Edital 01/2020, torna
público o resultado dos pedidos de isenção do valor da
taxa de inscrição. A integra do resultado será divulgado nos
endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e
www.gestaodeconcursos.com.br.

finitiva sobre a data da Olimpíada ainda seria prematura”,
admitiu o presidente do COI,
o alemão Thomas Bach, em
carta também publicada no
site da entidade.
O dirigente reforçou que a
força-tarefa que discutirá o futuro dos Jogos terá participação da Organização Mundial
da Saúde (OMS). Ele ainda
descartou o cancelamento do
evento. “Não resolveria o problema de ninguém, nem está
em nossa agenda. Cancelar
a Olimpíada seria destruir o
sonho de 11 mil atletas de
206 países, da equipe olímpica de atletas refugiados,
de atletas paralímpicos, de
técnicos, médicos, dirigentes,
parceiros de treino, familiares
e amigos”, concluiu Bach,
ex-esgrimista e medalhista
olímpico.
A mudança de postura do
COI, que vinha mantendo o
início dos Jogos na data original, dá-se após uma semana
de pressão de atletas e entidades olímpicas pelo mundo

pedindo o adiamento. O Comitê Olímpico do Brasil (COB)
foi um dos que se posicionou
contrário à manutenção da
abertura da Olimpíada em
julho deste ano.
� PARALIMPÍADAS
O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês), presidido pelo brasileiro
Andrew Parsons, também se
manifestou no domingo (22).
Em nota, o dirigente disse que
a entidade “e, certamente,
todo o movimento paralímpico, apoiam totalmente” a
decisão do COI de estudar
o adiamento dos Jogos. A
Paralimpíada, até o momento,
tem abertura marcada para 25
de agosto.
“A vida humana é mais
importante que tudo. No momento, é vital que todos,
incluindo atletas, fiquem em
casa para evitar que se espalhe mais essa doença horrível
que está impactando o mundo”, declarou Parsons.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Ata da assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2020
Data, Horário e Local: Em 05 de março de 2020, às 11h00, na sede social da Concessionária de Rodovias Minas
Gerais Goiás S.A (“Companhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica,
na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38408-252. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404”),
tendo em vista a presença da totalidade de acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa:
Presidente: o Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração
da razão social da Companhia; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme
proposta aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de fevereiro de
2020, às 10h00. Deliberações: O Acionista deliberou, sem quaisquer restrições: (i): aprovar, a alteração do
artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, para alterar a razão social da Companhia de “Concessionária de
Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.” para “ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A”. Em razão da alteração
ora aprovada, o artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art.
1º. A companhia denominar-se-á ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), constituída sob a
forma de sociedade por ações, sendo regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”), pelas disposições
legais que lhe forem aplicáveis e demais determinações das autoridades competentes.” (ii): aprovar a reforma
estatutária a fim de harmonizar o Estatuto Social da Companhia às disposições vigentes nos estatutos sociais
das demais concessionárias do Grupo Ecorodovias, conforme Anexo I. Fica consignado que a proposta de
reformulação do Estatuto Social da Companhia foi submetida à análise prévia da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (“ANTT”), conforme disposições constantes do Contrato de Concessão Rodoviária 001/2013, celebrado
entre a Companhia e a ANTT. O acionista autoriza os diretores a tomarem todas as providências necessárias
para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do
artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 05
de março de 2020. Assinaturas: Presidente: Sr. Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: Argovias
Administração e Participações S.A. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa:
Nicolò Caffo - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro
nº 7770804 em 16/03/2020. Protocolo 201227622 - 13/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

TERÇA-FEIRA

B4

DIÁRIO DE BER

DIA

www.diariodeuberlandia.com.br

24 DE MARÇO DE 2020

PREVENÇÃO

Governo restringe entrada
de estrangeiros por 30 dias
� AGÊNCIA BRASIL

C

omeçou a valer ontem
a portaria do governo
federal que restringe a
entrada no país por 30 dias de
estrangeiros vindos de voos
internacionais de uma série de
países com registro de casos
do novo coronavírus. Caberá à
Polícia Federal (PF), responsável pelo controle de migração
nos aeroportos, cumprir a
determinação.
As sanções podem variar
de responsabilização administrativa, como multa, civil, penal,
repatriação ou até deportação
imediata para quem infringir a
norma.
A medida se aplica aos
estrangeiros vindos da China,
países-membros da União
Europeia, Islândia, Noruega,
Suíça, Reino Unido, Irlanda
do Norte, Austrália, Japão,
Malásia e Coreia do Sul.
Em nota, a assessoria da
PF informou que a sanção vai
variar conforme “as particularidades do caso e do local da
infração”.
De acordo com o governo, a restrição atende a uma
recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de restrição
excepcional e temporária de

