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O novo coronavírus causou uma crise 
de saúde global que está debilitando o 
mundo. Um dos muitos preocupantes 

efeitos tem sido o impedimento na saúde 
reprodutiva e sexual, pois os acessos 

a métodos contraceptivos estão 
limitados

Está tudo 
amarradinho 
Muito se tem falado nos últimos tempos 

sobre crise institucional e conflito entre os po-
deres. Mas, ao menos na minha visão, não 
deveria haver crise alguma, pois o sistema é 
absolutamente “amarrado” para garantir um 
excelente equilíbrio. Aliás, a repartição dos 
poderes foi uma ideia que se desenvolveu há 
muito tempo, justamente para evitar tiranias. 
Acompanhe-me que vou te mostrar o quanto 
o sistema é bem construído e permite solu-
ções dentro dele mesmo, sem necessidade 
de qualquer ruptura forçada.

Os três poderes são o Legislativo, o Exe-
cutivo e o Judiciário. No âmbito federal, o Le-
gislativo é representado pela Câmara (depu-
tados) e pelo Senado (senadores), que juntos 
formam o Congresso Nacional. O Executivo, 
por sua vez, tem como figura máxima o presi-
dente da República, auxiliado por seus minis-
tros de Estado. Já o Judiciário tem, na cúpula, 
o Supremo Tribunal Federal (STF), composto 
por onze ministros. E o que cabe a cada um? 
Em um resumo bem simplista, o Legislativo 

elabora as leis, ou seja, ele cria as regras que 
deverão ser seguidas por todos. O Executivo 
administra o país, decidindo, dentro do que 
as leis permitem, como as coisas deverão ser 
organizadas, como o dinheiro público será in-
vestido, etc. Por fim, o Judiciário decide as di-
vergências de interpretação e aplicação das 
leis, bem como julga atos dos demais pode-
res. Reitero: essa é uma explicação bem sim-
plista mesmo, só para ter uma noção geral, 
já que, na prática, existem inúmeros outros 
detalhes.

O controle de um poder sobre o outro já 
começa na hora do ingresso no cargo. Depu-
tados, senadores e o presidente são eleitos 
pelo povo, mas as eleições são coordenadas 
e fiscalizadas pelo Judiciário, que pode, in-
clusive, cassar os eleitos caso seja encontra-
da alguma irregularidade. Quanto ao Poder 
Judiciário, o ingresso dos ministros do STF 
se dá por meio de indicação pelo presidente 
da República, com aprovação pelo Senado. 
Percebeu que, já no ingresso, há sempre 
controle de um poder sobre o outro?

Esse controle se amplia também para os 
casos de cassação. Os deputados e senado-
res podem perder o cargo tanto por decisão 
de seus pares, como no caso de quebra do 

decoro parlamentar, quanto por decisão do 
Judiciário, no caso de alguns tipos de conde-
nação judicial. O presidente da República, por 
sua vez, pode perder o cargo pelo processo 
de impeachment, que também é bem amar-
rado: necessita, primeiro, de autorização da 
Câmara dos Deputados; depois, há o julga-
mento feito pelo Senado, mas presidido pelo 
presidente do STF. Também pode perder o 
cargo por crime comum, em outro processo 
com duplo controle: a Câmara dos Deputados 
tem que autorizar o processamento da ação 
penal, que é julgada, se houver autorização, 
pelo STF. E os ministros do STF? Eles podem 
perder o cargo de duas maneiras. Primeiro, 
por condenação por crime comum feita pelos 
seus próprios pares. Aqui, lembra um pouco 
o controle feito pelo Legislativo em relação a 
seus membros. Segundo, por processo de 
impeachment no caso de crime político, a ser 
julgado pelo Senado.

