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O papel da 
imprensa
Eu vou dar alguns exemplos para que 

você faça uma reflexão. Imagine duas si-
tuações distintas: na primeira delas, um 
carro se choca contra o outro na esqui-
na, que acaba capotando; na segunda, 
um carro para quando percebe que uma 
senhora quer atravessar a rua, mesmo 
fora da faixa de pedestres. Vamos a mais 
duas situações distintas: na primeira, uma 
forte chuva durante a noite faz desabar 
o muro da casa da esquina, vitimando o 
pobre do cachorro que ficava em uma ca-
sinha junto ao muro; na segunda, o can-
teiro de flores que uma vizinha da outra 
esquina plantou finalmente amanheceu 
florido. Só para ser mais chato um pou-
quinho, vamos para mais duas situações 
opostas: na primeira, uma van escolar, 
com 12 crianças, capota em uma estrada 
da zona rural e seis delas perdem a vida; 
na segunda, 12 crianças de uma escola 
fazem um final de semanas de visitas a 
idosos que vivem solitários em suas ca-
sas, alegrando a vida daqueles vovôs e 
vovós abandonados.

Agora, esqueça, ao menos por um 
momento, jornais, revistas, noticiários da 
TV e do rádio. Pense apenas nas mensa-
gens pelo WhatsApp, nas postagens das 
pessoas nas outras redes sociais e nas 
conversas entre conhecidos. Nesses três 
casos acima, quais situações você acha 
que serão mais comentadas? O aciden-
te de carro ou o veículo que parou para 
a velhinha atravessar a rua? A morte 
do cachorro pelo desabamento do muro 
ou o canteiro florido? A tragédia com as 
crianças ou o sorriso dos velhinhos?

Os jornalistas não são vilões, não são 
carniceiros ou coisa parecida. Eles 

simplesmente buscam noticiar aquilo que 
causa mais interesse na maioria das pessoas. 

Se as tragédias geralmente ocupam esse lugar, 
a culpa não é dos jornalistas. A culpa – se é 

que há culpados nessa história – é apenas da 
sociedade

palmas para crianças que alegram ido-
sos, mas tenho pavor só de pensar em 
perder minha filha em um acidente de 
trânsito, razão pela qual me interessa a 
notícia de uma tragédia assim, pois que-
ro o que exatamente ocorreu para poder, 
com mais informações, evitar o mesmo 
fim para a minha pequena. Em síntese, 
as coisas belas do mundo interessam a 
todos, claro. A não ser que você seja um 
psicopata ou tenha algum outro distúrbio 
mental ou emocional, o sorriso de uma 
velhinha ao receber o carinho de uma 
criança de cinco aninhos em sua casa 
sempre será algo deslumbrante. Mas, 
nosso instinto de sobrevivência faz com 
que busquemos informações constantes 
sobre tudo o que pode representar perigo 
para um ser humano.

O segundo lado da questão é que, 
ciente disso e precisando sobreviver, o 
jornalismo busca notícias que possam, 
além de informar as pessoas, atender 
ao que elas querem ver e ouvir e, assim, 
permitir a sobrevivência do próprio jorna-
lismo. Monte duas páginas no Facebook 
distintas. Em uma delas, divulgue apenas 
notícias boas. Na outra, divulgue apenas 
tragédias. Depois, veja qual das duas terá 
mais acessos. Será a segunda, claro.

Os jornalistas não são vilões, não são 
carniceiros ou coisa parecida. Eles sim-
plesmente buscam noticiar aquilo que 
causa mais interesse na maioria das 
pessoas. Se as tragédias geralmente 
ocupam esse lugar, a culpa não é dos jor-
nalistas. A culpa – se é que há culpados 
nessa história – é apenas da sociedade.

Acho que você tem o mesmo palpi-
te que eu. Se tem, então já percebeu o 
quanto há de hipocrisia nas críticas que 
sempre são feitas ao papel da impren-
sa (aqui, entendida como o jornalismo 
em geral, independentemente do meio 
de divulgação). Em geral, o que se fala 
é o seguinte: a imprensa é um lixo, os 
jornalistas só gostam de tragédias e não 
noticiam as coisas boas que acontecem. 
Vai me falar que você nunca ouviu isso? 
Às vezes, já até foi fala sua mesmo. Eu 
te pergunto: o jornalismo molda a so-
ciedade ou é reflexo dela? Essa é outra 
pergunta cuja resposta é meio óbvia. As 
reportagens jornalísticas noticiam aquilo 
que chama mais a atenção das pessoas 
e ponto final. Alguém acha que um jornal 
publica reportagens de acontecimentos 
dramáticos na sociedade só porque seus 
jornalistas têm prazer por tragédias? Al-
guém acha que o repórter vai lá cobrir 
o deslizamento de terra que matou uma 
família inteira por ter seu coração preen-
chido de felicidade diante das imagens 
chocantes? É claro que não!

Há dois lados nessa questão. O pri-
meiro deles é o fato de realmente as 
pessoas buscarem mais notícias sobre o 
que não querem que aconteçam, sobre 
eventos que merecem a atenção para 
que saibamos da existência deles e pen-
semos em como evitá-los. Eu acho que 
o mundo ideal seria aquele dos moto-
ristas gentis, que param para velhinhas. 
Mas, preocupa-me bastante o fato de um 
motorista irresponsável atravessar meu 
caminho na esquina, atingir meu carro e 
colocar minha vida em risco. Eu espero 
que todo canteiro floresça de forma mag-
nífica, mas não espero perder a vida com 
um muro caindo na minha cabeça. Bato 

Alexandre Henry
Juiz Federal e escritor MODO DE VER

Transtorno de Per-
sonalidade Borderli-
ne (TPB)

Você conhece alguém que “do nada” 
muda subitamente de humor? E aquele 
amigo “carente” que tem medo de ser 
abandonado pelos amigos? Aquele pa-
rente que nega, mas tem comportamentos 
impulsivos, como comer compulsivamen-
te ou gastar dinheiro descontroladamen-
te? Pois é, sabia que essa pessoa pode 
ter o chamado TPB – Transtorno de Per-
sonalidade Borderline? É aquela “velha” 
observação: nem tudo é frescura!

Bom, na atual classificação da Orga-
nização Mundial de Saúde, o TPB está 
incluído no capítulo dos transtornos de 
personalidade emocionalmente instável 
–  erroneamente confundido com a bi-
polaridade. Mas, somente um psiquiatra 
pode diagnosticar e indicar o melhor tra-
tamento. O Borderline é um transtorno 
mental grave caracterizado por um pa-
drão de instabilidade contínua no humor, 
comportamento, autoimagem e cognitivo. 

Os sintomas mais comuns  englobam ins-
tabilidade emocional, sensação de inutili-
dade, insegurança, impulsividade e rela-
ções sociais prejudicadas. Geralmente, 
as pessoas com TPB têm momentos de 
estabilidade, noutros alternam com sur-
tos psicóticos. Elas fazem esforços frené-
ticos para evitar o abandono, provocam 
automutilação e até tentativas suicidas. 

Esses sintomas podem se manifestar 
com estresses durante a primeira infân-
cia, adolescência e vida adulta. Como 
exemplo entram em pânico ou ficam furio-
sos quando alguém importante para eles 
se atrasa ou cancela um compromisso. 
Eles pensam que esse “abandono” signi-
fica que são pessoas ruins. Em contraste 
sentem empatia e cuidam de uma pes-
soa, mas somente se acharem que essa 
outra pessoa estará disponível para elas 
sempre que necessário. Os acessos de 
raiva intensa levam a explosões compor-
tamentais e de violência. Tais explosões 
podem ser deflagradas quando são con-
frontadas ou frustradas, sentindo assim 
raiva, ódio ou fúria intensa.

O transtorno de personalidade border-
line não tem cura. Historicamente foi visto 
como difícil de tratar. No entanto, com um 

tratamento mais moderno e adequado, 
indivíduos diagnosticados têm apresen-
tado uma qualidade de vida melhorada. 
Algumas sugestões de tratamento são as 
intervenções psicoterapêuticas como a 
terapia cognitiva comportamental que fo-
caliza a desregulação emocional e a falta 
de habilidades sociais. Tratamento ba-
seado em mentalização que visa ajudar 
no relacionamento com os outros com 
empatia e altruísmo, tem ainda psicote-
rapia de suporte que é muito útil. O ob-
jetivo é estabelecer um relacionamento 
emocional, encorajador e solidário com o 
paciente e, assim, ajudá-lo a desenvolver 
mecanismos de defesa saudáveis, espe-
cialmente nos relacionamentos interpes-
soais.

Constatando que apenas a psicotera-
pia não tem evoluído, o paciente deve ser 
direcionado, o mais rápido possível, para 
o tratamento medicamentoso prescrito 
por um bom psiquiatra. Os fármacos de-
vem ser administrados com moderação e 
sistematicamente para sintomas especí-
ficos. Medicamentos como os estabiliza-
dores de humor, por exemplo, a lamotri-
gina que é para depressão, ansiedade, 
instabilidade de humor e impulsividade. 

Em alguns casos é necessária a prescri-
ção de antipsicóticos para o controle dos 
pensamentos paranoicos, pensamentos 
maniqueístas e desorganizações cogni-
tivas graves. 

Enfim, o profissional de saúde mental 
deve ter a sensibilidade, flexibilidade e o 
bom senso de dar orientações técnicas e 
de relacionamento aos familiares sobre o 
curso, prognóstico e tratamentos disponí-
veis da doença. Cabe ainda explicar, de 
forma ética e respeitosa ao paciente, que 
isso não implica em qualquer quebra de 
sigilo profissional. Deve-se deixar claro 
ao paciente que a orientação aos fami-
liares com a sua devida autorização, tem 
um objetivo construtivo, para que os be-
nefícios alcançados sejam potencializa-
dos. Lembrando que se algum tratamento 
não demonstrar resultados satisfatórios, 
mesmo após um tempo prolongado, uma 
segunda avaliação profissional pode ser 
importante. Afinal, pessoas com Trans-
torno de Personalidade Borderline po-
dem se recuperar.

Até a próxima!

Túlio Mendhes
Jornalista e escritor PAPO SAUDÁVEL
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 � SÍLVIO AZEVEDO

Dono de mais de 21% 
do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasilei-

ro em 2019, o setor agro é 
essencial para a economia 
nacional, que deverá ser im-
pactada com o fechamento 
de temporário de comércios 
e indústrias. Além do valor 
de arrecadação e venda, é o 
agronegócio que abastece o 
país com alimentos.

Contrariando outros seto-
res da economia, o segmento 
em Uberlândia ainda não 
sofreu grandes impactos cau-
sados pela pandemia. Alguns 
produtores, inclusive, foram 
beneficiados com a variação 
do dólar e a valorização dos 
produtos.

“Se a gente fizer uma 
análise muito simplista, o 
agro não sofre muito. Em 
alguns setores a gente tem 
uma diversidade muito gran-
de de negócios. Se pegar as 
commodities, por exemplo, 
estão travadas. A maioria está 
precificada e com o dólar em 
alta acaba sendo positivo”, 
explicou o presidente do Sin-

dicato Rural de Uberlândia, 
Gustavo Galassi.

A grande preocupação, no 
entanto, é com a economia do 
país, com a queda de braço 
entre pessoas ligadas à saú-
de pedindo um isolamento to-
tal, enquanto outras entidades 
estão prevendo um problema 
econômico grave. 

“É uma coisa tão diferente, 
nova, que foge do que você 
pode planejar para daqui 
uma, duas semanas. Não 
gosto de falar que o Agro vai 
salvar o Brasil. Não, a gente 
vai ajudar, mas precisa ter 
uma dose de bom senso e 
equilíbrio na parte econômica 
senão será um caos maior 
do que a própria pandemia”, 
disse Gustavo.

Fazendo uma análise 
comparativa com outros seto-
res, o presidente do Sindicato 
Rural explicou que a reação 
entre os setores econômicos 
é bem distinta. “O que a gen-
te tem falado, trazido para o 
setor do comércio, industrial, 
serviços, a pancada deles vai 
ser mais rápida. Mas, a gente 
está vendo lá na frente que 
isso vai impactar em um todo, 
porque nossa reação é a mé-

dio e longo prazo. Por isso, eu 
acho que tem que haver uma 
sensibilidade. É hora de ter 
uma dose equilibrada de bom 
senso para dar continuidade 
na economia senão vamos 
ter problemas sérios”, disse 
Gustavo Galassi.

Ainda de acordo com Ga-
lassi, o setor não pode parar e 
os produtores seguem otimis-
tas. O Sindicato Rural realiza 
ações internas motivando 
os associados e mostrando 
que o trabalho deles deve 
continuar. O reflexo disso é o 
fluxo normal de atendimento 
aos produtores do sindicato. 

“Embora a gente esteja 
fechado, mas a parte interna, 
de atendimento ao associado, 
segue fluxo normal. Notas de 
vendas de produtos, comércio 
de bovinos, temos observado 
que isso não parou. Apesar 
de termos fechados os leilões 
por obrigação do decreto, 
a gente vê que os produto-
res têm feito sua parte. Os 
frigoríficos têm mantido o 
abate normalmente. Entre 
nós, engraçado, que está tudo 
positivo. Temos o sentimento 
de fazer a nossa parte”.

