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Vale um minuto de silêncio para expressar 
amor, perdão e gratidão. Publicar uma 

homenagem em redes sociais sobre o legado 
de vida que aquela pessoa deixou, é saudável. 
E assim, compartilhando-o, oferecerá aos seus 

contatos a oportunidade de expressar suas 
condolências e apoio

Educação cívica 
Recebi no celular um vídeo de uma “live” 

da cantora Anitta com a advogada e co-
mentarista política Gabriela Prioli. O vídeo, 
que veio acompanhado da frase “Este é o 
nosso Brasil”, foi editado de uma forma a 
demonstrar, em pouco mais de um minuto, 
todo o desconhecimento da cantora sobre 
política e administração pública.

Vi aquilo e não senti um impulso imedia-
to de criticar a Anitta. Ela, como li em mais 
de um lugar, ao menos reconhece a sua ig-
norância no assunto e está tentando apren-
der um pouco mais sobre política, o que é 
extremamente importante. O que ela vai fa-
zer com esse aprendizado ou por que está 
buscando saber mais sobre o assunto, isso 
é algo que se torna pouco relevante dian-
te do exemplo em si. Que exemplo? O da 
busca por conhecimento sobre temas que 
são ignorados e, mais do que isso, despre-
zados por milhões de brasileiros, desprezo 
esse que explica um pouco da pobreza po-
lítica que vivemos há décadas.

O principal problema, em minha opinião, 
é não termos no currículo da Educação Bá-
sica praticamente nada sobre organização 
político-administrativa, cidadania e direitos 
e garantias fundamentais. O problema é tão 
sério que, em toda eleição de vereador, a 
gente vê dezenas de candidatos com pro-
gramas de campanha que nada dizem res-
peito ao papel de um vereador. Aliás, isso 
acontece com deputados estaduais e até 
com candidatos a deputados federais, ou 

Se você tem mais de quarenta anos, 
provavelmente vai se lembrar das aulas de 
‘Educação Moral e Cívica’ e pensar que elas 

seriam a solução e que foi um grande erro tirar 
esse conteúdo do currículo obrigatório. Você 

está certo, mas apenas em parte

e fundamental da sociedade, a preparação 
para o casamento e a preservação do vín-
culo que o constitui; f) a compreensão dos 
direitos e deveres dos brasileiros e o conhe-
cimento da organização sócio-político-eco-
nômica do País; g) o preparo do cidadão 
para o exercício das atividades cívicas com 
fundamento na moral, no patriotismo e na 
ação construtiva, visando ao bem comum; 
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade 
ao trabalho e da integração na comunidade.

Muita coisa aí é bacana, embora eu tor-
ça um pouco o nariz para alguns pontos, 
como a questão religiosa, a do casamento e 
os cultos previstos no item “d”, entre outros. 
O problema, como eu disse, é que essas 
finalidades foram pensadas em um contex-
to de regime autoritário e buscavam mais o 
enquadramento dos estudantes do que a 
formação do cidadão. Por isso, não vejo a 

volta ao passado como uma solução.
Claro, como não sou radical de esquer-

da e nem radical de direita, há coisa boa a 
se retirar desses anos de “Educação Moral 
e Cívica”. Teríamos menos pessoas com 
deficiência de formação (como a humilde-
mente reconhecida por Anitta) se fosse in-
cluído no currículo da Educação Básica um 
conteúdo relativo à organização do Estado 
brasileiro, ao menos para se entender como 
é repartido o poder, qual é a atribuição de 
cada esfera dele e o que é da competên-
cia de cada autoridade. Também poderia 
ser ensinada a parte da Constituição rela-
tiva aos direitos e garantias fundamentais 
e aos direitos coletivos, bem como os ins-
trumentos de exercício direto e indireto da 
cidadania. Coisa simples, mas que, acredite 
em mim, poderia ajudar muito no desenvol-
vimento do país.

seja, nem o sujeito que se dispõe a tentar 
um cargo que pressupõe bom conhecimen-
to sobre esses temas sabe o que irá fazer 
se for eleito.

Se você tem mais de quarenta anos, 
provavelmente vai se lembrar das aulas de 
“Educação Moral e Cívica” e pensar que 
elas seriam a solução e que foi um grande 
erro tirar esse conteúdo do currículo obri-
gatório. Você está certo, mas apenas em 
parte. Essa disciplina foi colocada na grade 
curricular por meio do Decreto-Lei nº 869, 
de 12 de setembro de 1969, nove meses 
depois do famoso AI-5, o famigerado Ato 
Institucional que sacramentou a ditadura 
militar no Brasil. Em resumo, as aulas de 
“Educação Moral e Cívica” foram crias do 
período mais duro da ditadura e ficaram, 
por isso, intimamente vinculadas àquele re-
gime político.

O Decreto-Lei estabelecia as finalidades 
do ensino da disciplina: a) a defesa do prin-
cípio democrático, através da preservação 
do espírito religioso, da dignidade da pes-
soa humana e do amor à liberdade com res-
ponsabilidade, sob a inspiração de Deus; b) 
a preservação, o fortalecimento e a proje-
ção dos valores espirituais e éticos da na-
cionalidade; c) o fortalecimento da unidade 
nacional e do sentimento de solidariedade 
humana; d) a culto à Pátria, aos seus sím-
bolos, tradições, instituições e aos grandes 
vultos de sua história; e) o aprimoramento 
do caráter, com apoio na moral, na dedica-
ção à comunidade e à família, buscando-se 
o fortalecimento desta como núcleo natural 

Alexandre Henry
Juiz Federal e escritor MODO DE VER

A dor do luto em 
tempos de coronavírus 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) declarou 
que o surto da doença causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de Impor-
tância Internacional – o mais alto nível de 
alerta da OMS, conforme previsto no Re-
gulamento Sanitário Internacional. Em 11 
de março de 2020, a COVID-19 foi carac-
terizada pela OMS como uma pandemia.

Desde então o número de infectados 
no mundo supera os 5 milhões de casos 
de COVID-19, sendo 57.804 novos em 24 
horas. E 318.789 mortes, sendo 2.621 no-
vas também em 24 horas.

Entretanto, esses números contabili-
zam “apenas” os corpos, aferem a quan-
tidade de vítimas, assim chegando nesse 
exorbitante e triste resultado que a cada 
minuto tende aumentar. Mas, afirmo que 
esses números não chegam a 0,1% da 
quantidade de pessoas que choram seus 
mortos, lamentam por seus amigos e fa-
miliares que estão em estado grave em 
UTIs; outros morrendo por não conseguir 
uma vaga nas unidades de terapia in-
tensivas; Famílias que imploram por um 
respirador pra seus entes queridos que 
perecem com a COVID-19. O número de 
mortos pelo novo coronavírus no Brasil é 
um soco no estômago todos os dias. No 
momento em que redijo esse texto so-

saudável. E assim, compartilhando-o, ofe-
recerá aos seus contatos a oportunidade 
de expressar suas condolências e apoio.

O luto não vai parar, a dor da perda não 
é banida, a pessoa não deixa de sentir, ou 
de precisar de amparo por que nós esta-
mos num momento de pandemia. Todos 
nós devemos apoiar as famílias no senti-
do de reconhecemos sua dor. Infelizmente 
tem famílias que não tiveram um funeral 
adequado e respeitoso, devido à possibi-
lidade de contágio com o coronavírus, é 
inaceitável tratar a pessoa querida apenas 
como um número nesta soma macabra. 
Toda morte importa, cada número tem 
nome, idade, profissão e família. Por isso 
que não podemos abandonar ou ignorar 
a dor das famílias. Mesmo que não pos-
samos nos abraçar, devido ao isolamento 

social, podemos e devemos dar um calo-
roso abraço distanciado na mesma inten-
sidade do abraço real. Pois o luto não se 
resume ao sofrimento por alguém perdido, 
o luto é mais que isso, é a perda de uma 
perspectiva de vida, uma ideia, sonho e 
objetivo. 

É importante esquecermos que o luto 
transforma, faz com que a pessoa evolua 
ou regrida. O mais importante nisso tudo 
é que após essa situação ninguém será 
mais o mesmo. Emociono-me quando es-
crevo, porque é muito difícil reconhecer o 
quanto as pessoas estão desamparadas 
diante de uma dor tão grande como o luto.

Pra hoje é isso. Até a próxima!

mam-se 19.148 vidas ceifadas pela CO-
VID-19. Nessa semana, chegamos ao trá-
gico patamar de terceiro país com maior 
índice de óbitos do mundo. Não dá tempo 
de sequer processar tanta informação.

Nesse momento de sofrimento, a colu-
na “Papo Saudável”, perpetuamente aler-
ta tem a obrigação de fugir de sua pauta 
para falar sobre luto. Afinal, o número de 
prantos e de corações dilacerados é gi-
gantesco. Assim, por conta do isolamento 
social, a internet tem sido um instrumento 
benéfico para lidar com a perda de uma 
pessoa nesse momento. Pois nossa cons-
trução enquanto ser humano se dá sem-
pre nas relações interpessoais, em uma 
troca mútua e constante. Assim, se volte 
para as pessoas que você tem afeto e que 
te fazem bem. Lembre-se de que você é 
importante para alguém, assim como você 
se importa com outras pessoas. O encon-
tro, mesmo que por WhatsApp, Skype, 
Telegram, Instagram etc... é um momento 
para relembrar quais os sentidos da vida. 
Guarde as boas lembranças dos mortos, 
viva encontros com os vivos.

Portanto, vale um encontro online com 
familiares e amigos. Vale ainda redigir 
um post exprimindo as memórias e afei-
ções encaminhadas ao ente falecido. Vale 
acender uma vela e ao mesmo tempo dizer 
algumas palavras para a pessoa ausente. 
Vale um minuto de silêncio para expres-
sar amor, perdão e gratidão. Publicar uma 
homenagem em redes sociais sobre o le-
gado de vida que aquela pessoa deixou, é 

Túlio Mendhes
Jornalista e escritor PAPO SAUDÁVEL
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MEDO AINDA 
É EMPECILHO 
para denúncias
 | SOS MULHER E FAMÍLIA CONTABILIZOU AUMENTO 

DE MAIS DE 200% EM ATENDIMENTOS ÀS VÍTIMAS 
DURANTE ISOLAMENTO

 � BRUNA MERLIN

O medo e a insegurança 
são alguns dos senti-
mentos que acome-

tem as mulheres vítimas de 
violência doméstica e ainda 
representam os principais 
motivos e barreiras na hora 
de denunciar os agressores. 
Durante o isolamento social, 
causado pela pandemia do 
coronavírus, essa atitude de 
procurar ajuda nos órgãos 
de segurança se tornou ainda 
mais difícil, já que as vítimas 
estão passando mais tempo 
com os autores.

Atualmente, muito se fala 
sobre o aumento de registros 
e atendimentos às mulheres 
vítimas do crime durante a 
pandemia. Segundo um estu-
do conduzido pelo Fundo de 
População das Nações Uni-
das, deve haver um acrésci-
mo de 20% na quantidade de 
casos de violência doméstica 
em todo o mundo no período 
de distanciamento social.

No Brasil, o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP) registrou um aumento 
de 35% no número de de-
núncias de agressões contra 
mulheres no mês de abril. Nos 
estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo, o aumento se 
aproxima de 50% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Em Minas Gerais, 
o Centro Risoleta Neves de 
Atendimento à Mulher (Cer-
na), órgão da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social, atendeu 123 vítimas 
em situação de violência do-
méstica entre 26 de março e 
6 de abril.

Caminhando na direção 
oposta dos dados nacionais, 
a Polícia Militar (PM) de Uber-
lândia não registrou acrésci-
mos significativos no número 
de denúncias de violência 
doméstica durante a medida 
de distanciamento social. Em 
contrapartida, a Organização 
não Governamental (ONG) 
SOS Mulher e Família, insti-
tuição de referência da cidade 

que oferece apoio e auxílio 
às vítimas, contabilizou um 
aumento de mais de 200% na 
quantidade de atendimentos 
às vítimas.

Conforme apontado em 
um levantamento feito pela 
Secretaria de Estado de Se-
gurança de Minas Gerais, 
o município de Uberlândia 
registrou 396 denúncias de 
violência doméstica em janei-
ro e 363 em fevereiro deste 
ano. Em março, quando foi 
decretado o isolamento social 
na cidade, o número aumen-
tou para 398, mas caiu para 
329 em abril. 

A SOS Mulher e Família 
computou 75 atendimentos 
a mulheres, sendo 30 na 
área de serviço social, 19 em 
consultas psicológicas, qua-
tro assistências jurídicas e o 
restante realizado por outras 
áreas de auxílio da ONG. Já 
no mês de março, o número 
de procedimentos subiu para 
251. Em abril, foram 262.

 � MEDO

A psicóloga da SOS Mu-
lher e Família, Claudia Cruz, 
acredita que a diferença sig-
nificante entre os números 
da PM e da ONG reforçam a 
ideia de que a insegurança 
e medo ainda são condições 
que impedem as mulheres de 
denunciarem os agressores 
que muitas vezes se tratam 
de seus parceiros, como 
maridos ou namorados. “O 
ato de denunciar não é tão 
simples assim porque ele 
poderá gerar consequências 
futuras para a vítima. Várias 
delas consideram essa atitu-
de radical, mesmo que esteja 
sendo agredida por anos, e 
elas se preocupam com as 
implicações que isso pode 
trazer para elas e a família”, 
disse.

Para Claudia, é nítido o 
aumento no número de ocor-
rências de violência domésti-
ca durante a quarentena em 
todo o país. Mas, diversos 
motivos dificultam a realiza-

ção da denúncia como a não 
compreensão, julgamento da 
família e a não efetivação da 
prisão do agressor por parte 
da Polícia Militar. 

“Quando a mulher não 
tem garantia de que o autor 
será preso ou afastado, ela 
não se arrisca porque tudo 
pode ficar pior. Além disso, os 
familiares podem questionar a 
decisão, julgar ou até mesmo 
se distanciar”, explicou a pro-
fissional.

A profissional também 
explica que a ONG, diferente 
de um órgão de segurança, 
oferece acolhimento e auxílio 
psicológico para enfrentar 
toda a situação de violência 
e as mudanças que surgirão 
caso a vítima opte pela de-
núncia. Para ela, esse é um 
fator que influencia as mulhe-
res que procuram primeiro a 
instituição para saber de seus 
direitos e quais procedimen-
tos podem ser tomados.

“Quando recebemos um 
caso de violência, sempre pro-
curamos entender o histórico 
e muitas vezes as mulheres 
não sabem o que está acon-
tecendo e o porquê daquilo. 
Nós oferecemos alternativas 
e a vítima pode ser atendida 
por uma assistente social, 
por um psicólogo de forma 
contínua e também receber 
orientação jurídica para en-
tender seus direitos em uma 
possível separação. Nós não 
condicionamos o atendimento 
a um boletim de ocorrência e 
isso gera mais tranquilidade a 
elas”, complementou. 

Em virtude do distancia-
mento social, a SOS Mulher 
e Família está realizando os 
atendimentos de forma online 
e oferecendo canais seguros 
e discretos para que a vítima 
consiga procurar ajuda mes-
mo estando isolada com o 
agressor. “Aumentamos nos-
sa interação nas redes sociais 
e também pelo WhatsApp. O 
procedimento não precisa ser 
feito somente por ligações”, 
finalizou Claudia Cruz. 

