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Para proteger a 
saúde de seus cola-
boradores, dos usu-
ários e da sociedade 
em geral, os cartórios 
de Registro de Imó-
veis mineiros estão 
seguindo todas as 
medidas de seguran-
ça estabelecidas pe-
los órgãos competen-
tes. “Os registradores 
estão cumprindo seu 
papel para conter o 
avanço do vírus e, ao 
mesmo tempo, não 
deixar a população 
sem um serviço es-
sencial para o bom 
funcionamento da 
economia”, explica 
Fernando Nascimen-
to, presidente do Co-
légio Registral Imobi-
liário de Minas Gerais.

Por essa razão, ape-
sar das condições 
especiais para aten-
dimento presencial, 
as 320 unidades em 
funcionamento em 

Minas Gerais con-
centrarão os serviços 
por meio digital, pela 
Central Eletrônica 
de Registro de Imó-
veis (CRI-MG - www.
crimg.com.br). Pela 
plataforma, é possí-
vel solicitar certidões, 
visualizar a matrícula 
de uma propriedade e 
até solicitar o registro 
de títulos como con-
tratos, escrituras e 
inventários. Tudo de 
forma digital, com a 
mesma segurança e 
qualidade de sempre.

E, durante o perí-
odo que durar o dis-
tanciamento social, os 
usuários estarão isen-
tos do pagamento de 
taxas da Central ou 
arcarão com valores 
diferenciados: para 
até cinco pedidos, o 
uso da Central será 
gratuito (apenas com 
os valores pagos aos 
cartórios); acima de 

cinco pedidos, haverá 
desconto de 50%. 

Para usuários do 
módulo corporativo, 
como associados da 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seção 
Minas Gerais (OAB-
-MG) e do Conselho 
Regional de Despa-
chantes Documenta-
listas de Minas Gerais 
(CRDDMG), as con-
dições também são 
diferenciadas:  dez 
pedidos sem taxas e 
desconto de 60% a 
partir de 11 solicitações.

“Dessa forma, con-
tribuiremos na luta 
contra a covid-19 sem 
deixar de oferecer 
serviços importan-
tes para o desenvol-
vimento econômico 
de Minas. Contamos 
com a colaboração de 
todos e, quem puder, 
f ique em casa”, refor-
ça o presidente do 
CORI-MG.

Registro de Imóveis na luta 
contra o coronavírus
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Depois que 
tudo passar

Ainda estamos apenas no 
começo da crise. Pelo histórico 
dos outros países, o sobrecar-
regamento do sistema de saú-
de ainda virá. Por outro lado, os 
efeitos econômicos da pandemia 
somente desaparecerão em al-
guns anos. Se a doença demo-
rar a ir embora, o custo da área 
de saúde, das perdas de vida e 
da redução do consumo, ainda 
que não haja confinamento, se-
rão sentidos por muito tempo. 
Mais do que isso, os desarranjos 
nas contas dos governos de todo 
o mundo demandarão anos de 
austeridade para que os cofres 
públicos não entrem em colapso. 
Com ou sem confinamento, re-
pito. E se a doença passar rapi-
damente? Bom, aí os trilhões de 

dólares que os governos estão 
colocando nos mercados pro-
vocarão efeitos deletérios como 
aumento de inflação, excesso 
de crédito e, em determinado 
momento, poderá aparecer uma 
nova crise financeira.

De qualquer maneira, a crise 
passará algum dia. E o que é 
preciso fazer? Bom, em primeiro 
lugar, é preciso investir pesado 
nos centros de pesquisa de do-
enças epidemiológicas. Não que 
doenças que não são infecto-
contagiosas, como é o caso da 
diabetes, hipertensão, não preci-
sem de investimento em pesqui-
sa. A questão é que doenças in-
fectocontagiosas, como estamos 
vendo agora, podem evoluir de 
uma forma absurdamente rápi-
da e pegar o mundo de surpre-
sa. Qual é a solução? Investir 
em tecnologia capaz de produzir 
vacinas em uma velocidade bem 
maior do que a atual. Investir em 
pesquisas de medicamentos an-

tivirais. Deixar de prontidão cen-
tros de produção de vacinas em 
escala massiva. Enfim, é preciso 
investir nos cientistas de forma 
gigantesca, para que eles con-
sigam encontrar soluções para 
barrar crises como a atual logo 
no começo. Além das pesqui-
sas, como eu disse, é necessário 
contarmos com parque industrial 
capaz de produzir o que for ne-
cessário para controlar a doença.

Não é só isso. É preciso que 
se tenha uma estrutura de labo-
ratórios capaz de realizar testes 
em massa em poucos dias. Fa-
zendo testes em uma quantida-
de gigantesca de pessoas, fica 
muito mais fácil de você isolar 
o problema e diminuir os efeitos 
deletérios de um isolamento so-
cial completo. Só que, para isso, 
há a necessidade de você ter 
uma estrutura pronta, uma es-
trutura que pode até custar caro 
por eventualmente ficar parada 
durante anos, mas que mostrará 

seu valor assim que outra pan-
demia surgir. Juntamente com a 
estrutura de exames patológicos, 
é preciso entender que a maior 
necessidade do ser humano é o 
oxigênio. Como doenças infecto-
contagiosas que atingem o sis-
tema respiratório costumam ser 
bem comuns, o sistema de saú-
de tem que estar preparado para 
atuar nessa área. Respiradores 
artificiais e outros equipamentos 
devem estar à disposição quan-
do a praga aparecer, assim como 
tudo o que é necessário para 
proteger da contaminação quem 
trabalha nos hospitais. Há que se 
ter estoque de luvas, máscaras, 
desinfetantes e por aí vai. 

Enfim, é preciso ter um plano 
pronto. Exércitos do mundo intei-
ro são muito bons nisso. O país 
pode estar vivendo uma época 
de paz absoluta, mas lá estão 
eles simulando cenários de guer-
ra, pensando em como poderiam 
colocar a máquina de batalha 

para funcionar em poucos dias 
caso isso fosse necessário. A 
mesma atitude tem que ser fei-
ta (pelos civis, já adianto) com a 
questão epidemiológica. Se no 
dia 16 de fevereiro de 2023 apa-
recer outro vírus ainda mais mor-
tal no leste asiático, em quantos 
dias conseguiremos equipar nos-
sos hospitais e criar leitos extras 
com tudo o que é necessário 
para enfrentar a pandemia?

A pandemia de agora não 
será a última, assim como não 
foi a primeira. É preciso aprender 
com ela e planejar exaustivamen-
te como faremos quando uma 
nova praga aparecer do nada. 
Isso é o que precisa ser feito. In-
felizmente, tenho a impressão de 
que tudo o que a atual pandemia 
deixará se resumirá a mais com-
bustível para mais polarização 
nas redes sociais e, claro, nas 
próximas eleições. Triste.

O perigoso 
aumento da 
VIGOREXIA

Ao longo dos tempos, a sociedade 
passou a evoluir baseada em modelos, 
a maioria vinculada pela mídia. As pes-
soas impõem certa pressão sobre como 
deve ser a estrutura corporal ideal. O cor-
po tornou-se o elemento vital da própria 
identidade, com propensão à padroniza-
ção da pluralidade humana. Hoje as re-
des sociais e a mídia vendem a imagem 
de perfeição centrada num corpo magro 
como modelo de saúde e bem-estar, con-
quistados (erroneamente) através de res-
trições alimentares, dietas insensatas e a 
demasiada prática de atividades físicas.

Essa receita nada saudável tem pro-
vocado manifestação de patologias psi-
quiátricas. Por exemplo, a distorção da 
imagem corporal que está vinculada a 
autopercepção do peso, influenciada por 
terceiros que estipularam um padrão a 
ser seguido com rigor. Essa autopercep-
ção distorcida está relacionada com a vi-
gorexia. Mas o que é vigorexia? Quais os 
sintomas? Tem tratamento?

A vigorexia também é conhecida como 
Transtorno Dismórfico Muscular, Bigo-
rexia ou Síndrome de Adonis. Em termos 
práticos é o contrário de anorexia. É um 
transtorno psíquico em que o paciente é 
totalmente insatisfeito com a própria ima-
gem corporal. Um fato interessante é que 
atinge, na maioria das vezes, homens 
entre 20 e 40 anos de idade.

O esforço obsessivo pelo corpo per-
feito faz com que a pessoa manifeste 
comportamentos que podem ser sinais 
de que existe um processo de vigorexia 
em curso. São eles: baixa autoestima, 
ansiedade, angústia e falta de motiva-

ção com as atividades rotineiras. Infeliz-
mente algumas pessoas superestimam 
esses sentimentos e recorrem a outros 
meios que viabilizem o aumento, desen-
volvimento da massa muscular a fim de 
minimizar o sofrimento interno. É nessa 
fase que passam a ter o hábito de con-
sumir anabolizantes derivados de testos-
terona e GH - hormônio do crescimento. 
Consequentemente apresentando sinto-
mas como agressividade, irritabilidade, 
depressão, delírios, ciúmes patológico, 
dificuldade de concentração, impulsivida-
de, delírios de grandeza e desinteresse 
por atividades que não estejam ligadas 
ao treinamento intensivo para atingir o 
corpo perfeito. Traz ainda sintomas como 
tremor, aumento de pressão arterial, can-
saço, insônia, acne, aumento de pelos, 
disfunção hepática, ritmo cardíaco altera-
do mesmo em repouso, dores muscula-
res, diminuição do desempenho sexual, 
aumento de mamas, próstata e câncer 
hepático (fígado).

O tratamento é multidisciplinar, envol-
vendo médico, psicólogo, psiquiatra, nu-
tricionista. É de extrema importância que 
a pessoa abandone o uso de anabolizan-
tes e de quaisquer outras substâncias 
equivalentes, pois causam efeitos como 
disfunção erétil, infertilidade e diagnósti-
cos que podem ser irreversíveis.

É um fato em nossa sociedade que 
o aumento do culto da imagem corporal 
tem desenvolvido gradativamente a inci-
dência da vigorexia, intensificando ainda 
o abuso de substâncias lícitas e ilícitas, 
movimentando a comercialização nas 
lojas de suplementos alimentares e aca-
demias. O tratamento para pessoas com 
vigorexia costuma ter início tardio, pois 
dificilmente admitem que precisam de 
ajuda. Portanto, procure assistência mé-
dica assim que notar mudança de com-
portamento que direcione a vigorexia.

Até o próximo sábado!

Alexandre Henry
Juiz Federal e escritor MODO DE VER

Túlio Mendhes
Jornalista e escritor PAPO SAUDÁVEL
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EXECUTIVO

Partidos ventilam nomes para eleições 
 | ATÉ O MOMENTO, SEIS CONCORRENTES DESPONTAM COMO POSSÍVEIS PRÉ-CANDIDATOS À PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

 � SÍLVIO AZEVEDO

Há pouco mais de seis 
meses do primeiro tur-
no da eleição muni-

cipal, o cenário político de 
Uberlândia segue se movi-
mentando, com pelo menos 
seis pré-candidatos a prefeito. 
Um dos nomes cogitados é o 
de Odelmo Leão (PP), que 
tentaria a reeleição. Os outros 
são os vereadores Adriano 
Zago (MDB) e Edilson Gra-
ciolli (PC do B), o médico e 
ex-deputado federal consti-
tuinte, Chico Humberto (PTB), 
além do ex-reitor da Universi-
dade Federal de Uberlândia, 
Professor Arquimedes (PT), 
e o empresário e ex-secre-
tário municipal de Habitação 
e Meio Ambiente na gestão 
Virgílio Galassi, Ivan Pereira 
(Podemos).

As confirmações dos no-
mes e do restante da com-
posição das chapas, com os 
vices e os candidatos a ve-
reador, só serão conhecidas 
após as convenções partidá-
rias, que deverão acontecer 
entre os dias 20 de julho e 5 
de agosto, com os registros 
de candidaturas protocoladas 
na Justiça Eleitoral até 14 de 
agosto, via internet, e 15 de 
agosto por meio físico.

 � MUDANÇA DE LEGEN-
DA

Em seu terceiro mandato 
consecutivo como vereador, 
Adriano Zago disse com ex-
clusividade ao Diário de Uber-
lândia que deve deixar o MDB 
e ser o candidato a prefeito 
pelo Partido Democrático Tra-
balhista (PDT). A mudança 
partidária já está encaminha-

da, mas o vereador afirmou 
que as eleições agora estão 
em segundo plano em função 
do momento de enfrentamen-
to ao novo coronavírus. 

“Já defini que estou de 
saída do MDB para me filiar 
ao PDT, ainda dentro dessa 
janela partidária, em nome 
de um projeto maior para a ci-
dade. Foram quase dez anos 
no partido e agradeço aos 
diretórios municipal, estadual 
e federal do MDB. No entanto, 
há cerca de um ano, estamos 
construindo uma frente ampla 
de partidos, com o PDT me 
dando a oportunidade de 
futuramente entrar na disputa 
à Prefeitura de Uberlândia 
nessa nova convergência”, 
disse Zago.  

O vereador ressalta que 
esse não é um projeto pesso-
al. “Reforço que a cidade me-
rece uma opção de combate 
à corrupção generalizada que 
tomou conta da cidade e que 
é exemplificada pelas prisões 
e cassações de lideranças 
ligadas ao atual governo. 
Essa é a principal razão pela 
qual coloquei meu nome à 
disposição”, concluiu.

 � PT VOLTA À DISPUTA

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) deve lançar o 
ex-reitor da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
Professor Arquimedes Dióge-
nes, como candidato. Segun-
do o presidente do diretório 
municipal da legenda, Abraão 
Nunes, Arquimedes foi nome 
de consenso entre os correli-
gionários. 

“O nome do professor 
Arquimedes foi um consenso 
entre os companheiros e com-
panheiras que também colo-

caram o nome à disposição 
do partido. É um nome que 
tem respaldo na sociedade, 
foi reitor da UFU duas vezes, 
o único reeleito, e que está 
com muita disposição de fazer 
campanha”.

A respeito da formação de 
alianças, Abraão disse que 
as conversas estão aconte-
cendo com outras legendas. 
“Estamos dialogando com 
alguns partidos. Nós vamos 
sair com candidato a prefei-
to e estamos discutindo se 
vamos tentar fazer alguma 
aliança, ou não, se vamos 
ter uma chapa completa com 
candidatos a vereadores e 
trabalhar no sentido de fazer 
uma boa campanha e divulgar 
bem o nosso trabalho”.

Sobre a participação do 
ex-prefeito Gilmar Machado 
no processo, Abraão informou 
que o nome dele chegou a ser 
lembrado, mas por decisão 
própria, Gilmar não será can-
didato nessas eleições.