Nos atos do dia a dia, também há contro-
le de um poder sobre o outro. O Legislativo 
edita leis, não é mesmo? Pois o presidente 
pode vetá-las e o Poder Judiciário pode con-
siderá-las inconstitucionais. O Executivo ad-
ministra, mas o presidente pode ter seus atos 
normativos sustados pelo Congresso. Além 

disso, está sujeito às leis aprovadas pelo Le-
gislativo e também aos julgamentos feitos 
pelo Poder Judiciário, especialmente em re-
lação à correta aplicação da legislação. Já o 
Poder Judiciário – em regra – só age quando 
é provocado, ou seja, ele não tem iniciativa 
própria. Além disso, fica sujeito às leis cria-
das pelo Legislativo e, em alguns casos, às 
medidas provisórias editadas pelo presiden-
te. Sem contar que o Congresso pode conce-
der anistias e o presidente pode conceder in-
dultos e comutar penas, ou seja, o Judiciário 
pode ter algumas de suas decisões alteradas 
pelos outros poderes. Por fim, se um ministro 
decide sozinho, pode-se recorrer para o ple-
no e ter uma segunda decisão.

Como pilar disso tudo, está o povo. É ele 
que escolhe deputados, senadores e o presi-
dente. Mas, e os ministros do STF? O povo 
escolhe quem os escolhe e que pode mudar 
as regras de escolha. Enfim, é tudo muito 
bem amarrado, com soluções pensadas den-
tro do próprio sistema para não ter qualquer 
necessidade ou justificativa de ruptura. Se al-
guém opta por solução drástica, não é por fal-
ta de opções democráticas e, sim, por querer 
fazer valer, a todo custo, sua própria visão.

Alexandre Henry
Juiz Federal e escritor MODO DE VER

Métodos 
contraceptivos 
“versus” 
Coronavírus 

“Os fornecedores de produtos de planeja-
mento familiar e saúde reprodutiva já reporta-
ram que o acesso a contraceptivos pode ser 
limitado nos próximos meses por causa do 
vírus. Essa constatação é baseada em alguns 
fatores”

O novo coronavírus causou uma crise de 
saúde global que está debilitando o mundo. 
Um dos muitos preocupantes efeitos tem sido 
o impedimento na saúde reprodutiva e sexual, 
pois os acessos a métodos contraceptivos es-
tão limitados. Para você entender sem o “mi-
mimi” científico, vou te explicar um “resumão” 
dessa situação alarmante.

Para início de tudo, os fornecedores de 
produtos de planejamento familiar e saúde 
reprodutiva já reportaram que o acesso a con-
traceptivos pode ser limitado nos próximos 
meses por causa do vírus. Essa constatação 
é baseada em alguns fatores.

O primeiro é de que muitas fábricas chine-
sas que produzem e distribuem anticoncep-
cionais para quase todo o mundo, fecharam 
ou não produziram o volume suficiente duran-
te o pico do surto do vírus lá na China. Ou-
tro ponto está ligado às restrições de viagens 
que impactam diretamente a demanda regu-
latória e a ausência de relacionamento e co-
municação entre os profissionais habilitados 
em assuntos ligados a reprodução humana, 
como médicos, cientistas, pesquisadores, etc.

Bom! Ainda é difícil classificar quais são as 
técnicas contraceptivas impactadas por essas 
rupturas, que ainda não estão claras o sufi-
ciente. Entretanto, a certeza nessa “confusão” 
é que os preservativos e os anticoncepcionais 
hormonais já são os mais impactados. Além 
do que o acesso, as técnicas e métodos con-
traceptivos serão oferecidos quiçá na redução 
de urgência, observada extrema necessidade.

Já temos clínicas e unidades de saúde 
remarcando consultas consideradas “não 

essenciais” ou as encaminhando para a te-
lemedicina, recentemente autorizada pelo 
governo no dia 15 de abril através da lei n.º 
13.989/2020 que dispõe o uso em caráter 
emergencial, durante a crise causada pelo 
coronavírus, incluindo consultas e prescri-
ções médicas validadas por certificados di-
gitais no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira.

Entretanto, o fechamento de universida-
des tem impactado estudantes que depen-
dem de anticoncepcionais fornecidos por 
clínicas universitárias. Temos ainda aquele 
grupo de pessoas sem escolaridade, cida-
dãos leigos quanto aos seus direitos e as 
atualizações na legislação. Eles cumprem e 
acreditam o que é dito a eles - convenhamos 
que esse dizer, infelizmente não está inclu-
ído a atenção, o respeito, a empatia do ex-
plicar detalhadamente como o sistema tem 
funcionado e nem me atrevo falar da falta do 
ouvir as necessidades dessas pessoas. Infe-
lizmente a falta de humanidade não tem sido 
apenas em tempos de pandemia. Mas, ate-
nhamo-nos ao impacto dos contraceptivos e 
a “laia” toda. Noutra hora trocamos uma ideia 
da dificuldade sobre como é ser um SER hu-
mano.