Em tempos atuais, em 
que a quantidade de crimes 
domésticos aumenta a cada 
dia, a frase “em briga de 
marido e mulher, se mete 
a colher” deve ser levada 
a sério pelas pessoas que 
presenciam ou conhecem 
mulheres que sofrem algum 
tipo de violência. Segundo 
o capitão da 9ª Região Inte-
grada de Segurança Pública 
(Risp) da Polícia Militar de 
Uberlândia, Leandro Ângelo 
de Menezes, terceiros podem 
e devem denunciar casos de 
violência doméstica quando 
se depararem com um.

“É muito importante não 
fechar os olhos para essa 
situação, porque tudo o que 

as mulheres precisam nessas 
horas é de ajuda. Os vizinhos, 
parentes, amigos e até mes-
mo desconhecidos podem au-
xiliar essa vítima denunciando 
o fato, principalmente agora 
que o autor está monitorando 
ela a todo tempo”, ressaltou 
Menezes.

O capitão da PM também 
reconhece que o temor ainda 
é um empecilho para as mu-
lheres denunciarem o acon-
tecimento, mas afirma que o 
órgão de segurança trabalha 
incansavelmente para reduzir 
ainda mais o número de víti-
mas na cidade. “Intensifica-
mos a patrulha de prevenção 
da violência doméstica neste 
ano e principalmente neste 

período de quarentena. Atra-
vés das denúncias e trabalho 
de inteligência conseguimos 
chegar ao autor mais rápido 
e combater o crime”.

Por fim, Menezes explica 
que as denúncias devem ser 
feitas o mais rápido possível 
para que a prisão do autor 
seja efetuada em flagrante 
delito. “A vítima, quando não 
conseguir solicitar o socorro 
durante a ação do autor, pode 
procurar a PM dias após o 
ocorrido para fazer a queixa. 
As marcas da agressão ain-
da estarão em evidência no 
exame de corpo e delito e o 
autor ainda poderá ser preso 
em flagrante”, concluiu.

“METER A COLHER”

PM REFORÇA A IMPORTÂNCIA 
DE DENÚNCIAS POR TERCEIROS

MEIOS DE DENÚNCIA E ATENDIMENTOS 

Denúncia PM:
Através do 190 ou pelo apli-
cativo Salve Maria

Atendimento SOS Mulher:
Aplicativos de mensagem 
pelos números (34) 99636-
7862, (34) 99876-7862 e (34 
99636-7862)

Direct do Facebook @ong-
sosmulherfamiliauberlandia
Direct do Instagram @ong-
sosmulherfamiliauberlandia

Notificação pode ser 
feita à PM pelo 190 
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TRANSPORTE PÚBLICO

Base do Governo vai comandar a CPI
 | DEFINIÇÃO DOS MEMBROS DA INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE FOI MARCADA POR DEBATES

 � SÍLVIO AZEVEDO

Os membros da Comis-
são Parlamentar de 
Inquérito (CPI) criada 

para investigar possíveis irre-
gularidades na prestação do 
serviço do transporte público 
elegeram os membros que 
farão o direcionamento dos 
trabalhos, com Tunico (PL) 
presidente e Magoo (PSDB) 
relator.

“Não há nada que vamos 
deixar de analisar. Quem tiver 
que ser chamado, será cha-
mado, independente de quem 
seja. Uma coisa pode ter 
certeza. A CPI será de suma 
importância para mostrar que 
a administração municipal 
não tem compromisso com o 
erro. Muito dos fatos levanta-
dos, inclusive que levaram ao 
pedido de instauração da CPI, 
foram causados na gestão 
anterior”, disse Tunico.

Segundo Magoo, o fato de 
a oposição não ter procurado 
os vereadores de situação 
para discutir o pedido de aber-
tura da CPI foi fundamental 
para que eles não tivessem 
nenhum cargo dentro da 
comissão.

“A oposição queria acordo, 
consenso sobre a distribuição 
dos cargos, só que no nas-
cedouro da CPI, ninguém da 
situação foi chamado para 
assinar. Passou-se a situação 
para a população que a ban-
cada do governo seria contra. 
Muito pelo contrário. É a pri-

meira interessada em resolver 
e esclarecer a situação”.

Questionado sobre a pos-
tura a frente dos trabalhos, 
Magoo disse que atuará de 
forma independente. “Com 
um detalhe. Sou nascido em 
Uberlândia e conheço o início 
do transporte coletivo, no 
início dos anos 60 e essa po-
lêmica sobre a qualidade do 
transporte reina há 40 anos. 
É a grande oportunidade, in-
dependente de governo a, b 
ou c, de explicar à população 
o que acontece e porque os 
custos são esses”.

Apesar de o pedido de 
abertura da CPI ter partido 
da base de oposição, ela não 
conseguiu nenhum cargo, 
ficando apenas com seus 
dois membros participantes, 
Adriano Zago (PDT) e Thiago 
Fernandes, autor do requeri-
mento do pedido de abertura.

“Pela prática que temos 
na Câmara, esperamos que 
haja transparência e rigor da 
lei em cima do que for tratado 
dentro da comissão. Esperá-
vamos bom senso dos de-
mais membros da comissão 
para que fossem repartidos 
os cargos, mas infelizmente 
não foi possível e o nosso 
compromisso continua sendo 
o mesmo”, disse Zago, que 
afirmou ainda ser necessário 
abrir a caixa-preta do trans-
porte coletivo em Uberlândia, 
que têm problemas herdados 
de gestões passadas e que 
devem ser investigados em 
prol da população.

Outro membro de opo-
sição, Thiago Fernandes 
informou que espera que o 
presidente conduza os traba-
lhos de forma democrática da 
forma como informou e que o 
secretário de trânsito e trans-
porte, servidores que assinam 
e fazem pagamentos serão 
convocados para prestar es-
clarecimentos, além de não 
descartar a convocação do 
prefeito, Odelmo Leão (PP).

“Nós fizemos nossos re-
querimentos e esperamos 
que de fato não tenhamos 
nenhum prejuízo. Segundo 
ficou registrado em ata, o 
presidente disse que nenhum 
pedido será negado e que os 
depoimentos serão arrolados. 
Assim esperamos, pois sabe-
mos que importantes pessoas 
que envolvem a administra-
ção pública, desse e de outros 
mandatos, serão convocadas 
para prestar depoimentos e 
provas documentais produ-
zidas”.

 � DEBATE

A reunião foi marcada por 
uma troca de farpas entre 
vereadores da situação e 
oposição.

Quando a situação apre-
sentou o nome de Tunico para 
a presidência, o autor do pedi-
do de abertura da CPI, Thiago 
Fernandes (PSL) afirmou que 
o vereador teria sido citado 
na delação do dono de uma 
gráfica como sendo o asses-
sor que buscaria dinheiro de 

propina em nome do cassado 
Hélio Ferraz “Baiano” (PSDB).

“Queremos combater os 
desvios, que vamos apurar 
se existiram, trazer trans-
parência sobre o transporte 
público. Agora, trazer à pre-
sidência um vereador citado 
que iria buscar recursos, 
supostamente desviados em 
notas fiscais frias nos causa 
desconforto”, disse Thiago.

Em resposta ao colega, 
Tunico disse que tem a cons-
ciência tranquila e que não fez 
nada de errado enquanto foi 
assessor parlamentar e que a 
última vez em que esteve na 
gráfica foi em 2014.

“É normal a oposição 
questionar. Quero deixar bem 
claro que estou tranquilo. Eu 
convidaria vocês da imprensa 
para ir até a gráfica para que 
o proprietário confirme o que 
estou falando. Liguei pra ele 
ontem e ele me confirmou 
que não disse isso. Nunca 
busquei nem material do 
Baiano lá”.

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com o promo-
tor Daniel Marotta Martinez, 
ex-coordenador do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco), que informou que 
a citação do nome de Tunico 
será investigada, mas não há 
denúncia formal.

Antes do fim dos traba-
lhos, a comissão marcou a 
próxima reunião, que acon-
tecerá na terça (26), às 14h.

A vereadora afastada Pâ-
mela Volp (PP) foi a 14ª parla-
mentar cassada pelo Plenário 
da Câmara em 2020, e a 13ª 
por quebra de decoro parla-
mentar após ser denunciada 
pelo Gaeco na Operação Má 
Impressão por uso de notas 
fiscais ideologicamente falsas 
para receber verba indeniza-
tória.

Ontem, antes do início do 
julgamento, o advogado de 
Pâmela, Rogério Inácio de 
Oliveira, pediu o adiamento 
da sessão para a segunda-
feira (25), mas o pedido foi 
indeferido pela mesa diretora. 
Depois da leitura do parecer 
da comissão processante e o 
uso da palavra por parte de 
vereadores, Pâmela e seu 
advogado fizeram o uso do 
tempo destinado para mani-
festação final.

Em quase 1h30 de argu-
mentações, Rogério contou 
casos de erros do judiciário e 
seus membros acusados de 
corrupção, para justificar que 
todos são suscetíveis a erro, 
mas, de forma irônica, que o 
Gaeco não.

O advogado ainda citou a 
prisão da vereadora Jussara 
Matsuda, presidente da co-
missão processante, que teve 
o inquérito arquivado após 
comprovar a utilização da ver-
ba indenizatória e a licitude do 
dinheiro encontrado em sua 
casa, questionando a origem, 
e disse que a parlamentar não 
queria que o valor não fosse 
rastreado pois, em suas pala-
vras, “se quisesse estaria em 
um banco”.

A vereadora pediu direito 

de resposta e apresentou 
um documento do Ministério 
Público atestando a licitude 
do dinheiro encontrado em 
sua casa, que seria prove-
niente do trabalho de médica 
e empresária, que exerce há 
40 anos.

Em seguida houve a vo-
tação que culminou na cas-
sação de Pâmela, por 20 
votos favoráveis e 5 absten-
ções (Antônio Carrijo (PSDB), 
Gláucia da Saúde (PSDB), 
Minéia do Glória (PP), Pastor 
Átila (PP) e Wilson Pinheiro, 
do PP). Ronaldo Tannús, pre-
sidente da Câmara e Cleyton 
César (PP), suplente, não 
votaram.

Após a sessão, Pâmela 
Volp continuou alegando 
inocência e dizendo que foi 
condenada injustamente com 
a perda do mandato. “Sei que 
sou inocente e irei provar que 
não fiz nada ilícito. Trabalhei 
com honestidade nessa casa 
e não é depois de 53 anos que 
vou sujar minha vida”.

Pâmela ainda afirmou que 
irá recorrer da decisão da Câ-
mara alegando erros proces-
suais e desrespeito a muitos 
prazos. “Ainda vou mostrar 
a todos que sou inocente”, 
disse.

Quem assume a vaga de 
titular deixada por Pâmela 
Volp é Cleyton César (PP) 
que era efetivo após a cas-
sação de Wilson Pinheiro 
(PP) em março, mas como 
o vereador Wilson Pinheiro 
conseguiu liminar e retomou 
o mandato, Cleyton voltou a 
ser suplente, assumindo a 
titularidade pela segunda vez.

CÂMARA

Pâmela Volp é a 14ª da lista 
de vereadores cassados

FOTOS ALINE REZENDE/CMU

Ex-vereadora 
afirmou que 
irá recorrer da 
decisão alegando 
erros processuais

Thiago Fernandes 
(PSL) aponta o 
dedo para o colega 
Tunico (PL), que 
presidirá a CPI
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NOVIDADES
Manu Filho prepara novidades para suas 
clientes. Em breve, o hairstylist inaugura o 
novo endereço do seu salão, #ManuArrasa. 
Sucesso irmão! 

É FESTA!
Quem comemorou nova idade na última 
quarta foi a colunista do Diário de Uberlândia, 
leia-se Toque do Dia, Dudi Bastos. Aproveito 
o espaço para também parabenizar a amiga 
Izabel Segatto, que celebrou nova idade an-
teontem. Felicidades!

REFORMA
Com a transferência da Biblioteca Municipal 
para o Centro Municipal de Cultura, a Prefeitu-
ra está realizando melhorias no antigo prédio 
situado na rua XV de Novembro, onde funcio-
nará a Reserva Técnica do Museu Municipal. 
As manutenções estão sendo realizadas nas 
partes elétrica e hidráulica, telhado, esqua-
drias e alarme. As partes interna e externa do 
prédio também passam por reformas.

CURTI
A união faz a força! Quero parabenizar a classe 
artística que vem promovendo diversas ações e 
campanhas com o objetivo de arrecadar doações 
que serão destinadas a profissionais do segmen-
to na cidade. Uma das áreas mais atingidas com 
a pandemia da Covid-19 foi a do entretenimento 
em geral, o que resultou em shows paralisados, 
eventos cancelados e muitos artistas e profissio-
nais de bastidores, em grande parte informais, 
não têm outra renda de sobrevivência. 

NÃO CURTI
Digo e repito: o ser humano é um susto! É ina-
creditável as situações que se submetem alguns 
indivíduos para tentar passar uma imagem que 
não são, principalmente em redes sociais. Dia 
desses fiquei estarrecido com o caso de uma 
pessoa aqui da cidade, na ânsia de mostrar-se 
“popular” teria comprado pratos de um determina-
do restaurante e pasmem, agradeceu ao ‘mimo’ 
como se tivesse recebido do estabelecimento. 
Para piorar a história, a cidadã ainda chegou a 
identificar o restaurante na postagem. Ridículo! 

Queridíssima 
Izabel Segatto

Manu Filho reserva 
novidades para clientes

A aniversariante da 
semana, Dudi Bastos

FOTOS DIVULGAÇÃO

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL
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CINEMA DRIVE-IN VOLTA A TRIUNFAR
 | OPÇÃO VEM ENSAIANDO RETORNO AO DIA A DIA DAQUELES QUE QUEREM CONTINUAR ASSISTINDO A FILMES FORA DE CASA

 � WALTER PORTO | FOLHAPRESS

Que o cinema é uma 
arte em constante 
movimento, sabemos. 

Não é de hoje que filmes se 
adaptam a novas plataformas 
para chegar aos seus espec-
tadores, tendo se ajustado a 
televisão, DVD, streaming. 
Mas talvez seja a primeira 
vez em que acontece um 
passo para trás.

Os cinemas drive-in, que 
faziam sucesso em gerações 
passadas, vêm ensaiando 
uma volta triunfal ao dia a 
dia daqueles que querem 
continuar assistindo a filmes 
fora de casa, mas ainda não 
podem se aventurar numa 
sala de exibição tradicional.

Depois de os EUA obser-
varem que o modelo voltou 
a fazer sucesso nos últimos 
meses, iniciativas do tipo 
vêm surgindo em São Paulo 
e Rio de Janeiro, e o tradicio-
nal Cine Drive-in de Brasília, 
inaugurado em 1973 e um 

dos únicos bastiões que 
remanesciam no país, tem 
visto um comparecimento 
impressionante.

“Sentimos um cinema dife-
rente por causa da pandemia. 
A gente até estranha essa 
mudança toda”, afirma Marta 
Fagundes, diretora do com-
plexo brasiliense, que recebe 
carros no local desde 1978.