Dentro das lavouras e 
pastos, o novo coronavírus 
impactou de maneira distinta 
alguns setores. Enquanto uns 
estão em fase final de safra, 
com os produtos já comercia-
lizados, outros sofrem com a 
queda nas vendas.

Grande produtora de soja 
com aproximadamente 13 mil 
hectares de área plantada em 
Uberlândia, a Algar Farming 
é uma das empresas que 
aproveitaram o cenário atual 
do dólar em alta. Segundo 
o diretor-presidente, Marlos 
Alves, a princípio o impacto 
foi bastante positivo. Em fase 
final de safra, a empresa já 
colheu 70% da área de plantio 
e vendeu 95% da produção.

 “Assim como toda a ca-
deia, nosso impacto a curto 
prazo foi positivo, pois esta-
mos no momento de realizar 
receita e, com essa decolada 
do dólar, aconteceu que o 
nosso principal produto em 
reais, que é a soja, sofreu um 
aumento expressivo, quase 
10% de preço médio, pas-
sando de R$ 77 para R$ 86 
reais a saca”.

Além da alta no dólar, al-
guns fatores têm favorecido 
a produção e escoamento da 
soja. “Estamos no momento 
de colheita e até o momento 
não tem fechamento de porto. 
Com isso, as entregas são 
normais. Os problemas que 
temos tido são normais de 
qualquer outra safra, como o 
gargalo logístico, que não tem 
nada a ver com o coronavírus. 
Até então conseguimos tocar 
a vida normal”.

Mas, como medida de 
contingência, a empresa ado-
tou ações, como a compra 
de mais silos bolsa, usados 
para armazenar o grão no 
campo. “Compramos 30% a 
mais do que o habitual. Então, 
temos agora capacidade de 
estocar entre sete e oito mil 
toneladas em silos bolsa, que 
corresponde a 25% da nossa 
produção. É uma medida de 
contingência caso os portos 
vierem a fechar, o que ainda 
não aconteceu”, explicou 
Marlos.

Por se tratar de uma ma-
téria prima para muitos pro-
dutos alimentares, Marlos 
não acredita na retração da 
demanda. Porém, o grande 

impacto a médio prazo que 
a empresa pode sofrer é na 
hora de comprar os insumos 
para a próxima safra, que 
começa a ser plantada em 
novembro. “A alta no preço do 
insumo que tem base dólar na 
matéria prima. Por exemplo, 
defensivos agrícolas têm mo-
léculas com preço em dólar e 
causam o aumento na nossa 
formação de custo”.

Segundo o presidente da 
Algar Farming, parte da pró-
xima safra, inclusive, já está 
vendida. “Para isso, a gente 
já está tomando algumas 
medidas como, por exemplo, 
temos condições de fixar 
essa soja para a safra 20/21. 
A gente tem boa parte da 
nossa soja vendida, fixada, e 
nos dá uma segurança nesse 
ambiente”.

Por outro lado, alguns 
produtores encontram queda 
nas vendas. Gabriel Sorna 
tem uma propriedade com 
30 hectares de plantação de 
bananas em Uberlândia. Se-
gundo ele, houve uma queda 
de 20% nas vendas nesse 
período.

“Antigamente, entregava 
de 700 a mil caixas por sema-
na no Ceasa. Hoje entrego de 
500 a 600. Muito porque com-
pradores de fora não estão 
vindo. Teve uma mudança. 
Não estava tendo comerciali-
zação nas feiras livres, e este 
é outro cenário que prejudica. 
A gente reduziu a quantidade 
que está levando, para não 
perder, mas não paramos”.                                                                                                                                       

Segundo Gabriel, o mo-
mento ainda é de entressa-
fra, com uma produção mais 
baixa. Mas, a partir de maio 
começa a safra, com uma pro-
dução maior e não consegue 
segurar muito tempo a fruta 
no pé. “Algumas vezes dá 
para segurar, mas se começar 
a madurar no pé tem que tirar, 
não dá para deixar lá”.

Outra consequência do 
momento é o aumento de 
40% no preço da caixa de 16 
kg de banana, que passou de 
R$ 25 para R$ 35. Com isso, 
nem todo produto tem saída. 
“Mesmo com a não importa-
ção da fruta de outras regiões 
do estado, os vendedores es-
tão com produtos estocados. 
Essa semana, eu levei 650 
caixas para o Ceasa e sobrei 

com 45”.
Sobre o planejamento 

para um período maior da 
pandemia, o produtor afirmou 
que mesmo com a queda na 
quantidade de bananas ven-
didas, não está planejando 
nada diferente, pois ainda 
está tudo muito incerto. “A 
gente trabalha normal. Teve 
a queda, teve, mas não pa-
ramos e nem nos programa-
mos para frente porque é um 
cenário que não sabe quanto 
tempo vai durar”.

 � EVENTOS

Por causa dos decretos 
estadual e municipal, aten-
dendo a orientação da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), dois grandes eventos 
do agronegócio que aconte-
ceriam em Uberlândia foram 
adiados. 

A Feira do Agronegócio 
Mineiro (FEMEC), organiza-
do pelo Sindicato Rural de 
Uberlândia, aconteceria entre 
os dias 23 e 27 de março, e 
segundo o presidente Gus-
tavo Galassi, a nova data 
será marcada após definição 
dos poderes públicos sobre 
a liberação da realização de 
eventos.

“Nós seguimos aguar-
dando o desenrolar das li-
berações”. A diretoria e or-
ganização da FEMEC tem 
se reunido frequentemente 
analisando as possibilidades. 
Assim que tivermos uma or-
dem de governo, a gente vai 
tomar a decisão sobre a nova 
data. Por enquanto estamos 
aguardando. 

Já a FarmingShow, orga-
nizada pela Algar Farming, 
aconteceria no mês de abril 
e foi adiada para os dias 29 e 
30 de julho.

“Sabemos que o momento 
exige cuidados, e, pensando 
em todas as pessoas envolvi-
das, sejam elas expositores, 
colaboradores e visitantes 
da feira, mudamos a data 
para o final de julho, mas 
manteremos a organização 
e esperamos que grandes 
negócios aconteçam nesses 
dois dias de evento”, disse 
o diretor-presidente, Marlos 
Alves.

UBERLÂNDIA

Impactos em lavouras e eventos agro

ARQUIVO PESSOAL 

Produtor de bananas disse ter sofrido queda de 20% nas vendas
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Algar Farming 
aproveita 

cenário atual 
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em alta

 | APESAR DOS IMPACTOS NA ECONOMIA, 
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MOMENTO PARA REALIZAR NEGÓCIOS

Agronegócio 
sobrevive à 
pandemia
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IMPACTOS NA INFORMAÇÃO

Crise do coronavírus atinge imprensa
 | VEÍCULOS DE UBERLÂNDIA E REGIÃO RELATAM SOBRE ROTINA DIANTE DA CRISE E DE EXPECTATIVAS POR DIAS MELHORES

 � BRUNA MERLIN

Em tempos de crise, 
notícias verídicas são 
aliadas da população 

que quer e precisa se manter 
informada sobre as atualiza-
ções da situação que atinge 
vários setores e pessoas. É 
o caso da pandemia mundial 
do novo coronavírus. Veículos 
de comunicação funcionam 
dia e noite para levar infor-
mação aos cidadãos, mas 
assim como as escolas e os 
comércios, que estão parali-
sados, os jornais impressos 
nacionais e internacionais 
vêm enfrentando desafios, 
inclusive muitos já suspende-
ram as atividades.

Além da preocupação com 
a saúde dos funcionários que 
compõem as equipes de pro-
dução, venda e circulação de 
um jornal, outras situações 
fizeram com que diversas 
empresas de notícias mudas-
sem as estratégias de seus 
trabalhos. Exemplo disso é 
o Diário de Uberlândia, que 
precisou suspender parcial-
mente, desde o dia 24 de 
março, a tiragem do exemplar 
impresso que é distribuído 
para as bancas e assinantes.

Atualmente, a empresa 
conta com aproximadamente 
40 funcionários distribuídos 
nas áreas de produção, im-
pressão e logística do jornal. 
Com a crise, 80% da equipe 
recebeu férias coletivas e os 
responsáveis pela produção, 
como jornalistas e profissio-
nais de marketing e de ven-

das, aderiram ao home office.
“O Diário foi todo refor-

mulado para circular com 
editorias noticiosas há 5 anos. 
Antes disso, ele funcionava 
com a divulgação de classi-
ficados, mas nunca tivemos 
que passar por um momento 
desse em que precisamos 
repensar todas as nossas 
estratégias com a equipe”, 
explicou o proprietário da em-
presa, Felipe de Faria.

A gráfica que faz a im-
pressão do periódico funciona 
como outra empresa que tam-
bém recebe pedidos de fora. 
Com a paralisação do comér-
cio, a demanda de serviços 
foi diminuindo como um efeito 
dominó. Sendo assim, a me-
lhor alternativa foi travar parte 
da fabricação o que acabou 
impactando na quantidade de 
jornais impressos e entregues 
à população.

A expectativa de Felipe e 
da equipe é que a circulação 
total do conteúdo impresso 
volte na próxima terça-feira 
(7), mas a insegurança em 
relação ao que pode acon-
tecer futuramente com todas 
as mudanças é persistente. 
Apesar das circunstâncias, a 
edição impressa do jornal con-
tinua sendo feita diariamente 
com a distribuição de alguns 
exemplares em pontos de 
vendas. Além disso, a versão 
digital do jornal – arquivo em 
PDF - é enviada para os assi-
nantes por e-mail.

Outro ponto positivo, que 
dribla a situação catastrófica, 
é que o Diário de Uberlândia 
conta com um portal online 

(diariodeuberlandia.com.br) 
que é atualizado constante-
mente pela equipe de jornalis-
mo com as notícias da cidade. 
“Neste período de suspensão 
parcial da circulação do im-
presso tivemos um aumento 
de quase 100% de visitas no 
site. Ter esse recurso ajuda 
muito a manter as atividades”, 
concluiu o proprietário.

 � PARALISAÇÃO TOTAL

Ao contrário do veículo de 
comunicação de Uberlândia, o 
jornal Diário de Araguari sus-
pendeu totalmente as ativida-
des de produção e circulação 
do exemplar. A determinação 
foi anunciada aos funcionários 
no dia 23 de março.

Por meio de redes sociais, 
a editora responsável pelo jor-
nal, Vanessa de Araújo Klock, 
lamentou a situação que nun-
ca aconteceu no decorrer dos 
26 anos de história da empre-
sa. Segundo ela, a decisão se 
deu em razão, principalmente, 
para preservar a saúde dos 
sete colaboradores que foram 
dispensados até a volta das 
atividades.

“Além disso, é necessário 
pensar nos nossos leitores 
também. Visto que foi divul-
gado pelas autoridades sani-
tárias que o vírus permanece 
em superfícies por tempo 
considerável. Entendi ser 
prudente, pelo menos nesse 
primeiro momento, evitar a 
distribuição do papel jornal”, 
detalhou a responsável.

Inicialmente, Vanessa pla-
nejou a volta dos trabalhos 

para o dia 31 de março, mas 
o retorno foi adiado para a 
próxima segunda-feira (6). A 
editora acredita que, apesar 
dos riscos, é necessário re-
tomar as atividades, pois a 
comunicação é a única forma 
de conscientizar a população 
e o jornal tem essa função. 

“Penso que com responsa-
bilidade e tendo os cuidados 
necessários poderemos exer-
cer nosso papel tão importan-
te perante nossa comunidade. 
Mas, é claro que tudo será ob-
servado e se houver necessi-
dade de reverter a decisão em 
um futuro próximo, faremos”, 
disse Klock.

A preocupação com os 
próximos dias e meses tam-
bém atinge os colaboradores 
do jornal Diário de Araguari, 
que estão assustados com os 
perigos e também com as con-
sequências que podem surgir.

“Quanto ao futuro, esse 
literalmente o tempo dirá. O 
futuro é algo que precisare-
mos de muita resiliência e 
calma. Teremos que atuar, um 
dia de cada vez, para acompa-
nhar o passo a passo do país, 
o qual refletirá sobre como 
poderemos agir”, finalizou a 
jornalista.

 � NO MUNDO

O impacto econômico 
causado pela pandemia da 
Covid-19 e a necessidade 
de mudança para contornar 
os problemas refletem nos 
jornais do mundo inteiro. As 
principais cidades do Reino 
Unido perderam o único jornal 

impresso.
A JPI Media, que tem 

dezenas de títulos, informou 
a diversos veículos de comu-
nicação da nação que todos 
os exemplares impressos 
gratuitos entregues de porta 
em porta seriam temporaria-
mente suspensos. A decisão 
foi tomada devido aos de-
safios logísticos juntamente 
com o colapso no mercado 
de publicidade local. 

A rotina dos jornais im-
pressos bolivianos também 
foi modificada. Pelo menos 

três dos principais periódicos 
suspenderam as edições 
impressas durante o período 
de quarentena determinado 
pelo governo do país, que 
começou no dia 22 de março 
e vai até hoje.