 � REVOLTA E A VOLTA

Atualmente morando em 
Brasília (DF), o médico e ex-
deputado federal constituinte 
Chico Humberto (PTB) estava 
aposentado da política até 
que viu Uberlândia exposta 
em rede nacional com o caso 
dos vereadores presos na 
Operação Má Impressão, em 
dezembro do ano passado. 
Foi quando resolveu que era 
hora de usar a experiência 
para, segundo ele, trazer a 
credibilidade de volta a sua 
terra natal. 

“É um absurdo o que fize-
ram com Uberlândia. A cidade 
não merece a conotação que 
recebeu de ‘a capital da cor-
rupção’. Aquilo me revoltou 

tanto e comecei a receber 
convites para voltar. Foi aí 
que resolvi colocar meu nome 
à disposição”.

Com histórico político 
como Deputado Federal 
Constituinte, Chico Humber-
to acredita que pode fazer 
mais por Uberlândia. “Minha 
capacidade já foi testada uma 
vez que estive na Prefeitura, 
ajudando o Virgílio Galassi, fui 
Deputado Federal Constituin-
te, representava a região, pu-
xei muita verba para a cidade. 
Tenho serviço para mostrar”.

Chico Humberto acredita 
que o partido lhe dará suporte 
para uma campanha vitoriosa, 
com apoio da liderança local 
de Felipe Attiê. 

 � PROJETO PARTIDÁRIO

Anunciado como pré-can-
didato a prefeito pelo Partido 
Comunista do Brasil (PC do 
B) em dezembro do ano pas-
sado, o professor universitário 
e vereador Edilson Graciolli 
mantém a posição do parti-
do, mesmo assumindo uma 
cadeira na Câmara Municipal 
após a renúncia da vereadora 
Flávia Carvalho.

“Estou a serviço de um 
projeto político mais amplo do 
meu partido. Um projeto polí-
tico de um debate de frente 
ampla. Nesse sentido, enten-
demos que minha pré-candi-
datura cumprirá um papel de 
fazer um debate político em 
defesa do desenvolvimento, 
da soberania nacional”. 

Outro fator que levou o 
PC do B a manter a pré-can-
didatura é a dificuldade que 
partidos terão para atingir o 
coeficiente eleitoral, devido 
a proibição de formação de 
coligações para cargo propor-

cional, como vereador, além 
de enxergar a necessidade 
de mudanças no poder Exe-
cutivo.

Para essa eleição, Gra-
ciolli informa que o diretório 
estadual definiu que o Fundo 
Eleitoral será compartilhado 
entre as cidades que poderão 
ter segundo turno, como é o 
caso de Uberlândia, dando 
mais condições de fazer uma 
campanha competitiva.

 � POLÍTICA NO SANGUE

Outro pré-candidato a pre-
feito é o empresário Ivan Pe-
reira, que vem de uma família 
envolvida com política. Seu 
avô, Raul Pereira de Rezen-
de, foi presidente da UDN, 
Arena e PDS por 30 anos 
consecutivos. 

“Ele fez a maioria das 
eleições do Virgílio Galassi. 
Quando o sogro do Virgílio, 
Nicomedes Alves dos San-
tos, foi prefeito, meu avô foi 
vereador dele. Quando meu 
avô foi prefeito, seu Virgílio foi 
vereador dele. E quando seu 
Virgílio foi prefeito, eu seria 
vereador dele, mas antes de 
tomar a posse, fui nomeado 
secretário de habitação e 
meio ambiente”.

Como secretário, entre 
1989 e 1992, Ivan disse que 
entregou cerca 12 mil casas 
populares para famílias de 
diversos bairros, como São 
Gabriel, Aurora, São Jorge 
IV, Paineiras, Laranjeiras, 
Guarani, Mansour e Morumbi. 
“Fomos número um do Brasil. 
Conseguimos fazer uma casa 
no custo de 600 UPS, menor, 
então não tinha correção 
exorbitante do saldo. Foi um 
plano de sucesso”.

O retorno à vida política 

vem acompanhado de di-
versos grupos políticos da 
cidade, entre eles, o Somos 
Todos Uberlândia, criado em 
2018 e que conta com diver-
sos empresários e profissio-
nais liberais. 

 � REELEIÇÃO

Mesmo com o nome de 
Odelmo Leão ventilado como 
o possível pré-candidato pelo 
Partido Progressista (PP), a 
executiva municipal não con-
firma a candidatura do atual 
prefeito e diz que vai esperar 
o início do processo eleitoral, 
determinado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

“Estamos trabalhando na 
governança da cidade. Não 
pensamos em eleição nesse 
momento, até porque ela se 
dá pelo calendário oficial elei-
toral. Por enquanto estamos 
preocupados em administrar 
bem a cidade”, explicou a pre-
sidente do PP em Uberlândia, 
Ana Paula Junqueira.

O problema de saúde 
mundial, com o combate ao 
coronavírus, é outro fator que 
justificaria o adiamento oficial 
da decisão sobre a candida-
tura à reeleição de Odelmo 
Leão. “Ainda tem a questão 
da saúde, da Covid-19, que 
é uma pandemia e temos que 
ficar atentos. Estamos traba-
lhando pela cidade. Eleição 
vamos discutir no período 
eleitoral. Estamos deixando 
tudo para a hora certa e a le-
gislação determina. Estamos 
só administrando a cidade 
nesse momento. Essa é uma 
atitude responsável”, disse.

ARQUIVO DIÁRIO
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Promotor anuncia saída do Gaeco
 | DANIEL MAROTTA, COORDENADOR DO NÚCLEO REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, DEIXA O CARGO APÓS 6 ANOS

 � CAROLINE ALEIXO

Após seis anos à frente 
da coordenação do 
Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
de Uberlândia, o promotor 
de Justiça Daniel Marotta 
Martinez deixará o cargo em 
Uberlândia. O coordenador do 
núcleo regional informou que 
a decisão é pessoal, porém 
não descartou os desgastes 
sofridos com as ações de-
sempenhadas pelo grupo na 
cidade e região.

O Gaeco de Uberlândia foi 
criado em 2014 pelo Ministé-
rio Público Estadual (MPE) e 
é considerado um dos mais 
produtivos do País com 53 
operações realizadas. As 
ações resultaram na prisão 
de 1.177 pessoas e no cum-
primento de 1.826 mandados 
de busca e apreensão.

O combate ao crime orga-
nizado na região também con-
tribuiu para a recuperação de 
R$ 25 milhões, cujos recursos 
foram aplicados nas áreas 
de segurança e saúde da ci-
dade em obras, aquisição de 
equipamentos e também para 
compra de medicamentos 
para a rede pública de saúde.

Entre os trabalhos mais 
expressivos do núcleo, com 
repercussão estadual e na-
cional, estão a deflagração 
das operações Serendipe 
e Fênix, que tiveram como 
alvos dezenas de agentes 
da Polícia Civil e advogados 
denunciados por corrupção e 
outros crimes.

O Gaeco também desarti-
culou organizações crimino-
sas, que atuavam nos pode-
res Executivo e Legislativo, 
acusadas de desvios de di-
nheiro público nas operações 
Kms de Vantagem e as mais 
recentes O Poderoso Chefão, 
Guardião e Má Impressão. 
Essas três últimas responsá-
veis pela prisão da maioria 
dos vereadores da cidade.

A conduta do Gaeco, no 
entanto, motivou mais de uma 
dezena de representações 
contra os promotores de Jus-
tiça, e outros membros do gru-
po, denunciados por abuso de 
autoridade e irregularidades 
nas operações. O núcleo 
também já sofreu ameaças de 
morte, tentativa de homicídio 
contra um promotor e afirma 

que as pressões sofridas na 
tentativa de ilegitimar o traba-
lho, segundo Marotta, aumen-
taram nos últimos anos.

Em entrevista ao Diário, 
Daniel fala sobre as críticas 
ao grupo e as decisões que 
o levaram a encerrar o ciclo, 
depois de coordenar o Gaeco 
desde a sua implantação. 
Dois novos promotores de 
Justiça devem ser nomeados 
nos próximos dias para dar 
continuidade às atividades.

Diário de Uberlândia: Qual 
o preço que se pagou para 
combater a criminalidade 
nas instituições e contra 
agentes públicos?
Daniel Marotta: As opera-
ções do Gaeco envolveram 
a investigação de muitas 
pessoas, muitos agentes pú-
blicos e advogados. Pessoas 
com muito poder político e 
econômico. Isso já no ano 
2015 trouxe uma consequên-
cia muito próxima do trágico 
que foi o atentado contra o 
promotor Marcus Vinícius que 
ocupava uma das vagas do 
Gaeco, e sofreu na pele, pois 
foi baleado várias vezes por 
um investigado. Quando foi 
deflagrada a operação Seren-
dipe, ali começou a existência 
de várias ameaças e tivemos 
uma época muito complicada. 
A partir de então, comecei a 
fazer todos os meus desloca-
mentos escoltados aqui em 
Uberlândia. Essa situação 
perdura até hoje e veio pio-
rando com a deflagração de 
operações. Essas ameaças 
partiram principalmente de 
agentes policiais investigados 
ou potenciais investigados. A 
situação em 2018 se agravou 
com a apuração de acompa-
nhamento da minha rotina e 
da rotina dos meus filhos e 
um suposto plano para poder 
matar o meu filho, em razão 
da minha escolta. Houve a pri-
são das pessoas envolvidas 
nesse plano e infelizmente a 
maioria dessas pessoas foi 
colocada em liberdade por 
motivos diversos. No âmbito 
administrativo, a gente vem 
vivendo uma tentativa de 
desconstrução e desmorali-
zação dos agentes respon-
sáveis pela investigação em 
2016. Muitos investigados 
passaram a fazer diversas 
acusações de ilegalidade 
praticadas pelo Gaeco. Isso 
já resultou no oferecimento de 

várias representações com os 
mais diversos temas de abuso 
de autoridade, de descum-
primento de prerrogativas de 
advogados, descumprimento 
de prerrogativas de policiais 
civis. Uma pressão muito 
grande.

Você fala que as denúncias 
ocorreram como tentativa 
de desmoralizar o trabalho 
feito pelo Gaeco. Mesmo al-
gumas arquivadas e outras 
ainda em andamento, você 
reconhece certo desgaste 
ao trabalho de vocês?
Eu acredito que perante a so-
ciedade, o cidadão, a opinião 
pública, não. Uma vez que há 
reconhecimento pelos traba-
lhos realizados e resultados 
obtidos. Obviamente, deter-
minadas denúncias e alega-
ções, que são principalmente 
viralizadas pela internet sem 
autoria, acabam trazendo um 
desgaste perante aquelas 
pessoas que não ouviram o 
outro lado. Com certeza nós 
sofremos críticas, mas isso 
é normal. Não há problema 
algum em ser questionado ou 
até mesmo responsabilizado 
por algum erro, por algum 
equívoco, por alguma atuação 
que tenha eventualmente 
incorrido em alguma falha. A 
questão é que se pega uma 
denúncia de uma investiga-
ção de desvio de recursos do 
Consep [Conselho Comunitá-
rio de Segurança Pública], de 
uma conta que era alimentada 
pelo Ministério Público do Tra-
balho, e em cima disso se fez 
um carnaval como se o Gaeco 
tivesse desviado esses re-
cursos. Quando, na verdade, 
as contas são rigorosamente 
prestadas no juízo e nunca 
houve qualquer suspeita de 
mal uso até porque as verbas 
são usadas da forma mais 
correta possível.

Então membros do Gaeco 
tinham participação nessas 
movimentações financeiras 
do Consep? 
Quando você elabora acor-
dos, é de competência do MP 
indicar, tanto na transação 
penal como nos acordos de 
delação premiada, os desti-
nos da verba. Aqui em Uber-
lândia, várias instituições, a 
Vara de Execuções Penais, 
o MPT, o MPF, outras pro-
motorias de Justiça que não 
o Gaeco, utilizavam o Con-

sep para o manejo desses 
valores. Esses valores eram 
depositados em contas do 
Consep e gastos de acordo 
com a indicação do juiz ou 
do promotor de justiça que 
indicava que aquele recurso 
depositado é pra concertar 
a viatura da PM. Quando o 
Gaeco fechava acordos, ele 
encaminhava esses recursos 
para duas contas no Consep 
e recebia projetos aprovados 
pelo Gaeco.  Deferido o proje-
to, era feito o gasto do recurso 
depositado para a aquisição 
do material ou prestação do 
serviço. Essas contas eram 
prestadas ao juiz que tinha 
homologado o acordo de 
delação premiada ou de tran-
sação penal. Parte desses 
recursos foi utilizada para 
compra de equipamentos e 
para o custeio da atividade 
dos policiais que atuam no 
Gaeco. Isso nunca foi negado 
e sempre foi de conhecimento 
da Procuradoria-Geral da 
Justiça.

Muitos te criticam por você 
pedir a prisão antes de ouvir 
o investigado ou esperar 
que ele apresente provas 
para comprovar ou não a 
inocência ainda no curso 
das investigações. Tanto 
que alguns acabam tendo 
os procedimentos arquiva-
dos e alegam o constrangi-
mento desnecessário com 
a prisão. Por que conduzir 
dessa forma as operações?
A forma como são feitas as 
investigações é de atribuição 
do promotor de justiça que 
está à frente do Gaeco em 
conjunto com os demais co-
legas. O que eu posso dizer 
sobre isso é que o Gaeco 
não prende ninguém, não 
determina prisão. O MP não 
tem o poder de determinar a 
prisão de quem quer se seja. 
As prisões, obrigatoriamente, 
têm que ser decretadas por 
uma autoridade judicial. Nós 
entendemos que a prisão se 
figura necessária por muitas 
vezes para a preservação da 
prova, para evitar a destruição 
dela. Ou como garantia de 
ordem pública. Nós entende-
mos que, especialmente os 
crimes de corrupção, todos 
esses delitos abalam a or-
dem pública e a sociedade 
aguarda uma resposta dura. 
Todas as prisões feitas pelo 
Gaeco contaram com deci-

sões judiciais. As pessoas 
sempre têm a oportunida-
de de serem ouvidas e as 
questões de arquivamento e 
absolvição não caracterizam 
o constrangimento porque 
naquele momento que foi feito 
o requerimento era necessário 
a prisão.

Por que parte das opera-
ções, pelo menos as princi-
pais delas, foi feita às vés-
peras do recesso forense, 
quando nitidamente haveria 
uma dificuldade maior para 
que as defesas pudessem 
atuar a favor dos investi-
gados?
Essa é outra questão interes-
sante. Quem decide a data 
da operação é o promotor 
de justiça que está à frente 
da operação. E em recesso 
forense todos os processos 
de réus presos tramitam, sem 
exceção. Isso quer dizer que 
não há suspensão de prazos e 
não há impedimento de atua-
ção nesses processos porque 
se houve a deflagração da 
operação e prisão, esses pro-
cessos tramitaram durante o 
recesso. Há juízes de plantão 
e promotores de plantão.
 