Título emitido pela:

entradas no país.
Em nota, a assessoria da
concessionária RioGaleão,
que administra o Aeroporto
Internacional Tom Jobim, no
Rio de Janeiro, afirmou que a
triagem dos passageiros será
feita no momento de embarque
nos países de origem.
“Caso algum passageiro
dos referidos países chegue a
desembarcar no Rio, passará
pela triagem da Polícia Federal no aeroporto e entrará no
fluxo de inadmitidos pela PF.
Se apresentar algum sintoma
do coronavírus, será encaminhado aos agentes sanitários
da Anvisa”, informou a assessoria.
Já a assessoria da GRU
Airport, concessionária do
Aeroporto Internacional de
São Paulo, em Guarulhos,
disse à Agência Brasil que, nos
casos em que o passageiro for
inadmitido no Brasil, cabe à
companhia aérea os trâmites
de repatriação, incluindo o
transporte de volta.
“A fim de apoiar o órgão
federal e as empresas aéreas,
a concessionária disponibiliza
instalações no Terminal 3 para
inadmitidos”, disse a assessoria. Os dois terminais são as
principais portas de entrada de
estrangeiros no país.
A restrição não se aplica a

Título de Capitalização

Entidade beneficente:

REUTERS/MATIAS BAGLIETTO

brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes com prévia
autorização de residência no
Brasil, estrangeiro que vai se
reunir com familiar brasileiro
que está no país ou aquele que
seja autorizado pelo governo
em vista do interesse público.
A medida também não
atinge profissionais estrangeiros a serviço de organismo
internacional, funcionários
estrangeiros autorizados pelo
governo brasileiro e o transporte de cargas.

GANHADORES DO SORTEIO
REALIZADO EM 22/03/2020.
Você pode ajudar a APAE BRASIL comprando
o TRIÂNGULO DA SORTE e cedendo o direito de resgate.

Filantropia Premiável

1º Prêmio 1 Moto Honda 160 Start okm
(Valor líquido de R$ 9.000,00)
088.598
Helvandro Tannus Moura
Rua Santos Dumont, 800
Centro - Uberlândia-MG

2º Prêmio 1 Moto Honda NXR 160 Bros 0km
(Valor líquido de R$ 13.500,00)

026.105
Ângela Cristina de Souza Freitas
Rua Ceará, 360
Santa Maria - Uberaba-MG
PDV: Hedilamar

BOLAS: 20 42 30 14 48 03 15 41 18 55 47 10 54 01 32 45 38 40 60
23 53 31 27 02 49 25 29 56 08 39 57 43 09 24 33 21 17

BOLAS: 53 23 09 24 48 27 51 49 17 14 59 39 58 16 19 26 47 03 52
15 10 31 11 44 32 02 12 06 56 01 05 57 50 60 37 35 29 54 36

3º Prêmio R$ 20.000,00

4º Prêmio 1 Fiat Toro Endurance 1.8 AT6 Flex Aut. 0km

132.363
Deone dos Reis Silva
Rua Pedro Inácio da Silva, 25
Medalha Milagrosa - Nova Ponte-MG
PDV: Mercearia dos Reis
186.188
Marcos Antônio Ferreira
Rua Bahia, 2320
Marta Helena - Uberlândia-MG
PDV: Carlos Antônio
BOLAS: 60 11 22 46 44 53 50 13 52 56 34 47 15 49 31 41 57 25 02
59 12 24 33 10 06 20 43 29 48 39 14 08 04 36 55 54 17 03 19 42

004.838
Sizamara Monteiro de Oliveira
Rua Marechal Deodoro, 100
São Benedito - Uberaba-MG
PDV: José Donizete
175.471
Elson Lima Belele
Rua São Luis Gonzaga, 659
São Geraldo - Uberaba-MG
PDV: Roseli Souza
BOLAS: 52 07 48 08 59 05 40 06 22 28 33 45 53 37 26 58 56 35 54
47 02 17 50 14 01 36 46 30 32 41 44 16 09 38 34 43 27 21

(Valor líquido de R$ 20.000,00)

| PORTARIA COMEÇOU
A VALER ONTEM E
DEVERÁ SER CUMPRIDA COM APOIO DA PF

(Valor líquido de R$ 100.000,00)