Algumas das empresas 
continuaram os serviços de 
informação através de por-
tais online e redes sociais 
como Facebook, Instagram e 
Twitter. Os jornalistas foram 
submetidos ao teletrabalho 
para manter os leitores e a so-
ciedade da Bolívia informada.

CONTRATAÇÃO

SPDM abre processo seletivo para hospital
 � CAROLINE ALEIXO

O Hospital Santa Catarina 
deverá ser reaberto na pró-
xima semana para reforçar 
a rede pública de saúde em 
razão da pandemia da Co-
vid-19. O imóvel irá funcio-
nar como anexo ao Hospital 
Municipal de Uberlândia sob 
gestão da Associação Pau-
lista para o Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM), que já 
abriu processo seletivo para 
ocupar vagas de técnico de 
enfermagem na unidade.

Os profissionais serão 

convocados das listas de 
cadastro reserva dos pro-
cessos seletivos públicos 
vigentes, referentes aos 
editais 01/2018 e 01/2019. 
Segundo as informações 
da associação, estão sendo 
feitas seleções emergenciais 
para os cargos em que os 
cadastros reservaras se en-
cerraram. 

Todas as contratações 
necessárias serão feitas via 
SPDM e as remunerações 
são as mesmas já publica-
das nos editais em vigor. 
No momento, há cerca de 
200 vagas disponíveis para 

técnico de enfermagem  e os 
candidatos poderão enviar 
os currículos para o e-mail 
selecao.hospitalmunicipal@
hmmdolc.spdm.org. 

 � REMANEJAMENTOS

Fechado desde 2016, a 
unidade hospitalar será rea-
berta após requisição admi-
nistrativa feita pela Prefeitura 
de Uberlândia para poder 
utilizar o local em razão da 
situação de emergência. O 
hospital foi vistoriado e, com 
anuência do Ministério Pú-
blico, constatou que estaria 

apto a funcionar.
Como informado pelo 

Município ao Diário, também 
ocorrerá remanejamento de 
servidores para trabalha-
rem na unidade de saúde. 
A SPDM esclareceu que 
alguns funcionários do Hos-
pital Municipal serão realoca-
dos no anexo e, em virtude 
disso, ainda não há previsão 
do total de novas vagas.

Outras seleções deverão 
ser abertas posteriormente 
e divulgadas no site da ins-
tituição e na plataforma de 
empregos Indeed.

DIVULGAÇÃO

 CELSO RIBEIRO

Periódico de Araguari suspende produção temporariamente

Felipe Faria

VALTER DE PAULA/SECOM/PMU
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ANIVERSÁRIO
Comemorou nova ida-
de, na última semana, 
a empresária e muito 
querida pela socie-
dade uberlandense, 
Taís Bevilacqua. Feli-
cidades!

CURTI
Nota 10 para uma par-
cela da população que 
em meio a todo o caos 
que estamos vivendo 
nos últimos dias tem 
se desdobrado para 
promover campanhas 
para arrecadação de 
alimentos, materiais 
de higiene pessoal e 

roupas para os menos 
favorecidos. Tenho 
visto inúmeras mo-
bilizações solidárias 
acontecendo, princi-
palmente nas redes 
sociais. Aproveito o 
espaço também para 
enaltecer os famosos 
que estão usando de 
sua influência para 
também promover 
ações solidárias em 
prol do próximo. Pa-
rabéns. 

NÃO CURTI
Na contramão do texto 
anterior, é aterrorizan-
te saber que em meio 
a toda essa situação 
que estamos presen-

ciando existem pes-
soas que querem tirar 
vantagem para benefí-
cio próprio. Já comen-
tei aqui sobre exem-
plos de comerciantes 
que inflacionaram os 
preços de produtos de 
necessidade básica, 
tudo isso visando o 
lucro. Mas, hoje o meu 
“Não Curti” vai para 
aquelas pessoas que 
mesmo com toda as 
notícias, orientações 
e informações sobre 
o coronavírus ainda 
insistem em desres-
peitarem as regras 
impostas pelos órgãos 
públicos. Lastimável 
isso. 

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

REFLEXOS

Meio artístico sofre impactos com o vírus
 | MÚSICOS DE UBERLÂNDIA TÊM PREJUÍZOS COM FALTA DE SHOWS; TEATRO DEVE TER AGENDA RECHEADA NO 2º SEMESTRE

 � IGOR MARTINS

Por mais que muitos se-
quer percebam, a todo 
momento estamos con-

sumindo algum tipo de cultura. 
Seja assistindo a um filme no 
cinema ou em plataforma de 
streaming, ouvindo música no 
celular ou até mesmo lendo 
um livro, a arte está presente 
a todo instante na vida das 
pessoas. 

O crescimento da área 
cultural em Uberlândia fez 
com que isso se tornasse cada 
vez mais notado. Afinal, vários 
shows e eventos culturais têm 
acontecido na cidade, tornan-
do o município cada vez mais 
conhecido no meio artístico. 
Entretanto, com a chegada 
do novo coronavírus, a cultura 
uberlandense sofreu grande 
impacto. Apresentações fo-
ram canceladas ou adiadas, 
as casas noturnas fecharam 
temporariamente e quem pre-
cisa se virar são as pessoas 
que vivem diretamente da arte.

Quem sobrevive da mú-
sica, por exemplo, tem bus-
cado diferentes alternativas 
para continuar na ativa e ter 
o menor prejuízo financeiro 
possível enquanto durar o 
período de isolamento social 
em Uberlândia. E o caso do 
guitarrista Eduardo Lúcio, que 
vive única e exclusivamente 
do meio musical há 21 anos.

Após o decreto municipal 
que aumentou as restrições 
para isolamento e prevenção 
devido à Covid-19, o músico 
teve três shows cancelados 

e um adiado para setembro. 
Com esses quatro eventos, ele 
deixou de ganhar aproximada-
mente R$ 1.200, segundo os 
próprios cálculos.

Além de se apresentar em 
shows por meio da prestação 
de serviço a bandas e outros 
músicos, Eduardo também é 
professor de guitarra e violão. 
Com a quarentena, todas as 
aulas presenciais foram can-
celadas para evitar a prolifera-
ção do vírus. Uma alternativa 
pensada pelo profissional foi a 
disponibilização de um curso 
online ministrado por ele.

No curso, o aluno se ca-
dastra e uma aula é ofertada 
por semana, com várias video-
aulas referente a um capítulo. 
“Estou tentando estabelecer 
uma conexão online com 
os alunos. Tem sido difícil, 
porque eu não tenho essa 
tradição do online. A quaren-
tena está servindo para eu 
organizar essa nova etapa da 
minha vida. Não tenho outra 
fonte de renda que não seja a 
música”, disse.

 � TEATRO

O teatro não saiu ileso 
frente a todos os impactos 
causados pelo novo vírus. 
Além do adiamento do espe-
táculo “Rota”, da Cia Deborah 
Colker, a cidade precisará re-
alocar todas as apresentações 
para o segundo semestre. 
Segundo o produtor cultural 
Carlos Guimarães, os eventos 
previstos para acontecer no 
Teatro Municipal entre março 

e junho estão sendo transferi-
dos para ocorrer entre julho e 
novembro.

Ainda de acordo com Gui-
marães, conversas sobre 
cancelamentos e adiamen-
tos já vinham acontecendo 
mesmo antes do decreto de 
fechamento do teatro, diante 
do estado de alerta que já es-
tava tomando conta do Brasil 
na época. Isso gera um grande 
prejuízo não apenas para es-
petáculos, mas para todos os 
tipos de eventos culturais que 
aconteceriam no município, na 
opinião do produtor.

“Os setores de eventos e 
de turismo foram os primeiros 
a serem atingidos e são os que 
também não têm viés alterna-
tivo para se manterem sem a 
devida atuação. Em alguns 
casos da nossa programação 
já tínhamos passagens aéreas 
compradas. Mas sabe que 
não vejo ninguém lamentado 
isso? Não vejo os artistas, 
como alguns milionários fa-
zem, chorando com medo da 
falência. Acho que a arte tem 
em seu escopo essa premissa 
de valorização da vida, acima 
de tudo”, disse.

De qualquer maneira, Car-
los Guimarães espera um 
calendário cheio no segundo 
semestre na cidade, mesmo 
sabendo da possibilidade de 
prolongamento do fechamento 
do teatro devido à Covid-19. 
A Secretaria Municipal de 
Cultura já tem trabalhado 
nesse sentido e conseguiu 
reagendar tudo o que estava 
programado para acontecer 

no espaço cultural. “Não creio 
que haverá diminuição das 
atrações em cartaz no segun-
do semestre. Ao contrário, 
a tendência é que seja uma 
programação mais recheada, 
e tomara, com bastante pú-
blico. Imagino que as pesso-
as sairão dessa quarentena 
ávidas por eventos culturais 
e valorizando-os mais ainda”, 
falou à reportagem.

Segundo o produtor, a 
maneira como os artistas e 
agentes culturais sobrevive-
rão a esse momento é um 
fator preocupante. Em sua 
opinião, seriam necessárias as 
criações de políticas públicas 
para protegê-los, já que estão 
impedidos de trabalhar. O 
momento atual é de utilizar a 
criatividade artística a favor da 
vitória sobre esse inimigo invi-
sível, de acordo com Carlos.

Guimarães ainda disse 
sobre a reinvenção da arte e 
todo o poder que ela exerce 
em todo o mundo. Seja em 
crises mundiais, com doenças, 
conflitos políticos ou guerras, 
ela sempre emerge mais re-
vigorada. O produtor cultural 
elogiou as iniciativas de apre-
sentações de músicas ao vivo 
pela internet e presenciais em 
sacadas de prédios e con-
domínios, revelando muito a 
generosidade e solidariedade 
artísticas.

“A arte também tem o po-
der de alento às pessoas, ela 
produz esperança e revigora 
a vida. Por isso, tem sido tão 
buscada nesses momentos 
de quarentena. Os artistas, 

de um modo geral, ao menos 
os verdadeiros, aqueles que 
carregam a arte na alma, mes-
mo sem o retorno financeiro 
estão se doando para que a 
humanidade atravesse esse 
momento tão duro com mais 
leveza. Arte é isso, quase 
sempre, uma soma de doação 
e generosidade”, disse.

 � LIVES

“Se a gente faz show, ga-
nha. Se não faz, para de ga-
nhar. No meu caso, deixei de 
fazer 11 shows e consequen-
temente deixei de ganhar 11 
cachês, fora o restante do 
mês de março e abril e outros 
eventos particulares que foram 
adiados”. A realidade da can-
tora Ana Carol Naves é essa. 
Os impactos do fechamento 

de casas noturnas geram um 
grande prejuízo financeiro para 
grande parte dos músicos que 
vivem das “tocadas” em bares 
e locais culturais.

Seguindo as recomenda-
ções de isolamento social, 
Naves acredita que mesmo 
com todas as dificuldades o 
momento requer muito cuidado 
e respeito ao próximo. Durante 
a quarentena, ela tem feito 
lives diárias na rede social. 
O “In Casa com Ana Carol” 
acontece sempre às 17h e é 
possível ajudar com doações 
através do Instagram @ana-
carolnaves. “O pessoal tem 
gostado. Fiz mais amizades 
e os comentários, feedbacks 
e mensagens que recebo são 
de carinho e gratidão”, disse.

Leia mais sobre este as-
sunto no site do Diário.

ARQUIVO PESSOAL

Carlos 
Guimarães 
elogia 
solidariedade 
artística 
durante a 
pandemia

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Queridíssima Paula Vilela, destaque na 
página de hoje Taís Bevilacqua Guilherme Moura, Daniela Navarro e Igor Oliveiros
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.

Dudi Bastos
www.blogdadudi.com.br TOQUE DO DIA

Dicas para 
controlar a 
ansiedade

Bom dia!

A ansiedade é um estado caracteri-
zado por medo, apreensão, mal-estar, 
desconforto, insegurança, estranheza 
do ambiente ou de sie, muito frequen-
temente, pela sensação de que algo de-
sagradável está para acontecer.

Durante  a pandemia do novo coro-
navírus, muita gente vem sofrendo com 
este incômodo. Mas é possível contor-
ná-lo com algumas atitudes no dia a dia. 
Existem algumas alternativas naturais 
que podem nos ajudar a controlar a an-
siedade. Veja algumas delas:

1. Pratique atividades físicas: a for-
ma mais comum de controlar a ansie-
dade é a prática de exercícios. Praticar 
atividades físicas ajuda a lidar com 
estados de ansiedade, porque eleva a 
produção de serotonina, substância que 
aumenta a sensação de prazer. Cami-

nhar três vezes por semana, por pelo 
menos meia hora, já pode ajudar a li-
dar com a ansiedade. O momento da 
caminhada, além de ser um exercício 
para o corpo, também pode ser apro-
veitado para trabalhar a mente, como 
forma da meditação ativa. Quando 
você anda, pensa. A caminhada de 
meia hora é um movimento repetitivo 
e você acaba pensando nos pontos 
geradores de ansiedade que precisa 
trabalhar.