Vocês prenderam um ad-
vogado que foi confundido 
pelo colaborador premiado 
e isso é trazido à tona por 
muitos críticos do Gaeco. 
Seria essa uma “mancha” 

no trabalho de vocês? Você 
vê esse como o único erro 
nas investigações do Gaeco 
nesses últimos 6 anos?
Nesse caso específico, houve 
um acordo de colaboração 
premiada em que um ex-po-
licial civil esclareceu quase 
uma centena de infrações 
penais, envolvendo mais de 
100 pessoas. Essas investi-
gações foram conduzidas com 
muito rigor e esse colaborador 
identificou dois advogados 
como participantes do fato. 
Em razão disso, do reconheci-
mento dos colaboradores, foi 
solicitada a prisão preventiva 
desses advogados. Ao se 
proceder a oitiva, um deles 
confessou ter participado do 
crime e inocentou o colega. 
Foi possível constatar ao se 
levantar os dados desse outro 
advogado que ele indicou, que 
as fotografias de ambos eram 
muito parecidas, o que possi-
velmente levou o colaborador 
ao erro. Imediatamente eu 
solicitei a revogação da prisão 
preventiva dele e a absolvição 
sumária no processo. Houve 
um erro não intencional nesse 
caso por parte do colaborador. 
Durante esses seis anos de 
Gaeco houve absolvições, 
houve processos arquivados, 
mas não reputo como erros.

Confira no site do Diário a 
íntegra da entrevista com 
Daniel Marotta.

CAROLINE ALEIXO

Daniel fala do Diário sobre as 
críticas ao grupo e as decisões 
que o levaram a encerrar o ciclo
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HERÓIS

Hoje, neste espaço, homenageio 
mesmo que de maneira simbólica, 
médicos, enfermeiros, agentes de 
saúde, profissionais da área que em 
meio a todo esse caos que vivemos 
nos últimos dias têm se desdobrado 
para garantir a saúde da população. 
Profissionais estes que colocam em 
risco à sua vida pela vida dos outros, 
que todos os dias pela manhã saem 
de casa, deixam suas famílias, tudo 
pelo próximo. Que saibamos valorizar 
não só estes profissionais, mas todos 
que se encontram na linha de frente 
dessa situação toda. Fica aqui o 
nosso muito obrigado! #Fiqueemcasa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

STREAMING

Lançamentos 
de filmes são 
antecipados

 | DISTRIBUIDORAS TÊM TENTADO 
ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR VIDA 
ÚTIL DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS

 � FOLHAPRESS

O fechamento de salas 
de cinema em todo o 
mundo, devido à pan-

demia do novo coronavírus, 
foi um baque nas receitas de 
estúdios, que viram os ganhos 
de bilheteria se reduzirem a 
níveis irrisórios.

Enquanto exibidores ten-
tam pensar em maneiras de 
contornar a crise, apelando in-
clusive para apoios governa-
mentais, as distribuidoras têm 
recorrido a outro expediente: 
antecipar o lançamento online 

de filmes que tiveram sua 
carreira no cinema abreviada.

A Warner, por exemplo, 
adiantou a estreia de “Aves 
de Rapina: Arlequina e sua 
Emancipação Fantabulosa”, 
filme solo da ex-namorada do 
Coringa que é uma espécie 
de sequência de Esquadrão 
Suicida, para esta quinta (26), 
no Google Play e AppleTV.

O filme estreou no Brasil 
em 6 de fevereiro e cerca de 
40 dias depois os governos 
estaduais começaram a re-
comendar o fechamento das 
salas de cinema, encurtando 

a vida útil do blockbuster da 
DC Comics. 

Nos Estados Unidos, onde 
o filme fazia uma bilheteria 
considerada decepcionante 
para o tamanho do investi-
mento do estúdio, “Aves de 
Rapina” também teve sua es-
treia antecipada no streaming. 
A diretora Cathy Yan disse ao 
New York Times que não se 
opôs à ideia, ainda que tenha 
ressaltado que a experiência 
na sala de cinema é sempre 
melhor.

Outro filme que teve sua 
estreia antecipada nas redes 

foi “Você Não Estava Aqui”, 
de Ken Loach, distribuído no 
Brasil pela Vitrine. O cinéfilo 
em quarentena poderá ver o 
filme, que competiu Festival 
de Cannes no ano passado, 
a partir de 1º de abril nas pla-
taformas Now, iTunes, Vivo 
Play, Google Play e YouTube 
Premium.

Tendo estreado em 27 
de fevereiro, o longa sobre a 
“uberização” de uma família 
de trabalhadores teve pouco 
mais de duas semanas de 
carreira no circuito brasileiro. 
Na indústria americana, a 

Universal Pictures foi o estú-
dio que tomou a frente nesse 
tipo de iniciativa, adiantando 
o lançamento online de filmes 
que ficaram pouco tempo em 
cartaz, como o horror “The 
Hunt” (a caçada), a adaptação 
de Jane Austen “Emma” e “O 
Homem Invisível”, terror que 
estreou no Brasil em fevereiro.

O braço brasileiro da dis-
tribuidora não respondeu à 
reportagem sobre a possibi-
lidade de o movimento ser 
replicado também por aqui. 
O avanço do coronavírus fez 
a Universal ir além e tomar 

uma iniciativa inusitada - pro-
gramar, nos EUA, a estreia 
de “Trolls World Tour” para 
10 de abril nos cinemas que 
estiverem abertos no país e, 
simultaneamente, nas plata-
formas de streaming.

O movimento representa 
a quebra de um certo tabu 
para os grandes estúdios ci-
nematográficos, que sempre 
se mostraram resistentes à 
diminuição da janela entre 
lançamentos em cinemas 
físicos e online. Quem sabe 
o coronavírus não sirva para 
acelerar a mudança.

DIVULGAÇÃO

Aves de Rapina: 
Arlequina e sua 

Emancipação 
Fantabulosa 

estreou na quinta 
no Google Play e 

Apple TV

Equipe de profissionais 
do Hospital Santa Clara

Médicos, enfermeiros 
do Hospital MadreCor

Parte da equipe médica do 
Hospital Santa Genoveva

Profissionais da Phoenix 
Emergências
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BANCO 59

Iguarias
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em con-
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(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Aluno de
escola
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Aman

Tipo de
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A (?) do
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no olho
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Pound,
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dos EUA

Supri-
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Impresso
para pa-
gamento
de contas
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documento
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(Inform.)
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tuário de 
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julgar

"(?) do
Navio",

sucesso de
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Ave que
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(bras.)

Uma das
naus de
Colombo

(Hist.)
Osso do antebraço

(Anat.)
Empregada que faz a

limpeza da casa

Casca
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função
da canga

Tinta de
sepulcros
Indicativo
(abrev.)

Visitar;
percorrer
Apatetado
(bras. fig.)

Suave
Fábrica de
produtos 

gordurosos
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campanário
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Teatro

Matéria-
prima de

sabonetes
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Combi-
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impressa
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Não é confinamento, 
é respeito pelo 
próximo e por si 
mesmo

Bom dia!

Acredito que este tempo, este momento em 
que vivemos, que estamos passando, valha de 
muito aprendizado.

As pessoas não conseguem parar, não con-
seguem, muitas vezes, sentir-se de verdade, não 
têm tempo para si, não se desligam, não se co-
nectam.

Há sempre um muro, algo que não conse-
guem ver ou ser atravessado ou, muitas vezes, 
evitado por elas mesmas.

Acredito que este tempo, este momento em 
que vivemos, que estamos passando, valha de 
muito aprendizado.

Digo isso para que haja mais sensatez e 
mais olhar para si mesmo, para o próximo, para 
aquele que está ao lado, muitas vezes, comparti-
lhando o mesmo espaço físico, o mesmo espaço 
emocional.

Digo isso para que essas pessoas possam 
se isolar um pouco mais interiormente, per-
manecendo mais tempo dentro de suas casas 
emocionais, estabilizando-se, buscando-se, en-
contrando-se, observando da janela a vida que 
agora está caminhando menos pontual e mais 
lentamente.

Coisas mudaram, situações novas aparece-
ram, há de se respeitar e entender que, se nos 
unirmos, com certeza seremos mais fortes.

É um período de adaptação, um período em 
que todos serão obrigados, de alguma maneira, 
a abrir mão das coisas lá fora para estar mais 
perto de si.

Talvez assim pessoas passem a conviver 
com pessoas em seu habitat e, de certa forma, 
resgatar o que já andava perdido por aí.

Não é confinamento, não é prisão domiciliar, 
é quarentena, é consciência, é respeito pelo pró-
ximo e por si mesmo.

Não adianta forçar, não adianta achar que se 
está imune. É só olhar o planeta, os países, as 
vidas que já se foram e a batalha para vencer 
esse mal que veio para, de certa forma, acordar-
nos, para também percebermos que a vida não é 
só esse desvario, essa loucura, esse desejo de 
sempre ir atrás de algo e, muitas vezes, voltar 
para casa sentindo o mesmo vazio no peito.

A Covid-19 é um vírus minúsculo, mas que 
tem causado muitos estragos e muita dor.

Que cada um que crê, que possua a sua espi-
ritualidade, que sinta realmente a fé na alma, que 
ore, que peça cuidado com todos, pedindo para 
que essa doença não se alastre por tanto tempo 
e que algo espiritual nos traga esse sinal de que 
terminaremos essa guerra sem tanto sofrimento 
e mais maduros internamente. É assim que cres-
cemos, evoluímos, que realmente aprendemos. 
Colaboração!

O importante agora é a conscientização, a 
união, e o desacelerar dessa pandemia. Lavar as 

mãos constantemente, orar sempre, prevenir-se 
e não fazer tanto alarde.

Deus está nos conduzindo, está nos dando 
mais uma lição para que entendamos que deve-
mos priorizar a vida, acima de tudo, e que não 
somos melhores do que ninguém! Estamos no 
mesmo barco, não há distinção de classe social, 
credo ou religião.

Juntos seremos mais fortes. Juntos vencere-
mos. Precisamos remar a nosso favor! Bora? 

Boa semana! Em casa!

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

Deus está nos conduzindo, está nos dando mais 
uma lição para que entendamos que devemos 

priorizar a vida, acima de tudo, e que não somos 
melhores do que ninguém! Estamos no mesmo 

barco, não há distinção de classe social, credo ou 
religião

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Você vai ser motivado por jovens 
a seguir em frente, seu entusias-
mo interior renascerá. Oscilações 
dramáticas no seu ritmo diário vão 
deixar você cansado.

Hoje é um dia para aproveitar. Se 
você fizer um esforço consistente 
para moderar sua impaciência, 
você será um vencedor. O seu oti-
mismo crescente está lhe dando 
mais energia.

A união faz a força e você vai des-
cobrir isso. É hora de buscar apoio 
confiável. Isso lhe permitirá recar-
regar as baterias e se concentrar 
no que você realmente gosta em 
geral.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Sua necessidade de liberdade o 
torna mais atraente aos olhos dos 
outros. Você está definitivamente 
saindo de sua concha.

Concentre-se em estabilidade e 
confiança hoje, consolidando as 
coisas com as pessoas ao seu 
redor e coloque suas cartas na 
mesa. Você vai estar em excelen-
te forma em geral.

Seus pensamentos estão automa-
ticamente se voltando para os as-
pectos mais graves da vida. Dê a 
si mesmo uma folga. Você estará 
em sua melhor forma.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você será livre para agir como 
quiser hoje. Atividades financeiras 
são muito favoráveis. Sua mente 
está borbulhando e você vai en-
contrar todos os tipos de coisas 
para fazer. Seja sensato.

As pessoas que o subestimam es-
tão apenas tentando provocá-lo. 
Justificar suas ações não serve 
para nada. Basta manter a sua 
forma habitual de fazer as coisas.

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

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Seus pensamentos levam você a 
agir diretamente. Você está mais 
à vontade com seu corpo e está 
ouvindo mais suas necessidades 
básicas. Este é o caminho a se-
guir.

Um sentimento de frustração fará 
você se sentir melancólico, mas 
não se esqueça que tudo aconte-
ce mais cedo ou mais tarde. Você 
precisa descansar.

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as por-
tas! Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

REFORMAS
PIXABAY

Cenário de um dos mais famosos álbuns 
dos Beatles e ponto turístico de Londres, o 
cruzamento da Abbey Road teve suas seis 
faixas brancas repintadas na quarta-feira 
(26) por funcionários da cidade.

A ação só foi possível por conta da 
medida de isolamento proposta pela 
Organização Mundial da Saúde, que re-
comenda que as pessoas permaneçam 
em casa o máximo possível e tem feito 
com que empresas e outros serviços não 
essenciais fechassem suas portas desde 
sexta (20), a fim de combater o avanço do 
novo coronavírus.

Com um número menor de turistas nas 
ruas, a faixa de pedestres da Abbey Road 
-que normalmente está cheia de pessoas 
tentando recriar sua própria versão do 
álbum da banda- pôde ser repintada, tor-
nando-se ainda mais parecida com a foto 
original dos Beatles.

Com canções como “Come Together”, 
“Something”, “Oh! Darling” e “Here Comes 
the Sun”, o álbum dos Beatles “Abbey 
Road” é datado de setembro de 1969. O re-
gistro foi feito pelo escocês Iain MacMillan 
(1938-2006), fotógrafo que pagou guardas 
de trânsito para fazer os cliques. Na mesma 
rua, fica o lendário estúdio Abbey Road, 
onde a banda gravava seus discos.

Ainda hoje, ele é utilizado por artistas 
nacionais e internacionais que sonham em 
passar por lá.

A icônica imagem saiu de uma sessão 
de fotos que durou apenas dez minutos. 
MacMillan registrou apenas seis opções. 
Mesmo assim, ela é ainda lembrada e re-
produzida por fãs em Londres e também em 
ruas de todos os países do mundo. Em São 
Paulo, a avenida Paulista é frequentemente 
fotografada por fãs que recriam a cena.
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Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

FUTEBOL E A CRISE DOS SALÁRIOS

Como já escrevi em outras possibilidades, o esporte 
perderá muito com essa crise, infelizmente muito. Fran-
ceses e Espanhóis já se mexeram, sem bola rolando pelo 
motivo do novo vírus (COVID-19), os prejuízos já estão na 
porta dos clubes. PSG e Barcelona já anunciaram medi-
das para diminuir salários astronômicos. Até agora não se 
sabe o valor do corte, mas vão cortar.