Continuando. Lá pras bandas dos United 
States, terrinha do mais poderoso e odia-
do loiro do planeta, um tal de ‘Seu’ Donald 
Trump, que a propósito e sem nenhuma brin-
cadeira significa “o mais poderoso do mundo” 
(Eu hein!). Bom! Lá o acesso a anticoncep-
cionais está mais ameaçado que nunca, uma 
justificativa é o aumento do desemprego du-
rante esta crise da Covid-19. Aliás, ficar sem 
emprego pode acarretar o “déficit” da renda 
que permitiria a compra de anticoncepcionais, 
além da possibilidade do cancelamento dos 
planos de saúde (convênios) único meio de 
acesso a consultas, etc. Algumas clínicas de 
tratamento reprodutivo de baixo custo foram 
forçadas a fechar nos EUA durante essa pan-
demia. Diversos países da África e da Ásia 
relataram o fechamento de serviços de plane-
jamento familiar, criando um vácuo no acesso 
a contraceptivos.

Mas voltando ao Brasil! Como se reabas-
tecer de contraceptivos durante a pandemia 

Túlio Mendhes
Jornalista e escritor PAPO SAUDÁVEL

A partir do dia 02/06/2020, infelizmente, teremos que 
suspender temporariamente o envio do jornal impresso.

Estamos encaminhando para o seu e-mail a senha de acesso 
ao jornal digital. Se você ainda não recebeu, entre em contato 
pelos telefones (34) 3236-3545 ou (34)99763-0063 ou pelo 
e-mail assinatura@diariodeuberlandia.com.br.

Você poderá acessar o jornal digital pelo nosso site (www.
diariodeuberlandia.com.br) em Diário Digital, pelo aplicativo 
no Google Play (Diário de Uberlândia), ou ainda comprar o 
impresso nos pontos de vendas cadastrados no site.

www.diariodeuberlandia.com.br

Prezado assinante!

da Covid-19? Pois, bem! Se você não tem um 
fornecedor habitual, algumas dicas são úteis 
como perguntar numa farmácia quantos refis 
você pode comprar de uma vez e solicitar o 
delivery até sua residência. Outra possibilida-

de já comentada é acessar de um smartpho-
ne, tablet ou computador o provedor de tele-
medicina do governo brasileiro. Concluindo, 
dentro do viabilizado planeje-se e não deixe 
de se prevenir. #FiqueEmCasa.
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COVID-19

Hidroxicloroquina em falta no mercado
 | PACIENTES DE DOENÇAS COMO O LÚPUS SOFREM PARA ENCONTRAR REMÉDIO DE USO CONTÍNUO EM DROGARIAS DE UBERLÂNDIA

 � SÍLVIO AZEVEDO

Pacientes que procuram 
a hidroxicloroquina para 
tratamento de doenças 

autoimunes como lúpus, artrite 
reumatoide ou malária não 
estão encontrando o medi-
camento nas prateleiras das 
farmácias em Uberlândia. O 
medicamento está em falta há 
aproximadamente dois meses, 
quando surgiu a informação de 
que ele seria eficaz no comba-
te à Covid-19.

Em tratamento de lúpus, a 
assistente de sustentabilidade 
Gabriela Mendes Gimenes 
buscou alternativas para man-
ter o estoque de hidroxicloro-
quina, inclusive incentivando 
a solidariedade das pessoas 
utilizando as redes sociais para 
que todos que necessitam não 
sofram com a falta do medica-
mento.

“Ao invés de comprar uma 
caixa, eu compro duas, para 
pelo menos segurar mais um 
mês. Tenho várias comunida-
des no Instagram que faze-
mos a troca de medicamento. 
Quem tem sobrando, infor-
mamos e o envio é feito pelos 
Correios. Se em outro estado 
tiver disponível, compramos 
de lá. Estamos fazendo desse 
jeito. Quem tem mais doa pra 
quem tem menos”.