Se numa segunda-feira 
normal ela tinha de 30 a 40 
carros no drive-in de 400 
lugares, hoje tombado como 
patrimônio cultural, nesta 
última ela viu entrarem 150 
veículos. No primeiro fim de 
semana após a reabertura, 
estendido por causa do Pri-
meiro de Maio, ela vendeu 
2.800 ingressos e recebeu 
ligações estupefatas, che-
cando se o número não es-
tava errado.

“Tivemos uma surpresa 
com a reação das pessoas, 
que ficaram às vezes uma 
hora na fila para entrar”, diz 
Fagundes, explicando que 
a capacidade do cinema foi 

reduzida à metade, para ga-
rantir distanciamento entre os 
espectadores.

Em São Paulo, a rede 
Cinesystem abriu este mês 
um complexo de drive-in em 
Praia Grande, a 71 km da 
capital, onde a reportagem 
acompanhou uma sessão 
de “Nasce uma Estrela”, de 
Bradley Cooper.

Em todo o caminho da 
garagem de casa até os fun-
dos do estacionamento do 
shopping Litoral Plaza, onde 
foi erguida a tela, a única 
aproximação humana foi com 
funcionários que vendiam in-
gresso na entrada e, depois, 
serviam pipoca e bebida di-
reto na janela do carro (com 
equipamentos de proteção 
como máscaras e luvas).

O cinema distribui tam-
bém, num panfleto onde 
consta o número de What-
sApp que recebe os pedi-
dos da bombonnière, uma 
orientação para permanecer 
o tempo todo no carro e, se 
precisar ir ao banheiro, levar 

máscara no rosto.
Está sublinhada ali a ne-

cessidade de que a visita 
seja feita só com pessoas 
que já estejam no convívio do 
motorista. Ninguém quer, por 
exemplo, que namorados ou 
amigos aproveitem a deixa 
para furar a quarentena.

Exaurida essa preocu-
pação inicial - segurança do 
modelo, afinal, é um atrativo 
tão ou mais importante que 
qualquer saudade da tela 
grande -, vale notar que 
assistir a um filme de trás 
do para-brisas é uma expe-
riência peculiar, pela qual 
a maioria dos mais jovens 
nunca passaram.

Desaparece o incômodo 
com o brilho insuportável 
do celular do vizinho, mas 
surgem novos desafios: o 
inconveniente que deixa o 
farol aceso e atrapalha a es-
curidão total; o vidro do carro 
que embaça no clima úmido 
(um paninho vem a calhar); 
a necessidade de manobrar 
para se meter em um lugar 

com boa visibilidade.
Os fi lmes exibidos no 

complexo são todos dubla-
dos, o que pode ser pro-
blema para alguns. Já que 
no drive-in as letrinhas da 
legenda podem ficar longe 
demais para quem tem a 
vista imperfeita, diz Sherlon 
Adley, diretor da Cinesystem, 
optou-se pela dublagem, que 
chega direto aos ouvidos 
por uma estação de rádio 
voltada especialmente para 
as sessões.

Por ali também a oferta 
tem encontrado demanda. 
No primeiro dia de abertura 
do drive-in, uma segunda-fei-
ra, os 60 lugares da sessão 
de 21h se esgotaram com 
antecedência. No primeiro 
sábado, segundo Adley, as 
três sessões do dia vende-
ram um total de 348 ingres-
sos a 15 reais (por pessoa, 
não por carro), e o cinema 
pretende ampliar o número 
de exibições na próxima 
semana.

Apesar de ter aberto o 

flanco em São Paulo, a ini-
ciativa do Cinesystem não é 
a única. 

A Cidade das Artes, na 
zona oeste do Rio, anunciou 
que vai abrir antes do fim 
do mês uma estrutura com 
capacidade para receber 
150 carros. A Dream Factory, 
especializada em eventos de 
grande porte, negocia com 
oito capitais para montar o 
que o diretor-executivo da 
empresa, Claudio Romano, 
define como um “grande 
parque de entretenimento” 
em modelo drive-in, com todo 
tipo de espetáculo.

A conversa está avan-
çada com São Paulo, Rio e 
Belo Horizonte, mas não há 
previsão de abrir nada antes 
do fim de junho, para garantir 
que o pico do Covid-19 já terá 
passado. 

O futuro do cinema, como 
de toda a cultura, ainda é 
mais do que incerto. Mas 
para quem pode, talvez a 
solução seja ir de volta para 
o passado.

FOTOS REPRODUÇÃO FACEBOOK
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 
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Substância
usada no
preparo da 
argamassa

Mundial
vencido pe-
lo Grêmio

(1983)

"Ó Abre
(?)", mar-
chinha de
Carnaval

A cheia
desperta o 
lobisomem

(Folcl.)

Obstáculo;
empecilho

(?) de soja,
gordura
culinária

Maria Lenk
ou Etiene
Medeiros
(esport.)

(?) Reich:
a Alema-

nha nazis-
ta (Hist.)

Polígono
com 27

diagonais
(Geom.)

O aluno do
1º período
da univer-

sidade

Colares de
filhos ou
filhas de 

santo (Rel.)

Alfred
Nobel,

inventor
sueco

Sofrer
desvalo-
rização

(o dólar)

Monogra-
ma de

"Solange"

Sinal dado como ga-
rantia de contrato (jur.)
Michel (?), técnico

do "The Voice Brasil"

Instituição paulista que foi alvo de
ataques de grupos conservadores
em 2017 (?) Menor, constelação
observável no hemisfério Norte

Equipamen-
to que pro-
duz vapor
Auréola

Acusado
Condição

da pimenta
caiena

A plebe
(pej.)

Gover-
nanta

Protele;
postergue
Pontaria,
em inglês

Dotada
de asas
Claire

(?), atriz

Execrar;
detestar

O efeito da
lidocaína

Espaço de
escolas

Teste, em
inglês

Vagabundo
Forma do

texto de Li-
ma Barreto

Cosmético
facial
Grupo
vocal

Animal
de carga

(?) fantásti-
co: duende

Profissio-
nal da
música

como João
Carlos

Martins Figura
heráldica

(?) Ramos,
goleiro

Município
da região

dos
Campos

Gerais, no
Paraná

DesordeiroÁrea de 
conservação onde há

aldeias das etnias
Javaés e Carajás (TO)

Conser-
vante do
bacalhau
(?)-se:

entregam-
se a uma

causa

(?) Mar-
ques, apre-
sentador

Bahia
(sigla)

VAAMU

INTERCLUBES

CALDEIRAREU
HALOALASD

SALESRALE
DOAMADUA
OABOMINAR
BAALADAT
ANDREADIE

ENEAGONOAIM
ASNOVADIO

ENTEPATIOD
MAESTRORUGE

LISEOCAIR
CASSIOAN

PONTAGROSSA

3/aim. 4/test. 5/arras — danes. 11/ponta grossa.

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

Inteligência 
emocional: um 
exercício diário

Bom dia! Muito se fala em Inteli-
gência Emocional, mas poucos sabem 
como desenvolver e o que significa na 
verdade! Seu real sentido.

Segundo a psicóloga Eliana Alves 
Pereira, nossa consultora, “A IE amadu-
rece nosso comportamento porque sa-
beremos como lidar com todos os senti-
mentos de forma prática e racional”.

A profissional inicia as informações 
com uma declaração de alguém próxi-
mo, para que possamos entender mais 
facilmente a IE. 

“Meu primeiro registro de inteligên-
cia emocional foi aos 3 anos, quando 
percebi que o rosto do meu pai estava 
transfigurado, de um jovem lindo e rui-
vo, de apenas 26 anos, estava se trans-
formando em um senhor severo e car-
rancudo, e eu, de criança livre, passei 
rapidamente para a criança adaptada, 

guardei meus brinquedos e me recolhi”. 
Vamos entender?

Inteligência emocional: o que é? 
É a capacidade de reconhecer e 

avaliar os nossos sentimentos e o sen-
timento dos outros e, o mais importan-
te: é a capacidade de lidar com todas 
essas informações. Diante disso, a psi-
cóloga elenca os cinco pilares da inteli-
gência emocional:

Conhecer as próprias emoções: 
isso parece fácil, mas não é. Acredito 
que seja mais fácil conhecer o outro do 
que conhecer a si mesmo, e a estrada 
é longa, pois o autoconhecimento é um 
exercício diário.

Controlar as emoções: analisar 
as emoções e saber como administrar 
seus estímulos são tarefas para toda a 
vida. Step by step, passinhos de bebê 
para transmutar as emoções e ponde-
rar sentimentos. Um bom líder é aque-
le que sabe primeiramente administrar 
suas emoções.

Automotivação: como disse an-
teriormente, a inteligência emocional 

alguém que você ama muito. Pense: e 
se fosse meu pai, minha mãe, meu filho, 
minha irmã? Será que estou tratando as 
pessoas como eu gostaria de ser trata-
do ou como gostaria que tratassem os 
que amo?

Saber se relacionar interpessoal-
mente: acho que a palavra-chave aqui 
é respeito. Respeito é a base das boas 
relações. Eu não preciso gostar de al-
guém nem conviver com ele, nem ad-
mirá-lo, mas o respeito está em primeiro 
lugar quando me relaciono com alguém, 
seja no trabalho, na vizinhança, no pos-
to de gasolina ou supermercado. Não 
preciso ser o mais simpático, não que 
isso não seja importante, mas se eu 
demonstrar respeito, já será a base do 
meu relacionamento interpessoal.

Sabendo dos cinco pilares da IE, 
você já consegue praticar diariamente 
essa ferramenta tão necessária e im-
portante. Seja em casa, no trabalho, na 
liderança, na gestão de pessoas, em 
sala de aula, enfim a IE é usada para 
tudo na nossa vida.

A inteligência emocional realiza um 
processo de descobrimento interior que 
se materializa através de atitudes e 
comportamentos sociais.

Como quero que as pessoas me 
vejam? Desequilibrada? Estressada? 
Qual imagem eu quero que tenham de 
mim: focada? Racional? Que tipo de im-
pressão quero deixar na memória das 
pessoas? Pense nisso.

Todos temos um temperamento 
explosivo, impulsivo, ciumento, agres-
sivo, mas será que tem de ser sempre 
assim? Será que, no decorrer da nossa 
existência, não é melhor ir em busca do 
equilíbrio e ir corrigindo esses deslizes 
comportamentais? A IE faz isso, ela 
amadurece nosso comportamento por-
que saberemos como lidar com todos 
esses sentimentos de forma prática e 
racional.

Comece hoje a praticar a sua IE, é 
um exercício diário, mas você não vai 
se arrepender.

Boa semana!

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

é um exercício que deve ser praticado 
diariamente. Talvez você ainda não 
se sinta capaz da automotivação, mas 
tente, pense positivamente, evite usar 
palavras negativas para definir seu dia. 
Quando alguém lhe perguntar sobre 
seu trabalho ou sobre seu relaciona-
mento pessoal, procure palavras posi-
tivas, seja generoso consigo mesmo. 
Seja gentil com você, seja capaz de se 
olhar no espelho e elencar qualidades 
que você pensa possuir, e diga-as em 
voz alta. Motive-se. Fale para você mes-
mo: “Hoje será um dia maravilhoso!”

Empatia, saber se colocar no lu-
gar do outro: eu confesso que não era 
empática, principalmente com as mães, 
não entendia sua falta ao trabalho, a 
correria no fim do dia para buscar os 
filhos na escola. Somente sendo mãe 
pude entender esse amor incondicional 
e ser empática. Muitas vezes, a empa-
tia chega à nossa vida quando também 
passamos por determinadas situações 
e aprendizados. Se você tem dificulda-
de para ser empático, tente substituir 
aquela pessoa que está passando por 
algum problema ou lhe pedindo algo por 

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Seu estado de ânimo será dinâ-
mico. Suas ações estão em sinto-
nia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está 
inundado com uma sensação de 
bem-estar.

Você terá um longo caminho a 
percorrer para encontrar um pon-
to comum de acordo com pesso-
as próximas a você a respeito de 
seus planos.

Seu relacionamento com crianças 
e jovens elevam o seu espírito. 
Usar uma máscara não combina 
com você. Se você sair, mantenha 
os pés no chão e não pense que 
você é invencível.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

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 ter que se mover para 
resolver algumas questões urgen-
tes. Sua eficiência é formidável 
hoje. Você precisa de equilíbrio 
em conformidade com as exigên-
cias do seu corpo.

Faça um balanço das coisas. 
Você definitivamente se sente 
mais à vontade com você mesmo 
quando faz esse balanço.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você se sente pronto e vai conse-
guir enfrentar qualquer coisa que 
apareça no seu caminho - você 
está de muito bom humor.

Você vai obter um retorno positivo 
dos esforços do mês passado. Há 
festas em todos os lugares. Exis-
tem motivos para comemorar.

Você vai ter que fazer um compro-
misso se quiser que seus planos 
funcionem sem problemas - olhe 
as coisas em longo prazo. Desa-
celere e relaxe seu corpo.

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Você vai se sentir aventureiro 
hoje. A sorte o ajudará graças aos 
riscos bem calculados. Não abu-
se da sua sorte. Não desperdice 
suas reservas de energia.

A sorte estará com você em seus 
passos hoje - é hora de considerar 
um investimento financeiro e re-
pensar o seu orçamento.

Existem escolhas e acordos a se-
rem feitos sem mais espera. Você 
está precisando desesperada-
mente de um feriado e de algum 
tempo sozinho para poder fazer 
um balanço.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

SÉRIE

A segunda temporada de “Coisa Mais 
Linda”, série brasileira da Netflix, ganhou 
data de estreia. A produção retornará no dia 
19 de junho, trazendo Malu (Maria Casade-
vall), Thereza (Mel Lisboa), Adélia (Pathy 
Dejesus) e Lígia (Fernanda Vasconcellos).

As primeiras imagens da continua-
ção, bem como informações divulga-
das pela assessoria da Netflix, indicam 

que uma nova atriz entra para o time 
de protagonistas. Trata-se de Larissa 
Nunes, que interpretará Ivone, irmã de 
Adélia e filha de Duque (Val Perré).

Também passam a integrar o elenco da 
nova temporada Breno Ferreira, Eliana Pitt-
man, Angelo Paes Leme, Alejandro Clave-
aux e Kiko Bertholini. A continuação da tra-
ma terá seis episódios de 50 minutos cada.

NETFLIX/DIVULGAÇÃO
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Incluídos no rol das 
atividades considera-
das essenciais, os car-
tórios mineiros man-
terão o atendimento 
presencial agendado 
até, pelo menos, o dia 
31 de maio – por deci-
são do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). E 
mesmo com todas as 
medidas de segurança 
que estão sendo toma-
das, as serventias en-
tendem o papel do iso-
lamento social e têm 
disponibilizado plata-
formas que permitem 
ao usuário acessar os 
serviços pela internet.

Essa possibilidade já 
é uma realidade para 
os cartórios do estado 
há alguns anos, desde 
a criação das centrais 
eletrônicas de cada es-
pecialidade. Por elas, é 
possível solicitar certi-
dões de nascimento, 
casamento e óbito, 
consultar matrículas e 
fazer o registro de imó-
veis, fazer buscas de 
imóveis e dívidas por 
CPF e/ou CNPJ e até 
mesmo encaminhar 
dívidas a protesto.