Na Itália, as incertezas e cortes serão do tamanho do 
estrago que o vírus está fazendo. Estádios sem públicos, 
campeonatos sem términos, premiação ameaçada, patro-
cinadores cortando gastos e lá se vai ano perdido para 
quase todos os Campeonatos Europeus.

Imagina a folha de pagamentos. Quem paga CR7, 
Messi e Neymar?

Quem merece elogios até agora é o argentino Marcelo 
Bielsa, conhecido como El Loco na América Latina, lide-
rou no Leeds a suspensão dos salários dos jogadores e 
comissão técnica para que o clube pudesse garantir aos 
272 funcionários e terceiros seus pagamentos. Leeds está 
na liderança da segunda divisão da Inglaterra, certamente 
será consagrado campeão. 

No Brasil onde tudo é mais difícil, há uma queda de 
braço entre jogadores e clubes. Os atletas concordam 
com a proposta de férias, mas não com a redução salarial, 
exigindo pagamento do mês e o terço constitucional até 
quatro de maio. Será que os jogadores brasileiros não se 
lembram de sua origem?

A Conmebol está fazendo sua parte, adiantou aos clu-
bes a premiação da fase de grupo, mas como ter receita 
sem jogos?

O Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense e Bo-
tafogo já perderam um patrocinador, que por sinal estava 
nos quatro grandes do Rio. 

A única saída que vejo é chamar os primeiros coloca-
dos de todos os estaduais e fazerem uma final única ou 
declarar que os estaduais serão anulados. Porque o ca-
lendário obviamente será prejudicado.

A situação dos grandes poderá ser resolvida com em-
préstimos e Rede Globo, mas os pequenos  terão muitas 
dificuldades de adaptação.

O Santo André não terá time para jogar o Paulistão, 
nem estádio, o mesmo estará se tornando um hospital 
para tratamento da COVID-19. Os contratos das equipes 
menores com os atletas são apenas de fim de estaduais.

Tempos difíceis para o futebol.  Quem suportará o im-
pacto? Clubes como Atlético Mineiro, que trouxe Sampa-
oli? Cruzeiro, que além de mal financeiramente está sem 
renda do Mineirão e sem grandes patrocinadores?  Pal-
meiras com a grana da Dona Leila? Corinthians, que in-
vestiu pesado e agora está sem renda da torcida? Vasco, 
Fluminense, Botafogo? Os três do Rio, não há recursos...

Ou o Flamengo que ainda tem caixa pra segurar o time 
mais caro da América Latina?

Ventos melhores virão.
Resta-nos agora ficar em casa! E salve o futebol.

Paixão Futebol
Impactos do coronavírus 
no esporte uberlandense
 | PARA NÃO PERDER RITMO, ATLETAS AJUSTAM ROTINA COM TREINOS EM CASA

 � IGOR MARTINS

Além de todos os pre-
juízos causados na 
esfera econômica, o 

coronavírus também impac-
tou em mudanças no dia a 
dia de clubes e atletas de 
Uberlândia. Por conta da 
Covid-19, campeonatos têm 
sido encerrados ou suspensos 
por tempo indeterminado, e 
os esportistas que brigam por 
vagas e competições interna-
cionais – a exemplo dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio – 
precisam lidar com uma nova 
rotina de treinamentos.

Os clubes uberlandenses 
foram afetados com as pa-
ralisações e encerramentos 
em suas respectivas compe-
tições. No voleibol, por exem-
plo, a Superliga Feminina de 
Vôlei e a Superliga Masculina 
B foram encerradas pela Con-
federação Brasileira de Vôlei 
(CBV). Apesar de tudo, a de-
cisão teve os avais do Dentil/
Praia Clube e do Uberlândia/
Start Química/Gabarito, com o 
objetivo de preservar a saúde 
e a integridade dos atletas e 
comissão técnica.

O time praiano teve a me-
lhor campanha da primei-
ra fase do torneio nacional, 
conquistando 20 vitórias em 
22 partidas. De acordo com 
André Lelis, gerente de espor-
tes do Praia, o encerramento 
antecipado não representou 
qualquer tipo de prejuízo ao 
clube, mesmo não contando 
com uma eventual premiação 
na Superliga.

A incerteza no momento 
da equipe auri-negra está na 
montagem do elenco para 
a próxima temporada. Se-
gundo Lelis, o fato novo da 
quarentena não vai afetar 
as contratações em si, mas 
sim o tempo de conclusão da 
próxima equipe, uma vez que 
ainda não se sabe como serão 
os próximos meses na cidade 
em relação à Covid-19.

De qualquer maneira, An-
dré espera, mais uma vez, 
montar uma equipe capaz de 
brigar por todos os títulos que 
disputar. “A nossa expectativa 
é que façamos uma grande 
temporada e que consigamos 
todos os nossos objetivos. 
Um bom caminho é montar 
um grande elenco, comissão 
técnica competente, plane-
jamento adequado e muito 
trabalho sério”, disse.

O planejamento do Den-
til/Praia Clube passa pela 
divulgação do calendário in-
ternacional, que norteia a 
agenda de clubes no Brasil. 
Como a Superliga foi encer-
rada antecipadamente, o time 
uberlandense herdou uma 
vaga na Supercopa Brasil e 
vai disputar mais uma vez o 
Campeonato Sul-Americano 
de Vôlei.

Ainda de acordo com Lelis, 

as atletas praianas já foram 
liberadas pelo clube e a maio-
ria delas está em Uberlândia, 
respeitando as orientações 
de quarentena e isolamento 
social.

 � ACESSO À ELITE

O novo coronavírus, ape-
sar de todos os problemas, 
foi benéfico para o Uberlân-
dia/Start Química/Gabarito. 
Isso porque o time garantiu o 
acesso à elite do vôlei após a 
Superliga B ter sido encerrada 
com o clube terminando na 2ª 
colocação geral.

O time comandado por 
Manoel Honorato também não 
teve prejuízos financeiramen-
te, mas ainda precisa arcar 
com a folha de pagamentos no 
mês de abril, incluindo atletas 
e comissão técnica, além de 
contas de federação e con-
federação. Isso, entretanto, 
não vai afetar a montagem 
do elenco da Superliga A, 
segundo o treinador.

Com todos os atletas já 
liberados, Manoel disse que 
alguns atletas ainda estão na 
cidade devido aos transtornos 
causados pela Covid-19. Um 
deles é o mexicano Mário 
Castillo, que comprou passa-
gem para o país natal para o 
dia 5 de abril, mas ainda não 
sabe se poderá retornar.

A projeção de volta aos 
treinamentos é para o começo 
de junho, mas isso pode mu-
dar de acordo com a evolução 
da doença não apenas em 
Uberlândia, mas em todo o 
país. “Daqui um mês vamos 
conversar com jogadores para 
começarmos o planejamento. 
Mas, tudo isso é variável. O 
nosso projeto se chama Vida 
& Vôlei, então precisamos 
preservar a vida antes de tudo 
e respeitar”, disse o técnico.

 � UEC

Os reflexos do coronavírus 
chegaram também ao futebol 
uberlandense. A Federação 
Mineira de Futebol (FMF) 
suspendeu o Campeonato 
Mineiro, seguindo a decisão 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) de paralisar to-
das as competições nacionais 
em decorrência da Covid-19.

Faltando duas rodadas 

para acabar a primeira fase, 
o estadual terminou com o 
Uberlândia Esporte Clube 
na 7ª colocação, brigando 
diretamente por uma vaga 
na série D de 2021. O clube, 
entretanto, orientou todos 
os atletas a continuarem se 
exercitando em casa, já que 
a suspensão da Federação é 
válida até 30 de abril, podendo 
ser novamente adiada ou até 
mesmo cancelada dependen-
do do quadro de infecções no 
estado de Minas Gerais.

 � PARALÍMPICO

Seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde de 
isolamento social e quaren-
tena, as entidades e atletas 
paralímpicos também preci-
saram alterar suas rotinas de 
treinamentos para seguirem 
na ativa. Fundadora do Clube 
Desportivo para Deficien-
tes de Uberlândia (CDDU), 
Emilene dos Santos afirmou 
à reportagem que o clube 
suspendeu todas as suas ati-
vidades no dia 17, por tempo 
indeterminado.

Com atletas buscando 
vagas em competições na-
cionais e internacionais, foi 
preciso montar um esquema 
para que a perda da condição 
física, que será inevitável, seja 
pelo menos amenizada. “Os 
treinadores passaram exer-
cícios para serem feitos em 
casa. Os atletas não podem 
ficar parados, precisam se 
exercitar todos os dias e os 
treinadores e o clube estão 
disponíveis para orientá-los 
no que for possível”, afirmou.

Sobre o fato de os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio terem 
sido adiados, Emilene traz 
pontos positivos no que diz 
respeito à preparação apro-
priada para a competição. 
De acordo com ela, o fato de 
vários atletas não estarem 
em condições de treinarem 
adequadamente no momento 
e por tempo indeterminado 
faz com que eles precisem 
de um período ainda maior 
para retomarem as atividades 
normalmente.

“Os atletas não terão con-
dições físicas de participar 
em alto nível. Os que já estão 
classificados ou que ainda têm 
alguma chance de conseguir 

uma vaga foram orientados 
a manter atividades básicas 
em casa para que possam re-
tomar os treinamentos assim 
que possível”, disse Emilene.

Ainda de acordo com a 
fundadora do CDDU há dife-
renças entre os treinamentos 
realizados em casa que pre-
cisam ser consideradas, pois 
cada modalidade tem o seu 
material específico e que mui-
tos deles não possuem, além 
do espaço físico que é cedido 
pela entidade. Um exemplo 
são os atletas de natação 
que precisam de uma piscina 
para treinar e os halterofilistas 
que não têm o banco oficial, 
barra ou anilhas para os seus 
treinos.

Quem está precisando 
se virar durante o período 
de quarentena é o paratleta 
Mauro Evaristo de Souza, da 
Associação dos Paraplégicos 
de Uberlândia (Aparu). Em fe-
vereiro, o Diário acompanhou 
o treinamento da equipe que 
busca vagas nos Jogos de 
Tóquio.

Parado há quase duas se-
manas por conta da Covid-19, 
Mauro, que atua no arremesso 
de peso desde 2008, tem 
tentado dar continuidade aos 
treinamentos dentro de casa. 
Segundo ele, o momento para 
quem está tentando manter 
uma rotina é de improviso. “Tá 
tudo parado. Não tem nenhu-
ma atividade. A gente tem que 
improvisar, mas é tudo feito 
dentro de casa, nem na rua 
a gente tá podendo ir. É um 
momento complicado, mas 
a gente entende e respeita 
pra preservar a saúde dos 
atletas”, disse.

Neste final de semana, 
Souza deveria estar em São 
Paulo em uma competição 
internacional que ajuda na 
classificação para os Jogos 
Paralímpicos. Mesmo frustra-
do com o atual momento, o 
paratleta acredita que o adia-
mento por parte do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
foi a coisa certa a se fazer. 
“Tem os dois lados. Eu vou ter 
mais tempo para me preparar 
e tentar uma vaga. Mas, ao 
mesmo tempo, a idade está 
chegando, tenho 56 anos. 
Isso pode ser pior por termos 
feito um bom trabalho e tudo 
ter sido adiado”, afirmou.

REFLEXOS

DIVULGAÇÃO/ CDDU

CDDU montou esquema de treinos para minimizar impactos para os paratletas
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ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

AVISO AOS ACIONISTAS
 Acham-se à disposição dos acionistas, na sede social da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, 
CEP: 30.320-670, bem como também poderão ser solicitados por meio do endereço eletrônico do representante 
da Sociedade: juridico@cscalgar.com.br, diante dos desdobramentos causados pela disseminação do COVID-19 
no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões, 
trânsito e aglomerações de pessoas, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.

Uberlândia,MG., 28 de março de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

OBJETO: Aquisição de materiais médicos (filme para raio x, colar para cervical, coletor de
urina e outros).O Pregoeiro, 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 15/04/2020, 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, 27 de março de 2020.
DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 075/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Contratação de instituição/empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes,
destinados a jovens e adultos com idade acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade
social, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 23/04/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 26 de março de
2020..IRACEMA BARBOSA MARQUESSECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO "

RECEITA IMOBILIARIA R
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
(-) DESPESAS COM PESSOAL 
(-) VIAGENS PROGRAMADAS 
(-) OCUPAÇÃO 
(-) DEPRECIAÇÃOAMORTIZ AÇÃO 
(-) UTILIDADES SERV. 
(-) DESPESAS COM VEÍ CULOS
(-) DESPESAS GERAIS
(-) DESPESAS COM GRATUIDADE 
(-) DESPESAS DEDUTIVEIS 
(-) DESPESAS COM VEICULOS
(-) DESPESAS CONT. IMP. TX
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(= ) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
(-) (= ) RESULTADO

ATIVO 
CIRCULANTE DISPONIVEL

BENS NUMERÁRIOS 
DEPÓ SITOS BANCÁRIOS A VISTA
APLICAÇÕ ES DE LIQUIDEZ  IMEDIATA

(-) OUTROS CRÉ DITOS
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
(-) EMPRESTIMOS
NÃO CIRCULANTE 
REALIZ ÁVEL A LONGO PRAZ O DEPOSITOS JUDICIAIS

IMOBILIZ ADO
IMÓ VEIS BENS EM OPERAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZ AÇÃO/EX AUSTÃO ACUMULADA
PASSIVO
CIRCULANTE

FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕ ES A RECOLHER
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER OBRIGAÇÕ ES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS
OBRIGAÇÕ ES COM O PESSOAL OBRIGAÇÕ ES PREVIDENCIÁRIAS 
PATRIMÔ NIO SOCIAL
FUNDO PATRIMONIAL 
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

Presidente
Pedro Martins de Oliveira     

Tesoureiro 
Salvador dos S Oliveira

Hudson Ferreira de Miranda
CRC– MG TC 50.471/0-9

R$  1.373.666,73
R$  35.041,23
R$  (375.366,42)
R$  (2.202,63)
R$  (12.600,00)
R$  (32.524,66)
R$  (11.701,47)
R$  (7.807,47)
R$  (633.258,54)
R$  (183.509,40)
R$  (35,47)
R$  (116,45)
R$  (187.860,27)
R$  (2.084,81)
R$  1.811,64
R$  (38.547,99)

R$  2.097.989,61
R$  492.091,29
R$  492.091,29
R$  262,72
R$  38.818,95
R$  453.009,62

R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00
R$  1.605.898,32
R$  134.838,84
R$  134.838,84
R$  1.471.059,48
R$ 1.657.340,42
R$  241.739,77
R$  (428.020,71)
R$  2.097.989,61
R$  64.367,84
R$  15.064,16
R$  15.064,16
R$  1.890,98
R$  348,39
R$  1.542,59
R$  47.412,70
R$  22.170,96
R$  25.241,74
R$  2.033.621,77
R$  87.546,34
R$  1.946.075,43