2. Reduza seu estresse diário: 
pessoas com tendência à ansiedade 
precisam reduzir o seu estresse diá-
rio e existem diversas formas de fazer 
isso. Muitas pessoas com ansiedade 
se beneficiam também de tratamentos 
alternativos como a homeopatia e o 
uso de florais de Bach. A ioga oferece 
ao praticante a possibilidade de apren-
der a controlar sua mente e seu corpo. 
Este controle é obtido através de uma 
combinação de técnicas respiratórias, 
corporais e de meditação. Tem como 
resultados o aumento da flexibilidade, 
fortalecimento dos músculos, aumento 
de vitalidade e maior controle sobre o 

estresse. Além da ioga, outra alterna-
tiva de controle da ansiedade são as 
massagens. 

3. Experimente controlar a respira-
ção: para reduzir as reações do siste-
ma nervoso autônomo, devemos fazer 
o controle da respiração. Isto pode 
ser feito compassando a respiração e 
inspirando lentamente pelo nariz, com 
a boca fechada. Ao inspirar, deixar o 
abdômen expandir-se, ou seja, estufar 
a barriga e não o peito. Depois, expirar 
lentamente, expelindo o ar pela boca. 
Isto pode ser feito em qualquer lugar, 
a qualquer hora. Além disso, quando 
você estiver em um ambiente silencio-
so e com possibilidade de ficar deita-
do, use uma técnica de relaxamento. 
O relaxamento combinado com a res-
piração diafragmática, certamente, re-
duzirá a respiração ofegante, a taqui-
cardia e o tremor.

4. Evite pensamentos negativos: 
em situações de ansiedade que se 
estendem por longos períodos, reco-
menda-se que a pessoa evite os pen-
samentos negativos ou catastróficos. 

Deve-se tentar dimensionar a gravi-
dade da situação, questionando a si 
mesmo se existe uma alternativa de 
análise, se estamos superestimando 
o grau de responsabilidade que temos 
nos fatos ou se estamos subestiman-
do o grau de controle que podemos 
ter. Uma vez avaliada a situação, 
devemos substituir os pensamentos 
sobre o evento temido, principalmen-
te os negativos. Sempre que um pen-
samento negativo se iniciar, devesse 
substituí-lo por outro pensamento 
qualquer, preferencialmente, agradá-
vel. Isto certamente não é fácil de ser 
feito, mas é possível e trata-se de um 
aspecto importante, pois os pensa-
mentos e as falas negativas agravam 
a situação, intensificando as respos-
tas autonômicas, como o mal-estar e 
o descontrole respiratório.

5. Mantenha o foco de atenção 
no presente: quando sua mente está 
dedicada integralmente ao momento 
atual, você tem total capacidade de 
análise, julgamento e ação; portanto, 
esta é uma boa forma de controlar a 
ansiedade. Quando a mente passeia 

aleatoriamente entre passado e futuro 
sem direcionamento para um planeja-
mento, você pode se perder nas ideias 
e a ansiedade pode iniciar ou piorar.

6. Seja mais organizado: quem 
vive na bagunça gasta tempo para 
achar o que precisa, acumula coisas 
sem utilidade, dificultando o bem-es-
tar e acaba por criar sentimentos de 
ansiedade. Trabalhar, estudar e viver 
em ambiente minimamente organi-
zado ajuda no equilíbrio emocional e 
controle da ansiedade. Além disso, 
pessoas com uma organização maior 
do seu tempo conseguem aproveitá-
-lo melhor, o que reduz muitos fatores 
causadores de ansiedade.

7. Esteja com quem você ama: 
conviver com pessoas queridas da 
família, amigos e conhecidos que se 
tenha afinidade faz toda diferença na 
qualidade de vida. A companhia de 
quem amamos é especial para nosso 
emocional. Quem está bem vive mais 
relaxado e menos ansioso.

Boa semana!

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

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Atividades em grupo e trabalho 
em equipe farão bem para seu 
ego. Você é o único que corre o 
risco de desgastar as pessoas ao 
seu redor.

Você vai se preparar para respon-
der as questões urgentes, sem 
hesitação ou rodeios. Não se se-
gure.

Há tantas coisas acontecendo ao 
seu redor que você só tem um 
desejo: ficar sozinho, o que você 
realmente vai precisar.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Você terá a oportunidade de mu-
dança e de manter a sua distân-
cia. Escape sem se sentir culpa-
do. Você precisa ficar sozinho na 
calma completa para recarregar 
suas baterias.

Se você tiver que trabalhar hoje, 
vai achar difícil manter o foco. As 
discussões vão predominar. Seus 
desejos o estão impedindo de 
manter seus esforços equilibrados 
e isso é desgastante.

O seu radar emocional estará ex-
tremamente aguçado e fará com 
que você seja seletivo. Não se 
afaste.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você vai ouvir fofocas maliciosas 
para as quais não deve dar impor-
tância a fim de evitar disputas. Se-
ria uma boa ideia se dar um tempo 
longe da agitação ao seu redor.

Motivado e otimista, você será 
perfeito para treinar as pessoas 
ao seu redor, é hora de lutar por 
sua causa, você está lutando para 
manter o ritmo. Não se preocupe 
com nada.

Você está finalizando um ciclo, é 
hora de acabar com todo o traba-
lho de administração que resta fa-
zer. Você precisa dormir um pou-
co para recarregar suas baterias.

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

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.

Você está atraindo novas amiza-
des que serão um trunfo para o fu-
turo. Esteja aberto a novas ideias. 
Você sente a necessidade de mo-
derar suas ações e isso é bom.

Ser generoso demais pode levar 
a algumas despesas imprudentes, 
não exagere. As pessoas vão fi-
car com ciúmes de sua boa forma 
hoje.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

CINEMA

DIVULGAÇÃO

Em conversa com a atriz Amy Schumer em um podcast, o diretor do longa “Era 
uma Vez em... Hollywood”, Quentin Tarantino, 57, revelou que durante as gravações 
do longa indicado ao Oscar, o galã Brad Pitt, 56, passou por um momento de timidez. 
Pitt interpretou o personagem fictício, Cliff Booth, que teve um momento bastante pecu-
liar no filme. Em uma cena que ficou sem camisa, em cima de um telhado, o ator exitou 
exibir o corpo. Tarantino, por sua vez, preciso convencer o astro a gravar o momento. 
“Foi engraçado porque, na verdade, Brad em público é meio tímido com coisas assim”, disse. 
“Ao mesmo tempo ele sabe exatamente que é preciso. Eu digo: ‘Então, eu estou 
pensando que talvez você desabotoe a camisa havaiana e depois tire a camiseta. E 
ele estava, tipo: ‘Sério? Você quer que eu passe por toda essa besteira de botão? 
Vou tirá-la daqui a pouco e você verá. Vamos!”, contou sobre o diálogo com Pitt. 
Vale lembrar que o ator venceu a categoria de Melhor Ator Coadjuvante do Globo de Ouro 
2020, pelo seu papel em “Era Uma Vez em... Hollywood”. Brad Pitt concorreu com grandes 
nomes da dramaturgia, entre eles Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks, e Anthony Hopkins. 
Essa foi a primeira vez em mais de 20 anos de carreira, que Pitt venceu o Globo de Ouro.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

FUTSAL E O CARINHO PELA 
GRANDE NILVA LAMOUNIER 

Logo em 2004, Nilva Lamounier de Faria, então direto-
ra da Escola Estadual Segismundo Pereira começou um 
projeto, que chamamos de Futsal Feliz. Na época eu tinha 
14 anos de idade, então começou uma história de suces-
so, aliás, de muita cooperação e desenvolvimento para 
diversas crianças. 

Foram anos como diretora da Escola Estadual Segis-
mundo Pereira e também presidente da Associação de 
moradores do Bairro Santa Mônica. Dona Nilva Lamounier 
assistencializou mais de mil crianças nesses anos todos.

O projeto funcionava dentro da Escola, tínhamos uma 
grande grade de treinos e aconteciam em horários pós tur-
no, onde a criança estudava e treinava futebol. Dali, surgia 
a ideia de termos a Escola Estadual disputando o Cam-
peonato Mineiro de Futsal, foram anos fantásticos, foram 
anos de muitos títulos. 

Foram finais contra o Praia Clube, Atlético Mineiro, Mi-
nas Tênis Clube e diversas equipes de Minas Gerais. 

Tudo era pago vendendo bola de sorvete, parceiros 
que acreditavam no trabalho e pais. Muitos pais.

Anos mais tarde, Dona Nilva teve que se aposentar, 
compulsoriamente, mas o projeto não parou. Foram mais 
2 anos no 17° Batalhão de Polícia Militar, a saúde já não 
era a mesma, os custos estavam dobrando e, quando 
esperávamos o fim, surgiram pais que se dispuseram a 
ajudar e fundamos o Uberlândia Futsal e, há 2 anos, a 
maior Uberlândia Academy juntamente com Pró Humanos 
e todo seu trabalho social.

Dona Nilva é e tem sido a referência.
Mãe, mulher, diretora, professora, além de ser alguém 

que se destacou em alimentar sonhos.
O Futsal da cidade de Uberlândia deve a alguém que 

fez e plantou inúmeras sementes.
Nilva Lamounier é mãe, é alguém que nos emociona. 

Quando começamos, ela conseguiu atingir todas as clas-
ses sociais. Sem saber nada de futsal, ela deu carta bran-
ca para o desenvolvimento do esporte e a inclusão social. 
Na época, a Escola Estadual Segismundo Pereira chegou 
a jogar finais de Campeonato Mineiro. Essa mulher é a 
nossa história, é a minha história, sinto profunda gratidão.

O futsal aprendeu a te amar!
Muito obrigado.
Viva para sempre todas as lembranças. 

Paixão Futebol
Dos pisos de cimento à 
elite do vôlei nacional
 | TÉCNICO HONORATO LEVA EQUIPE DA ACADEMIA DO VÔLEI À SUPERLIGA A

 � SÍLVIO AZEVEDO

No ano em que completa 
de 20 anos em Uber-
lândia, a Academia do 

Vôlei/Gabarito/Start Química 
garantiu uma vaga na elite 
do voleibol masculino nacio-
nal, após terminar a fase de 
grupos da Superliga B em 
segundo lugar e a competição 
ser encerrada por causa do 
surto de coronavírus no Bra-
sil. Um prêmio para a história 
de luta e crescimento do seu 
fundador e técnico, Manoel 
Honorato.

Vindo da Paraíba no final 
dos anos de 1990, Manoel 
trouxe para Uberlândia um 
conceito de uma organização 
que promova o voleibol como 
ressocialização e a criação de 
equipes de alto-rendimento, 
disputando diversas compe-
tições de níveis estaduais e 
nacionais.

“A Academia do Vôlei é 
uma Organização Não-Gover-
namental que trabalha com 
duas vertentes. A primeira 
é um trabalho social, tirando 
pessoas das ruas, dando uma 
inserção social através do vô-
lei. A segunda é o rendimento 
mesmo, disputar as compe-
tições. Hoje, Uberlândia tem 
52 títulos estaduais em várias 
competições, inclusive Cam-
peonato Mineiro, e seis de 
Campeão Brasileiro. Jogou 
Ligas Universitárias Nacio-
nais, Jogos Universitários 
Brasileiros (Jubs)”.

Para a disputa da Su-
perliga A, a Academia do 
Vôlei trabalha para começar 
o planejamento financeiro. 
“O primeiro passo está sen-

do catalogar informações 
para termos uma noção do 
orçamento que precisaremos. 
Temos que fazer um projeto 
sólido, consolidado, e que 
todas as pessoas envolvidas 
nesse projeto têm que enten-
der que no primeiro momento 
a gente tem que entrar para 
permanecer na elite e não, já 
no primeiro ano, descer”.

 � TRAJETÓRIA

Até a inédita classificação 
para a Superliga A, foram 
11 anos de muitas batalhas 
e inúmeras conquistas. “Du-
rante esse período tentamos 
entrar na Superliga, que a 
CBV antes dava outros meios 
para se ter o acesso. Em 2016 
ganhamos o direito de jogar 
a Superliga B após sermos 
campeões da Liga Nacional 
sub-23, disputada em Maceió 
(AL). Foram quatro partici-
pações até conseguirmos o 
acesso. Então na história, 
jogamos duas vezes a séries 
C e quatro anos a B“.

Para chegar ao ápice do 

vôlei nacional, Manoel conta 
que passou por muitas difi-
culdades no início do projeto, 
como falta de locais apro-
priados para treinar, poucos 
recursos financeiros e mais 
profissionais para ampliar o 
corpo técnico.

“A maior dificuldade eu 
diria que foram espaços para 
treinamento. A gente chegou 
a treinar em vários poliespor-
tivos com piso de cimento 
durante alguns anos. Mas, em 
julho de 2018 inauguramos 
uma sede própria, construída 
com recursos de Termos de 
Ajuste de Conduta do Minis-
tério Público do Trabalho. 
Um ginásio de excelência, 
situado no bairro Cidade 
Jardim, inclusive com o piso 
taraflex, que poucos clubes 
no país têm”.