“Os cartórios estão 
operando internamen-
te com quadro reduzido 

e seguindo as orienta-
ções das autoridades 
de saúde para evitar a 
disseminação do coro-
navírus. Parte da equi-
pe está trabalhando em 
regime de home office, 
mas segue preparada 
para atender às deman-
das. De ponta a ponta, 
os serviços podem ser 
feitos de forma remo-
ta”, ressalta Fernando 
Nascimento, presidente 
do Colégio Registral de 
Minas Gerais (CORI-MG), 
responsável pela gestão 
da Central Eletrônica de 
Registro de Imóveis de 
Minas Gerais (CRI-MG).

Cartórios digitais

INFORME PUBLICITÁRIO

Como acessar as Centrais Eletrônicas

Registro de Imóveis: www.crimg.com.br

Registro Civil de Pessoas Naturais: www.registrocivil.org.br

Protestos: www.protestomg.com.br

Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas:    
www.rtdbrasil.org.br

Ofício de Notas: www.censec.org.br

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br B3

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

OS ÍDOLOS, ONDE ESTÃO?

É muito comum na infância os ídolos moldarem os nos-
sos comportamentos, são gestos, ações, meios que nos 
inspiram de alguma maneira.

Os ídolos têm uma força imensa em muitas gerações, 
na fase adulta aquilo se torna referência. Personalidade, 
desenvolvimento, sucesso, cabelo, tênis, consumo, e mui-
to mais.

A cada ano que passa, nós temos a necessidade de 
termos ídolos, as gerações futuras vão descobrindo pes-
soas e formas. No esporte não é diferente, talvez poucos 
no Brasil tiveram a consciência do que representavam.

Representar e inspirar pessoas é de certa forma não 
somente transmissão de aspectos vitoriosos mas momen-
tos de dor, superação etc.

Talvez as personalidades vão existindo por valores e 
vitórias individuais; Neymar, Cesar Cielo, Bernardinho, 
Ronaldo, Gabigol, Pelé, Romário, Oscar, Zico dentre tan-
tos nomes.

Porém, poucas pessoas tem modelos a seguir, gera-
ções atuais encontram um País dividido, de opiniões ex-
tremistas para ambos os lados e ausência de ídolos.

Ídolos, sólidos, impecáveis, implacáveis, seres huma-
nos e fonte de inspiração.

Talvez o Ayrton Senna, mas será que alguém com 15, 
20, 30 anos tem a noção de quem foi Ayrton Senna?

Alguém que dedicou-se, transbordava em bons exem-
plos, não teve polêmicas pessoais que lhe trouxe desabo-
nos, não foi personagem que usurpou da clarividência de 
ídolo, não desapontou as manhãs da fórmula 1. Alguém 
que dedicou-se e com seriedade levou com muita compe-
tência sua imagem, sua profissão, sua posição.

Os ídolos do esporte nacional não trazem bons exem-
plos, estão sempre envolvidos com seus excessos e os 
seus objetivos no desporto ficam em segundo plano.

O goleiro Bruno, a dificuldade que Neymar tem com a 
sua liberdade, Ronaldo, agora mais recente gaúcho, as 
falas do Oscar, a falta de efetividade de tantos outros na 
promoção de caminhos e exemplos.

Kobe Bryant se foi dias atrás e deixou um legado de 
disciplina e respeito a Performa.

Talvez no futebol, os péssimos exemplos que muitos 
dão tem produzidos um geração cada vez mais improduti-
va, incapaz de perceber os valores do esporte.

Muitos que deveriam ser ídolos se confundem com o 
“poder” que existe na função do que fazem, aliás ninguém 
saberia quem é Gabriel Medina se não fosse o surfe, nin-
guém saberia quem é Felipe Massa se não fosse o auto-
mobilismo, ninguém saberia quem é Guga se não fosse o 
tênis.

Muitos que deveriam ser ídolos se cercam dos poderes 
que ser o “ídolo” trás, os excessos, a proteção midiática, 
regalias, se embebedam de mentiras e não são modelos 
a serem seguidos.

Somos carentes de ídolos acessíveis, dotados de hu-
mildade e com valores e princípios a serem copiados.

Os ídolos estão em falta. Paixão Futebol!

Paixão Futebol
Personal Soccer: escola 
usa novo treinamento
 | PROJETO DO UBERLÂNDIA ACADEMY ATENDE GRUPOS LIMITADOS EM ESPAÇOS ABERTOS

 � IGOR MARTINS

A pandemia da Covid-19 
trouxe mudanças tam-
bém na forma de se 

exercitar. Com o isolamento 
social, não apenas os adul-
tos, mas também as crianças 
tiveram suas atividades es-
portivas interrompidas. Com 
os treinos suspensos, as cha-
madas escolinhas também 
foram impactadas. Mas, uma 
escola de Uberlândia pensou 
em uma maneira de seguir 
orientando seus alunos atra-
vés de um projeto feito para 
grupos pequenos. 

Criado por Adriano San-
tos, o Uberlândia Academy 
é uma escola de futebol que 
atende crianças e jovens de 
4 a 17 anos em duas frentes 
distintas. Uma delas é de fato 
a escola voltada para este pú-
blico-alvo, oferecendo aulas 
do esporte em sete lugares 
diferentes na cidade. A outra 
trata de um projeto social que 
disponibiliza aulas de futsal 
e xadrez no bairro Shopping 
Park.

Com a chegada da pan-
demia, o projeto de Santos 
foi paralisado por um tempo 
e o quadro de funcionários 
diminuiu por conta de todos 
os problemas financeiros 
trazidos pela doença. Os 11 
colaboradores que atuavam 
diretamente no treinamento 
das crianças e jovens foram 
demitidos para equilibrar as 
finanças da empresa. Foi aí 
que o criador da escola de 
futebol teve uma ideia para 
seguir orientando seus alunos 
e recontratar alguns de seus 
treinadores.

O projeto aderiu em abril 
ao Personal Soccer, um tipo 
de treinamento individualiza-
do bastante comum em paí-
ses da Europa e nos Estados 
Unidos para seguir atendendo 
seu público, garantindo aulas 
de futebol. As aulas acon-
tecem em espaços abertos, 
sempre seguindo as normas 
de segurança da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do 
Ministério da Saúde.

“Muitas crianças têm fi-
cado muito no celular, no 
computador. Além da aula, 
a gente chega com a ideia 
de seguir mantendo essas 
crianças saudáveis durante 
esse momento de pandemia”, 
disse Santos.

No Personal Soccer, um 
grupo de três a cinco pessoas 
pode agendar treinos com 
o Uberlândia Academy para 
serem realizados dentro de 
casa, ou em quadras em pra-
ças públicas e condomínios, 
desde que seja um local aber-
to e com boa ventilação. Se-
gundo Adriano, responsável 
pela coluna “Paixão Futebol” 
no Diário, a ideia segue as re-
comendações de prevenção 

demy há dois anos e meio na 
modalidade society, Franklin 
tem aulas individualizadas 
com os treinadores com co-
legas que já participavam da 
iniciativa feita pela empresa 
de Adriano. “Achamos uma 
ótima ideia, pois é um traba-
lho exclusivo com a criança. O 
lado ruim é que nem todos os 
alunos estão fazendo. É uma 
modalidade muito interessan-
te”, disse Rodrigo.

DRIBLANDO A PANDEMIA

DIVULGAÇÃO

à Covid-19 e garante que os 
treinos não acontecem sem 
que os professores estejam 
com máscaras de proteção 
e sem a disponibilização de 
álcool gel no ambiente.

A adaptação feita pelo 
Uberlândia Academy tem sido 
bastante elogiada e vários 
alunos já aderiram às aulas, 
de acordo com o fundador da 
escola de futebol. De acordo 
com o empresário, a meto-
dologia usada traz vários 
benefícios aos usuários, prin-
cipalmente no que diz respeito 
à disciplina e desenvolvimento 
de recursos no futebol.

“O Personal Soccer tem o 
diferencial da melhoria indivi-
dual que pode ser corrigida. É 
um estímulo para aquilo que a 
criança ou o jovem tem mais 
dificuldade, como cognição, 
drible, cabeceio, lateralidade. 
Todos os meninos jogam jun-
tos, e por ser individualizado, 
eles ficam mais tempo com 
a bola e isso os desenvolve 
melhor e mais rápido. Além 
de tudo, ainda corrige os pro-
blemas de saúde”, afirmou o 

idealizador.
Em entrevista ao Diário, 

Adriano Santos disse que com 
o projeto já foi possível re-
contratar quatro funcionários. 
Questionado sobre uma pos-
sível volta aos treinamentos 
regulares, ele afirmou que a 
Uberlândia Academy seguirá 
todas as recomendações e 
normas de segurança para 
garantir a saúde de todas as 
crianças e adolescentes que 
participam das aulas de futsal, 
futebol de campo e society. 

“Antes da pandemia, traba-
lhávamos em locais para 20 
pessoas. Com o coronavírus, 
vamos reduzir pelo menos 
pela metade. Temos que 
garantir a saúde de todas as 
pessoas. Isso é o mais impor-
tante no momento”, finalizou.

O pai de Franklin Frazão 
Fernandes, Rodrigo Franklin, 
resolveu colocar o filho no 
Personal Soccer como uma 
tentativa de manter a rotina 
de exercícios e não prejudicar 
seu rendimento físico durante 
o período de quarentena.

Aluno da Uberlândia Aca-

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF n.º 05.510.654/0001-89 -NIRE nº 313.001.098-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19 “coronavírus”, um caso fortuito e de força 
maior; CONSIDERANDO a recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões 
e aglomerações de pessoas para combater a disseminação da doença; Ficam os Senhores Acionistas convoca-
dos, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparece à Assembleia Geral Ordinária da 
Sociedade a ser realizada de forma Digital, no dia 1º de junho de 2020 às 10h, em 2ª Convocação, na sede da 
Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, 
Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, cuja participação dos Acionistas ocorrerá 
por Videoconferência com votação por meio de Boletim de Voto à Distância ou durante a Assembleia, para 
tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria 
da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. Instruções adicionais: 1. Os documentos e propostas 
relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da So-
ciedade e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação por e-mail para juridico@cscalgar.com.
br.  2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia mediante a apresentação de documentos pessoais e 
do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. A representação 
do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os requi-
sitos necessários à verificação de sua validade. 3. Diante dos desdobramentos causados pela disseminação do 
COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar 
reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia será realizada de forma DI-
GITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia poderá ser realizada por VI-
DEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interessado em participar da Assembleia digital, a indicação de seu 
endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da Assembleia, diretamente 
à Sociedade, pelo endereço eletrônico: juridico@cscalgar.com.br, para recebimento das instruções para partici-
pação da Assembleia virtual. 4. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente ao acionista mediante 
solicitação por e-mail para juridico@cscalgar.com.br, e deverá ser devolvido à Sociedade no prazo de 5 (cinco) 
dias de antecedência à realização da Assembleia diretamente para o e-mail juridico@cscalgar.com.br. Recebido 
o boletim de voto a Sociedade retornará ao acionista em até 2 (dois) dias sobre a regularidade do documento ou 
eventual pendência a ser sanada. 5. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar 
da Assembleia para exercer seu direito de voto. 6. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão ser 
feitas com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 

Uberlândia - MG, 22 de maio de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.814.311/0001-68 - NIRE: 3130001302-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada às 15h30 do dia 16/04/2020 na sede social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Alair Martins do Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Deliberações: Após examinadas e debatidas as 
matérias constantes da ordem do dia, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer 
ressalvas, o seguinte: 1) As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As demonstrações 
financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 02/04/2020, página 10, caderno 2 e no Jornal 
Hoje em Dia do dia 02 de abril de 2020, página 5, caderno Primeiro Plano. 2) A destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
findo em 31/12/2019, no valor de R$ 131.745.028,30: a) 32.936.257,08, destinados à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 
aos acionistas, dos quais R$ 8.024.999,90, foram pagos antecipadamente aos acionistas durante o ano de 2019; b) 73.465.000,00, 
destinados à distribuição de dividendos complementares aos acionistas; c) o saldo remanescente, no valor de R$ 25.343.771,23, 
destinados para Reserva de Lucros Retidos. 3) A remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2020 no valor 
total de até R$ 10.000,00. Encerramento: Discutidas e aprovadas as matérias constantes na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, 
após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Alair Martins do Nascimento, pela Secretária, Elis Simeão Christino e por 
todos os acionistas presentes: Almar Participações S/A (Alair Martins do Nascimento), Helpar Participações Ltda. (Hélio Martins Borges) 
e Onipar Participações Ltda. (Alair Martins do Nascimento). A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinam 
digitalmente o Presidente da Mesa, Alair Martins do Nascimento bem como a advogada Elis Simeão Christino, inscrita na OAB/MG sob 
o nº 66.886, que secretariou a reunião. Uberlândia/MG, 16/04/2020. Extrato da ata registrada. JUCEMG nº 7843369 em 19/05/2020. 
Marileny de Paula Bomfim - Secretária Geral.

DOCUMENTOS PERDIDOS
Foi perdido carteira com documentos CNH, cartões bancário 
e dinheiro. Em nome de EVERSON JOSÉ DE PAULA FER-
REIRA. Se encontrar entrar em contato : (34) 99126-0503

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Realizadas às 16h do dia 16/04/2020 na sede social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 
15/12/1976. Mesa: Alair Martins do Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Deliberações: Após examinadas e 
debatidas as matérias constantes da ordem do dia, a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem 
quaisquer ressalvas, o seguinte: 1) As contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As 
demonstrações financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 02/04/2020, páginas 8 e 9 e no 
Jornal Hoje em Dia do dia 02/04/2020, página 5. 2) A destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2019, no valor total de 
R$ 120.643.351,55, conforme abaixo: a) constituição de uma Reserva de Lucros relativa às subvenções para investimento decorrentes 
de ICMS no valor total de R$ 107.230.925,72, dos quais R$  35.977.425,41 referem-se ao saldo da reserva de 2018, pendentes de 
capitalização, e R$ 71.253.500,31 referem-se às subvenções recebidas em 2019; b) pagamento de juros sobre capital próprio aos 
acionistas, no valor de R$ 4.000.000,00, realizado em 2019 e ora ratificado pela Assembleia, que aprova também a imputação desse 
valor ao dividendo mínimo previsto no Estatuto Social, nos termos do § 7º, art. 8º, da Lei nº 9.249/95; c) R$ 9.412.425,83, destinados à 
distribuição de dividendos complementares aos acionistas. 3) A remuneração global anual dos administradores para o exercício social 
de 2020 no valor total de até R$ 12.005.417,32, incluindo encargos sociais e benefícios. 4) A distribuição complementar de lucros 
acumulados de exercícios anteriores, no valor de R$ 88.960.877,07, a serem deduzidos da conta de Reserva de Lucros Retidos, que será 
paga aos acionistas sob a forma de dividendos em parcelas trimestrais. Encerramento: Discutidas e aprovadas as matérias constantes 
na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Alair Martins do Nascimento, 
pela Secretária, Elis Simeão Christino e por todos os acionistas presentes: Almart Administração e Participações S/A (Alair Martins do 
Nascimento), Martins Participações S/A (Alair Martins do Nascimento), Alair Martins do Nascimento, Alair Martins Júnior, Hélio Martins 
Borges, Juscelino Fernandes Martins e Renato Fernandes Martins. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinam 
digitalmente o Presidente da Mesa, Alair Martins do Nascimento bem como a advogada Elis Simeão Christino, inscrita na OAB/MG sob 
o nº  66.886, que secretariou a reunião. Uberlândia/MG, 16/04/2020. Extrato da ata. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
nº 7843101, em 20/05/2020, por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de equipamentos (Ventilador Pulmonar),
em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 09/06/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/MG, 21 de maio de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 327/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 301/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
"MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de materiais
(prateleiras) em atendimento à Secretaria acima citada . A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 09/06/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, MG 21 de maio de 2020.
MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ENEM

ATÉ 19 DE JUNHO

Governo prorroga 
prazo de inscrição

Atendimento remoto 
do INSS é prorrogado

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, anun-
ciou a prorrogação do prazo 
de inscrição para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 para a próxi-
ma quarta-feira (27). Pelo 
calendário inicial, a data 
limite para os estudantes se 
inscreverem era até ontem.