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes 
na mesma importância de R$  2.115.614,11 (DOIS MILHÕ ES, CENTO E QUINZ E MIL, SEIS-
CENTOS E QUATORZ E REAIS E ONZ E CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do 
profi ssional contabilista, fi ca restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que recon ecid-
amente operou com elementos dados e comprovantes ornecidos pela erencia da fi rma que se re-
sponsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados 
pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

UBERLANDIA - MG / 31 DE DEZ EMBRO DE 2019

Sociedade De São Vicente De Paulo
Conselho Central De Uberlândia

End: Rua Coronel Severiano ,131-
Bairro : Fundinho  Cep: 38400-228

Uberlândia - Mg

Cnpj : 25.636.408/0001-85

Tesoureiro 
Salvador dos S Oliveira

UBERLANDIA - MG / 31 DE DEZ EMBRO DE 2019

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO IR/CS
DÉ FICIT DO EX ERCICIO

ATIVO  
ATIVO CIRCULANTE                                                                                         
DISPONIVEL   
NUMERARIOS
BANCOS C/ MOVIMENTO
APLICACOES FINANCEIRA
OUTROS CRÉ DITOS  
 
ATIVO NAO CIRCULANTE 
REALIZ ÁVEL A LONGO PRAZ O 
IMOBILIZ ADO                                                                                                     
C.P.D.
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS     
IMOVEIS                                                                                                             
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS 
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                                                   
DEP. ACUM. EQUIP. ELETRONICOS    
DEPR ACUM. C.P.D
DEPR ACUM. IMOVEIS
DEPR ACUM. MOV. E UTENSILIOS                                                                  
DEPR ACUM. VEICULOS 
 
P A S S I V O                                                                                                      
PASSIVO CIRCULANTE 
DEBITOS PREVIDENCIARIOS                                                                            
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕ ES A RECOLHER                                                  
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕ ES TRIBUTÁRIAS 
PATRIMONIO SOCIAL 
FUNDO PATRIMONIAL     
AJUSTE DE EX ERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
SUPERAVIT ACUMULADO
DEFICIT ACUMULADO                                                                             

Presidente
Jorge Vieira de Oliveira
CPF 061.197.356-15

Tesoureiro 
Luis A. da Silva

CPF 145.725.406-91

Contador
Hudson Ferreira de Miranda

CRC– MG TC 50.471/0-9
CPF:672.210.096-00

67.505,60
1.294,063,17
3.326,29
1.121.416,20
16.641,54
22.544,00
(69.462,12)
(69.462,12)

471.904,84
317.903,56
307.683,56
467,62
4.083,35
303.132,59
10.202,00

154.001,28
200,07
153.801,21
3.206,29
8.122,00
259.500,00
24.045,67
52.898,60
(193.971,35)
(6.759,79)
(3.206,29)
(109.412,02)
(21.694,65)
(52.898,60)

471.904,84
49.236,58
42.736,96
1.086,25
2.852,93
2.560,44
492.130,38
221.201,81
15.652,81
185.813,64
404.900,69
(219.087,05)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão  do  presente  Balanço  Patrimonial, cujo  Ativo e Passivo  estão uni-
formes na mesma importância de    R$  471.904,84 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL 
NOVESSENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).  Ressalvando que a 
responsabilidade do contabilista fi ca restrita  apenas ao aspecto meramente  técnico desde  que 
reconhecidamente operou  com elementos dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerencia da 
fi rma que se  responsabiliza    pela  sua exatidão e veracidade,  bem como pelos estoques consid-
erados levantados pela referida gerencia e  sob sua total e exclusiva responsabilidade.  

UBERLANDIA - MG / 31  DE  DEZ EMBRO DE  2019

Instituição São Vicente e Santo Antônio 

Obra vinculada ao Conselho Central de Uberlândia

Fundado em 19/07/1920
CNPJ: 25.753.640/0001-84

Declarado de utilidade pública:
Federal: Lei nº 66.401 - 07/01/1970
Estadual: Lei nº 1.645 - 16/09/1957
Municipal: Lei nº 595 - 01/09/1956
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Governo anuncia R$ 40 bi em crédito
 | MEDIDA IRÁ BENEFICIAR 1,4 MILHÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E 12,2 MILHÕES DE TRABALHADORES

 � AGÊNCIA BRASIL

O governo anunciou em 
uma linha de crédi-
to emergencial para 

ajudar pequenas e médias 
empresas a quitar a folha de 
pagamentos. O setor está 
entre os mais afetados pela 
crise gerada pela pandemia 
de Covid-19. A estimativa é 
de liberação de R$ 40 bilhões.

O anúncio foi feito em en-
trevista coletiva, no Palácio 
do Planalto, com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo o presidente, além 
da preocupação com a disse-
minação do coronavírus e os 
efeitos da doença, é preciso 
garantir empregos para a po-
pulação. “Devemos diminuir a 
altura dessas duas ondas [da 
infecção e do desemprego]”, 
disse.

A medida deve beneficiar 
1,4 milhão de empresas, 
atingindo 12,2 milhões de 
trabalhadores. O crédito será 
destinado a empresas com 
faturamento anual entre R$ 
360 mil a R$ 10 milhões e vai 
financiar dois meses da folha 
de pagamento, com volume 
de R$ 20 bilhões por mês.

Segundo o presidente do 
Banco Central (BC), Roberto 
Campos Neto, a medida será 
operacionalizada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
em parceria com os bancos 
privados. O limite de finan-

ciamento é de dois salários 
mínimos. Ou seja, se o tra-
balhador ganha mais de dois 
salários mínimos, a empresa 
terá que complementar o 
salário.

Ao contratar o crédito, a 
empresa assume o compro-
misso de que não demitir o 
funcionário nesse período 
de dois meses. “A empresa 
fecha o contrato, e o dinheiro 
vai direto para o funcionário. 
A empresa fica só com a 
dívida”, disse Campos Neto, 
explicando que os recursos 
não passarão pela conta da 
empresa.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano (atual taxa Se-
lic). Do total a ser liberado por 
mês (R$ 20 bilhões), R$ 17 
bilhões serão recursos do Te-
souro Nacional e R$ 3 bilhões 
dos bancos privados. Serão 
seis meses de carência e 36 
meses para o pagamento.

“O Tesouro disponibiliza 
os recursos, aplica os subsí-
dios e fica com as perdas e 
ganhos das operações”, afir-
mou o presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano.

Segundo Campos Neto, 
a linha estará disponível em 
uma ou duas semanas. “Qua-
renta e cinco por cento do 
custo de uma pequena e 
média empresa é folha de 
pagamento, normalmente 
em torno 20% ao ano. Temos 
que atravessar esse período 
garantindo emprego para os 

trabalhadores”, afirmou.
Ele acrescentou que o 

custo de demissão para as 
empresas é equivalente a 3 
ou 4 meses de salário.

 � CAIXA

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, também ressaltou 
que o banco já emprestou R$ 
20 bilhões aos clientes para 
enfrentar a crise provocada 
pelo coronavírus. No total, a 

instituição já injetou R$ 111 
bilhões em recursos.

“Vamos continuar reduzin-
do juros, aumentando prazos 
para pagamento e dando liqui-
dez para a economia”, disse 
Guimarães sobre as medidas 
anunciadas na quinta-feira 
(26) pelo banco.

De acordo com Guima-
rães, a Caixa também vai 
operacionalizar o pagamento 
do auxílio emergencial de três 
meses, no valor de R$ 600, 
destinado aos trabalhadores 

autônomos, informais e sem 
renda fixa durante a crise 
provocada pela pandemia de 
coronavírus.

Entretanto, Guimarães 
destacou que, antes se  iniciar 
o pagamento, a medida pre-
cisa ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional. Um decreto 
presidencial também será 
editado para regulamentar a 
operação.

 � CARTEIRA DE 
CRÉDITO

Roberto Campos Neto in-
formou ainda que está em es-
tudo uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) para 
que o Banco Central possa 
comprar carteira de crédito 
diretamente das instituições 
financeiras. “O máximo que 
o Banco Central pode fazer 
[atualmente] é injetar liquidez 
[no mercado]. Nem sempre a 
liquidez chega na ponta final. 
Precisa de uma PEC para que 
o Banco Central tenha poder 
para comprar crédito”, disse.

O presidente do BC infor-
mou ainda que na próxima 
semana a instituição deve 
lançar medida de concessão 
de empréstimos a bancos com 
lastro em letras financeiras 
garantidas por operações de 
crédito.

Para começar a valer, será 
necessária a edição de medi-
da provisória, com abertura de 
crédito extraordinário de R$ 
34 bilhões por dois meses (R$ 
17 bilhões por mês) e a cria-
ção de um fundo com aporte 
do Tesouro, operacionalizado 
pelo BNDES, fiscalizado e 
supervisionado pelo Banco 
Central.

 � SETOR DE SAÚDE

Gustavo Montezano infor-
mou que na próxima semana 
será disponibilizada uma linha 
emergencial para empresas 
de saúde no valor de até R$ 
2 bilhões de reais. “Já temos 
cerca 30 empresas mapeadas 
para absorver esse produto”, 
disse o presidente do BNDES.

MARCOS CORRÊA/PR

Medidas econômicas são para 
minimizar impactos da Covid-19
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O que fica quando 
tudo acaba

Momentos de medo, incertezas e iso-
lamento geram sentimentos muito com-
plexos na maioria das pessoas e apren-
der a lidar com eles é a melhor saída 
para aproveitar a situação que se apre-
sentou para todos nós. Com isso, vem à 
memória a orientação da tripulação de 
bordo das companhias aéreas sobre, em 
caso de despressurização da cabine, de-
vemos colocar a máscara de oxigênio pri-
meiro em nós, para depois ajudar quem 
está ao lado. Mas o que isso tem a ver no 
nosso atual contexto? Essa orientação 
nos chama a refletir sobre como deve-
mos estar oxigenados, ou seja, à salvo 
do pavor para assim podermos ajudar 
nossos filhos e as pessoas ao nosso re-
dor a enfrentar esse momento tenso.

Por isso, hoje gostaria de sugerir al-
gumas ações que podem te ajudar a en-
frentar esse momento com calma, em 
contextos de quarentena diferentes. To-
das as orientações servem para aqueles 
que estão em home office, driblando cui-
dar das crianças e trabalhar; para os que 
não estão indo trabalhar, mas sabem da 
garantia de manutenção do seu sustento 
durante a crise e ao término dela; e para 
aqueles que estão na incerteza sobre 
seu negócio ou futuro profissional.

- Brinque com seus filhos;
- Desenvolva sua espiritualidade;
- Desligue a televisão por no mínimo 8 

horas do seu dia.
Mas como assim, já estou trancado em 

casa, não posso assistir tv? Meus caros, 
você que trabalha em horário comercial, 
já não assiste televisão por esse tempo. 
A única coisa que o noticiário vai trazer 
nesse momento é o mesmo assunto. Isso 
não significa que não possa se informar, 
mas direcione um horário do seu dia para 
isso.

Coloque sua máscara de conhecimento 
sobre sua cabeça, tire o foco das coisas 

ruins, pois assim, inevitavelmente, 
você estará mais preparado e com mais 
positividade para estar com seus filhos

com mais conteúdo sobre o que foi des-
tacado. Hiperlinks mentais são as corres-
pondências que nós mesmos fazemos 
com base no que conhecemos sobre 
assuntos diversos que podem estar re-
lacionados. Como construímos isso? Ao 
ler um texto, marque as informações que 
você não conhece e pesquise mais sobre 
ela, assim você amplia seu repertório e 
enche sua mente de conhecimento, mas 
lembre-se de procurar fontes confiáveis 
de informação.

Matricule-se em cursos online gra-
tuitos

Particularmente nunca vi tanto cur-
so bom quanto agora e o melhor é que 
grandes empresas e mentores estão dis-
ponibilizando conteúdos de qualidade e 
DE GRAÇA. Faber Castell, SuperGeeks, 
HIIT, Gerônimo Theml são alguns exem-
plos.

Assista vídeos no YouTube
Mas não é qualquer vídeo. Procure 

conteúdo de qualidade, que traga conhe-
cimento para enfrentar o futuro com mais 
preparo. Para finanças sugiro os canais: 

Explica Ana, mestre em Economia Políti-
ca, uberlandense, apontada pela Forbes 
na lista Under 30; Me Poupe na Web de 
Nathalia Arcuri, jornalista e especialista 
em Finanças, sendo o maior de finanças 
do mundo; Cristina Junqueira, vice-pre-
sidente do maior banco digital indepen-
dente do mundo.

Para Educação e Parentalidade: Tel-
ma Abrahão, especialista em educação 
positiva; Carlos Nadalim, mestre em 
Educação pela Universidade Estadual de 
Londrina; Canal do Cortella, criado pelo 
educador, filósofo e doutor Pela PUC-SP 
Dr. Mário Sérgio Cortella.

Com essas dicas, você vai conseguir 
se manter ativo por um bom tempo. Por-
tanto, coloque sua máscara de conheci-
mento sobre sua cabeça, tire o foco das 
coisas ruins, pois assim, inevitavelmen-
te, você estará mais preparado e com 
mais positividade para estar com seus 
filhos nesse período e que o que fique, 
quando tudo isso acabar, seja sua mente 
cheia de boas informações e a certeza 
que saiu melhor da crise do que quando 
ela chegou.

Delete grupos de WhatsApp que 
disseminam o medo

Algumas pessoas, infelizmente, gos-
tam de propagar a insegurança e o 
medo, talvez nem o faça por mal, mas 
podem achar que estão informando, 
quando muitas vezes estão apenas des-
truindo a sanidade mental dos participan-
tes daquele grupo. A notícia ruim, gera 
uma reação de desequilíbrio no nosso 
organismo, pois em situações de estres-
se há uma grande liberação dos hormô-
nios adrenalina, noradrenalina e cortisol 
que provocam aumento dos batimentos 
cardíacos, aumento da pressão arterial, 
constrição dos vasos sanguíneos e ou-
tras alterações fisiológicas. Imagine você 
sendo bombardeado grande parte do 
dia com essas informações e seu corpo 
se desgastando continuamente. Isso fa-
lando apenas pelo lado fisiológico, pois 
pensando psicologicamente, o estresse 
emocional pode acarretar crises de an-
siedade.