O segundo obstáculo foi 
conseguir patrocinadores. 
Atualmente duas empresas 
estampam suas marcas nos 
uniformes das equipes de 
competição e no ginásio.

“Temos dois patrocinado-
res muito fiéis, a Start Quími-

ca, que já está seis anos com 
a gente, e o colégio Gabarito 
há sete. Duas empresas 
idôneas e fiéis. Mas, ainda o 
fluxo de dinheiro para essa 
equipe é muito pequeno ago-
ra para ter a base, que conta 
com 280 atletas que disputam 
competições como os Jogos 
Estudantis, campeonatos da 
Confederação Brasileira de 
Desporto Escolar (CBDE), 
Campeonato Mineiro de Clu-
bes, campeonatos universitá-
rios, brasileiro universitário”.

A outra dificuldade é a 
composição do corpo técnico 
das equipes, que hoje conta 
com apenas quatro profissio-
nais. “A gente tem ainda uma 
comissão técnica um pouco 
restrita. Vamos tentar pedir 
ao poder público que auxiliem 
nessa empreitada. Por isso, 
eu acredito que as principais 
dificuldades que tivemos 
nesse tempo foram espaço, 
patrocínio e pessoal”, disse 
o técnico.

Leia mais sobre o assunto 
no site do Diário.

CONQUISTA

PIETRA VITÓRIA
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PRECISA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS?

SOLICITE OS SERVIÇOS 
A DISTÂNCIA
SEJA PELA CENTRAL ELETRÔNICA, CELULAR, E-MAIL OU 
SITES DAS SERVENTIAS, CONTINUA SIMPLES PEDIR UMA 
CERTIDÃO OU REGISTRAR SUA PROPRIEDADE.

OS CARTÓRIOS ESTÃO TRABALHANDO PARA DEFENDER A 
SAÚDE DA POPULAÇÃO E MANTER EM FUNCIONAMENTO 
UM SERVIÇO ESSENCIAL PARA A ECONOMIA.  
PODE CONTAR COM A GENTE O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições

legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 009/2020, na modalidade
"CONCORRÊNCIA PÚBLICA" do tipo "Menor Preço Global", dia 11 de maio de 2020 às
09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro
Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa contratação de empresa especializada para execução de obras
e serviços destinados à implantação e construção de uma Estação Elevatória de Esgoto no bairro
Aclimação, no município de Uberlândia, durante o ano de 2020, em atendimento à Diretoria Técnica,
estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. VISITA TÉCNICA: A licitante interessada em
participar da licitação poderá visitar os locais/localidade dos serviços, o que deverá ocorrer com
anterioridade à apresentação dos envelopes, em período compreendido entre a data subsequente à
publicação do edital e dois dias antes à abertura da sessão pública; para inteirar-se dos aspectos
referentes à sua execução. A realização da visita técnica será acompanhada por agente pertencente ao
corpo técnico do DMAE. Em não realizando a visita, deverá a empresa interessada declarar que tem
pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. Uberlândia (MG), 03 de abril de 2020.
Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE
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GRANJA MARILEUSA LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS S/A 
CNPJ/MF: 19.429.845/0001-25 - NIRE: 313.001.063-81

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na avenida Floria-
no Peixoto, n.º 7001, bairro Granja Marileusa, CEP. 38.406-642, no dia 02 de abril de 2020, às 14:00 (quatorze) horas. 
02. Convocação: Por meio do Diretor Presidente, todos os acionistas foram regularmente convocados para a presente 
Assembleia. 03. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 04. Mesa: Presidente da Mesa, 
Luiz Alexandre Garcia. Secretária “ad hoc”, Keliane Rodrigues Siqueira. 05. Deliberações: (todas as deliberações 
foram aprovadas por unanimidade): a) Aprovado o cancelamento da proposta de redução de capital social nos termos 
das publicações ocorridas nos jornais: Diário Oficial e Diário de Uberlândia, no dia 08.05.2019, às páginas 22 e A5. b) 
Aprovada a redução do capital social da Sociedade, conforme proposto pela Diretoria, passando de R$ 2.001.107,37 
(dois milhões, e um mil e cento e sete reais e trinta e sete centavos), para R$ 1.688.826,62 (um milhão, seiscentos e 
oitenta e oito mil, e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), ou seja, uma redução de R$ 312.280,75 
(trezentos e doze mil, duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), sem o cancelamento de ações, mediante 
restituição à acionista, Árvore S/A Empreendimentos e Participações, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na avenida Floriano Peixoto, n.º 7001, parte 01, bairro Granja 
Marileusa, CEP. 38.406-642, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 66.444.548/0001-39, NIRE 313.000.094-32, dos imóveis 
relacionados no laudo de avaliação acostado à presente ata, passando o art. 5º caput do Estatuto Social, em virtude 
desta redução de capital, a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social inteiramente subscrito e integra-
lizado é de 1.688.826,62 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois 
centavos), dividido em 981.515 (novecentos e oitenta e uma mil, quinhentas e quinze) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal.” 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-
-se a presente ata. Assinam a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da 
Mesa Sr. Luiz Alexandre Garcia, a Secretária “ad hoc” Sra. Keliane Rodrigues Siqueira, e os acionistas Árvore S/A 
Empreendimentos e Participações e Luiz Alexandre Garcia. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica 
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Keliane Rodrigues Siqueira, na qualidade de Secretária “ad 
hoc” e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada, certificando que a mesma é cópia 
fiel da ata transcrita em livro próprio. Uberlândia-MG, 02 de abril de 2020.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brB4

FERRAMENTA MOSTRA 
percentual no Brasil
 | ÍNDICE CHEGOU AO MAIOR PATAMAR, DE 69,9%, NO ÚLTIMO DIA 22 DE MARÇO

 � FOLHAPRESS

A partir de uma base de 
dados com cerca de 
60 milhões de disposi-

tivos móveis de todo o Brasil, 
uma empresa de segurança 
da informação e antifraude 
criou um índice de isolamento 
social. A ferramenta permite 
mapear a movimentação de 
pessoas dia a dia, o que pode 
ajudar na elaboração de ações 
preventivas de combate a pan-
demia do novo coronavírus.

A média nacional do índice 
aponta para um crescimento 
da taxa de isolamento dos 
brasileiros a partir do dia 14 
de março, quando autoridades 
públicas passaram a tomar 
medidas de restrição para pre-
venir a expansão da doença 
pelo país.

O maior percentual de 
aparelhos em casa no mês de 
fevereiro, por exemplo, foi de 
37,9%, no feriado de Carnaval 
(25/02). O índice chegou ao 
maior patamar, de 69,9%, no 

último dia 22 de março, já com 
os incentivos ao isolamento 
social.

O último registro da em-
presa é de quinta-feira (2), 
quando a média nacional foi 
de 58,9%. Os menores per-
centuais foram dos estados de 
Tocantins (51,2%) e Roraima 
(53,1%). Já Goiás (65%), 
Pernambuco (60,9%) e Rio 
Grande do Sul (60,9%) tinham 
as maiores taxas de aparelhos 
em casa.

A In Loco, empresa respon-
sável pela ferramenta, fechou 
parcerias com os governos de 
seis estados (Minas Gerais, 
Santa Catarina, Amazonas, 
Alagoas, Pará e Paraíba), e 
com a prefeitura do Recife. 
O governo do Mato Grosso 
do Sul também divulgou nes-
ta quinta que vai utilizar as 
estatísticas, disponibilizadas 
gratuitamente. Os dados es-
tão disponíveis no site https://
www.inloco.com.br/pt/.

A ideia é que os órgãos 
públicos utilizem as informa-
ções para trabalhar em ações 

direcionadas, como enviar 
carros de som para alertar a 
população de determinada 
localidade sobre a importância 
do distanciamento social e 
orientar para as medidas de 
higiene de combate ao novo 
coronavírus.

Segundo a In Loco, a tec-
nologia respeita a privacidade 
de dados do usuário, pois não 
são coletadas informações 
pessoais e não é possível 
identificar diretamente os usu-
ários dos aparelhos mapea-
dos. O único dado captado e 
analisado é a localização e os 
relatórios gerados e enviados 
a órgãos públicos contêm ape-
nas informações cartográficas 
e estatísticas.

Publicamente, a empresa 
se comprometeu em excluir 
os dados após o término da 
pandemia.

A In Loco afirma que a 
tecnologia é 30 vezes mais 
precisa do que o GPS e se 
baseia num software integra-
do a aplicativos de parceiros 
da empresa, utilizado para 

ISOLAMENTO SOCIAL

segurança, autenticação e 
contagem de visitas a estabe-
lecimentos.

As informações são crip-
tografadas e agregadas por 
bairro. São então transfor-
madas em estatísticas de 
movimentação do grupo de 
pessoas naquela localidade. 
Assim, quanto maior o núme-
ro de indivíduos entrando ou 
saindo de determinada região, 
mais baixo o isolamento.

A tecnologia permite tam-
bém enviar alertas para as 
pessoas via aplicativos do 
governo, como os de trans-
porte público, por exemplo. 
Nesse caso, o usuário vai 
receber uma mensagem in-
formando que o dado será 
utilizado exclusivamente para 
o combate à disseminação 
do novo coronavírus e terá a 
opção de compartilhar ou não 
a localização.

A In Loco pretende criar 
outras ferramentas de enfren-
tamento ao novo coronavírus, 
como um mapeamento de 
aglomerações para direcionar 
medidas de dispersão. Se-
gundo a empresa, por meio 
dos aparelhos, já é possível 
identificar um grande número 
de pessoas reunidas em de-
terminada localização.

PANDEMIA NO BRASIL

REFLEXO SERÁ NAS
próximas semanas

O diretor do Instituto 
Butantan e membro do 
Comitê de Contingência 
do Coronavírus, Dimas 
Covas, disse ontem que 
o tamanho da pandemia 
de Covid-19 no país será 
percebido já nas próximas 
semanas.

“Nas duas ou três se-
manas vamos conhecer 
exatamente o tamanho 
dessa pandemia. Estamos 
no começo dela e vamos 
saber [nessas próximas 
semanas] se vamos en-
contrar um Everest [mon-
tanha de maior altitude do 
mundo] ou um monte mais 
suave”, disse ele.

Segundo o governador 
de São Paulo, João Do-
ria, abril será um mês de 
muita tristeza para os bra-

sileiros. “Lamentavelmente, 
estamos no mês mais duro, 
mais agudo, mais difícil da 
crise do coronavírus. Será um 
mês de notícias tristes para 
os brasileiros. Temos que ter 
consciência disso e a capaci-
dade de reconhecer de que 
este será o mês mais difícil da 
nossa crise. O embasamento 
para isso é científico”, falou 
Doria ontem, em mais uma 
das entrevistas que ele está 
dando diariamente na sede 
do Palácio dos Bandeirantes.

Por isso, acrescentou Do-
ria, o importante é manter, no 
momento, o isolamento social. 
“Fiquem em casa”, ressaltou.

São Paulo tem, até ontem, 
3.506 casos confirmados e 
214 óbitos por Covid-19, com 
395 pacientes internados 
em regime de tratamento 
intensivo e 489 em regime de 
enfermaria.

 � AMOSTRAS PARADAS

De quinta-feira (2) para 
ontem, São Paulo conseguiu 
analisar mais 87 amostras de 
pessoas que morreram no es-
tado com suspeita de corona-
vírus e cujo exame estava pa-
rado, aguardando resultado. 
Do total de análises, 26 deram 
diagnóstico positivo para o 
novo coronavírus. Na quinta, 
já haviam sido analisadas 
93 do total de 201 amostras 
que estavam paradas. Com 
isso, até este momento, São 
Paulo conseguiu analisar 180 
dessas amostras.

Doria negou ontem que 
São Paulo esteja deliberada-
mente escondendo dados so-
bre os casos de Covid-19 no 
estado. “Não há nenhuma in-
formação omitida, escondida 
ou deliberadamente retardada 
para a opinião pública. Temos 
aqui uma guerra de saúde, 
uma guerra econômica e 
uma guerra de informação. E 
vencer a guerra de informação 
é fornecer informações corre-
tas, precisas e transparentes”, 
disse Doria.

A ideia, disse Covas, é 
tornar a notificação dos casos 
de coronavírus automática em 
São Paulo. “Na questão dos 
testes, nós vamos colocar 
isso online. A ideia é que fez 
o teste, ele já caia direto na 
rede”, falou ele.

 � AGÊNCIA BRASIL

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL
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Construa sua vida 
diferente – COVID

Eis que chegou um “bicho” invisível, 
causou uma mudança, literalmente, no 
mundo todo, espalhou o desespero, vi-
rou nossas vidas do avesso e ainda nem 
mostrou sua pior face. Porém, ele vem 
cumprir um papel importante que é te fa-
zer refletir e construir uma vida diferente 
a partir de agora.