As inscrições começa-
ram no último dia 11 e po-
dem ser feitas por meio da 
página do Enem na internet.

De acordo com Wein-
traub, mais de cinco milhões 
de estudantes já se inscre-
veram para a prova até a 
manhã de ontem. “Como 
já anunciei, os candidatos 
inscritos serão ouvidos, 
em junho, pela Página do 
Participante, do Inep [Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira]. Eles, os 
interessados, vão escolher 
quando fazer a prova”, ex-
plicou o ministro, em outra 
publicação no Twitter.

Na quarta-feira (20), o 
Ministério da Educação 
anunciou o adiamento do 
Enem por algo entre 30 a 60 
dias, em razão dos impactos 
ocasionados na sociedade 
pela pandemia de Covid-19. 
As provas impressas esta-
vam previstas para serem 
aplicadas em 1º e 8 de 
novembro e as provas do 
Enem digital para os dias 22 
e 29 de novembro.

A estrutura dos dois exa-

mes será a mesma. Serão 
aplicadas quatro provas ob-
jetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma reda-
ção em língua portuguesa. 
A redação será manuscrita, 
em papel, nas duas modali-
dades. Durante o processo 
de inscrição, o participante 
deverá selecionar uma op-
ção de língua estrangeira: 
inglês ou espanhol

Neste ano, será obri-
gatória a inclusão de uma 
foto atual do participante no 
sistema de inscrição, que 
deverá ser utilizada para 
procedimento de identifica-
ção no momento da prova. 
O valor da taxa de inscrição 
é de R$ 85 e deverá ser 
pago até 28 de maio.

Quem tem direito à gra-
tuidade da taxa de inscrição, 
por se enquadrar nos perfis 
previstos nos editais do 
Enem, terá a isenção auto-
mática, a partir da análise 
dos dados declarados no 
sistema. A regra se aplica, 
inclusive, aos isentos em 
2019 que faltaram aos dois 
dias de prova e não tenham 
justificado ausência. De 
acordo com o Inep, a medi-
da beneficia quem teve difi-
culdades em realizar a so-
licitação de isenção devido 
às restrições impostas pelo 
isolamento social decretado 
em razão da pandemia de 
covid-19.

 � AGÊNCIA BRASIL

O atendimento remoto 
nas agências da Previdên-
cia Social aos segurados 
e beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) foi prorrogado até o 
dia 19 de junho. A decisão 
foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União (DOU), 
por meio da Portaria Con-
junta 17.

No dia 20 de março, 
outra portaria definia o aten-
dimento remoto até o dia 
30 de abril. Segundo a Se-
cretaria de Previdência do 
Ministério da Economia, a 
medida “visa a proteção 
da coletividade durante o 
período de enfrentamento 
da emergência em saúde 
pública decorrente da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19)”.

Durante esse período, 

os casos que dependem de 
perícia médica serão ana-
lisados sem atendimento 
presencial. O segurado terá 
que anexar atestado médico 
pelo portal ou aplicativo. O 
instituto vai antecipar parte 
do valor do benefício devido 
ao segurado. 

Para acessar o Meu 
INSS é preciso digitar o 
endereço no seu computa-
dor ou instalar o aplicativo 
no celular gratuitamente. 
Estão disponíveis mais de 
90 serviços.

Segundo a Secretaria 
da Previdência, para saber 
como gerar a senha, além 
de aprender a solicitar ser-
viços e benefícios, basta 
acessar o site.

 � AGÊNCIA BRASIL
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ELEIÇÃO MUNICIPAL

PLEITO PODE SER DIVIDIDO EM DOIS DIAS
Para reduzir aglomera-

ções e a exposição de eleito-
res ao novo coronavírus, uma 
das hipóteses em discussão 
é que as eleições municipais 
deste ano tenham dois dias 
de votação, disse ontem, em 
Brasília, o ministro Luís Ro-
berto Barroso, que assume 
a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) na 
próxima semana.

Para isso, seria preciso 
um gasto adicional de R$ 
180 milhões, que é o custo 
estimado pelo TSE de um dia 
adicional de eleição. Diante 

do quadro de crise fiscal, 
porém, outra possibilidade 
seria expandir o horário de 
votação, para que dure 12 
horas, o que teria um custo 
menor.

“Em vez de irmos até as 
17h, irmos talvez até as 20h, 
e começar às 8h. Portanto, irí-
amos de 8h às 20h, 12 horas 
de votação. Esta é uma ideia, 
é uma possibilidade. Essa 
não depende de lei, podemos 
nós mesmos regulamentar 
no TSE”, disse o ministro, 
durante uma live promovida 
pelo jornal Valor Econômico.

 � VOTAÇÃO POR FAIXA 
ETÁRIA

A Justiça Eleitoral estuda 
ainda fazer a votação dividida 
por faixa etária, nos diferentes 
turnos do dia de votação. 
Para isso, é preciso “ouvir 
sanitaristas [para saber] se 
colocaríamos os mais idosos 
votando mais cedo, depois os 
mais jovens na hora do almo-
ço. A gente tentar fazer uma 
divisão dessa natureza”, disse 
Barroso, ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O ministro disse, ainda, 
que mantém diálogo cons-
tante com os presidentes 

da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), sobre 
o eventual adiamento do 
calendário eleitoral. Para a 
alteração do calendário, é 
necessária que o Congres-
so aprove uma proposta de 
emenda constitucional (PEC).

A definição sobre o adia-
mento das eleições depende 
ainda da trajetória da curva 
de contaminação do novo 
coronavírus, afirmou Barroso. 
“Em meados de junho será o 
momento de se bater o mar-
telo”, finalizou ele.

 � AGÊNCIA BRASIL

Estudo diz que cloroquina 
aumenta risco de arritmia
 | AUTORES DO LEVANTAMENTO PUBLICADO DIZEM QUE A ANÁLISE NÃO É DEFINITIVA

 � AGÊNCIA BRASIL

Um artigo científico pu-
blicado ontem na re-
vista médico-científica 

The Lancet afirmou que não 
houve melhora significativa 
na condição de saúde de 
pacientes medicados com 
quatro protocolos diferentes 
de cloroquina e hidroxiclo-
roquina.

Feito por um grupo de 
cardiologistas, o foco da 
pesquisa foi identificar arrit-
mias cardíacas e mortalidade 
hospitalar em pessoas sob o 
efeito dos medicamentos. O 
estudo foi realizado em um 
grupo multinacional de pa-
cientes espalhados por 671 
hospitais do mundo. Ao todo, 
96.032 pacientes participa-
ram dos testes, sendo que 
cerca de 15% total - 14.888 
pessoas - foram medicados.

De acordo com a pesqui-
sa, a mortalidade nos grupos 
que usaram as diferentes 
variações de protocolo base-
adas na cloroquina ficou em 
9,3% - acima do número do 
grupo de controle, as outras 
81.144 pessoas. Neste gru-
po, que não foi medicado da 
mesma maneira, a taxa ficou 
em 0,3%.

De acordo com o artigo, 
condições de saúde pré-
existentes, como diabetes, 
doenças cardíacas, índice de 
massa corporal (IMC), doen-
ças pulmonares e tabagismo 

não foram consideradas, já 
que poderiam influenciar nos 
resultados.

Apesar da indicação de 
ineficácia dos protocolos que 
usam combinações de clo-
roquina e hidroxicloroquina, 
os autores do levantamento 
afirmam que a análise não é 
definitiva, e que mais estudos 
serão necessários para o 
diagnóstico final do uso das 
drogas.

 � SUBSTÂNCIAS

Metabolizada pelo fígado, 

a cloroquina já é uma droga 
conhecida e regulada por ins-
tituições de saúde mundiais. 
A substância foi patenteada 
há cerca de 70 anos, e tem o 
uso comprovadamente eficaz 
no combate à malária, artrite 
reumatóide e nos sintomas de 
doenças autoimunes, como 
lúpus. A variação mais nova 
da cloroquina, a hidroxicloro-
quina, pode ser tomada por 
mulheres gestantes, mas pro-
voca alguns efeitos adversos, 
entre eles náusea, vômitos 
e, em casos mais severos, 
arritmia cardíaca.

SAÚDE

REUTERS/LUCAS LANDAU
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Iara Bernardes
maternidadenostress@gmail.com MATERNIDADE NO STRESS

A Rodrigo, 
com amor 
Um choro constante durante a noite, 

mãe de primeira viagem, correu e levou 
o filho ao médico: raio-x, ultrassom e um 
diagnóstico que nenhuma mãe quer ouvir. 
Gente de cidade pequena, há 35 anos, 
tinha que ir para São Paulo em caso de 
urgência e assim foi feito. Chegando lá, 
tudo parece se desenrolar bem: consul-
ta na segunda, exames na terça, cirurgia 
quarta, porém, infelizmente, nada foi fei-
to, o procedimento era arriscado demais.

Rodrigo tinha um ano e foi diagnosti-
cado com sarcoma na região pélvica, en-
tre exames, tratamentos, quimioterapias 
e soroterapia foram dois anos. Sua mãe 
Rachel, na época com 21 anos, acordava 
no meio da noite para observar o filho, 
ia se despedindo aos poucos, colocando 
sua dor “no bolso”. Nesse período se des-
locava entre Alfenas e São Paulo para 
acompanhar o tratamento do pequeno e 
dentre todos os acontecimentos, os epi-
sódios mais marcantes foram ouvir o fi-
lho gritar “mamãe” quando ela não podia 
acompanhá-lo em alguns procedimentos 
e ao levar o pequeno na praça e perceber 
as outras mães afastando as crianças de 
seu filho, por medo ou preconceito - a dor 
da ignorância alheia talvez doa mais, pois 
é a que beira a falta de humanidade. Du-
rante os dois anos do tratamento ela fica-
va sentada numa cadeira no HC de São 
Paulo, sem lamentos ou revolta, apenas 
esperando, vivendo um dia de cada vez. 
A conexão materna é algo inexplicável, 
o filho que estava prestes a partir, num 
chamado silencioso a esperou no hospi-
tal e ela foi ao seu encontro, a mãe pegou 

Aprendi a olhar com mais respeito para a dor 
do outro, a julgar menos, afinal, quase nunca 

sabemos a história por trás da máscara da 
loucura, da melancolia ou da explosão de 

comportamento

minutos na tentativa de sobreviver à dor.
E o que me fez refletir tanto sobre 

as mães que perdem seus filhos? Exa-
tamente no dia que falei sobre a morte 
tantas vezes algo afundou meu estôma-
go, veio abrindo um buraco da minha 
garganta até o meio da minha barriga. A 
gente conversava descontraidamente fa-
lando sobre filhos, sapatilhas, roupas de 
ballet até que ela solta: “lá em casa tem 
collant, roupas, sapatilhas... você sabe 
que eu tenho uma filha que morreu né?!”. 
Eu congelei, não conseguia respirar, ne-
nhum músculo do meu corpo se movia. 
Acho que fiquei uns 5 segundos parada, 
sem piscar, mas parecia que todos os 
momentos com meus filhos passaram na 
minha frente exatamente nesse demora-
do curto espaço de tempo. Respondi que 
não sabia - afinal aquela mulher estava 
sorrindo todos os dias, ela é alegre, ela 
vive, dança, dá aulas, vive! Aquela mu-
lher sorridente, alegre e dançante, pas-
sou 9 anos acarinhando e cuidando de 
sua filha, vendo seu bebê crescer. De 

repente ela a está enterrando? Não! Isso 
NÃO está certo! Então a abracei, mas na 
verdade ela quem me abraçou, pois mi-
nha dor e sufocamento não serviam de 
nada naquele gesto. Aquela mulher órfã 
de filha me abraçou porque meus braços 
não poderiam oferecer conforto algum a 
ela, mas o abraço dela foi como se me 
dissesse pra eu me acalmar.

Depois desse dia nunca mais fui a 
mesma, percebi que tenho tudo nas 
mãos e muitas vezes reclamo, descobri 
que todo dia é um milagre, que saúde é a 
maior riqueza que existe e que estar com 
os filhos é o mais glorioso. Aprendi a olhar 
com mais respeito para a dor do outro, 
a julgar menos, afinal, quase nunca sa-
bemos a história por trás da máscara da 
loucura, da melancolia ou da explosão de 
comportamento. São tantas Rachels, Ja-
quelines, Natálias, Aparecidas e Marias 
que, embora diferentes, compartilham a 
mesma dor insuportável de enterrar seus 
filhos.

o pequeno nos braços e ali, naquele ni-
nho aconchegante de amor, se foi.

Ela sofreu, sofre, uma dor que não 
passa, fica guardada sendo sentida to-
dos os dias. No entanto, não é triste, é 
alegria, vida, um escândalo de mulher, 
forte, poderosa, gigante em seus 1,55 
metros. Arrisco dizer que nunca vi pes-
soa mais alegre, tanto que jamais pude 
imaginar sua dor, até ser mãe. Rachel é 
minha madrinha e Rodrigo, meu primo, 
ele sempre esteve presente na minha 
história e, apesar de não o ter conheci-
do, é uma figura marcante na minha vida: 
o menino que estava sempre sorridente, 
vestido de anjo, meu anjo.

Marília, 29 anos, falava 9 línguas, co-
missária de bordo internacional, piloto de 
helicóptero com um futuro promissor na 
aviação e em qualquer lugar onde dese-
jasse estar. Morava na Itália, trabalhando 
e vivendo sua vida trilhada com esforço 
e cuidado. Entretanto, dia 29/08/2013 
Cláudio Grigoletto estrangulou Marília, 
num gesto covarde para ocultar sua gra-
videz, negou o crime repetidamente até 
que fosse comprovada a autoria. Hoje 
está na cadeia e condenado a prisão per-
pétua. Porém, bem mais que duas vidas 
foram ceifadas e a prisão é apenas o que 
a Justiça pode fazer aos olhos da socie-
dade. Para Natália, mãe de Marília, nada 
mais a faz sofrer, pois, o pior que poderia 
acontecer em sua vida é fato consumado. 
Esse homem não acabou com a vida de 
sua namorada e filha: pais, irmã, paren-
tes e amigos próximos, além de sua pró-
pria família italiana, tiveram suas vidas 
destruídas. Essa mãe sorri, corre, dança, 
trabalha e é um exemplo para quem a 
rodeia, mas vive uma dor que não aca-
ba, todo os dias aprende a preencher os 

CAMPANHA

Maternidade 
como 
experiência 
no currículo
 | ‘SOMOS MÃES’ CRIA MOVIMENTO 

NO LINKEDIN CUJA META É VER AS 
FORÇAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS 
LADO A LADO

 � AGÊNCIA BRASIL

Uma organização não 
governamental (ONG) 
a favor da maternidade, 

que atua em diversas frentes, 
começou uma campanha este 
mês em que convida as pesso-
as que têm filhos a marcarem 
essa experiência de #serpai e 
#sermãe no perfil do LinkedIn, 
atualmente a maior rede social 
profissional do mundo.