20 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000,00 (Valor líquido R$ 1.000,00)
123.738 - Waltim Marcacine Pereira / Rua Cascalho Rico, 355 / Boa Vista - Uberaba-MG / PDV: Maria Conceição
099.651 - Vilson Vieira Borges / Rua Waldemar Lorens, 345 / Boa Vista - Monte Carmelo-MG / PDV: Mercado Mendonça
037.702 - Abadia Cândida dos Santos / Rua Capitão Teófilo Lamounier, 434 / Jardim Triângulo - Uberaba-MG / PDV: Ronaldo Bar
134.712 - Marcelo Amarildo Luiz da Silva / Rua E, 31 / Centro - Veríssimo-MG / PDV: Restaurante Típica Mineiro
104.480 - Juliano Garcia Ferreira / Rua Varginha, 539 / Daniel Fonseca - Uberlândia-MG / PDV: Bradesco Roosevelt
151.349 - Alice Pereira de Lima / Rua Paraná, 429 Frente / Vila Nova - Monte Carmelo-MG / PDV: Ione Rosa Duarte
052.478 - Elaine Silva / Rua Marechal Deodoro, 302 / Sobradinho - Patos de Minas-MG / PDV: Priscila
146.477 - Lázaro Daniel do Vale / Rua São Mateus, 277 / Abadia - Uberaba-MG / PDV: Renata Xavier
106.098 - Antônio José Mendes / Av. Portugal, 1160 / Tibery - Uberlândia-MG / PDV: Marcos Valério
159.336 - Cleberlei Jose Rocha / Travessa José Camin, 148 / Centro - Uberlândia-MG / PDV: Erik
176.730 - Sarah Bernardes Gianvecchio / Rua dos Andradas, 1246 / Abadia - Uberaba-MG / PDV: Angela Kupuscinski
051.738 - Leidiane Mendes da Silva Sousa / Rua Marcilon Custódio Borges, 7 / Maria - Tupaciguara-MG / PDV: Junim da Padaria
135.898 - Lucimar Aparecida Silva Arruda / Av. Jose Custódia de Moura, 161 / Centro - Centralina-MG / PDV: Elis
219.842 - Muriel de Oliveira Silva / Rua Alci Andrade Chaves, 458 / Satélite Andradina - Ituiutaba-MG / PDV: Aplicativo
247.316 - Jandira Gomes da Silva / Rua Altiva Fernandes de Deus Silva, 106 / Novo Sorriso - Patos de Minas-MG / PDV: Aplicativo
142.547 - Elso Cândido da Silva / Rua Horácio Pereira Mendes, 423 / Planalto - Uberlândia-MG / PDV: Val
069.937 - Maria Julieta Martins Ferreira / Rua José Lélis Franco, 1407 / Santa Mônica - Uberlândia-MG / PDV: Sebastião Mega Mix
067.495 - Maria Cecília dos Santos Silva / Rua Pilão, 910 / Morumbi - Uberlândia-MG / PDV: Mercearia Godói
037.009 - Antônio Pereira da Silva / Rua Comedador Gomes, 622 / Jardim Induberaba - Uberaba-MG / PDV: Ângela Kapuscinski da Costa
227.520 - Dênis Luciano Rosa / Rua Olímpio, 85 / Guilhermina Vieira Chaer - Araxá-MG / PDV: Aplicativo
CARO CLIENTE, o momento atual é de união, cuidado coletivo e responsabilidade. Por isso o Triângulo da Sorte,
seguindo rigorosamente as recomendações da OMS e das autoridades contra a disseminação do Covid-19,
adota as medidas de suspender temporariamente, a partir de 23 de março, os sorteios referentes ao Título de
Capitalização Triângulo da Sorte Filantropia Premiável. Comunicado Capemisa Capitalização.

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

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

ENFRENTAMENTO

Brasil vai usar telemedicina contra vírus
O Ministério da Saúde
publicou ontem uma portaria
que autoriza o uso de telemedicina para atendimento
de pacientes durante a emergência pelo novo coronavírus.
A publicação ocorre poucos dias após o CFM (Conselho Federal de Medicina)
autorizar em caráter excepcional o uso desse tipo de
ferramenta.
O objetivo é reduzir a
circulação de pessoas e a
exposição ao vírus. Segundo o ministério, as medidas
também ocorrerão em caráter
excepcional.
Entre as ações possíveis
com interação a distância
nesse período, segundo a
portaria, estão atendimento
pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento
e diagnóstico.
As medidas podem ocorrer tanto na rede pública
quanto na rede privada.
O ofício do CFM publicado na quinta (19) citava
ferramentas como teleorientação, telemonitoramento e
a teleinterconsulta - troca de
informações entre médicos
para auxílio diagnóstico ou
terapêutico.
Já a portaria do ministério
não cita termos, mas abre
espaço para que haja atendimento direto entre médico
e paciente.
O texto diz que o atendimento “deve ser efetuado
diretamente entre médicos e
pacientes” com uso de tecnologia que garanta a segurança e o sigilo médico.
Os médicos que participarem desse tipo de atendimento devem registrar informações em prontuário clínico,
com dados do atendimento,
horário em que ocorreu e
número do CRM. Casos do
novo coronavírus devem ser
notificados à rede de saúde.
Médicos também podem
emitir atestados, receitas médicas e determinar isolamento