Leia livros de literatura clássica
O Brasil é um dos países com maior 

índice de analfabetismo funcional do 
mundo. O que significa isso? Significa 
que, de acordo com pesquisas da Unes-
co, 3 em cada 10 brasileiros conseguem 
ler e escrever, porém não compreendem 
o que estão lendo ou copiando, fazem 
meras reproduções do que acabaram de 
receber. Ler não implica apenas em de-
codificar o que está escrito, a compreen-
são é o que efetiva o processo de leitura, 
entender a intenção da informação, sa-
ber fazer inferências e correspondências 
com o que foi lido. 

Faça Hiperlinks Mentais
Primeiro vamos explicar o que são 

hiperlinks. São aquelas informações ex-
tras, normalmente destacadas em azul, 
em um texto da internet que ao clicar 
você é direcionado para outra página 

SAÚDE-AMAMENTAÇÃO

Sim, mãe doente pode amamentar bebê
 | COM SUSPEITA OU NÃO DE CORONAVÍRUS, RECOMENDAÇÃO É QUE NÃO DEVE SER INTERROMPIDO O ALEITAMENTO MATERNO

 � FOLHAPRESS

Em tempos de pandemia 
de coronavírus, muitos 
se preocupam não só 

com os mais velhos, um dos 
grupos mais vulneráveis, mas 
também com os bebês novos, 
que ainda têm um frágil siste-
ma imunológico.

Por isso, claro, todo cui-
dado é pouco. A higiene deve 
ser feita com afinco antes de 
ter contato com um recém-
nascido, e é recomendada 
distância de pessoas com 
quadros gripais, de coronaví-
rus ou não.

No entanto, não é por isso 
que as mães, mesmo as que 
tenham contraído a Covid-19, 
devam manter-se longe dos fi-
lhos, explica Victor Nudelman, 
pediatra do Hospital Israelita 
Albert Einstein.

“O que a OMS recomen-
dou, e sociedades de pe-
diatria adotaram, é que não 
se interrompa o aleitamento 
materno. Mãe com suspeita 
ou confirmação [de coronaví-
rus] precisa tomar cuidados, 
higiene e máscara, mas pode 
segurar o bebê, ter contato 
pele a pele, pode amamentar. 

Se não estiver se sentindo 
bem, mental ou fisicamente, 
pode dar com copinho”, diz.

Nudelman explica, inclusi-
ve, que as mães podem aca-
bar transmitindo a seus filhos, 
pela placenta ou pelo leite, os 
anticorpos necessários para o 
combate da doença. Por isso 
é que se pede, por exemplo, 
que mães tomem vacinas 
contra gripe e hepatite durante 
a gestação.

“A mãe não precisa se 
desesperar, é isso que quero 
dizer. Não que não se preo-
cupe; ela deve tomar todos os 
cuidados de isolamento como 
se fosse um caso de alguém 
não grávida, mas não precisa 
correr para tirar o bebê [num 
parto], por exemplo”, diz.

Ele ainda ressalta que, 
mesmo entre crianças com 
até 28 dias de vida, que têm 
uma resposta imunológica 
demorada, a imunidade trans-
mitida pela mãe pode ser 
fundamental, desde que os 
cuidados com o bebê sejam 
reforçados para que ele não 
tenha chance alguma de con-
trair a doença.

Renato Grinbaum, infecto-
logista e membro da Socieda-

de Brasileira de Infectologia, 
recomenda que a criança 
fique apenas com os pais e 
tenha contato com o mínimo 
de pessoas possível.

“Nenhum pediatra gosta 
que beije demais uma criança, 
ela nem percebe o carinho 
[dependendo da idade]. Pes-
soas com gripe e resfriado não 
podem ficar próximas, porque 
o bebê não consegue lidar 
com um resfriado da mesma 
forma que um adulto”, diz.

Segundo Nudelman, há 
que se ter cuidado com qual-
quer estudo quanto aos efei-
tos do vírus em bebês, sobre-
tudo porque os dados ainda 
são poucos.

Dos seis casos, na Chi-
na, que se teve notícias de 
gestantes que contraíram a 
doença, ele afirma que não se 
encontrou qualquer indício de 
transmissão da Covid-19 pela 
placenta, o que se chama de 
transmissão vertical.

Os poucos bebês recém 
nascidos, também na China, 
que tiveram resultado positivo 
para o exame de coronavírus, 
“evoluíram tão bem que pen-
saram até poder ser um falso 
positivo”.

Por outro lado, em casos 
com outros coronavírus pare-
cidos, como o Sars e da Mers 
(que são usados em estudos 
para tentar compreender me-
lhor o Sars-cov-2), os bebês 
de mães doentes tiveram 
graves sequelas.

Para Nudelman, além de 
amamentar, é importante 
criar mecanismos para, com 
cuidado redobrado e medidas 
de isolamento, conseguir ter 
consulta com médico respon-
sável e realizar os exames 
necessários, sobretudo para 
os recém-nascidos.

Ele ressalta ainda que há 
que se tomar cuidado ao se 
decidir, por exemplo, ir para 
uma casa de campo. O local 
pode, sim, trazer menos pe-
rigo ao sistema imunológico 
da criança, mas precisa ter 
acesso rápido e fácil a algum 
consultório ou hospital espe-
cializado.

Caso a criança apresente 
sintomas como tosse, aten-
ção: “A gente tem que segurar 
um pouco [a inalação com 
soro fisiológico], porque esses 
procedimentos inalatórios, ve-
mos que ele dissemina mais o 

vírus no ambiente, bom evitar 
fazer em casa”, diz.

No caso da mãe apre-
sentar sintomas como febre, 
prostração e respiração rápida 
ou cansada fora da hora da 
febre, ele indica que se co-
munique a um médico e que 
se procure um local sem fila e 
sem aglomeração para fazer 
a consulta.

A recomendação que ele 
faz é que tanto bebê quanto 
mãe tomem bastante líquido 
e se use soro nasal ao invés 
de inalação. E lavar, sempre, 
muito bem as mãos.

STOCKSNAP POR PIXABAY
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As diferentes 
fases da 
Covid-19

Em meio à pandemia da Co-
vid-19, a maioria dos países do 
mundo concentra suas forças vi-
sando achatar a curva de dissemi-
nação do vírus. As medidas de pre-
venção tomadas são fundamentais 
para tentar evitar uma rápida pro-
gressão do vírus entre a população, 
especialmente entre os pacientes 
“de maior risco”: cardiopatas, hi-
pertensos, portadores de doenças 
neoplásicas, autoimunes, renais e 
outros... Além disso, as medidas de 
isolamento tentam também evitar o 
iminente colapso dos sistemas de 
saúde público e privado! 

Como estimamos que cerca de 
20% dos pacientes que desenvol-
vem a infecção respiratória neces-
sitarão de cuidados hospitalares 
e 5% necessitarão de UTI, quanto 
mais gente entrar em contato com 
o vírus, mais pacientes vão precisar 
de internação hospitalar e de UTI 

para que tenham mais chances de 
sobreviver à Covid-19. A depender 
do número de infectados, podere-
mos ter uma situação catastrófica 
no país, aonde muitos pacientes, 
especialmente idosos, morrerão 
pelos corredores de Enfermarias e 
Emergências públicas e privadas, 
sem assistência médica adequada. 

As medidas de prevenção, ne-
cessárias para retardar o pico, po-
dem ser divididas em três diferen-
tes fases: contenção, mitigação, 
supressão e recuperação. As me-
didas de contenção deveriam ter 
sido adotadas no início da epidemia 
(quando o vírus estava chegando 
no Brasil). Nessa fase, deveria ter 
sido realizado o rastreamento rigo-
roso e rápido de casos suspeitos, 
por meio de testes para a detecção 
da doença entre todos os indivídu-
os que entravam no país. Deverí-
amos ter isolado todos os casos 
confirmados e seus contatos mais 
próximos. No Brasil, esta fase não 
aconteceu. Não houve qualquer li-
mitação para a entrada de pessoas 
que vinham de áreas com casos já 
confirmados e também não havia 

kits de testes disponíveis para in-
vestigar os suspeitos, incluindo os 
que chegavam do exterior possivel-
mente carregando o vírus! 

Na fase da mitigação, já não se 
consegue mais determinar quem 
passou o vírus a quem (a transmis-
são veio de alguém da comunida-
de, e não de um contato específico 
que chegou do exterior). Neta fase, 
o objetivo da prevenção é diminuir 
o avanço da pandemia, sem neces-
sariamente detê-la, com medidas 
moderadas. Busca-se, então, prin-
cipalmente, evitar que o vírus atinja 
os pacientes dos grupos de risco. 
Algumas das ações desta fase fo-
ram: suspender aulas, fechar lojas 
e restaurantes, cancelar eventos 
esportivos, congressos, shows e 
espetáculos. De forma mais radical, 
a fase da supressão busca romper 
as cadeias de transmissão do ví-
rus, com o distanciamento social 
rígido de toda população (adoção 
de toque de recolher, restrições 
de locomoção entre Estados, mu-
nicípios ou mesmo entre bairros 
de uma mesma cidade). Durante 
uma supressão real, a quarentena 

deve ser obrigatória e os testes in-
vestigativos deveriam ser feitos em 
massa.

A última fase é a de recupera-
ção. É quando a pandemia dá si-
nais de que está acabando, prin-
cipalmente com a diminuição do 
número de novos casos. Em geral, 
pela experiência de outros países, 
esta fase não acontece antes de 3 
meses. Assim, no Brasil, o SARS-
COV2 ainda deve permanecer cir-
culando por, no mínimo, mais 2 ou 
3 meses antes de começar a invo-
luir. E, infelizmente, antes disso, o 
vírus ainda trará muito sofrimento, 
infectando milhares de pessoas, 
causando grandes transtornos na 
saúde pública e privada e levando 
a outras centenas (talvez milhares) 
de doentes e mortes. 

Apesar da efetividade do isola-
mento social no combate à disse-
minação do vírus e consequente 
preservação de vidas, não há dú-
vidas que estas medidas provo-
carão alterações devastadoras na 
economia do país. Muitas pessoas, 
além de perder amigos e familiares, 
farão dívidas, perderão empregos e 

fontes de renda. Empresas entra-
rão em crise e outras fecharão. Inú-
meras famílias ficarão em situação 
de miséria. A crise financeira que 
se anuncia poderá provocar ainda 
mais sofrimentos e mortes que o 
próprio vírus. 

Desta forma, será preciso muita 
tranquilidade, maturidade, sabedo-
ria e diálogo entre governantes e 
autoridades da saúde para saber 
até quando as medidas de isola-
mento social deverão ser manda-
tórias. Muito provavelmente, para 
que se evite o caos econômico, 
alguns setores da economia deve-
rão ser progressivamente liberados 
para retornar à atividade nas próxi-
mas semanas. Na Medicina, o grau 
de agressividade do tratamento 
deve ser muito bem contrabalança-
do com os efeitos colaterais, riscos 
e possíveis complicações relacio-
nadas a ele. Precisaremos de mé-
dicos muito sábios para orientar a 
dose exata de isolamento social a 
ser aplicada e o tempo total de du-
ração do tratamento. Infelizmente, 
por enquanto, a nossa junta médica 
ainda bate cabeça.

VIVA BEM

Imunidade em dia com boa alimentação
 | CIRCULAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS REACENDE MITOS SOBRE PRODUTOS CAPAZES DE AUMENTAR SISTEMA DE DEFESA

 � FOLHAPRESS

O sistema imunológico é 
a defesa do organismo 
contra fatores externos 

como vírus, vermes, fungos e 
bactérias. Com a circulação do 
novo coronavírus, há diversos 
mitos sobre como a imunidade 
pode ser melhorada a partir de 
um alimento específico, por 
exemplo.

Segundo médicos, a imu-
nidade é resultado direto dos 
hábitos alimentares e de ativi-
dade física, ou seja, da própria 
saúde. “No consultório, as 
pessoas querem uma fórmula 
mágica para melhorar a imu-
nidade, mas isso não existe.” 
afirma Ana Karolina Barreto 
Marinho, imunologista clínica 
e coordenadora do departa-
mento científico de imunização 
da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (ASBAI).

O geriatra do Hospital Be-
neficência Portuguesa de São 
Paulo e membro da Sociedade 
Brasileira de Gerontologia 
Natan Chehter explica que “o 
sistema imune é um reflexo 
da saúde do corpo”. Segundo 
o médico, quando a pessoa 
não dorme, está desidratada, 
sob estresse, sem comer e 
consome cigarro, bebidas 
alcoólicas ou outras drogas, 
sua imunidade diminui.

Algumas doenças, como 
sarampo e Aids, por exemplo, 
causam imunodeficiência, ou 
seja, reduzem a imunidade da 
pessoa. Além disso, o sistema 
de defesa de quem fez trans-
plante, faz quimioterapia, tem 
doença crônica ou autoimune, 
é alérgico ou faz uso de me-
dicamentos com corticoides 
ou imunossupressores (que 
diminuem a atividade do sis-
tema imunológico para com-
bater reações do organismo), 

também é mais fraco.
De acordo com a imuno-

logista, se a pessoa não está 
doente, tem alimentação sau-
dável, está sempre hidratada, 
dorme bem e pratica atividade 
física, o corpo provavelmente 
estará com uma boa imunida-
de, apto a produzir anticorpos, 
proteínas que combatem in-
fecções.

“Não existe um alimento 
que comprovadamente me-
lhore a imunidade por si só”, 
afirma Marinho. Apesar dos 
boatos, tomar determinados 
remédios ou ingerir um litro 
de suco de laranja por dia não 
melhora a defesa do corpo.

Chehter explica que a vaci-
nação é uma forma de treinar 
o sistema imune. Quando a 
pessoa é vacinada, começa a 
desenvolver anticorpos mais 
cedo e, assim, desenvolve 
memória imunológica. Caso 
a pessoa entre em contato 
com o vírus para o qual foi 
vacinada, seu corpo já sabe 
combatê-lo.

Idosos e crianças têm 
organismo menos resistente

Assim como o corpo enve-
lhece, o sistema imunológico 
também sofre com o passar 
dos anos.

Segundo o geriatra Natan 
Chehter, os idosos são mais 
vulneráveis a novas infecções 
porque o organismo demora 
a se adaptar e responder a 
fatores externos.

“A circulação de vírus res-
piratórios é uma situação mui-
to delicada para a população 
idosa, pois eles [idosos] têm 
mais dificuldade para eliminar 
as secreções e a tosse é ine-
ficaz”, explica o geriatra.

No caso do coronavírus, 
por exemplo, além do quadro 
gripal, o vírus ainda abre por-

SISTEMA IMUNOLÓGICO | SAIBA MAIS

Em caso de dúvidas sobre a 
sua saúde, procure um médico 

Atenção 
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tas para outros tipos de infec-
ções, como a pneumonia, que 
causa a internação de idosos.