A ONG Somos Mães traba-
lha para a democratização da 
informação falando com mais 
de 280k pessoas nas redes 
online @somosmaesevc (IG 
e Face). Para aderir à campa-
nha, basta inserir uma nova 
experiência no perfil, marcar 
como cargo mãe ou pai, e 
explicar como essa “função”, 
em tempo integral, agregou 
em sua vida.

O objetivo, segundo a en-
tidade, é causar orgulho, em-
poderamento, humanização e 
ver a união das forças profis-
sionais e das forças pessoais, 
lado a lado.

“Além de se autovalidar, 
você valida outro pai e outra 
mãe, fazendo com que, ao 
verem o seu perfil, também se 
sintam seguros para reconhe-
cer suas experiências de pa-
rentalidade. Assim, ajudamos 
a inibir movimentos que pos-
sam constranger ou prejudicar 
mães e pais nos ambientes de 
trabalho, pelo simples fato de 
exercerem esse papel. Juntos 
podemos fortalecer a #cultu-
rafamilyfriendly e facilitarmos 
que o mundo compreenda que 
ser mãe e ser pai é potência”, 
explica a responsável por 

projetos e ações in company, 
Anne Bertoly.

 � ENGAJAMENTO REAL

Ela conta que o movimento 
ainda é simples e um pouco 
tímido, com impulsionamento 
manual, e trabalha o engaja-
mento real no “um a um”. “Em 
nossos primeiros contatos, 
vêm à tona o que o senso 
comum nos faz acreditar, ao 
passo que nos aproximamos 
da parentalidade, consequen-
temente, nos afastamos da 
nossa vida profissional”.

Segundo Anne, o movi-
mento é sobre ser espaço para 
que a cultura family friendly 
evolua e ganhe forças. “Tra-
balhamos para que o processo 
de desenvolvimento a partir 
da parentalidade seja algo 
natural, positivo e que pode 
(e deve) ser declarado”, disse.

Ela conta que, apesar da 
ideia ser bem recebida por 
profissionais, ainda há um 
certo medo em prejudicar suas 
carreiras ao marcar a parenta-
lidade como uma experiência 
relevante no perfil do LinkedIn.

“O exercício da parentali-
dade é um dos grandes portais 
de desenvolvimento da vida, 
e que, conforme vivemos os 
desafios desse papel, forta-
lecemos ou conquistamos 
novas habilidades, que, dife-
rente do que muitos pensam, 
carregamos com a gente para 
todas as esferas da nossa 
vida, incluindo a profissional”, 
comentou.

Segundo Anne, mães e 
pais contam que, depois que 
seus filhos chegaram, se tor-

naram pessoas mais focadas, 
objetivas, organizadas, criati-
vas, produtivas, conscientes, 
empáticas e citam muitas 
outras habilidades.

Em sua experiência nas 
empresas, Anne revelou que 
não só mães e pais contam 
com orgulho quais foram as 
suas conquistas nesse papel, 
mas gestores que lideram 
equipes em empresas que 
acolhem as vidas pessoais 
dos seus colaboradores dizem 
que nesses ambientes é pos-
sível identificar aumento na 
produtividade.

“E maior engajamento e 
muitos ganhos na retenção 
de talentos que, talvez, sur-
jam mesmo a partir desses 
momentos da vida”, ponderou

Para ela, essas constata-
ções são pontuais. “A verdade 
é que mães (principalmente 
e disparado na frente desse 
ranking) ou mesmo pais, so-
frem constantemente algum 
tipo de constrangimento nos 
seus ambientes de trabalho, 
ou mesmo são demitidos pelo 
simples fato de terem filhos”.

Anne orienta que, se uma 
empresa quer ser family frien-
dly, seu movimento deve partir 
do olhar individual, da proxi-
midade com o colaborador 
e da compreensão do seu 
movimento. 

“É a partir desse lugar, 
onde a empresa decide se 
comportar como facilitadora 
também dos processos pes-
soais dos seus colaboradores, 
que acordos adequados e 
sustentáveis podem ser feitos, 
considerando recursos dispo-
níveis para ambos – empresa 

e funcionário”, comentou.

 � LICENÇA 
MATERNIDADE

Ela cita um exemplo sim-
ples do que pode ser feito: 
no fim do período de licença 
maternidade ou paternidade 
de um colaborador, o empre-
gador pode ouvir como está 
a adaptação dele e de sua 
família nessa fase, saber quais 
são as necessidades deles, 
ajudar a encontrar a creche 
ou o sistema adequado para 
os cuidados com o bebê.

“Talvez uma consultoria de 
amamentação valha até mais 
do que um lactário! Como sa-
ber? Perguntando! E aí você 
acha que a empresa se vê 
obrigada a atender todas as 
demandas? Não! É acolher um 
ao outro numa conversa real 
sobre o que é possível fazer”, 
argumentou.

Anne disse, ainda, que a 
campanha é uma onda de 
apoio para um mundo mais 
humanizado.

“Esperamos que cada vez 
mais mães e pais se sintam 
encorajados a assumirem 
orgulhosos sua parentalida-
de, e que juntos possamos 
inibir ações que constrangem 
essas pessoas, só por exer-
cerem esses papéis, e que, 
num futuro próximo, todos se 
sintam acolhidos pelo que são 
sem prejuízos criados pelos 
senso comum e conclusões 
precipitadas, que fazem to-
dos perderem, os indivíduos, 
as empresas e a sociedade”, 
acredita.

TV BRASIL
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Jõao Lucas O’Connell
Cardiologista SAÚDE! DE CORPO E ALMA

A polêmica da 
Hidroxicloroquina 
no tratamento da 
Covid

A discussão sobre as possibili-
dades de tratamento medicamen-
toso da infecção respiratória cau-
sada pelo novo coronavírus ganhou 
grande espaço nas mídias sociais e 
na imprensa oficial nas últimas se-
manas. Em especial, a discussão 
sobre o uso da Hidroxicloroquina 
extrapolou o ambiente médico e 
científico e foi lenha na fogueira do 
debate político polarizado, tanto no 
cenário nacional como no interna-
cional. 

A infecção pelo novo coronaví-
rus (denominada de Covid-19) tem 
diferentes fases. Assim, as pesqui-
sas são direcionadas para tentar 
encontrar um medicamento que 
possa ser útil em uma ou mais das 
diferentes fases da doença. Assim, 
vacinas foram desenvolvidas (e já 
têm sido testadas) para preparar o 
nosso sistema imunológico para re-
conhecer e impedir a entrada do ví-
rus nas nossas células, dificultando 
assim a fase de contágio da doença 
(pode durar de 2 a 14 dias – 5, em 
geral). Outras medicações têm sido 
testadas para tentar impedir, ou ao 
menos dificultar, a fase de replica-

ção do vírus em nosso organismo 
(predominante do primeiro ao 7º 
dia de sintomas). Alguns outros 
tratamentos têm sido utilizados 
na fase inflamatória (predominan-
temente pulmonar) e/ou trombóti-
ca (em geral, do 7º ao 12º dia de 
sintomas). Por fim, outras terapias 
têm sido testadas na fase de grave 
síndrome inflamatória pulmonar e 
sistêmica (que, em média, aconte-
ce após o 12º dia de sintomas). 

Após meses de intenso estudo 
fisiopatológico e inúmeras pesqui-
sas científicas, temos apenas uma 
certeza: apenas o sistema imu-
nológico próprio do indivíduo é, 
hoje, capaz de clarear o vírus do 
organismo, modular uma respos-
ta inflamatória adequada (e não 
exagerada) do nosso organismo 
contra o vírus e, com isso, nos curar 
da infecção sem maiores proble-
mas. Para a nossa sorte, mais de 
80% das pessoas conseguem fazer 
isso! Algumas estratégias terapêuti-
cas, especialmente quando aplica-
das na fase inflamatória da doença, 
também já se mostraram bastante 
úteis. Assim, o uso de oxigênio su-
plementar, a fisioterapia e a assis-
tência ventilatória, o uso de antico-
agulantes (Heparinas), antibióticos 
(quando indicados) e o suporte mé-
dico, de enfermagem, fisioterapia e 
nutricional são extremamente úteis 
e benéficos. 

Já outras terapias propostas ain-

da são polêmicas por carecerem 
de uma comprovação científica de 
que sejam realmente eficazes. Den-
tre as mais discutidas estão o uso 
da associação Hidroxicloroquina / 
Azitromicina, dos Corticóides, de 
outros moduladores da resposta 
inflamatória (como o Tocilizumab) 
e outras medicações que parecem 
ser úteis “in vitro” como a Ivermecti-
na, a Nitazoxanida e outras. 

Baseados na boa capacidade 
antiviral da Hidroxicloroquina (quan-
do confrontado com o vírus dentro 
de um tubo de ensaio) e da sua 
capacidade de modular adequada-
mente nossa resposta inflamatória 

a outras doenças (como o Lúpus e 
a Artrite Reumatóide), muitos cien-
tistas passaram a defender o uso 
sistemático desta medicação como 
sendo um tratamento potencialmen-
te muito benéfico e, eventualmente, 
revolucionário no tratamento da Co-
vid-19. Esta proposta de tratamento 
potencialmente útil foi extremamen-
te empolgante, especialmente para 
os políticos que queriam evitar gran-
des prejuízos à economia causados 
pela pandemia.

Entretanto, infelizmente, para a 
decepção de muitos (inclusive a mi-
nha), quando estudada de maneira 
adequada, em estudos científicos 

bem controlados e bem conduzi-
dos, a Hidroxicloroquina não pro-
duziu (pelo menos nos trabalhos 
científicos publicados até aqui) ne-
nhum resultado significativamente 
positivo. Em especial, a droga não 
parece ter qualquer benefício em 
pacientes que evoluem com as 
formas moderadas e graves da 
doença (aqueles que necessitam 
ser internados). 

Assim, atualmente, a grande 
maioria das Sociedades Científi-
cas nacionais (Infectologia, Reu-
matologia, Medicina Intensiva) 
e Internacionais (NIH, ESC) não 
recomendam o uso da Hidroxi-
cloroquina para o tratamento da 
Covid-19. Vale destacar, por fim, 
que apesar dos resultados iniciais 
negativos, a ausência de benefí-

cios da Hidroxicloroquina ainda não 
foi totalmente definida, uma vez que 
novas pesquisas ainda estão sendo 
conduzidas (muitas delas no Brasil) 
a fim de responder a questão em 
definitivo. Em especial, dúvidas per-
manecem em relação a um possível 
benefício do uso da droga bem no 
início dos sintomas respiratórios. 
Até lá, o uso da Hidroxicloroquina 
está muito mais para um chá da 
vovó para a gripe (aquele com alho, 
limão e mel) do que para uma te-
rapia revolucionária. Alguns juram 
que faz bem! Mas, infelizmente, nin-
guém consegue provar.

INSÔNIA | SAIBA MAIS
A insônia é a dificuldade para pegar no sono e manter-se 
dormindo por horas suficientes, apesar das condições ideais

Ela pode ser aguda, e durar menos de três semanas, ou crônica, ocorrendo 
pelo menos três vezes na semana, em períodos superiores a um mês

Fontes: Hospital Cema, Instituto do Sono e Tuasaude.com.br

CAUSAS

HÁBITOS CONTRA A INSÔNIA

SONO EXCESSIVO
O cansaço excessivo geralmente 
indica falta de tempo para 
descansar, mas também pode ser 
um sinal de algumas doenças como:

 Anemia
 Diabetes
 Alterações da tireoide
 Depressão
 Apneia do sono

 Fibromialgia
 Doenças cardíacas, 
como arritmia e a 
insuficiência cardíaca

 Infecções, como 
gripes e resfriados

1
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Estipular um 
horário para 

deitar-se e acordar, 
criando uma rotina 
de sono e despertar

Fazer refeições leves ao 
jantar, evitando comer em 

excesso. Evitar os alimentos 
pesados, muito temperados 

e muito gordurosos

Evitar trabalhar 
ou fazer refeições 

na cama

Não consumir bebidas 
alcoólicas e cigarros, 

alimentos e bebidas com 
cafeína por pelo menos 
4 horas antes de dormir

Promover um 
ambiente silencioso 

e com pouca 
luz no quarto

Fazer exercícios 
de relaxamento, 

como 
mindfulness 

ou ioga

Evitar sestas 
e cochilos ao 
longo do dia

Deixar amena 
a temperatura 
do quarto, por 
volta de 21ºC

Ter hábitos 
saudáveis, como 

alimentar-se 
bem e praticar 

atividades físicas

Praticar 
exercícios físicos 

regularmente, mas 
evitá-los 2 horas 
antes de dormir

Desligar dispositivos 
como celulares, TVs, 
relógios digitais ou 

telas azuis no quarto 
na hora de dormir

Evitar o uso crônico de 
medicações para insônia, pois 
podem causar efeito oposto 
ao desejado, além de trazer 
uma série de consequências 

danosas para a saúde

Mudança no ambiente de dormir

Alterações no turno de trabalho

Uso de substâncias estimulantes 
(como cafeína e nicotina)

Estresses psicológicos intensos

Depressão

Alterações hormonais, 
como na menopausa

Uso de drogas ilícitas

Uso prolongado de 
remédios para dormir

Não ter bons hábitos de 
sono, como não respeitar o 
horário de dormir e acordar

Síndrome do Jet Lag ou da 
mudança dos fusos horários

Mudanças contínuas de horários, 
como ocorre com profissionais 
que trabalham por turnos

Envelhecimento, pois os 
idosos estão mais propensos 
a alterações do sono e 
dificuldades para dormir

...o uso da Hidroxicloroquina está 
muito mais para um chá da vovó 

para a gripe (aquele com alho, limão 
e mel) do que para uma terapia 

revolucionária. Alguns juram que faz 
bem! Mas, infelizmente, ninguém 

consegue provar

QUARENTENA

Estresse e ansiedade afetam o sono
 | FICAR EM CASA PODE LEVAR A UM MAIOR CONSUMO DE ALIMENTOS, ALÉM DE PROVOCAR INSÔNIA OU MESMO SONOLÊNCIA

 � FOLHAPRESS

Cerca de 73 milhões 
de pessoas do país 
sofrem com algum dis-

túrbio para dormir, segundo 
a Associação Brasileira de 
Sono. Durante a quarentena, 
então, a tendência é que o 
estresse, a ansiedade e a 
depressão alterem ainda mais 
a rotina diária da população.