domiciliar.
A portaria diz que a receita
e atestado serão válidos caso
haja assinaturas eletrônicas
por meio de certificado reconhecido e dados de identificação do médico e do paciente.
Já no caso de isolamento,
o paciente deve comunicar
termo de consentimento livre
e esclarecido e documento
com a relação de pessoas que
vivem no mesmo endereço.
A portaria representa uma
mudança de postura do setor
em relação ao uso da telemedicina no país.
Em 2019, o CFM chegou
a aprovar uma resolução com
novas regras, mas acabou
revogando-a por pressões
dos conselhos regionais e de
médicos, que temiam que a
medida afastasse médicos e
pacientes. A última resolução
é de 2002.
Com o aumento de casos
do novo coronavírus, no entanto, entidades e o próprio
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, passaram
a pressionar o conselho e o
governo pela mudança.
Na semana passada, Mandetta, já havia falado sobre a
intenção do governo em utilizar recursos da telemedicina

para auxiliar no combate ao
novo coronavírus.
“Será uma maneira que
a gente vem discutindo com
nossos epidemiologistas e
equipes, e deveremos ter uma
ferramenta bem inovadora.
Para que todo brasileiro possa
receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente
classificar o risco e mantê-lo
sistematicamente monitorado”, declarou o ministro em
entrevista na última semana.
Como mostrou a Folha de
S.Paulo na semana passada,
a ideia do governo é criar um
mecanismo para que um profissional de saúde possa dar
as primeiras orientações de
forma remota.
A medida deve auxiliar
principalmente em locais remotos, que devem ser atingidos depois pelo vírus.
O ministério também estuda plataformas para que médicos de cidades menos populosas possam intercambiar
experiências e informações
com profissionais dos grandes centros, para aproveitar
a experiência dos locais que
devem ser atingidas primeiro
pelo vírus.
� FOLHAPRESS
ISAC NÓBREGA/PR

Ministro
da Saúde
quer usar
recurso para
classificar
risco e
monitorar
pacientes
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EMPRESAS & NEGÓCIOS
IMÓVEIS
VENDA
APARTAMENTOS
CENTRO - 4/4 com armários
sendo 1 suíte, sala, cozinha
com armários, b.s., lavanderia, 2 vagas de garagem, R$
600.000,00 -Imobiliária 2000
34 3231-0303 CRECI/PJ 3065.
APARECIDA - Apartamento
com 3/4 sendo 1 suíte, sala
2 ambientes, banheiro social, cozinha, área de serviço, 2 vagas de garagem, R$
230.000,00 - Imobiliária 2000
34 3231-0303 CRECI/PJ 3065.
SARAIVA - 2/4 sendo 1 suíte, sala em dois ambientes
com sacada, cozinha, lavanderia e vaga de garagem, R$
230.000,00 -Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065.

CHÁCARAS
CONDOMINIO ELDORADO Chácara à 16 km com 7.500
m², com casa,2/4, banheiro,
sala, cozinha, varanda, com
água e energia. R$ 350.000,00
- Jackson 34 99655-6485.
JOCKEY CAMPING - Vendo
Chácara com 5.000m² casa
simples, linda arborização,
chácara pode fazer locação para festas. Valor
R$
300.000,00 ou permuta por
apartamento de menor valor
e pega carro também tratar
34 9 9159-9337.
COMERCIAL
CENTRO- Imóvel comercial
ideal para quem deseja montar escritório, consultório ou
loja no centro Comercial Minas Center. Rua Machado de
Assis, nº 501, loja 13 (Térreo)
- Alexandre 34 99796-6100.
TERRENOS