 � INFÂNCIA

As crianças mais novas 
também são bastante susce-

tíveis a infecções, pois ainda 
não têm sistema imunológico 
bem desenvolvido. “A maior 
parte das vacinas são dadas 
na primeira infância, justamen-
te para as crianças criarem 
proteção logo de cara”, explica 
Chehter.

Segundo a imunologista 
Ana Karolina Barreto Mari-
nho, outro grupo que merece 
atenção é o das gestantes, 
pois precisam se prevenir de 
doenças que podem prejudi-
car o feto.

Gripes, pneumonias, fe-

ridas na boca e infecções 
recorrentes são alguns sinais 
de que a imunidade da pessoa 
pode estar baixa, segundo a 
imunologista. “Após os quatro 
anos de idade, o comum ter 
apenas dois resfriados por 
ano”, destaca.

Fonte: Folhapres
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COVID-19 e o 
trabalho remoto

Estamos todos vivendo um momento deli-
cado com essa questão da expansão do co-
ronavírus pelo mundo. Com a determinação 
para que as pessoas se mantenham isoladas 
em casa por parte da Organização Mundial 
da Saúde e dos governos em todas as suas 
esferas para trazer a prevenção e também 
ajudar na contenção, evitando as aglomera-
ções e consequente expansão do vírus, as 
empresas e as pessoas se viram em uma 
situação de adaptação do trabalho realiza-
do in loco na empresa para uma situação de 
trabalho remoto, em suas casas de forma a 
continuarem disponíveis e produtivas.  Enfim, 
o tão falado Home Office.

A grande verdade é que a maioria das 
empresas não estão preparadas para este 
tipo de trabalho, nem de forma estrutural, 
tampouco tecnicamente. Eu já comentei aqui 
na coluna sobre plano de continuidade, que 
poucas empresas tem, e que neste momento 
poderia ser colocado em prática, justamente 
em um cenário onde as pessoas estão “impe-
didas” de frequentarem seu local de trabalho. 
Ainda não temos ideia do impacto econômico, 
social e cultural que esse momento de crise e 
de combate à pandemia vai nos deixar, mas 
é claro que se trata de um momento ímpar 
para a remodelação dos negócios. Os em-
presários devem olhar para os seus negócios 
e identificar os pontos de melhoria conside-
rando casos extremos como o que estamos 

vivendo agora. Estamos em um mundo cada 
vez mais digital. Isso tem que ser levado em 
consideração. Certas atividades realmente 
podem ser realizadas de forma remota, sem 
a necessidade de presença física. Ganha-
mos em mobilidade e redução de custos de 
escritório, perdemos no contato físico e pre-
sencial. Como em tudo da vida tem que haver 
um equilíbrio.

Se houver a manutenção da excelência 
do trabalho, das entregas e no atendimento 
ao cliente, não vejo porque não se adequar 
ao trabalho remoto. O modelo de negócio 
das empresas deve ser reavaliado e em al-
guns casos remodelado. O trabalho remoto 
não pode mais ser visto como uma solução 
paliativa ou alternativa e sim uma verdadeira 
extensão do negócio.

A questão toda é que com essa paraliza-
ção das atividades, as empresas tiveram que 
se adaptar rapidamente, não necessariamen-
te de acordo com o ideal ou melhores práti-
cas, mas conseguiram, graças ao esforço de 
suas equipes de TI, colocar seus colaborado-
res para trabalhar de casa. 

Algumas questões devem ser conside-
radas, como por exemplo, se o colaborador 
não tiver internet em casa? E se não tiver 
um computador ou notebook? Eu passei por 
essa situação nesta última semana com um 
cliente. Como proceder? A empresa vai ceder 
um equipamento? Como garantir um acesso 
seguro à rede da empresa?

São muitas questões a serem considera-
das, mas vou deixar algumas dicas rápidas:

- Por questões de segurança, o acesso 
remoto deve ser feito através de uma VPN 
(Rede Privada Virtual), que cria um canal se-
guro via internet entre o pc/notebook na casa 
do colaborador e a rede da empresa.

- O link de internet da empresa deve ser 
verificado. As taxas de upload e download 
devem ser adequadas para a quantidade de 
colaboradores que vão acessar a rede da 
empresa. Lembrando que se o link de inter-
net do colaborador for ruim a experiência de 
uso não vai ser boa.

- O equipamento do colaborador deve 
estar com sistema operacional atualizado, 
com firewall ativado e antivírus instalado para 

evitar problemas de contaminação em sua 
rede local da empresa. Além disso devem ser 
configurados os acessos e realizados testes 
junto ao colaborador para garantir que vão 
conseguir trabalhar de casa.

- A empresa deve disponibilizar termos de 
responsabilidade para aqueles que vão levar 
equipamentos para casa bem como para os 
que vão utilizar os seus próprios equipamen-
tos para acessar remotamente a rede da em-
presa e trabalhar.

O importante é termos equilíbrio nas ações 
neste momento e tentar ao máximo seguir as 
recomendações superiores de prevenção.

Até a próxima coluna!

INOVAÇÃO

Cientistas defendem robôs 
no combate à Covid-19

 | ALTERNATIVA PODERIA 
EVITAR CONTAMINA-
ÇÃO EM PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

 � GABRIEL ALVES | FOLHAPRESS 

Há pouco mais de um 
mês, robôs começaram 
a chegar à China para 

ajudarem na desinfecção 
de hospitais. Não são robôs 
humanoides, com cara de 
gente, mas uma espécie de 
enceradeira gigante autô-
noma que, por onde passa, 
emite luz ultravioleta, onda 
eletromagnética capaz de 
destruir bactérias e vírus. 
Serão atendidos com a tec-
nologia dinamarquesa 2.000 
hospitais.

Esses robôs de limpeza de 
US$ 80 mil (R$ 408 mil) cada 
um são apenas um exemplo 
entre as máquinas (em algu-
ma medida) inteligentes que 
podem ajudar no combate à 
pandemia de Covid-19, ar-
gumentam cientistas proemi-
nentes da área da robótica da 
China, Japão, Suíça, Suécia, 
EUA e Itália em artigo publi-
cado nesta semana no peri-
ódico especializado Science 
Robotics.

“As guerras, assim como 
a corrida espacial, são consi-
derados eventos importantes 
para o desenvolvimento de 
novas tecnologias e para o 
avanço da medicina. A guerra 
contra o Sars-CoV-2, vírus 
causador da Covid-19, tam-
bém pode ser considerada um 
marco histórico na aplicação 
de sistemas robóticos e de 
automação no combate a epi-
demias”, diz o biólogo Rubens 
Monte-Neto, coordenador das 
plataformas de sequencia-

mento de DNA e impressão 
3D da Fiocruz Minas.

“Nós aprendemos com 
outras epidemias, e hoje é 
comum ter em aeroportos a 
triagem automatizada de pes-
soas pela utilização de senso-
res térmicos [a temperatura 
elevada indica quem tem 
febre, um dos sintomas mais 
comuns da Covid-19], sem 
a necessidade da interven-
ção direta de um agente de 
fronteira. Recentemente nos 
deparamos com a utilização 
de drones na Espanha para 
alertar a população sobre a 
importância do isolamento so-
cial voluntário”, diz o biólogo.

Seria possível embarcar 
a mesma tecnologia de de-
tecção de temperatura em 
robôs, que se deslocariam 
pelos corredores e quartos do 
hospital, avaliando pacientes 
acompanhando sua evolução.

Talvez o robô dos sonhos 
fosse aquele que, além de 
medir temperatura e entregar 
comida e medicamentos, fos-
se capaz de coletar exames 
de pacientes com doenças 
infecciosas, como a causada 
pelo novo coronavírus.

Um dos procedimentos ne-
cessários para acompanhar 
a evolução dos pacientes 
doentes é a coleta de mate-
rial do trato respiratório com 
cotonetes específicos (swa-
bs). É uma ação que expõe 
os profissionais de saúde ao 
risco de contaminação. Uma 
das vantagens de empregar 
máquinas é que, com a pa-
dronização da coleta, os re-
sultados dos exames seriam 

mais certeiros.
Outra é que esses ro-

bôs-enfermeiros poderiam 
facilmente ser esterilizados 
com luz ultravioleta, soluções 
do hipoclorito de sódio (água 
sanitária) e outros métodos 
inapropriados para uso huma-
no entre um paciente e outro, 
reduzindo riscos para todos 
os envolvidos.

Já estão em testes siste-
mas capazes de colher san-
gue de humanos com 85% de 
acurácia, segundo o médico 
Gustavo Meirelles, gestor de 
inovação do Grupo Fleury. 
“Ainda não se sabe como os 
pacientes vão lidar com uma 
máquina tirando sangue de-

las, mas, com o aumento da 
qualidade, a quantidade de 
recoletas cai e todos saem 
ganhando”, diz.

 � OBSTÁCULOS

Apesar do apelo dos pes-
quisadores para que esta seja 
a hora de os robôs começa-
rem a ganhar o mundo de 
vez, há pedras no caminho.

Um dos problemas da 
área é que as soluções es-
tudadas e comercializadas 
ainda são pontuais e não se 
conversam entre si. Daí o 
motivo do atual baixo impacto 
social dessas alternativas, 
argumenta Jés de Jesus Fiais 

Cerqueira, pesquisador da 
UFBA que estuda a relação 
humano-robô.

Outro entrave, argumenta, 
é o custo. “A construção de 
um robô humanoide requer 
algo em torno de US$ 50 
mil apenas com motores. É 
intuitivo que no momento o 
preço de uma solução útil 
seria elevado demais para a 
grande massa da população 
ou empresas. Portanto, não é 
sensato pensar que alguma 
solução poderia surgir a curto 
prazo, mesmo com estímulos 
de governos e outras ações 
correlatas”, diz Cerqueira.

Daí a importância, des-
taca Gustavo Meirelles, do 

Fleury, de criar grandes co-
laborações para atingir os 
objetivos. Ele cita o exemplo 
do emprego da inteligência 
artificial para estimar o risco 
ao qual pacientes infectados 
pelo novo coronavírus estão 
sujeitos, com base em dados 
clínicos, laboratoriais e de 
exames de imagem.

Clínicas, hospitais e labo-
ratórios teriam que comparti-
lhar dados e atuar juntos para 
tirar algum sentido dos dados 
a tempo. “Ou trabalhamos em 
conjunto ou demoramos e 
a pandemia passa. Não po-
demos demorar a agir, ou os 
danos podem ser enormes.”

PIXABAY

FREEPIK
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 � ÉRICA MESQUITA

Não sei para vocês, mas por aqui tenho tido muitas di-
ficuldades de colocar as vivências e sentimentos em uma 
ordem que faça sentido. Um mix de sentimentos, até porque 
é a primeira vez que precisamos ficar confinados.

Tentei analisar como um processo de conhecimento 
pessoal e de aprofundamento de maneira intensiva no rela-
cionamento com meu marido.

Até mesmo a relação com a minha filha: você fica des-
cobrindo fórmulas de entender e respeitar, até porque para 
uma adolescente de 13 anos, que completou ontem, ficar 
dentro de casa não é nada fácil.

Nesses últimos dias, comecei a refletir sobre as questões 
do mundo, olhando o que está acontecendo na Itália, na 
Espanha, e caí no choro, pensando em quando isso vai ter 
um fim, quando poderemos estar de novo com familiares e 
amigos, fazer o que a gente ama, TRABALHAR.

Eu sou uma pessoa muito ativa, não consigo ficar parada. 
Acho que estamos renovando os valores, conceitos. No final, 
vai ser bem importante.

O planeta está pedindo para você se colocar no lugar 
do outro.

E é aí que vejo o pior do ser humano, colocar-se no lugar 
do outro.

Você já percebeu o quanto o confinamento traz à tona 
os julgadores? Na verdade, nunca vi tantos, gente que julga 
o outro por posts feitos nas redes sociais, gente que acha 
que o seu jeito de pensar e se posicionar é o certo, pessoas 
que julgam outras por tentar vender ou por ainda estarem 
abertos de alguma forma, pois dependem de seus negócios 
para sobreviver.

E sobre política? Quantos especialistas e doutores em 
política temos por aí? Talvez seja o momento para os seres 
humanos saudáveis, cuidarem da mente doente.

Todos nós, alguma vez na vida, já caímos na terrível 
armadilha de julgar os outros. Mas, por que nos referimos 
dessa maneira a este fato tão comum? 

Cada vez que emitimos um julgamento sobre alguém, cria-
mos uma ou mais histórias que podem estar muito distantes 
da realidade, histórias que inventamos e, o pior, acreditamos 
nela. E as vezes até escrevemos, falamos e divulgamos.

Sem perceber, você está pressupondo o que pode estar 
acontecendo na vida de outra pessoa. Você está caindo 
na armadilha de completar com informações que você não 
conhece uma história inventada por você. Você está errado 
e não está ciente disso.

Nós todos temos que colocar a mão na consciência, para 
enxergar melhor a realidade. A razão pela qual julgamos tão 
precipitadamente o outro tem a ver com o nosso próprio ego.

Consciente ou inconscientemente, precisamos nos sen-
tir melhores do que outros ou expressar nossa REJEIÇÃO 
diante de determinada atitude. Quando julgamos, estamos 
fechando a porta da EMPATIA.

Digo tudo isso, pois acredito fielmente que o melhor de 
todo esse momento de confinamento da Covid-19 é a opor-
tunidade que temos de tratar as doenças da mente, mudar 
nossas colocações e, acima de tudo, entender que somos 
diferentes e essas diferenças precisam ser respeitadas.

Por aqui faz 8 dias que não paro de cozinhar e criar pos-
sibilidades dentro do meu lar. Tem mudanças de móveis de 
lugar, faxina e desapego que será tema do próximo texto. Mas 
o melhor de tudo é me descobrir cada vez mais especialista 
no sabor e na alquimia da mistura de ingredientes.

 � INGREDIENTES 
- 1 kg de lagarto 
- 4 colheres de azeite 
- 1 cebola grande picada 
- 2 dentes de alho picados 
-  pimentão vermel o cortado em tiras finas 
-  pimentão amarelo cortado em tiras finas 
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas 
- 2 cenouras
- 2 rabanetes
- 2 limões 

 � MODO DE PREPARO
- Em uma panela de pressão, aqueça 2 colheres de 
azeite e sele a carne.
- Junte os temperos de sua preferência feche a panela 
e cozinhe durante 40 minutos após o início da pressão.