Observe ao redor, sem ir longe, per-
ceba os mínimos detalhes dentro da sua 
casa, da sua família, dos seus filhos, 
pais, avós, enfim, OLHE e, o mais im-
portante, ENXERGUE quem está ao seu 
redor. Perceba a oportunidade que está 
em suas mãos, de se refazer como pes-
soa, mudar atitudes, falar do seu amor, 
se reinventar como profissional e, princi-
palmente, como ser humano. Releve as 
palavras mal ditas, respire antes de falar, 
pense 15 vezes antes de soltar aquele 
veneno destilado na sua língua, reflita e 
não gaste tanta energia com brigas e in-
trigas que só te atrasam e provocam o 
mal que existe em você. Nesse momen-
to, propenso a brigas e discussões, faça 
diferente, se cale, escute seu coração re-
moído, controle o ódio, a angústia, seu 
estômago revirado pelo medo, raiva e 
desespero e não diga nada, se recolha 
à reflexão de que brigar só piora uma si-
tuação que já é bastante difícil. Mas aí o 
outro, que está bem ali ao lado, louco por 

[...] o que temos no momento é um 
contexto social e histórico muito complexo, 

que nos proporciona momentos de 
autoconhecimento para sermos pessoas 

melhores, mais amáveis, solidárias e 
responsáveis com o bem estar comum

Pensar que você vai simplesmente virar 
uma chave no comportamento e acordar 
pleno e transformado é a pior ilusão de 
todas.

Você tem que se esforçar todos os 
dias e algumas vezes vai sofrer e querer 
“chutar o balde”, talvez até o faça, faz 
parte, mas não dá mais para voltar a se 
comportar como antes, tudo isso tem que 
servir para te impulsionar a ser melhor 
para você e para os outros. Além disso, 
querer que todo mundo mude também 
não resolve. Faça por você, sem esperar 
absolutamente nada de ninguém, por-
que NINGUÉM TE DEVE NADA. Dói ler 
isso, eu sei, tendemos a achar que se 
mudamos, fazemos melhor ou diferente, 
o outro tem que se esforçar e fazer tam-
bém. Esquece, não é assim que funcio-

na. Faça sua parte e não espere que os 
outros o façam. Se quiser dar uma indi-
reta, compartilha esse texto, vai que a 
pessoa se toca e melhora também, mas 
não espere esse acontecimento, somos 
livres para escolher e podemos querer 
ficar iguais, cabe a você suas atitudes e 
ao outro as dele. Faça sua parte.

Enfim, o que temos no momento é um 
contexto social e histórico muito comple-
xo, que nos proporciona momentos de 
autoconhecimento para sermos pesso-
as melhores, mais amáveis, solidárias e 
responsáveis com o bem estar comum. 
Repense suas atitudes, consuma de ma-
neira consciente, não desgaste sua saú-
de mental com pensamentos negativos 
e, principalmente, procure ser e fazer 
melhor.

uma briga, te provoca, te instiga, “cutuca 
a onça com vara curta”, o que fazer com 
ele? Saia de perto, se tranque no banhei-
ro, respira e não pira. Quando a raiva 
passar diga: eu não quero brigar e, mais 
uma vez, se cale. O mundo está te mos-
trando que precisamos mudar, pegue 
essa oportunidade e aproveite. É aquela 
máxima do cavalo selado, que passa na 
frente e você tem que montar. 

Essa semana, uma pessoa me disse 
que estava assustada com a quantidade 
de lixo produzido na sua casa. Olha que 
situação cotidiana que poucos percebem. 
O lixo dela, provavelmente, está na mes-
ma quantidade, mas como trabalha fora, 
come em restaurantes e quase não fica 
em casa, antes não percebia o impacto 
que causava na natureza. O lixo dela e 
dos conviventes domiciliares ficavam es-
palhados em diversos locais ao longo do 
dia, então era fácil viver sem perceber 
que um pouquinho da destruição natural 
também está nas mãos dela. Essa pes-
soa poderia simplesmente ignorar o fato 
e seguir a vida, pensando que tudo bem, 
todo mundo é responsável. Mas não! Ela 
exclamou: EU PRECISO DIMINUIR MEU 
CONSUMO! Ali pude perceber claramen-
te uma atitude positiva frente a esse con-
texto social imposto por um parasita de 
DNA e, por dentro, aplaudi aquela pes-
soa e senti orgulho alheio.

Atitudes simples, porém, constantes 
são as que nos transformam. Não es-
tou dizendo que é fácil, porque não é. 

DESAFIO

Pais viram professores em quarentena
 | COM MAIS TEMPO LIVRE, TENDO AULAS ONLINE EM CASA, FILHOS EXIGEM MAIOR ATENÇÃO NESTE PERÍODO DE ISOLAMENTO

 � FOLHAPRESS

Durante a quarentena, 
a terapeuta Vanessa 
Favero, de 42 anos, 

incluiu mais uma tarefa a sua 
longa rotina de atividades 
em casa: a de professora 
dos filhos. Pela manhã, ela 
acompanha o filho Theo, 5, 
nas aulas e tarefas escolares 
a distância. À tarde, é a vez 
de ajudar nas lições da mais 
velha, Pietra, 9.

“Tento só ajudar e orientar, 
mas acabo fazendo o papel 
de professora também. O 
ensino a distância ajuda a 
manter as crianças aprenden-
do, mas eles não conseguem 
fazer sozinhos”, contou. A 
escolha de muitos colégios 
particulares de continuar 
as atividades escolares em 
casa, durante a suspensão 
das aulas presenciais em 
enfrentamento a epidemia 
do coronavírus, tem trazido 
novos desafios às famílias.

Com pouca ou nenhu-
ma experiência anterior das 
escolas na modalidade à 
distância, especialmente nas 
etapas da educação infantil 
e anos iniciais do ensino 
fundamental (do 1° ao 5° 
ano), os pais relatam ter 
assumido a difícil tarefa de 
atuar como mediadores das 
atividades propostas. Os 
colégios admitem que ainda 
estão buscando as melhores 
estratégias e que o modelo 
deve passar por ajustes nas 
próximas semanas.

Vanessa contou que a 
divisão dos horários em casa 
foi estabelecida ao perceber 
que teria de acompanhar 
as atividades das crianças 
enviadas pelo colégio Santa 
Maria, na zona sul de São 
Paulo. “Não é o ensino a dis-
tância como a gente imagina, 
em que a professora entra ao 
vivo e explica o que a lição 
propõe e tira dúvidas dos 
alunos. Principalmente para a 
mais velha, que recebe uma 
lista de tarefas. Eu preciso ler, 
orientar, imprimir para que ela 
possa responder no papel, já 
que não está acostumada a 
escrever no computador.”

A orientadora Karina Ra-
mos, do Santa Maria, diz que 
o objetivo das atividades pro-
postas nesse momento não é 
dar continuidade ao conteúdo 
escolar programado para o 
ano, mas ajudar no desenvol-
vimento das crianças durante 
o período de isolamento. 
“Queremos que eles mante-
nham o vínculo com a escola, 
com o conhecimento. Não 
é uma preocupação com o 
conhecimento formal, depois 
nós recuperamos esse tem-
po. Mas estamos aprendendo 
a desenvolver junto com as 
famílias.”

 � CONVÍVIO

Sem contato com os co-
legas de classe, os pais 
também relatam perceber 
os filhos pequenos mais de-
pendentes e exigindo mais 
atenção. Desde que as aulas 

foram suspensas, a gestora 
Soraia Felix, 35, já identifi-
cou algumas mudanças no 
comportamento da filha Ma-
nuela, 5.

“Antes, ela fazia as lições 
de casa, pintava e desenhava 
sozinha por um tempo. Agora, 
pede a minha atenção o dia 
todo. Acho que por estar se 
sentindo só, com saudade 
dos amigos”, contou. Outro 
dia, a lição enviada pela es-
cola pedia para desenhar o 
que mais gostaria de ganhar 
de presente da fada do den-
te. Manuela contou a mãe 
desejar que o coronavírus 
vá embora e se desenhou ao 
lado dos amigos de sala.

César Marconi, diretor do 
colégio Mary Ward, no Tatu-
apé, onde Manuela estuda, 
disse que os professores têm 
dialogado com as famílias 
para entender quais adapta-
ções são necessárias à nova 
rotina domiciliar. “Os pais 
têm elogiado muito os vídeos 
gravados pelos professores, 
porque as crianças estão sen-
tindo falta desse convívio e 
também porque elas seguem 
as instruções que são dadas 
na gravação. Então, devemos 
investir mais nisso.”

A biomédica Evelyn Na-
varro disse que seu filho 
Vitor, 4, espera ansiosamente 
todos os dias pelos vídeos 
dos professores. Para ela, 
a escola deveria oferecer 
mais gravações, mesmo com 
atividades parecidas ou que 
não abordem conteúdos es-
colares. “Agora o importante 

não é o que ele vai aprender 
de conhecimento formal, 
mas que se mantenha ativo, 
ocupado, estimulado em um 
momento de tantas priva-
ções. Fico preocupada em 
como o confinamento pode 
mexer com ele.”

Ela também disse ter per-
cebido que desde o início do 
isolamento Vitor está mais 
dependente e demandando 
mais atenção dos pais, além 
de ter desenvolvido novos 
medos. “Ele está mais agar-
rado a nós, começou a ter 
medo de escuro. Pode ser 
apenas algo da idade, mas 
em um momento tão difícil a 
nossa preocupação tem que 
ser com a saúde das crianças 
e acho que as escolas podem 
ajudar mais nisso.”

O que os pais têm perce-
bido mais incomodar os filhos 

é a falta de convívio com os 
colegas e com crianças da 
mesma idade, levando as 
escolas a pensar em formas 
de colocá-los em contato. O 
advogado Rodrigo Gonçal-
ves, 40, diz que o colégio Pio 
XII, onde sua filha Helena, 5, 
estuda, programou a primeira 
live entre os alunos. “Nós em 
casa já fizemos duas vezes 
com a família de amiguinhas 
dela e foi muito bom. Ela ficou 
muito feliz, mais animada.”

 � FLEXIBILIDADE

Para especialistas em 
educação, o momento que 
levou as escolas a recorre-
rem às atividades a distân-
cia exige flexibilidade dos 
professores e colégios em 
relação ao que vão desenvol-
ver com as crianças. “Não é 

para adaptar o conteúdo e as 
lições de sala de aula para fa-
zer em casa a distância. Isso 
não vai funcionar. É preciso 
pensar no que é importante 
para o aluno agora, em uma 
situação tão atípica”, disse 
Luciene Tognetta, doutora 
em Psicologia Escolar pela 
USP.

Para ela, as escolas preci-
sam identificar de que forma 
podem ajudar as famílias em 
um momento complicado. “O 
pai não é e nem nunca vai ser 
um bom professor. O colégio 
precisa pensar como pode 
mais ajudar a criança em um 
momento de isolamento, de 
estresse, com famílias preo-
cupadas”, disse, defendendo 
que propor brincadeiras que 
estimulem o lado físico e de 
criatividade são as melhores 
alternativas.

FREEPIK
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Fazer exercícios 
melhora ou 
piora as nossas 
defesas?

Pergunta que se no momento, 
não é? se entregar ao sofá ou se 
movimentar na quarentena, eis a 
questão. Vou te contar a história 
então. Nas últimas quatro décadas, 
muitos estudos investigaram como 
o exercício afeta o sistema imuno-
lógico. É amplamente aceito que 
o exercício regular de intensidade 
moderada é benéfico para a imuni-
dade, mas uma opinião defendida 
por alguns cientistas é que exercí-
cios mais árduos podem suprimir 
a função imunológica, levando a 
uma «janela de risco» aumentado 
de infecção nas horas e dias após 
o exercício. Será? Em um estu-
do de contraponto publicado em 
2018, essa hipótese de “janela de 
risco” foi contestada pelos médi-
cos Dr. Campbell e Dr. Turner, uns 
dos principais fisiologistas dessa 
área, do Departamento de Saúde 
da Universidade de Bath, na Ingla-
terra. Eles relataram em um artigo 

de revisão que a teoria não era 
bem apoiada por evidências cien-
tíficas, resumindo que existem evi-
dências confiáveis   limitadas de que 
o exercício suprime a imunidade, 
concluindo que o exercício é bené-
fico para a função imune.

Eles dizem que, a curto prazo, 
o exercício pode ajudar o sistema 
imunológico a encontrar e lidar com 
os patógenos que invadem nosso 
corpo e, a longo prazo, o exercício 
regular retarda as mudanças que 
ocorrem no sistema imunológico 
com o envelhecimento, reduzindo, 
portanto, o risco de infecções.