CASAS
JARDIM BOTANICO3/4 sendo 1 suíte, sala, cozinha com
armários, banheiro social
com armários, churrasqueira
com espaço e pia, hidromassagem e vaga de garagem.
R$2.200,00. (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - 4/4 sendo 1 suíte, sala em 02 ambientes,
copa, cozinha, lavanderia,
banho social, lavabo, quarto
de empregada, e garagem,
R$ 750.000,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
IPANEMA I - Vende-se 1 mini-colônia c/ 3 casas. Duas de
4 cômodos e 1 de 3 cômodos.
Medida 7,5m² de frente e 24m
de comprimento. Valor R$
95.000,00 - somente à vista
- na Rua Oriental, 922. Tratar
c/ Maria:34 99131-2297/ 34
99694-7821(Bruno)
JARDIM DAS PALMEIRAS II 2/4 salas, cozinha, banheiro
social, lavanderia, quintal e
garagem para até 4 carros,
R$ 230.000,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 CRECI/PJ
3065.
MORADA NOVA - Casa simples na área de 500m², financiamento direto com a Avelar Imóveis. Entrada de R$
7.000,00 + 180 parcelas de
R$ 808,00 (iniciais) -34 32110216 | 34 99978-8098 |34
99688-0216 - Avelar Imóveis
- cresci MGJ 5925
MORUMBI - 4/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, área de serviço e garagem, R$ 120.000,00
- Imobiliária 2000 34 32310303 -CRECI/PJ 3065.
TUPACIGUA-MG -3/4 Quartos,
sala, copa, cozinha, quintal,
Comodo Comercial no mesmo
terreno - Rua 12 de OutubroNorma 34 99119-7796.

CHACARAS TUBALINA - Terreno com 320m², plano de
esquina, escriturado pronto
para construir 3 casas, lado
sombra com toda infraestrutura, R$135.000,00 - Imobiliária 2000 34 3231-0303
-CRECI/PJ 3065.
MORADA NOVA - Lote de
1,000m², no valor de R$
65.000,00 -34 3211-0216 | 34
99978-8098 |34 99688-0216
- Avelar Imóveis - cresci MGJ
5925
MORADA NOVA- Lote 500m²,
desmembrado. No valor R$
45.000,00 - 34 3211-0216 |
34 99978-8098 | 34 996880216 - Avelar Imóveis - Creci
MGJ 5925.
SHOPPING PARK - Terreno com 300m², (10x30),
R$100.000,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA -Terreno com
330m² (11x30), R$350.000,00
- Imobiliária 2000 34 32310303 - CRECI/PJ 3065.
ALUGUEL
APARTAMENTOS
LIDICE - 3/4 sendo 1 suíte,
b.s., cozinha, sala, garagem.
R$750,00 + Condomínio
R$210,00 (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
BAIRRO APARECIDA - 2/4
quartos, sala, cozinha, 2 ambientes, sem garagem. R$
800,00. Av João Pinheiro nº
2086 - 34 99173-1449 / 34
99217-0853.
SANTA MONICA - 2/4, Cozinha, área de serviços,01
banheiro social, sala, 01
vaga para garagem. Próximo à UFU, antiga 13 M.R dos
Santos. 34 99821-0077 / 34
3234-8182.
SARAIVA - 3/4 sendo 1suíte,

Raphaela Cardoso Psicóloga
ól

(34) 99136-8733
@psicologaraphaelacardoso
psicologaraphaelacardoso@hotmail.com
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CASAS
MARTINS - 3/4 sendo suíte,
sala, cozinha, banheiro social, a.s., garagem. R$800,00.
(Imobiliária 2000 3231-0303
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala,
cozinha, área de serviço,
quintal pequeno sem garagem. R$500,00. (Imobiliária
2000 3231-0303 CRECI/PJ
3065)
PAMPULHA - Casa de Colônia com 2/4, sala, cozinha,
b.s., lavanderia, garagem.
R$600,00 (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
LIDICE - 4/4 sendo 01suíte,
sala, b.s., cozinha, lavanderia, garagem 4 carros.
R$1.000,00 (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SHOPPING PARK - 2/4 sala,
cozinha, banheiro social, a.s.,
quintal e garagem. R$800,00.
(Imobiliária 2000 3231-0303
CRECI/PJ 3065)
BAIRRO BRASIL - 3 Casa condomínio fechado, simples,
2/4, garagem, local seguro.
01 na Rua José Rezende dos
Santos,01 Rua Rio de Janeiro,
01 Rua Padre Américo Ceppi
- Próximo a Autos e Universidade da Criança, entre Afonso Pena e Floriano Peixoto.
34 99821-0077 / 34 32348182.
BAIRRO BRASIL - Casa de
fundo, sem garagem, 2/4,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro. Valor: R$ 500,00 - 34
99158-2292.