- Deixe sair totalmente a pressão, abra a panela tire a 
carne e desfie  o undo dessa panela com os sucos 
e caramelizado dessa carne, coloque meia cerveja 
e reduza.  Quando estiver reduzido retorne a carne 
desfiada
- Deixe a carne esfriar. 
- m uma ti ela coloque a cebola em pétalas finas e 
regue com o caldo dos limões. 
Junte os pimentões, o alho-poró, as cenouras e o 
rabanete cortado em Julienne, e tempere a seu gosto, 
misture a carne desfiada a esses le umes e tempere 
se necessário novamente com que achar melhor.

ssa carne fica per eita para servir elada com um 
excelente pão e um bom azeite. Esse pão é do pão 
de verdade e ficou per eita essa armoniza ão com 
uma taça de vinho italiano rose.

Os julgamentos do ócio 
FATIAS DE AFETO Alice Gussoni

gussonialice@gmail.com

Érika Mesquita
erikamesquitarocha@gmail.com

Essa carne fica 
perfeita para servir 
gelada com um 
excelente pão e um 
bom azeite. Esse pão 
é do pão de verdade 
e ficou perfeita essa 
harmonização com 
uma taça de vinho 
italiano rose.

LAGARTO

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL



EMPRESAS & NEGÓCIOS

C O T U R N O S  E M  C O U R O

R$ 99,90

S A P A T Ê N I S  E M  C O U R O

R$ 99,90

S A P A T O  S O C I A L
E M  C O U R O

R$ 79,90

3235-4515
Av. Afonso Pena, 654

Centro - Uberlândia/MGVOCÊ ANDA MELHOR!

PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!

À vista ou 1+2

PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!PROMOÇÃO!

IMÓVEIS

VENDA

 APARTAMENTOS

CENTRO - 4/4 com armários 
sendo 1 suíte, sala, cozinha 
com armários, b.s., lavande-
ria, 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 so-
cial, cozinha, área de servi-
ço, 2 vagas de garagem, R$ 
230.000,00 - Imobiliária 2000 
34 3231-0303 CRECI/PJ 3065.
SARAIVA - 2/4 sendo 1 suí-
te, sala em dois ambientes 
com sacada, cozinha, lavan-
deria e vaga de garagem, R$ 
230.000,00 -Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065.

CASAS

JARDIM BOTANICO3/4 sen-
do 1 suíte, sala, cozinha com 
armários, banheiro social 
com armários, churrasqueira 
com espaço e pia, hidromas-
sagem e vaga de garagem. 
R$2.200,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - 4/4 sendo 1 suí-
te, sala em 02 ambientes, 
copa, cozinha, lavanderia, 
banho social, lavabo, quarto 
de empregada, e garagem, 
R$ 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 sim-
ples na área de 500m², finan-
ciamento direto com a Ave-
lar Imóveis. Entrada de R$ 
7.000,00 + 180 parcelas de 
R$ 808,00 (iniciais) -34 3211-
0216 | 34 99978-8098 |34 
99688-0216 - Avelar Imóveis 
- cresci MGJ 5925
MORUMBI - 4/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, área de servi-
ço e garagem, R$ 120.000,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 -CRECI/PJ 3065.
TUPACIGUA-MG -3/4 Quartos, 
sala, copa, cozinha, quintal, 
Comodo Comercial no mesmo 
terreno -  Rua 12 de Outubro- 
Norma 34 99119-7796.

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 loca-
ção 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 mon-
tar escritório, consultório ou 
loja no centro Comercial Mi-
nas Center. Rua Machado de 
Assis, nº 501, loja 13 (Térreo) 
- Alexandre 34 99796-6100.

TERRENOS

CHACARAS TUBALINA - Ter-
reno com 320m², plano de 
esquina, escriturado pronto 
para construir 3 casas, lado 
sombra com toda infraes-
trutura, R$135.000,00 - Imo-
biliária 2000 34 3231-0303 
-CRECI/PJ 3065.
MORADA NOVA - Lote de 
1,000m², no valor de R$ 
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 99688-
0216 - Avelar Imóveis - Creci 
MGJ 5925.
SHOPPING PARK - Terre-
no 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 3231-
0303 - CRECI/PJ 3065.

ALUGUEL

APARTAMENTOS

LIDICE - 3/4 sendo 1 suíte, 
b.s., cozinha, sala, garagem. 
R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
BAIRRO APARECIDA - 2/4 
quartos, sala, cozinha, 2 am-
bientes, sem garagem. R$ 
800,00. Av João Pinheiro nº 
2086 - 34 99173-1449 / 34 
99217-0853. 
SANTA MONICA - 2/4, Co-
zinha, área de serviços,01 
banheiro social, sala, 01 
vaga para garagem. Próxi-
mo à UFU, antiga 13 M.R dos 
Santos. 34 99821-0077 / 34 
3234-8182. 
SARAIVA - 3/4 sendo 1suíte, 

2/4 com armários, sala, b.s, 
cozinha. R$500,00 Condomí-
nio, R$305,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
UMUARAMA - 3/4, 1 Suíte, co-
zinha, área de serviço, 2 ba-
nheiros social, sala, sacada, 
1 vaga para garagem. Próxi-
mo ao Terminal Umuarama, 
Av João Pinheiro nº 4670 - 
Primavera Parck. 34 99821-
0077 / 34 3234-8182.

CASAS

MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro so-
cial, 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 gara-
gem. R$500,00. (Imobiliária 
2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)
PAMPULHA - Casa de Colô-
nia 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, lavan-
deria, 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$800,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
BAIRRO BRASIL - 3 Casa con-
domínio fechado, simples, 
2/4, garagem, local seguro. 
01 na Rua José Rezende dos 
Santos,01 Rua Rio de Janeiro, 
01 Rua Padre Américo Ceppi 
- Próximo a Autos e Universi-
dade da Criança, entre Afon-
so Pena e Floriano Peixoto. 
34 99821-0077 / 34 3234-
8182.
BAIRRO BRASIL - Casa de 
fundo, sem garagem, 2/4, 
sala, cozinha, lavanderia, ba-
nheiro. Valor: R$ 500,00 - 34 
99158-2292.

JARDIM BOTANICO - 3/4 sen-
do 1 suíte, sala, cozinha com 
armários, banheiro social 
com armários, churrasquei-
ra com espaço e pia, hidro-
massagem e vaga de gara-
gem. R$2.200,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 - CRECI/
PJ 3065.
LIDICE - 4/4 sendo 01suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavan-
deria, garagem 4 carros. 
R$1.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 -CRECI/
PJ 3065.
PARQUE DO SABIÁ - Alu-
go uma casa só 2 cômodos 
sem garagem, forrada, água, 
energia, com fogão, TV, pu-
rificador, cama de solteiro, 
mesa, cadeiras, frigobar, etc. 
Tudo incluso. R$ 500,00. Pró-
ximo ao Parque do Sabiá - 
Tratar: 99115-3107  

COMERCIAL

APARECIDA - Cômodo co-
mercial 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. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com apro-
ximadamente 9m² com ba-
nheiro coletivo. R$ 350,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
APARECIDA - Cômodo co-
mercial 30m² com banheiro. 
R$700,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO - Sala com suíte, e 
ar condicionado aproxima-
damente 10m². R$ 480,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 CRECI/PJ 3065.
CENTRO - Sala comercial, ba-
nheiro no Minas Center. Rua 
Machado de Assis nº 501 sa-
las 115. 34 99821-0077 / 34 
3234-8182.
CENTRO - Sala própria para 
profissional liberal. Ed Exe-

cutivo, Rua Cel Antônio Al-
ves 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 estacio-
namento 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. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/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, com-
pleto, 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 pou-
sada 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 veícu-
lo próprio. Currículos Rua Du-
que de Caxias, N° 1077, tratar 
com Raulino.
CORRETOR DE IMOVEIS - Pre-
cisa - se urgente, com ou sem 
o Creci. Enviar curriculum:kle-
bermalta.j1@gmail.com
PROMOTOR DE VENDAS - A 
lhouse contrata para vendas 
de serviços de automotivo, tra-
balho a ser desenvolvido será 
abordagem á cliente, pessoal-
mente e por telefone. Experi-
ência no mínimo 02 anos, boa 
comunicação, proativo, boa co-
municação, boa concentração, 
que saiba trabalhar sob pres-
são, habilidade no trato com 
pessoas. Salario R$ 1.500,00 
a R$ 3.500,00, Segunda à Sex-
ta - 08:00 ás 18:00, Sábados 
- 08:00 a 12:00. Interessa-
dos enviar para: rh.virtual@
outlook.com, entregar currí-
culo: 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 reves-
timento de parede em pedras 
naturais, entrar em contato 
no e-mail: supervisor.diore@
gmail.com, Site: diorereves-
timentos.com.br, Instagram: 
diorerevestimentos - 17 3231-
5313 / 17 98807-1214.
VENDEDOR (A) - Com carro ou 
moto, área interna e externa, 
ganhos acima de R$3.000,00. 
Enviar curriculum: solsetener-
gy@gmail.com
AUXILIAR - ESTOQUE - Ativi-
dades: Carga e descarga de 
sacos de ração, conferência de 
produto com nota fiscal, repo-
sição de mercadorias e auxílio 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br C1TERÇA-FEIRA A SÁBADO

24 A 28 DE MARÇO DE 2020

(34) 99136-8733

Raphaela Cardoso Psicóloga 

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

Agende seu horário (34) 9 9136-87339

Psicóloga

CRP 04/54919

@psicologaraphaelacardoso

psicologaraphaelacardoso@hotmail.com

R. Agenor Paes, 32 - Centro
Uberlândia/MG



para alimentação, sábado não 
trabalhamos, porém podere-
mos ter escalas com banco de 
horas no sábado e domingo 
dependendo da necessidade 
do cliente. Requisitos: Segun-
do grau completo, desejável 
CNH A e B . Experiência mínima 
de 01 ano na atividade . Horá-
rio: 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: cdles-
tagio01@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA  - Atividades: 
Separar, organizar e conferir 
mercadoria. Requisitos: Ensino 
médio completo e possuir ex-
periência 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$1495,00. In-
teressados encaminhar o cur-
rículo para o e-mail: cdlesta-
gio01@fundacaocdl.org.br
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ati-
vidades: Realizar acabamentos 
em peças de ferro fundido reti-
rando as rebarbas que sobram 
nas peças com lixadeira ma-
nual e outros serviços da área. 
Requisitos: Possuir o Ensino 
Fundamental completo ou in-
completo. Salário: R$ 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. Interes-
sados encaminhar o currículo 

para o e-mail: curriculum@
fundacaocdl.org.br
Auxiliar Financeiro - Ativida-
des: 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, cobran-
ça de inadimplência, acompa-
nhamento dos controles contá-
beis e relatórios de indicadores 
financeiros. Requisitos: Segun-
do grau completo ,cursando 
ou concluído Administração 
ou Contabilidade. Experiência 
com Excel, orçamentos, mate-
mática financeira básica. Ho-
rário: 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@funda-
caocdl.org.br
CONSULTOR (A) DE VENDAS- 
ESCOLA DE IDIOMAS - Ativi-
dades: atendimento aos alu-
nos, pais e prospects, realizar 
prospecção, venda e pós-ven-
da. Requisitos: Ensino Médio 
Completo, conhecimentos téc-
nicos 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@fundacao-
cdl.org.br
CONSULTOR DE VENDAS EX-
TERNAS - Atividades: Prospec-
tar clientes, realizar visitas e 
formação de equipe. Requisi-
tos: Possuir CNH e veículo pró-
prio e experiência com vendas 
de semijoias. Horário: Horário 
flexível. Remuneração: Salário 
do comércio + comissão. Be-
nefícios: Ajuda de combustível. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: curri-
culum@fundacaocdl.org.br
ESTOQUISTA - Atividades: Con-
trolar a entrada e saída de 
mercadorias, fazer etiqueta-
gem e embalagem dos produ-
tos, efetuar a conferência das 
mercadorias, carga e descarga 
de mercadorias, manter o con-
trole e organização do estoque, 
armazenamento, entrada e 
saída de mercadorias, veícu-
los e separação de produtos, 
carregamento de mercadorias 
para o caminhão das entregas 
aos clientes e descarregamen-
to em casos de transferências 
de produtos entre nossas lo-
jas. Obs: o descarregamento 
de carretas/ transportadoras 
de indústrias não é feito pelo 
estoquista, a empresa chama 
terceiros. Requisitos: Ensino 
médio completo e possuir ex-
periência na área de no míni-
mo 6 meses. Horário: 8 -17h30 

(intervalo de almoço de 1 hr) 
de segunda a sexta (30 minu-
tos extras por dia durante a 
semana). 8 – 12h aos sábados. 
Remuneração: R$1.200,00 Be-
nefícios: Ticket Alimentação 
de R$ 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: cdles-
tagio01@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 lide-
rados com objetivo de melhoria 
contínua dos processos e maxi-
mização dos resultados. Acom-
panhar diariamente indicado-
res e planejar, executar ações 
que gerem resultados para o 
cumprimento de metas, Reali-
zar visitas e negociações exter-
nas. Pré - Requisitos: - Experi-
ência com Gestão de Pessoas 
na área comercial - Ensino Su-
perior Completo - CNH e Veícu-
lo Próprio - Remuneração: Sa-
lário fixo + variável Benefícios: 
Auxílio Combustível e convênio 
médico. Horário de Trabalho: 
Comercial, de segunda á sába-
do. Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: cdles-
tagio01@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: Sa-
lário do comércio. Benefícios: 
Vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: curriculum@fundacao-
cdl.org.br

ZELADORIA- Atividades: Lim-
par e zelar do patrimônio, aten-
der e controlar a movimenta-
ção de pessoas e veículos no 
estacionamento, receber mer-
cadorias, materiais e equipa-
mentos, conduzir o elevador e 
prestar assistência aos religio-
sos. Requisitos: Experiência de 
no mínimo 06 meses e possuir 
o ensino médio completo. Ho-
rário: 14:00 às 22:00 (intervalo 
de 1hr) de segunda a domingo 
com folga na quinta e 01 domin-
go no mês. Remuneração: R$ 
1.693,80. Benefícios: Convênio 
médico 100% após o período 
de experiência + vale alimen-
tação no valor de R$ 220,00 e 
vale transporte. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: curriculum@fundacao-
cdl.org.br Benefícios: Convênio 
médico 100% após o período de 
experiência + vale alimentação 
no valor de R$ 220,00 e vale 
transporte
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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

na separação de mercadorias. 
Requisitos: Ensino Médio Com-
pleto. 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 expe-
riência de 90 dias convênio 
médico e Vale Alimentação 
(R$180,00). Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
- Atividades: Lançamento de 
NF, conferência de mercadoria, 
entrada e saída de mercado-
ria , testar , limpar , fazer re-
latório 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 em-
presa salvar em arquivo por 
data e mês do ano. OBS: Pode-
rá fazer almoço na empresa, 
levar comida pois temos copa 