Em um novo artigo, publicado 
este mês na revista internacio-
nal Exercise Immunology Review, 
os especialistas citados Turner e 
Campbell e colaboradores debate-
ram se o sistema imunológico pode 
mudar de maneira negativa ou po-
sitiva após o exercício e se os atle-
tas sofrem ou não mais infecções 
do que a população em geral. O 
artigo conclui que é mais provável 
que as infecções estejam ligadas a 
dieta inadequada, estresse psicoló-
gico, sono insuficiente, viagens e, o 
que é mais importante, exposição a 
patógenos em eventos de aglome-
ração social como maratonas - ao 

invés do ato de se exercitar.
Mensagem importante: estar 

isolado sem acesso a academias 
e clubes esportivos não deve sig-
nificar que as pessoas parem de 
se exercitar, de acordo com um 

novo estudo de pesquisadores 
da Universidade de Bath. Manter 
exercícios regulares e diários em 
um momento em que grande par-
te do mundo está se isolando de-
sempenhará um papel importante 

para ajudar a manter um sistema 
imunológico saudável. O Dr. James 
Turner, do Departamento de Saúde 
da Universidade de Bath, explica: 
“Nosso trabalho concluiu que há 
evidências muito limitadas de exer-
cícios, aumentando diretamente o 
risco de serem infectados por vírus. 
No contexto do coronavírus e das 
condições em que nos encontra-
mos hoje, a consideração mais im-
portante é reduzir a exposição de 
outras pessoas que podem estar 
portando o vírus, mas as pessoas 
não devem ignorar a importância 
de permanecer em forma, ativa e 
saudável durante esse período, 
desde que seja realizada isolada-
mente - longe de outras pessoas 
- então o exercício diário regular 
ajudará a manter melhor o funcio-
namento do sistema imunológico - 
não o suprimirá”.

Recomenda-se exercícios aeró-
bicos regulares de intensidade mo-
derada, como caminhar, correr ou 
andar de bicicleta, com o objetivo 
de atingir 150 minutos por semana. 
Exercícios mais longos e mais vigo-
rosos não seriam prejudiciais, mas 
se a capacidade de se exercitar for 
restrita devido a uma condição de 
saúde ou incapacidade, a ordem é: 

‘um pouquinho é melhor que nada’. 
Devemos lembrar que o exercício 
também tem benefícios claros para 
a manutenção dos músculos, o que 
também ajuda no movimento.

Neste momento atual, em parti-
cular, os pesquisadores enfatizam 
a importância de manter uma boa 
higiene pessoal durante o exercí-
cio, incluindo lavar bem as mãos 
após o exercício. Para dar ao cor-
po a melhor chance de combater 
infecções, eles sugerem que, além 
de fazer exercícios regularmente, 
as pessoas precisam prestar aten-
ção à quantidade de sono que dor-
mem e manter uma dieta saudável, 
que deve ser equilibrada para com-
pensar a energia usada durante o 
exercício. 

Vamos nos conscientizar do 
momento presente, do dia de hoje, 
sem nos preocupar muito com o 
que irá acontecer amanhã por-
que o hoje já nos deu um leão para 
enfrentar. Então um leão por vez, 
cuidado e resiliência farão parte de 
suas armas. Fiquem em casa, mas 
continuem ativos em todos os sen-
tidos possíveis!

FONTE: RICHARD J SIMPSON ET AL. CAN EXERCISE AFFECT 
IMMUNE FUNCTION TO INCREASE SUSCEPTIBILITY TO INFEC-
TION? EXERC IMMUNOL REV, 2020

SAÚDE

Estimule a mente durante a pandemia
 | PARA ENFRENTAR O ISOLAMENTO, NEUROPSICÓLOGA FALA SOBRE 3 PONTOS IMPORTANTES QUE PODEM AJUDAR NESSE PROCESSO

 � FOLHAPRESS

O confinamento em meio a uma pan-
demia pode causar desgastes psico-
lógicos, e estimular a mente se torna 

ainda mais importante. Uma boa forma de 
iniciar esse processo é se perguntando: se 
você tivesse mais tempo, o que faria?

Por linhas tortas, o isolamento é uma 
oportunidade para aprender, exercer a cria-
tividade e desfrutar de pequenos prazeres. 
De acordo com Sharon Sanz Simon, neu-
ropsicóloga, doutora em Ciências pela USP 
e pesquisadora na Universidade Columbia 
(EUA), três pontos de apoio podem nos 
ajudar a estimular a mente, aumentando 
nossa capacidade de enfrentar os desafios 
do confinamento.

O primeiro: organize seu tempo e 
espaço. O isolamento físico altera nossa 
percepção de tempo-espaço, pois perde-
mos marcos da nossa rotina - o transporte 
diário, o trabalho, a academia. Assim, temos 
de reinventar um cotidiano restrito à nossa 
casa. Nesse processo, o cérebro vai se 
ajustando a um “novo normal”, e estratégias 
de organização podem ajudar.

Evidências na área da neuropsicologia 
indicam que, sob estresse, é mais fácil se 
organizar “de fora para dentro”: criando 
meios de visualizar a sua programação. 
Crie um calendário da semana com com-
promissos de trabalho, estudos e outras 
atividades. Faça listas, deixe lembretes a 
você mesmo.

Essa “estruturação concreta” do dia a 
dia ajuda nosso cérebro a criar uma nova 
organização mental, aumentando o senso 
de previsibilidade e, por consequência, nos-
sa eficiência, motivação e capacidade de 
lidar com a ansiedade. Aproveite e repense 
também os espaços da sua casa. Dá para 
mudar móveis de lugar? Jogar coisas fora? 
Criar ambientes mais funcionais?

Segundo ponto de apoio: aprenda coi-
sas novas. Novos estímulos aumentam a 
capacidade de adaptação do cérebro - a 
chamada neuroplasticidade. O confinamen-
to nos obrigada a sair da nossa zona de 
conforto. Então, aproveite essa ruptura. 

Estar isolado 
sem acesso a 
academias e 
clubes esportivos 
não deve significar 
que as pessoas 
parem de se 
exercitar, de 
acordo com um 
novo estudo de 
pesquisadores da 
Universidade de 
Bath

Retome desejos antigos, ouse o inusita-
do, desenvolva habilidades - aproveite 
os recursos online como tutoriais e apps. 
Aprender algo é uma excelente maneira 
de focar atenção e dirigir energia mental 
a algo objetivo, significativo e prazeroso. 
Também, pode servir como distração para 
pensamentos ansiosos.

Invista em habilidades para além da 
vida profissional. A neurociência tem iden-
tificado benefício cognitivo de atividades 
de lazer, como leitura, tocar instrumentos, 
assistir a palestras, fazer quebra-cabeças, 
malabarismo, aprender idiomas e, claro, 
exercício físico.

Leve também seu cérebro para a aca-
demia mental: há diversas plataformas on-
line de treino cognitivo com embasamento 
científico (como BrainHQ e CogMed), que 
podem beneficiar a atenção, o raciocínio 
lógico e a memória. Aproveite o universo 
cultural online: “vá” a uma opera no Metro-
politan Opera House de Nova York, “visite” 
o Museu Van Gogh de Amsterdam, ou 
“assista” a uma aula da USP ou de Harvard.

E há fortes evidências de que, quando 
aprendemos mais de uma coisa, potencia-
lizamos nossa capacidade de aprendizado. 
Ou seja: voltar ao piano e estudar espanhol 
vão muito bem juntos.

Terceiro ponto: cuide do seu “cérebro 
emocional”. Meditação e mindfulness 
podem trazer maior equilíbrio emocional, 
foco, concentração, criatividade e melhoria 
do humor. Não conhece? Tente. Já faz? 
Continue, se possível diariamente. Apps, 
áudios e sessões online podem ajudar. 
Preste atenção nas suas emoções, se for 
difícil falar sobre elas, escreva.

Sobretudo, não tenha medo de pedir 
ajuda. Exercite sua empatia e inteligência 
emocional se colocando no lugar do outro. 
A Covid-19 nos mostra que “um por todos e 
todos por um” não é clichê, é sobrevivência.

Procure as pessoas, motive amigos que 
não estão bem, pergunte ao vizinho idoso 
se ele precisa de algo. Flexibilize seus 
pontos de vista e mostre aos outros e a si 
mesmo: estamos isolados, mas não sozi-
nhos. Em tempos de pandemia, estimule-se 
a ser a melhor versão de você mesmo.

PIXABAY

Meditação e 
mindfulness 

podem 
trazer maior 

equilíbrio 
emocional
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 @prsantanna MUNDO TECH

Home Office e fer-
ramentas gratuitas 
para videoconferên-
cia

Segundo a tradução do inglês, Home Offi-
ce significa escritório em casa. Essa modali-
dade é mais do que comum entre profissionais 
liberais, freelancers e até mesmo em grandes 
empresas como uma forma de diminuição de 
custos, aumento de mobilidade e produtivida-
de, pois com o trabalho remoto evita-se trans-
porte público, trânsito, entre outros pontos, e 
proporciona também, por que não, uma maior 
qualidade de vida para os funcionários, que 
podem utilizar o tempo que levaria se deslo-
cando para o trabalho para fazer algo voltado 
para a sua saúde, por exemplo.

O termo Home Office é um dos mais pes-
quisados no Google nas últimas semanas, 
com um aumento de 34% nas buscas, por 
motivos óbvios, mas essa modalidade de 
nova nada tem, principalmente nos Estados 
Unidos e Europa.

Na verdade, o Home Office não necessa-
riamente precisa ser feito de casa. Um profis-
sional com seu notebook devidamente prepa-
rado e que possua recursos correspondentes 
à carga de trabalho necessária, pode traba-
lhar de qualquer lugar que tenha uma cone-
xão aceitável à internet. Uma biblioteca, um 
clube, um café, um coworking, enfim. Home 

Office é não estar dentro da sede ou escritório 
da empresa.

Aqui no Brasil, por uma questão cultural, 
onde o empresário se sente confortável em 
“ver” o colaborador, o Home Office ainda não 
tinha emplacado. Vejam bem, ainda. Com 
toda a conjuntura que estamos vivendo, com 
essa realidade de isolamento sensatamente 
forçado, ficou mais do que provado que sim, 
é completamente possível termos os colabo-
radores trabalhando e produzindo de forma 
remota. Obviamente a empresa deve tratar 
de criar os seus mecanismos e ferramentas 
para controle de produtividade e atuação dos 
seus colaboradores. Mas a barreira que exis-
tia, foi quebrada, de forma obrigatória. Como 
ficaremos após o período de isolamento pas-
sar? Qual será a justificativa do empregador 
perante aquele colaborador que perde grande 
parte do dia se deslocando de casa para o 
trabalho e do trabalho para casa? 

Como sairemos depois dessa fase? Eu 
espero que melhores. Mas se trata de um 
capítulo ainda sem data para ser lançado. 
Aguardemos as cenas. Enquanto isso, eu 
aproveito para recomendar aqui algumas fer-
ramentas gratuitas de videoconferências que 
estão sendo e serão, para quem ainda não 
as utilizam, importantes para enfrentar esse 
período e manter se produtivo e comunicativo 
em suas atividades e negócios.

- Microsoft Teams: ferramenta que faz 
parte do pacote Office 365, voltada para cola-
boração e comunicação nas empresas, onde 

PIXABAY

INSTALAÇÃO DE ANTENAS

Burocracia 
pode atrasar 
a expansão 
do 5G

 | NOVA TECNOLOGIA AINDA PRECISA DE MUITAS TORRES DE CELULAR PARA FUNCIONAR, MAS LEIS MUNICIPAIS EMPERRAM LICENÇAS

 � FOLHAPRESS

Com mais de 8,5 mi-
lhões de km² e o quinto 
maior país do mundo, 

o Brasil tem um desafio ób-
vio pela frente para oferecer 
uma boa cobertura de 5G: ter 
uma rede densa e ampla de 
ERBs (estações rádio base), 
conhecidas popularmente 
como antenas de celular, ca-
paz de cobrir todo o território 
nacional.

Além de já ser natural-
mente difícil implementar 
infraestrutura em um país 
com dimensões continentais, 
as leis municipais brasileiras 
são muito restritivas quando 
se trata da instalação de 
equipamentos de telecomu-
nicações. Mesmo para uma 

ERB pequena, a autorização 
costuma ser lenta e difícil.

“Nos preocupa demais 
essa questão, instalar ante-
nas no Brasil é muito mais 
demorado do que deveria 
ser”, diz Paulo Bernardocki, 
diretor de Produtos e Tecnolo-
gia da Ericsson, empresa que 
planeja investir R$ 1 bilhão no 
desenvolvimento de produtos 
de tecnologia 5G que serão 
fornecidos para países da 
América Latina.

“Além de atrasar a cober-
tura da rede 5G, a demora 
pode prejudicar também a 
inovação no país, a criação 
de produtos e serviços que 
naturalmente aparecem com 
novas tecnologias”, completa.

Em algumas cidades, 
como São Paulo, a fila de 
espera para instalação de 

novas antenas pode chegar 
a dois anos, afirma Bernardo-
cki. O problema se agrava por 
causa de uma particularidade 
técnica: o 5G ocupa faixas de 
frequência mais altas, como 
3,5 GHz e 26 GHz. O 4G, por 
exemplo, utiliza as faixas de 
700 Mhz, 1,8 GHz e 2,6 GHz.

Quanto mais alta a faixa, 
maior a capacidade de trans-
missão, o que é essencial 
para maiores velocidades, 
mas menor o alcance e menor 
a propagação da onda. Resu-
mo da história: para funcionar 
adequadamente, a rede 5G 
precisa de cerca de cinco 
vezes mais antenas em com-
paração com a tecnologia 4G.

Em 2015, o Congresso 
aprovou a Lei Geral das An-
tenas, que tenta uniformizar o 
licenciamento de ERBs. Mas 

a fiscalização é escassa e 
muitas cidades ainda seguem 
legislações regionais antigas.