JARDIM BOTANICO - 3/4 sendo 1 suíte, sala, cozinha com
armários, banheiro social
com armários, churrasqueira com espaço e pia, hidromassagem e vaga de garagem. R$2.200,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
LIDICE - 4/4 sendo 01suíte,
sala, b.s., cozinha, lavanderia, garagem 4 carros.
R$1.000,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 -CRECI/
PJ 3065.
PARQUE DO SABIÁ - Alugo uma casa só 2 cômodos
sem garagem, forrada, água,
energia, com fogão, TV, purificador, cama de solteiro,
mesa, cadeiras, frigobar, etc.
Tudo incluso. R$ 500,00. Próximo ao Parque do Sabiá Tratar: 99115-3107
COMERCIAL
APARECIDA - Cômodo comercial 30m² com banheiro,
R$700,00 -Imobiliária 2000
34 3231-0303 - CRECI/PJ
3065.
CENTRO - Sala comercial com
49m² e banheiro. R$ 600,00 +
R$ 307,04 Condomínio. (Imobiliária 2000 3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com aproximadamente 9m² com banheiro coletivo. R$ 350,00
(Imobiliária 2000 3231-0303
CRECI/PJ 3065)
APARECIDA - Cômodo comercial 30m² com banheiro.
R$700,00. (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com suíte, e
ar condicionado aproximadamente 10m². R$ 480,00
- Imobiliária 2000 34 32310303 CRECI/PJ 3065.
CENTRO - Sala comercial, banheiro no Minas Center. Rua
Machado de Assis nº 501 salas 115. 34 99821-0077 / 34
3234-8182.
CENTRO - Sala própria para
profissional liberal. Ed Exe-

cutivo, Rua Cel Antônio Alves Pereira - Próximo antigo
Fórum. 34 99821-0077 / 34
3234-8182.
ARAGUARI/MG - Barracão
todo coberto com escritório,
cozinha e banheiro social.
R$2.500,00 (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
TERRENO
SÃO LUCAS - Terreno com
estrutura para Lava Jato.
R$670,00. (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Área para estacionamento aproximadamente
400m² e ótima localização.
R$1.500,00. (Imobiliária 2000
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno todo
murado com 2.100m² e ótima
localização. R$8.000,00. (Imobiliária 2000 3231-0303 CRECI/PJ 3065).
VEÍCULOS
VENDA
VOLKSVAGEM
SPACEFOX COMFORTLINE Completa 1.6, Ar, Rodas de
liga, ano 2007/2008, Cor prata,
aceito troca por carro ou moto
de menor valor. R$ 18.500,00
tratar 34 99812-3362 / 34 9
9839-8374
FOX 1.0 - 2011/12, flex, completo, superconservado. Carro
de mulher. Nunca foi na terra.
76.000km. R$ 29.000,00 - Ana
Abadia 34 99224-9676
DIVERSOS
HOT PARK CALDAS NOVAS
- vendo ação remida da pousada Rio Quente, não paga
mensal, livre acesso ao Hot
Park para até 04 pessoas,
desconto de hospedagem nos
hotéis credenciados dentro e

fora do park. R$ 60.000,00
escuto proposta tratar: 34
99159-9337
OPORTUNIDADE
CORRETORES IMOBILIÁRIOS
- A Imobiliária 2000. Contrata
corretores com CRECI e veículo próprio. Currículos Rua Duque de Caxias, N° 1077, tratar
com Raulino.
CORRETOR DE IMOVEIS - Precisa - se urgente, com ou sem
o Creci. Enviar curriculum:klebermalta.j1@gmail.com
PROMOTOR DE VENDAS - A
lhouse contrata para vendas
de serviços de automotivo, trabalho a ser desenvolvido será
abordagem á cliente, pessoalmente e por telefone. Experiência no mínimo 02 anos, boa
comunicação, proativo, boa comunicação, boa concentração,
que saiba trabalhar sob pressão, habilidade no trato com
pessoas. Salario R$ 1.500,00
a R$ 3.500,00, Segunda à Sexta - 08:00 ás 18:00, Sábados
- 08:00 a 12:00. Interessados enviar para: rh.virtual@
outlook.com, entregar currículo: A Cesário Alvim, nº 1438,
B. Nossa Senhora Aparecida.
Tempo Integral, Comissionado,
Efetivo/CLT.
REPRESENTANTE COMERCIAL
- A Diore Revestimentos, está
em busca de Representante
Comercial em Uberlândia e
Região para venda de revestimento de parede em pedras
naturais, entrar em contato
no e-mail: supervisor.diore@
gmail.com, Site: diorerevestimentos.com.br, Instagram:
diorerevestimentos - 17 32315313 / 17 98807-1214.
VENDEDOR (A) - Com carro ou
moto, área interna e externa,
ganhos acima de R$3.000,00.
Enviar curriculum: solsetenergy@gmail.com
AUXILIAR - ESTOQUE - Atividades: Carga e descarga de
sacos de ração, conferência de
produto com nota fiscal, reposição de mercadorias e auxílio