“Estar recluso em casa, o 
medo de ter impacto na sua 
saúde e na de familiares, a 
incerteza do futuro e a insegu-
rança econômica são fatores 
que podem ocasionar dificul-
dade de iniciar o sono, des-
pertares noturnos frequentes 
e cansaço no dia seguinte”, 
diz Gustavo Moreira, médico 
especialista do Instituto do 
Sono.

Nos últimos anos, novos 
estudos estão sendo feitos 
sobre a influência da falta ou 
do excesso de sono na vida 
das pessoas, e o distancia-
mento social será importante 
nesse contexto.

“Durante a quarentena, 
mudamos nosso padrão de 
vida e não dá pra esperar 
que vamos dormir ou acordar 
no mesmo horário de quando 
estávamos trabalhando. Isso, 
sim, traz uma grande reper-
cussão na nossa qualidade 
de sono. Inclusive, levando ao 
aumento do risco de doenças 
como obesidade, diabetes e 
alterações cardiovasculares”, 
diz Gustavo Mury, otorrino do 
Hospital Cema.

Para tentar controlar o 
organismo nessa fase de 
reclusão e manter uma rotina 
saudável tanto de dia quanto 
de noite, os especialistas re-
ceitam fazer uma higiene do 
sono . “A maioria dos distúr-
bios do sono não é resolvida 
com medicação, mas com 
hábitos, atividades e atitudes 
que temos de ter para me-
lhorar a qualidade do sono”, 
completa Mury.

 � AJUDA

A determinação da qua-
rentena durante a pandemia 
do novo coronavírus foi espe-
cialmente traumática para os 
profissionais autônomos, que 
só recebem pagamento se 
trabalharem. Como a econo-
mia está parada, eles sofrem 
bastante com a ansiedade, o 
que acarreta a insônia.

É o caso da corretora de 
imóveis Denise Macedo dos 
Santos, 38 anos, que precisou 
procurar a ajuda de uma psi-
quiatra para manter o controle 
com medicação.

“Estou triste, agoniada e 
com crise de pânico porque 
estou sem expectativa do 
que vai acontecer. Não estou 
vendo saída. As pessoas 
brincam com a quarentena, 
fazem festas, viajam. Nin-
guém está nem aí. Só levam a 
sério quando perdem alguém 
próximo. Fico pensando nisso 
e não consigo dormir”, desa-
bafa Denise, que diz estar 
tomando remédio controlado 

A
R

T
E

 F
O

LH
A

P
R

E
S

S

A maioria dos 
distúrbios do sono 
não é resolvida 
com medicação, 
mas com hábitos, 
atividades e 
atitudes que 
temos de ter 
para melhorar a 
qualidade do sono

Estou triste, 
agoniada e com 
crise de pânico 
porque estou sem 
expectativa do que 
vai acontecer. Não 
estou vendo saída. 
As pessoas brincam 
com a quarentena, 
fazem festas, viajam. 
Ninguém está nem 
aí. Só levam a sério 
quando perdem 
alguém próximo. 
Fico pensando 
nisso e não consigo 
dormir

Gustavo Mury, otorrino do 
Hospital Cema

Denise Macedo dos Santos, 
corretora de imóveis

após procurar um psiquia-
tra por temer “pensamentos 
ruins”.

A corretora já parou de 
assistir ao noticiário, mas a 
simples saída de casa vira um 
martírio. “Quando saio na rua 
fico triste porque o olhar das 
pessoas está triste. Quando 
deito, fico agoniada porque 
não sei como vai ser o outro 
dia.”

Ela chegou até a postar 
um desabafo no Instagram, o 
que gerou muitas mensagens 
positivas que a ajudaram a 
enfrentar o problema.

Assim como Denise, a 
fisioterapeuta autônoma Kátia 
Correia Amarante, 38, tem se 
medicado diariamente.

“Estou preocupada com 
tudo, com medo de morrer, 
com medo de me contaminar 
e de contaminar meus pais. 
Mesmo com o remédio ainda 
acordo à noite às vezes”, 
conta.
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Tecnologia 
permitirá 
monitorar 
Covid-19 via 
celular

GAME

Doom Eternal é lançado no mercado
 | JOGO MANTÉM AÇÃO BRUCUTU COM NOVAS ARMAS, RECURSOS E INIMIGOS, EXIGINDO MAIS DAS SINAPSES DO JOGADOR

 � JOÃO VARELLA/FOLHAPRESS

“Doom” se recusa a 
amadurecer. Re-
centemente lan-

çado, o game “Doom Eternal” 
mantém a ação brucutu que 
há três décadas marca a 
franquia. Novas armas, re-
cursos e inimigos adicionam 
complexidade ao tiroteio fre-
nético, exigindo ainda mais 
das sinapses do jogador.

A origem de “Doom” re-
monta ao começo da década 
de 1990, momento em que os 
videogames chegavam à ado-
lescência, tanto em termos 
de público-alvo quanto de 
estética. Jogos passaram a 
ser mais radicais (usando um 
termo da época), com doses 
exageradas de violência.

Um dos títulos mais pres-
tigiados era “Doom”. Com 
um protagonista sem nome, 
foi o grande responsável por 
popularizar o tiro em primeira 
pessoa, com câmera subje-
tiva. Tanto é que antes da 
denominação “first person 
shooter” (FPS), que significa 
“primeiro atirador” em portu-
guês, esse estilo foi referido 
como “tipo doom”.

A influência não era só da 
mecânica. O clima de quarto 
de adolescente metaleiro 
infernal, com música pesa-
da, pentagramas e cabeça 
de bode compunham uma 
atitude transgressora, tão 
influente quanto a câmera. 
“Heretic”, “Duke Nukem” e 
“Turok” são alguns exemplos 
que beberam dessa fonte (de 
sangue).

O tempo passou e os 
FPS seguiram uma estrada 
narrativa após “Half Life”, de 
1998. Passaram também a 

emular grandes conflitos mi-
litares, históricos ou fictícios 
(como em “Call of Duty” e 
“Battlefield”). Cobertura, re-
carregamento, coice da arma, 
foram alguns dos elementos 
adotados, brecando o frenesi.

A Bethesda, atual dona da 
marca “Doom”, surpreendeu 
o mundo em 2016 com um 
novo “Doom”. Adaptou com 
êxito a proposta “vai, vai, vai” 
aos tempos atuais. Não tem 
botão parar, mirar ou correr. 
O personagem está sempre 
pronto para atirar, sempre 
acelerado.

“Doom Eternal” mantém a 
falta de sutilezas e incrementa 
o nível estratégico. Mais do 
que nunca, é preciso se mo-
ver para reabastecer armas 
e armadura. Os campos de 
batalha parecem parques 
temáticos, com propulsores, 
portais, caixas, barris explo-
sivos.

Os demônios são assusta-
dores? Sim, mas a proposta 
é o jogador atuar como pre-
dador. Ficar na defensiva é 
inviável.

A continuação adicionou 
camadas intrincadas à ação. 
Os inimigos passaram a ser 
vulneráveis a determinados 
armamentos e com pontos 
fracos. Mesmo com a agita-
ção bárbara, é preciso aten-
ção à munição e armadura.

“Doom Eternal” reúne em 
tese os ingredientes de um 
game patético. Isso é evitado 
pelo bom humor consigo, o 
jogo ri de si, característica 
que faz falta em “Darksiders”, 
outro que parece oriundo de 
headbangers entusiasmados. 
Alguns dos itens espalhados 
pelo cenário de “Doom Eter-
nal” são bonecos. O jogo é 

Apple e Google anunciaram uma parceria 
histórica que visa apoiar governos de 
todo o mundo no monitoramento da 

Covid-19. Foi desenvolvida uma Interface 
de programação de aplicações (API), 

presente nos sistemas iOS 13.5 da Apple 
para telefones iPhone e no Google Play 

Services para celulares com sistema 
Android

O mundo pós-pandemia será bem 
diferente do que conhecemos. Durante 
este período inesperado e inusitado, es-
tamos reaprendendo a refazer as rela-
ções, parcerias sendo feitas envolvidas 
por um movimento crescente de soli-
dariedade e de certa forma até mesmo 
sobrevivência. 

Dentro desse contexto das novas 
parcerias, Apple e Google anunciaram, 
na última quarta-feira (20), uma parce-
ria histórica que visa apoiar governos 
de todo o mundo no monitoramento da 
Covid-19. Foi desenvolvida uma Interfa-
ce de programação de aplicações (API), 
chamada de Notificação de Exposição, 
presente nos sistemas iOS 13.5 da 
Apple para telefones iPhone e no Goo-
gle Play Services para celulares com 
sistema Android. 

Importante citar que a Apple e a 
Google não estão disponibilizando um 
aplicativo e sim uma tecnologia, um 
conjunto de rotinas e padrões, inclusas 
nesta API, que vai possibilitar que os 
governos possam desenvolver aplica-
tivos para informar as pessoas que ti-
veram contato com outras pessoas que 
já foram, em algum momento, diagnos-
ticadas com Covid-19. Basicamente o 
usuário precisará autorizar a divulgação 
dessa informação no aplicativo que ve-

nha a ser desenvolvido utilizando essa 
API, que será repassada via Bluetooth 
para celulares que estejam próximos. 

A API de Notificação de Exposi-
ção utiliza o método de contact tracing 
(rastreamento de contato). O usuário 
decidirá se quer ou não participar da 
notificação de exposição e sendo diag-
nosticado com Covid-19, optará por in-
formar no aplicativo. Aqueles que acei-
tarem, receberão o aviso de notificação, 
mas a identidade não será revelada por 
motivos de manutenção da privacidade. 

Ainda existem pontos a serem defini-

dos para adoção por cada país, até pela 
legislação distinta de cada um, princi-
palmente no que se refere à privacidade 
e consentimento do usuário quanto ao 
compartilhamento de informações no 
aplicativo.

Segundo as empresas, 22 nações 
(Brasil não está incluído nesta primei-
ra leva) de 5 continentes já fizeram a 
requisição de acesso à nova API e já 
receberam o acesso à tecnologia. Tere-
mos novidades nas próximas semanas.

Até a próxima coluna!

DOOM ETERNAL

Autor: Hugo Martin
Publicadora: Bethesda 
Softworks
Estúdio: id Software
Plataformas: PlayStation 
4, Xbox One, PC e futu-
ramente para Nintendo 
Switch
Quanto: de R$ 199,00 a 
R$ 249 no PC e R$ 249 
nos consoles (versão 
standard)
Avaliação: muito bom

isso, a realização em videoga-
me dos Comandos em Ação.

O jogo da Bethesda coloca 
no caminho plataformas flutu-
antes, barras de fogo, fases 
em cenários de gelo, castelo, 
itens coloridos. Nada a dever 
a “Super Mario Bros”. O título 
de 2016 tinha um certo pudor 
em abraçar a filosofia antiqua-
da dos fliperamas.

Houve uma mudança. O 
game investe em uma história 
profunda envolvendo uma 
batalha com o inferno. Quem 
quiser pode prescindir de ler 
a narrativa espalhada pelos 
cenários, afinal isto é “Doom”. 
“A história em um game é 
como uma história em um 
filme pornô, espera-se que 
esteja lá, mas não é impor-
tante”, disse certa vez John 
Carmack, um dos criadores 
do “Doom” original.

Escapista, brutal e inten-
so, é estranho jogar “Doom 
Eternal” em pleno período 
de pandemia. E quer saber? 
Para estranhos dias em que 
fazer nada ajuda, matar uns 
demônios ao som do instru-
mental de Pantera e Rage 
Against the Machine é uma 
ótima válvula de escape.

BETHESDA/DIVULGAÇÃO
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 � POR ÉRIKA MESQUITA

Dia desses parei para pensar na minha 
vida profissional e fiquei com saudades da 
minha formação. Ser nutricionista trouxe para 
minha vida pessoal grandes realizações. Cui-
damos da nossa alimentação, tenho uma filha 
que come super bem, de deixar os amigos 
de queixo caído por vê-la pedir uma bacia de 
salada como lanche da tarde.

Mas, as vezes me pergunto: mesmo dian-
te de tanto conhecimento sobre alimentos e 
alimentação, por que escolhi o vinho e não 
a Nutrição?

Acredito que seja porque para mim não 
existe alimento bom ou ruim, mas aquele que 
o nosso organismo pede ou precisa. Acredito 

fielmente na nutrição 
amoro-

sa, na comida como resgate de afetividade e 
sinto que o maior problema da nossa relação 
com os alimentos é que deixamos de ouvir o 
nosso corpo.

Talvez nunca tenha exercido a minha 
essência de nutricionista, de forma profissio-
nal, porque não me encaixo, não enxergo a 
nutrição como uma equação de calorias na 
qual a somas ou subtrações dão origem a um 
cardápio. Muito menos acredito que exista um 
padrão de beleza que priorize apenas magras 
ou musculosas. O mais importante para mim é 
entender a história das pessoas, seus hábitos 
alimentares, suas necessidades, e a partir 
disso ajudá-las a organizar a alimentação e 
principalmente facilitar a rotina, que acredito 
ser o ponto mais importante para se manter 
saudável. 

Para mim, ser nutricionista significa ajudar 
as pessoas a encontrarem aquilo que faz sen-
tido para elas. Fico sem entender porque você 

precisa tomar suco verde, com pão in-
tegral, uma porção de frutas ou 

cereais de manhã se não 
é isso o que quer ou 

que faz sen-
tido para 

você. 

Muita gente faz isso porque alguém, em algum 
momento, disse que aquilo era saudável ou por 
se inspirar em pessoas irreais, que vivem do 
corpo nas redes sociais.

Levar em consideração os nossos desejos 
e as nossas vontades pessoais, isso sim, ali-
menta verdadeiramente. Além disso, moramos 
em um país diverso. Em alguns lugares a 
primeira refeição do dia é o pão francês com 
manteiga e café preto, em outros a tapioca é 
servida logo de manhã. Há lugares que tem 
açaí com farinha na mesa ao despertar. 

Como ditar, mesmo como nutricionista, o 
que é certo para alguém? Cada pessoa precisa 
aprender a escutar o que é bom ou não para o 
seu corpo. Não dá para terceirizar o que você 
deve comer.

Tenho pensado em voltar a atuar de al-
guma forma como nutricionista, encaixada na 
realidade da minha essência como profissional. 
Sou uma orientadora de nutrição, mas percebi 
durante todos esses anos trabalhando com 
enogastronomia que é pelo aconchego que 
consigo dar um empurrão que o outro precisa 
para mudar. E acredito que dessa forma en-
contrei uma maneira de ajudar as pessoas a 
mudarem seus hábitos, a olhar para si e para o 
seu corpo. É um abraçar apertado e acolhedor 
pela comida!

PARA A SALADA
• Folhas diversas (alface romana, alface roxa, agrião, rúcula)
• 1 manga
• Sorvete de limão feito à base de água
• Presunto parma fatiado
• Semente de gergelim preta e branca
• Semente de girassol tostada

PARA O MOLHO
• 2 colheres de sopa de shoyo
• 1 colher de sobremesa de mel
• Cebolinha verde a gosto

• 1 colher de chá de gengibre fatiado fininho
• 10 gotas de limão

MONTAGEM
Para montar, escolha cumbuquinhas individuais, rasgue as 
folhas de alface e coloque as outras folhas, enrole as fatias de 
presunto parma e distribua aleatoriamente sobre as folhas, corte 
a manga no sentido do comprimento e coloque sobre as folhas, 
faça uma bola de sorvete e coloque no centro do recipiente, 
salpique as sementes de gergelim. Misture todos os ingredientes 
do molho e tempere a salada colocando-o principalmente em 
cima da bola de sorvete.