Na tentativa de modernizar 
a lei e agilizar as autoriza-
ções, em dezembro do ano 
passado a Comissão de De-
senvolvimento Urbano da Câ-
mara dos Deputados aprovou 
o chamado “silêncio positivo”, 
uma regra semelhante a uma 
já em vigor nos EUA: se as 
administrações municipais 
não responderem em até 90 
dias os pedidos de instalação 
de antenas, elas são automa-
ticamente autorizadas.

A proposta será analisada 
pela comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 
Informática e pela de Cons-
tituição e Justiça antes de 
seguir para o Senado.

Os especialistas ouvidos 

pela Folha concordam que 
a solução é aumentar a fis-
calização da Lei Geral das 
Antenas e fazer um trabalho 
de conscientização das pre-
feituras.

Duas capitais são conside-
radas modelos nesse sentido: 
Porto Alegre e Fortaleza, que 
revisaram suas legislações 
para facilitar a instalação de 
infraestrutura de telecomuni-
cações. Já São Paulo e Belo 
Horizonte são consideradas 
cidades extremamente buro-
cráticas.

Segundo Ricardo Dickmann, 
representante do SindiTele-
brasil (sindicato de empre-
sas de telefonia), há mais 
de 4.000 pedidos de licença 
para instalação de antenas no 
Brasil. Segundo ele, a implan-
tação dessa infraestrutura 

representaria R$ 2 bilhões 
em investimentos e geração 
de mais de 40 mil empregos.

“Esse problema, de bu-
rocracia na instalação de 
antenas, já existia com o 4G. 
Agora, com o 5G, pode ser 
muito pior justamente porque 
a rede precisa de muito mais 
torres”, diz Nilo Pasquali, da 
Anatel.

“São leis que não fazem 
sentido, muito ultrapassadas, 
a maioria data do início dos 
anos 2000”, completa.

Antigas, as leis também 
não acompanharam a evo-
lução rápida da tecnologia: 
hoje em dia há antenas que 
podem ser acopladas em 
edifícios, postes e semáforos, 
por exemplo, do tamanho de 
pequenas caixas.

equipes podem compartilhar documentos, 
conversar e podem ser realizadas reuniões 
agendadas via videoconferência que inclusi-
ve podem ser gravadas. Devido à Covid-19, 
a Microsoft liberou recursos pagos de forma 
gratuita pelos próximos seis meses.

- Microsoft Skype: ferramenta bastante 
popular com uma grande base de usuários. 
Pode ser utilizada para reuniões, chamadas 
de voz e vídeo, conversas em chats e troca 
de arquivos.

- Google Hangouts Meet: ferramenta vol-
tada para a realização de videoconferências, 

com a facilidade do envio de um link de uma 
reunião sem a necessidade de qualquer tipo 
de instalação ou cadastro para que vai parti-
cipar. A Google liberou funcionalidades avan-
çadas até julho desse ano.

- Zoom: outra ferramenta voltada para rea-
lização de vídeo conferências. Em sua versão 
gratuita, podem ser realizadas chamadas in-
dividuais ilimitadas, reuniões com grupos de 
até 100 participantes por 40 minutos, no meu 
ponto de vista limitações bem aceitáveis, em 
sua versão gratuita.

Até a próxima coluna!

BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS
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 � ALICE GUSSONI

No escuro da noite, escuto um choro baixinho 
vindo do quarto dos meninos. Uma pequena voz 
trêmula pergunta.

Caio, o que foi?
Não posso dizer, é segredo. Tenho vergonha.
Conta, não gosto de te ver triste. 
É que… é … eu… não sei de nada de bom que 

vai acontecer amanhã. 
Como assim Caio?
É Theo, amanhã o dia vai começar e acabar 

assim, sem nada de diferente pra deixar a gente 
empolgado. Todo dia é igual!

Eu sei, eu sei. Mas vai ficar tudo bem, a gente 
inventa.

Não posso ir na praça, não posso ir pro futebol, 
pra casa de ninguém, e além disso eu sinto muita 
falta dos meus amigos!

E Caio chora o choro mais sincero do mundo
E ainda por um tempo se seguiu o lamento do 

bloquinho do Unidos na solidão. Quando fui falar 
com o Caio, tão envergonhado por ter seu segredo 
revelado, eu lhe disse que não era segredo nenhum. 
Que nesse mesmo momento, ninguém menos que o 
mundo inteiro sentia a mesma coisa que ele. Cada um 
em sua casa, espalhados pelos continentes, estamos 
todos sentindo as mesmas angústias. Isso sim, fato 
tão inédito em nossas vidas. Só Raul Seixas previu, 
em “O dia em que a terra parou”.

Quando foi que tivemos a oportunidade de viver 

como se ninguém estivesse olhando? Há quem se 
deprima, e queira mais do que nunca ser visto e ou-
vido. Há quem coloque na porta “volto logo”, e siga 
vivendo as alquimias internas que só a invisibilidade 
te proporciona.

Há quem lide com muito humor e há quem se per-
mita viver irritadiço. Há quem se ocupe colocando-se 
a serviço dos que precisam.

Mas o interessante é que, assim como Caio, 
todos sentimos falta do novo, e todos nos sentimos 
sozinhos. Quem tem hábito de meditar, percebe que 
apenas quando tudo se cala, o que precisa ser dito 
consegue ter voz. Só em águas paradas consegui-
mos ouvir nossos diálogos internos. Interessante 
também, como disse Theo, é que tudo vai ficar 
bem, porque a gente se inventa. Quando vejo que 
o turbilhão em que estou vivendo nesse momento é 
coletivo, relaxo e me permito ir no fluxo do que pre-
cisa ser experimentado. Porque confio no que vamos 
criar juntos. Uma psicóloga muito querida uma vez 
me disse que quando a casa cair, aproveite para der-
rubá-la por inteiro, em seguida construir uma novinha 
como você sempre quis. Talvez essa seja a deixa.

Algo que também nos une, é a fome e a vontade 
de comer. Quarentena aumenta nosso potencial 
apetite. Nos tornamos dedicados glutões! Peguei 
emprestado essa receita do meu irmão Marcel, que é 
uma verdadeira ode aos sentidos! Assim que puder, 
abra um vinho, coloque uma música, dance com 
o pano de prato, e prepare esse delicioso Frango 
Cítrico com mel e gengibre. 

FRANGO ASSADO EM TEMPERO CÍTRICO, MEL E GENGIBRE

 � INGREDIENTES 
– 2kg de coxa e sobrecoxa
– 2 laranjas (suco e raspa)
– 2 limões (suco e raspa)
– 4 colheres (sopa) de mel
– 2 colheres (sopa) de óleo de gergelim
– 1 colher (sopa) de sementes de coentro esmagadas ou moídas na hora
– 2 colheres (sopa) de gengibre ralado
– 3 colheres (sopa) de shoyu
– 2 cabeças de alho
– sal a gosto
– ervas frescas para finalizar

SUGESTÃO
Tenha de reserva mais dois limões e duas laranjas para fatiar e assar junto 
com o frango. Além de bonito fica uma delícia para espremer sobre o frango 
na hora de servir.

UNIDOS NA SOLIDÃO

Alice Gussoni
gussonialice@gmail.com

Érika Mesquita
erikamesquitarocha@gmail.com

Assim que puder, 
abra um vinho, 
coloque uma 
música, dance 
com o pano de 
prato, e prepare 
esse delicioso 
Frango Cítrico com 
mel e gengibre

DIVULGAÇÃO



EMPRESAS & NEGÓCIOS
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.

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão 
todo coberto com escritório, 
cozinha e banheiro social. 
R$2.500,00 (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.
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.
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.
TUPACIGUARA-MG -3/4 Quar-
tos, sala, copa, cozinha, quin-
tal, 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.

TERRENOS

CHACARAS TUBALINA - Ter-
reno com 320m², plano de 
esquina, escriturado pronto 
para construir 3 casas, lado 
sombra com toda infraestru-

tura, 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 suí-
te, b.s., cozinha, sala, gara-
gem. R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SANTA MONICA - 2/4,Cozi-
nha,área de serviços,01 ba-
nheiro social, sala, 01 vaga 
para garagem. Próximo à UFU, 
antiga 13 M.R dos Santos. 34 
99821-0077 / 34 3234-8182. 
SARAIVA - 3/4 sendo 1suíte, 
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-
nheiro social, sala, sacada, 1 
vaga para garagem. Próximo 
ao Terminal Umuarama, Av 
João Pinheiro nº 4670 - Prima-
vera Park. 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  
SHOPPING PARK - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, a.s,-
quintal  e garagem. R$800,00 
- Imobiliária 2000 34 3231-
0303 - CRECI/PJ 3065.

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.

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 
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$180,00). Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: cdlestagio01@funda-
caocdl.org.br
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
- Atividades: Lançamento de 
NF, conferência de mercadoria, 
entrada e saída de mercado-
ria , testar , limpar , fazer re-
latório de conferência diário , 
balanço de mercadoria diário , 
relatório de perdas extravios e 
manutenção , inserir dados de 
ordens de serviço no sistema 
e escanear todas as ordens de 
serviços antes de sair da em-
presa salvar em arquivo por 
data e mês do ano. OBS: Pode-
rá fazer almoço na empresa, 
levar comida pois temos copa 
para alimentação, sábado não 
trabalhamos, porém podere-
mos ter escalas com banco de 
horas no sábado e domingo 
dependendo da necessidade 
do cliente. Requisitos: Segun-
do grau completo, desejável 
CNH A e B . Experiência mínima 
de 01 ano na atividade . Horá-
rio: Segunda a Sexta 08:00 às 
17:30 e Sábado 08:00 ao 12:00. 
Remuneração: R$ 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 - Ativi-
dades: Revezamento no horá-
rio 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, matemáti-
ca financeira básica. Horário: 
Das 8h às 18h segunda à sex-
ta, 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 
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telefone e presencial e fecha-
mento e conferência de caixa 
diariamente. Requisitos: Estar 
cursando administração. Horá-
rio do estágio: Segunda a sexta, 
das 08:00 às 14:00 Remunera-
ção: R$ 1039,00. Benefício: VT. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: curri-
culum@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO FI-
NANCEIRO - Atividades: Dar 
baixa no sistema, conferência 
de caixa e cartão, fechamento 
de caixa, saber utilizar as fun-
ções débito e crédito. Requisi-
tos: Estar cursando Adminis-
tração ou Ciências Contábeis, 
ser uma pessoa centrada e 
organizada. Bolsa Auxílio: R$ 
600,00 Benefício: Vale Trans-
porte. Horário: A combinar. 
nteressados encaminhar o cur-
rículo para o e-mail: curricu-
lum@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ASSISTENTE DE 
MARKETING - Atividades: Sele-
ção das melhores fotos tiradas 
dos produtos, renomeação das 
fotos com o código das peças, 
tratamento das peças no Pho-
toshop (foto estilo produto, sem 
fundo, formato PNG), postagem 
dos itens no site da empresa 
(detalhando nome, código, es-
pecificidade e preço), assimila-
ção com internet, assimilação 
com Windows e Pacote O¾ce 
(Word e Excel), montagem de 
catálogos das peças no Pho-
toshop, organização dos arqui-

vos nas respectivas pastas no 
computador. Requisitos: Estar 
cursando Publicidade e Pro-
paganda, Marketing ou Design 
Gráfico, ter conhecimentos de 
Photoshop. Horário do estágio: 
à negociar. Remuneração: R$ 
600,00 Benefício: VT. Interes-
sados encaminhar o currículo 
para o e-mail: renataaraujo@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO AUXÍLIO DE SALA - 
Atividades: Rotinas adminis-
trativas da unidade (digitações, 
e-mail, tabelas, avisos, cartaz, 
arquivar documentos), aten-
dimento ao público (alunos e 
pais), atividades de divulgação, 
carimbar folhetos, kits, corre-
ção de material didático (ma-
temática, português, inglês), 
apoio ao desenvolvimento dos 
alunos pelo método (leitura de 
história, tabuadas...). Requisi-
tos: Gostar de trabalhar com 
crianças, gostar de estudar, 
ensino médio completo ou su-
perior, ter disponibilidade de 
horário, CNH A/B. Horário do 
estágio: Das 08:00 às 15:00 – 
Com 1 hora de almoço. Remu-
neração: R$ 650,00 Benefício: 
VT e Bolsa curso de matemá-
tica e português. Interessados 
encaminhar o currículo para o 
e-mail: renataaraujo@funda-
caocdl.org.br
ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 
- Atividades: Auxiliar na mi-
nistração de aulas de futebol 
com crianças e adolescentes. 

Requisitos: Cursando Educação 
Física (DIURNO) a partir do 3º 
período. Horário: 30 horas se-
manais / Das 16:00 às 19:00. 
Remuneração: R$ 600,00 + VT. 
Interessados encaminhar o 
currículo para o e-mail: consul-
toriarh@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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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
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO - 
Atividades: Processo de lan-
çamento e faturamento via 
sistema operacional, apuração 
de número de atendimento por 
turno de cada médico, agenda-
mento de procedimentos via 