PROMOÇÃO!
COTURNOS EM COURO

R$ 99,90

S A PAT Ê N I S E M CO U R O

R$ 99,90

S A PATO S O C I A L
EM COURO

Ps
ic

Atendimento infantil adolescente e adulto.
Trabalhamos com preço social e particular.

2/4 com armários, sala, b.s,
cozinha. R$500,00 Condomínio, R$305,00 - Imobiliária
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA - 3/4, 1 Suíte, cozinha, área de serviço, 2 banheiros social, sala, sacada,
1 vaga para garagem. Próximo ao Terminal Umuarama,
Av João Pinheiro nº 4670 Primavera Parck. 34 998210077 / 34 3234-8182.

og

a

R$ 79,90
À vista ou 1+2

R. Agenor Paes, 32 - Centro
Uberlândia/MG

Agende seu horário (34) 9 9136-87339

3235-4515
VOCÊ ANDA MELHOR!

Av. Afonso Pena, 654
Centro - Uberlândia/MG

C2 | EMPRESAS & NEGOCIOS
na separação de mercadorias.
Requisitos: Ensino Médio Completo. Horário: De segunda a
sexta das 07:30 às 17:30, com
duas horas de almoço e aos
sábados das 07:30 ás 12:00.
Remuneração::
R$1.165,88.
Benefício: VT e após a experiência de 90 dias convênio
médico e Vale Alimentação
(R$180,00). Interessados encaminhar o currículo para o
e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
- Atividades: Lançamento de
NF, conferência de mercadoria,
entrada e saída de mercadoria , testar , limpar , fazer relatório de conferência diário ,
balanço de mercadoria diário ,
relatório de perdas extravios e
manutenção , inserir dados de
ordens de serviço no sistema
e escanear todas as ordens de
serviços antes de sair da empresa salvar em arquivo por
data e mês do ano. OBS: Poderá fazer almoço na empresa,
levar comida pois temos copa

VENDE-SE

POSTO DE COMBUSTÍVEL
na zona urbana de
Uberlândia. Clientela
formada, troca de óleo e
loja de conveniência.
Documentação em dia.
Ótima oportunidade.

Tratar: (34)9 9993-5691

para alimentação, sábado não
trabalhamos, porém poderemos ter escalas com banco de
horas no sábado e domingo
dependendo da necessidade
do cliente. Requisitos: Segundo grau completo, desejável
CNH A e B . Experiência mínima
de 01 ano na atividade . Horário: Segunda a Sexta 08:00 às
17:30 e Sábado 08:00 ao 12:00.
Remuneração: R$ 1.200,00 +
VT. Interessados encaminhar o
currículo para o e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA
- Atividades:
Separar, organizar e conferir
mercadoria. Requisitos: Ensino
médio completo e possuir experiência na área de no mínimo
6 meses. Horário: De segunda
a sexta das 08:00 às 17:30,
com uma 1:30 de almoço e aos
sábados das 08:00 às 12:00.
Remuneração: R$1495,00. Interessados encaminhar o currículo para o e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Atividades: Realizar acabamentos
em peças de ferro fundido retirando as rebarbas que sobram
nas peças com lixadeira manual e outros serviços da área.
Requisitos: Possuir o Ensino
Fundamental completo ou incompleto. Salário: R$ 1.190,84
+ 5% de produtividade + R$
180,00 vale card + seguro de
vida. Horário: 07:00 às 17:00 de
segunda a sexta-feira. Interessados encaminhar o currículo