FATIAS DE AFETO Alice Gussoni
gussonialice@gmail.com

Érika Mesquita
erikamesquitarocha@gmail.com
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Como ditar, mesmo como 
nutricionista, o que é certo para 

alguém? Cada pessoa precisa 
aprender a escutar o que é bom 
ou não para o seu corpo. Não dá 
para terceirizar o que você deve 

comer
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VENDA

 APARTAMENTOS

CENTRO - 4/4 com armários 
sendo 1 suíte, sala, cozinha 
com armários, b.s., lavan-
deria, 2 vagas de garagem, 
R$ 600.000,00 -Imobiliária 
2000 34 3231-0303 CRECI/
PJ 3065.
APARECIDA - Apartamen-
to com 3/4 sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, 2 vagas de garagem, 
R$ 230.000,00 - Imobiliária 
2000 34 3231-0303 CRECI/
PJ 3065.
SARAIVA - 2/4 sendo 1 suí-
te, sala em dois ambientes 
com sacada, cozinha, lavan-
deria e vaga de garagem, R$ 
230.000,00 -Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065.

CASAS

 MORADA NOVA: Rua Lucia 
Marli Antiga (31). Área de 
20x50 parcialmente murada. 
Casa simples, área construída 
de aproximadamente 40m². 
Por apenas R$90.000,00 
( 3 2 1 1 - 0 2 1 6 / 9 9 9 7 8 -
8098/99688-0216) Avelar 
Imóveis Creci MGJ5925.
TIBERY - Vendo casa 3/4 ,  
sendo  1 suite , demais de-
pendencias  , Terreno 427m². 
aceito troca menor valor .  
tratar  - 34 99182-4590  Mi-
cheli  / 34 99116-9599  Au-
gusto .

CHÁCARAS

CONDOMINIO ELDORADO - 
Chácara à 16 km com 7.500 
m², com casa,2/4, banhei-
ro, sala, cozinha, varan-
da, 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.

FAZENDA

PIRAPORA/MG -  Vendo área 
de 130 hectares perto de 
Pirapora (MG) ,com Georre-
ferenciamento averbado, no 
bioma Cerrado, serve tanto 
para Pecuária, com compen-
sação de Reserva de outro 
imóvel que necessite de Re-
serva Legal, área com Laudo 
de aprovação do Órgão Am-
biental, preço imperdível.R$ 
2.900,00 (dois mil e novecen-
tos reais ) por Hectares.tel: 
(34)9.9807-8670 zap CRECI 
02914I.

TERRENOS

ESTRADA PAU FURADO - 
Vendo 3 terrenos 1.000 mts 
cada , proximo ao anel viario 
. Valor R$ 75.000,00 cada  , 
vendo a partir de 1.000 me-
tros. tratar 34 99173-1449 / 
34 99217-0853.
MORADA NOVA - Ótimo lote 
no início do bairro, des-
membrado área 250m². Por 
apenas R$48.800,00. (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis Creci 
MGJ5925.
MORADA NOVA - Oportuni-
dade . Vendo terreno 250m,-
desmembrado, esquina, 
financiamento direto com 
Avelar Imóveis . Entrada R$ 
5.280,00 + 180X R$ 570,00 
(iniciais). - 34 3211-0216 | 34 
99978-8098 | 34 99688-0216  
- Creci MGJ 5925 .
MORADA NOVA - Ótimo  lote 
no inicio do bairro, desmem-
brado área 250m². Por ape-
nas  R$ 45.000,00 - 34 3211-
0216 | 34 99978-8098 | 34 
99688-0216 - Avelar Imóveis 
- Creci MGJ5925.
MORADA NOVA - Oportuni-
dade.  Vendo terreno 250m, 
desmembrado, esquina, fi-
nanciamento direto com 
Avelar Imóveis. Entrada R$ 
5.280,00 + 180X R$570,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Creci 
MGJ5925.

ALUGUEL

APARTAMENTOS

BAIRRO APARECIDA  - Alugo 
apartamento para rapazes 
na  Av.João Pinheiro com  2/4 
, sala,cozinha, área de ser-
viços , sem taxa de condo-
minio ,água , IPTU , maximo 
2 pessoas. 34 99173-1449 
/ 34 99217-0853  valor: R$ 
800,00 
LIDICE- 3/4 sendo 1 suíte, 
b.s., cozinha, sala, garagem. 
R$750,00 + Condomínio 
R$210,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SHOPPING PARK - 2/4 sala 
ampla, cozinha com armá-
rios, banheiro social com 
armário e box, lavanderia 
com armário e garagem. 
R$550,00 + Condomínio 
R$170,00 (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 DAS PALMEIRAS - 
3/4 ,sala, cozinha, lavande-
ria, quintal pequeno e gara-
gem. R$750,00. (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)

MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro so-
cial, a.s., garagem. R$800,00. 
(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)

SANTA MÔNICA - 2/4, sala, 
cozinha, área de serviço, 
quintal pequeno sem gara-
gem. R$500,00. (Imobiliária 
2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)

SHOPPING PARK - 2/4 , sala 
, cozinha e área de serviços 
. Rua Ernesto Finote nº 68  
tratar 34 99872-3320  / 34 
99149-5949  Valderi 

SHOPPING PARK - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, 
a.s., quintal  e garagem. 
R$800,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

CHÁCARAS

MORADA NOVA 4 -  2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, toda 
murada área de 1000m². 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

COMERCIAL

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

APARECIDA - Cômodo co-
mercial 30m² com banheiro. 
R$700,00.(Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

CENTRO-  Sala com apro-
ximadamente 9m² com ba-
nheiro coletivo. R$ 350,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 

CRECI/PJ 3065)

CENTRO- Sala comercial com 
49m²  e banheiro. R$ 600,00 
+ R$ 307,04 Condomínio. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

MARTINS - Sala com Banhei-
ro aproximadamente 20m² 
R$350,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENO

CENTRO - Alugo um Terreno 
para estacionamento ou Lava 
jato aproximadamente 400m² 
todo cercado R$1.500,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno todo 
murado com 2.100m² e óti-
ma localização. R$8.000,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)VEÍCULOS

VENDA

CHEVROLET

CAMINHONETE S10 LT - Cor 
branca, ANO 2013, completa, 

banco de couro, air bag, ar 
condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, som, auto-
mática, diesel, 4x4, 4 pneus 
novos.  TEL: (34) 9.98078670 
zap - VALOR: R$ 77.500,00.

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
VENDEDOR (A) - Com carro ou 
moto, área interna e externa, 
ganhos acima de R$3.000,00. 
Enviar curriculum: solsetener-
gy@gmail.com
AUXILIAR DE CAMPO - Ekos 
Planejamento Ambiental. Au-
xiliar de Campo: Atuará com 
coordenadores em atividades 
de campo. Área ambiental, 
serviços de plantios, instala-
ção de equipamentos de pes-
quisa e captura de animais. 
Intermitente, Disponibilida-

de para viagens. CNH B. R$ 
1.045,00 – contato Marielle 34 
3214-7936
BALCONISTA/VENDEDOR - 
Atividades: atendimento em 
balcão, manutenção da loja, 
tais como limpeza e reposição 
de mercadorias, caixa e ser-
viços bancários. Requisitos: 
Não é necessário experiência. 
Buscamos perfil simpático e 
espontâneo para executar as 
atividades e encantar o clien-
te. Remuneração: um salário 
mínimo. Interessados fazer  
contato: renatam@fundacao-
cdl.org.br 
COORDENADORA DE ESCOLA 
BILÍNGUE - Coordenar esco-
la de educação infantil, rea-
lizando gestão das rotinas e 
interface com pais e alunos. 
Horário: 8h às 18h de segun-
da à sexta. Remuneração R$ 
3.500,00 Requisitos: forma-
ção em Psicologia ou Pedago-
gia Empresarial, atuação em 
RH. Inglês avançado. Contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - 
Atividades: desenvolver ativi-
dades administrativas, finan-
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de intervalo de almoço. Bolsa: 
R$ 1000,00 + VT e refeição na 
empresa. Requisitos obriga-
tórios: cursando entre 4º e 7º 
período, conhecimento em Au-
toCad e pacote Office. Contato: 
renatam@fundacaocdl.org.br 
FARMACÊUTICO - Requisi-
tos: ter habilidade com redes 
sociais e informática, pois o 
trabalho será voltado a isso. 
Remuneração: a combinar. 
Interessados enviar currí-
culo para:Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: renatam@fundacaoc-
dl.org.br
FATURISTA - Atividades: fatu-
ramento de notas fiscais. Re-
quisitos: necessário possuir 
noções de ICMS/ST/PIS e CO-
FINS, CFOP, CST, obrigações 
acessórias, bem como rotinas 
do departamento fiscal. Su-
perior cursando em Ciências 
Contábeis. Horário comercial 
Remuneração: R$ 1.700,00 
contato: renatam@fundacao-
cdl.org.br
GERENTE COMERCIAL - Car-
go: Gerente Comercial Ativi-
dades: Responsável por ge-
renciar e acompanhar equipe 
de vendas; treinar, capacitar 
e motivar sua equipe, garan-
tindo evolução profissional 
de todos seus liderados com 

objetivo de melhoria contínua 
dos processos e maximiza-
ção dos resultados. Acompa-
nhar diariamente indicadores 
e planejar, executar ações 
que gerem resultados para o 
cumprimento de metas, Re-
alizar visitas e negociações 
externas. Pré - Requisitos: 
- Experiência com Gestão de 
Pessoas na área comercial 
- Ensino Superior Comple-
to - CNH e Veículo Próprio - 
Remuneração: Salário fixo + 
variável Benefícios: Auxílio 
Combustível e convênio mé-
dico. Horário de Trabalho: Co-
mercial, de segunda á sába-
do. Interessados encaminhar 
o currículo para o e-mail: 
renatam@fundacaocdl.org.br
GERENTE COMERCIAL - EM-
PRESA SEGMENTO DE AUTO 
CENTER Atividades: capta-
ção e atendimento ao cliente, 
cotação de peças, negocia-
ção de serviços, gestão da 
equipe produtiva. Requisitos: 
Experiência com liderança 
comercial, desejável vivência 
no segmento de auto-peças, 
auto center. Horário: Horário 
comercial. Remuneração: R$ 
1.800,00 fixo mais variável 
= R$ 2.500,00/ R$ 3.000,00 
Interessados encaminhar o 

currículo para o e-mail: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
MECANICO/TECNICO EM ELE-
TROTECNICO/ELETRONICA 
- Quantidade de vagas:01 Co-
nhecimento na área elétrica, 
eletrônica ou mecânica, re-
alizar manutenções correti-
vas e preventivas, reparo em 
ferramentas elétricas (fura-
deiras, marteletes, serras cir-
culares), gerador de energia, 
motores a diesel. Disponibili-
dade para viagem, habilitação 
B Remuneração: R$ 1.300,00 
+ cartão alimentação e vale 
transporte Horário: 7:30 às 
17:30 Interessados enca-
minhar o currículo para o 
e-mail: renatam@fundacaoc-
dl.org.br
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
PARA ESTAGIO (01vaga) - nú-
mero da vaga: 5372643. Salá-
rio: R$ 1.199,00. Experiência: 
não exigida. Escolaridade: en-
sino superior cursando admi-
nistração, contábéis ou técni-
co. AV. Afonso Pena, 280 sala 
02 -2ºandar – Centro-Uber-
lândia. Horário de atendimen-
to de 08h00min as 17h00min.
AÇOUGUEIRO (01VAGA)  - nú-
mero da vaga: 5372529. Sa-
lario: R$ 1.554,54. Experiên-
cia: 06 meses . Escolaridade: 

ensino medio completo. AV. 
Afonso Pena, 280 sala 02 
-2ºandar – Centro-Uberlân-
dia. Horário de atendimento 
de 08h00min as 17h00min.
MOTORISTA CARRETEIRO 
(02VAGAS)  - número da vaga: 
5372617. Salário: r$ 1.950,00. 
Experiência: 06 meses. Esco-
laridade: ensino fundamental 
completo. AV. Afonso Pena, 
280 sala 02 -2ºandar – Cen-
tro-Uberlândia. Horário de 
atendimento de 08h00min as 
17h00min.
OPERADOR ELETROME-
CANICO – ter curso na 
área (01vaga) número da 
vaga: 5372525. Salário: R$ 
2.274,00. Experiência: 06 
meses. Escolaridade: ensino 
médio cursando. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro-Uberlandia. Horário 
de atendimento de 08h00min 
as 17h00min.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINA DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL (01VAGA) - número 
da vaga: 5372528. Salário: 
R$ 2.301,00. Experiência: 06 
meses. Escolaridade: ensi-
no fundamental. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro -Uberlândia. Horário 
de atendimento de 08h00min 

as 17h00min.

COZINHEIRO DE RESTAU-
RANTE - (01Vaga) Numero 
Da Vaga: 5350216. Salario: 
R$ 1.200,00. Experiência: 06 
Meses. Escolaridade: Ensi-
no Fundamental Completo. 
Av: Afonso Pena, 280 Sala 02 
-2ºandar – Centro-Uberlan-
dia. Horário De Atendimento 
De 08H00min As 17H00min. 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
PARA SALGADOS - (02Vagas) 
Numero Da Vaga: 5380193. 
Salario: R$ 1.051,24. Expe-
riência: 06 Meses . Escola-

ridade: Ensino Fundamental 

Completo Av: Afonso Pena, 

280 Sala 02 -2ºandar – Cen-

tro-Uberlandia. Horário De 

Atendimento De 08H00min 

As 17H00min. 

REPOSITOR DE MERCADO-

RIA -  (02VAGAS) Numero 

Da Vaga: 5380362. Salario: 

R$ 1.224,00. Experiência: 06 

Meses. Escolaridade: Ensino 

Medio Completo. Av: Afonso 

Pena, 280 Sala 02 -2ºandar 

– Centro-Uberlandia. Horário 

De Atendimento De 08H00min 

As 17H00min. 
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ceiras, departamento pessoal, 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 9h às 15h segunda a sex-
ta Bolsa: R$ 700,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cursan-
do Administração ou Técnico 
em Administração, noções de 
informática. Contato: rena-
tam@fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ASSESSORIA DE 
CRÉDITO CONSIGNADO - Ati-
vidades: contato com cliente 
para apresentação de em-
préstimos consignados e sa-
nar dúvidas. Horário: a combi-
nar. Bolsa: R$ 600,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cur-
sando Administração, Ciên-
cias Contábeis ou Técnico em 
Administração, noções de in-
formática. Contato: renatam@
fundacaocdl.org.br
ESTÁGIO ENGENHARIA AGRO-
NÔMICA - Atividades: di-
mensionamento de projetos 
hidráulicos preliminares; 
colaboração no desenvolvi-
mento de projetos executivos; 
participar da elaboração de 
desenhos e plantas de monta-
gem; participar da elaboração 
de blocos de desenhos em Au-
toCad; preparação de manu-
ais e arquivos de instalação, 
apoio interno à equipe técnica. 
Horário: 8h às 15h, uma hora 