TERÇA-FEIRA A SÁBADO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br
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para o e-mail: curriculum@
fundacaocdl.org.br
Auxiliar Financeiro - Atividades: Revezamento no horário
de almoço com a recepção ,
atendimento telefone e abrir e
fechar portões, contas a pagar,
receber, conciliação bancária,
lançamento do fluxo de caixa
em sistema financeiro, cobrança de inadimplência, acompanhamento dos controles contábeis e relatórios de indicadores
financeiros. Requisitos: Segundo grau completo ,cursando
ou concluído Administração
ou Contabilidade. Experiência
com Excel, orçamentos, matemática financeira básica. Horário: Das 8h às 18h segunda à
sexta, intervalo de 1:20 almoço
que poderá fazer na empresa
levar comida pois temos copa
para alimentação, sábado não
trabalhamos. Remuneração:
R$ 1.200,00 + VT. Interessados
encaminhar o currículo para o
e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
CONSULTOR (A) DE VENDASESCOLA DE IDIOMAS - Atividades: atendimento aos alunos, pais e prospects, realizar
prospecção, venda e pós-venda. Requisitos: Ensino Médio
Completo, conhecimentos técnicos em vendas, experiência
preferencialmente em escola
de idiomas, conhecimentos de
informática. Horário: Período
da tarde e da noite. Salário:
Fixo + Comissão + Bonificação.

Benefícios: Vale transporte +
Curso de idiomas. Interessados
encaminhar o currículo para o
e-mail: curriculum@fundacaocdl.org.br
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS - Atividades: Prospectar clientes, realizar visitas e
formação de equipe. Requisitos: Possuir CNH e veículo próprio e experiência com vendas
de semijoias. Horário: Horário
flexível. Remuneração: Salário
do comércio + comissão. Benefícios: Ajuda de combustível.
Interessados encaminhar o
currículo para o e-mail: curriculum@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA - Atividades: Controlar a entrada e saída de
mercadorias, fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, efetuar a conferência das
mercadorias, carga e descarga
de mercadorias, manter o controle e organização do estoque,
armazenamento, entrada e
saída de mercadorias, veículos e separação de produtos,
carregamento de mercadorias
para o caminhão das entregas
aos clientes e descarregamento em casos de transferências
de produtos entre nossas lojas. Obs: o descarregamento
de carretas/ transportadoras
de indústrias não é feito pelo
estoquista, a empresa chama
terceiros. Requisitos: Ensino
médio completo e possuir experiência na área de no mínimo 6 meses. Horário: 8 -17h30

(intervalo de almoço de 1 hr)
de segunda a sexta (30 minutos extras por dia durante a
semana). 8 – 12h aos sábados.
Remuneração: R$1.200,00 Benefícios: Ticket Alimentação
de R$ 340,00, 10 horas extras
pagas em folha se cumprido o
horário de trabalho na risca,
girando em torno de R$ 90,00.
Interessados encaminhar o
currículo para o e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
GERENTE COMERCIAL - Cargo:
Gerente Comercial Atividades:
Responsável por gerenciar e
acompanhar equipe de vendas;
treinar, capacitar e motivar sua
equipe, garantindo evolução
profissional de todos seus liderados com objetivo de melhoria
contínua dos processos e maximização dos resultados. Acompanhar diariamente indicadores e planejar, executar ações
que gerem resultados para o
cumprimento de metas, Realizar visitas e negociações externas. Pré - Requisitos: - Experiência com Gestão de Pessoas
na área comercial - Ensino Superior Completo - CNH e Veículo Próprio - Remuneração: Salário fixo + variável Benefícios:
Auxílio Combustível e convênio
médico. Horário de Trabalho:
Comercial, de segunda á sábado. Interessados encaminhar o
currículo para o e-mail: cdlestagio01@fundacaocdl.org.br
MONTADORA DE SEMIJOIAS Atividades: Auxílio na confec-

ção de semijoias. Requisitos:
Ensino médio. Horário: Horário
comercial de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08:00
às 12:00. Remuneração: Salário do comércio. Benefícios:
Vale transporte. Interessados
encaminhar o currículo para o
e-mail: curriculum@fundacaocdl.org.br
ZELADORIA- Atividades: Limpar e zelar do patrimônio, atender e controlar a movimentação de pessoas e veículos no
estacionamento, receber mercadorias, materiais e equipamentos, conduzir o elevador e
prestar assistência aos religiosos. Requisitos: Experiência de
no mínimo 06 meses e possuir
o ensino médio completo. Horário: 14:00 às 22:00 (intervalo
de 1hr) de segunda a domingo
com folga na quinta e 01 domingo no mês. Remuneração: R$
1.693,80. Benefícios: Convênio
médico 100% após o período
de experiência + vale alimentação no valor de R$ 220,00 e
vale transporte. Interessados
encaminhar o currículo para o
e-mail: curriculum@fundacaocdl.org.br Benefícios: Convênio
médico 100% após o período de
experiência + vale alimentação
no valor de R$ 220,00 e vale
transporte