O receio de Gabriela é 
sofrer complicações no tra-
tamento causadas por uma 
crise do lúpus devido à falta 
do medicamento, que ela toma 
há três anos. “Tenho medo da 
falta do medicamento compro-
meter meu tratamento. Hoje 
meu lúpus está estabilizado, 
mas pode ser que com a falta 
do remédio pode haver uma 
crise e eu ter que ir ao hospital 
para controlá-lo. Com isso, 
indo lá eu corro risco de pegar 
uma infecção ou até mesmo 
um coronavírus”. 

 � FARMÁCIAS 

A falta dos medicamentos 
nas drogarias, segundo o 
responsável por compras da 
rede de farmácias Droga Líder, 
Luiz Fernando de Oliveira, se 
dá pelo desabastecimento do 
mercado, já que os laborató-
rios deram preferência para 
abastecer hospitais e clínicas. 

“Hoje está em falta nas 
drogarias. Desde que saiu a 
notícia, a gente trabalhava com 
o estoque que tínhamos e os 
laboratórios deixaram de aten-
der a gente. Toda a produção 
está indo para hospitais e não 
está vindo para gente”, disse.

Segundo Luiz Fernando, 
em fevereiro a rede vendeu 
127 caixas do remédio, refe-
rência e genérico. Após a divul-
gação de um possível uso no 
tratamento, em março, a oferta 
saltou para 659, prejudicando 
pessoas que já utilizavam o 
medicamento por causa das 
doenças autoimunes. 

“Esses pacientes são os 
mais afetados. Muitas pessoas 
compraram para estocar com 

O uso do medicamento 
para o tratamento da Co-
vid-19 tem causado discus-
sões no meio médico, com o 
Ministério da Saúde liberando 
o uso em pacientes com está-
gio inicial de sintomas da Co-
vid-19, enquanto sociedades 
médicas esperam resultados 
de estudos mais eficazes e 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) pediu a sus-
pensão dos testes para uma 
reavaliação na segurança dos 
pacientes que fazer o uso da 
droga.

Para o clínico geral e car-
diologista João Lucas O’Don-
nell, os tratamentos têm sido 
desenvolvidos em dois senti-
dos, a dificultar a replicação 
do vírus nas células e de-
senvolver um medicamento 
para diminuir uma resposta 
inflamatória para modular e 
fazer com que ela seja menos 
intensa.

Ainda de acordo com o 
médico, o apelo pelo uso da 
hidroxicloroquina vem do fato 
de a droga já usada para tra-
tamento de doenças autoimu-
nes, como o lúpus, artrite 
reumatoides, pois tem esse 
poder de modular a resposta 
de inflação do organismo.

“Quando colocam o medi-
camento dentro de um tubo 
de ensaio, viram que uma 
dose alta desse remédio era 
capaz de diminuir a replicação 
do vírus, podendo atuar nas 
duas fases da doença, sendo 
um bom antiviral e modulador 
da resposta de inflação da 
Covid-19”.

O problema, segundo Dr. 
João Lucas, são os resulta-

dos obtidos por países que 
já fizeram o uso do medica-
mento, não foram positivos. 
“Já saíram vários trabalhos 
em que a droga não melho-
rou os pacientes, até piorou 
a evolução. Como o coração 
está machucado e a Co-
vid-19 pode levar a arritmias 
cardíacas, o medicamento 
contribuía para isso. Então, 
no geral, por enquanto, ela fez 
mais mal do que bem”. 

Mas, há médicos que de-
fendam o uso, mesmo sem os 
resultados de pesquisas que 
ainda são realizadas. O argu-
mento é que esses trabalhos 
são feitos com pacientes que 
chegam aos hospitais, logo, 
com casos mais graves. Mas, 
se usada no estágio inicial, 
pode atuar bem como um 
antiviral. 

“O Brasil está fazendo 
trabalho com centenas de 
pacientes, alguns tomando no 
começo e outros não, para ter 
essa resposta se é um bom 
antiviral ou não. Se for para 
ela fazer algum efeito, teria 
que ser usada bem no início 
do quadro, só que não sa-
bemos se vai ajudar ou não. 
Por isso estamos esperando 
trabalhos de resultados que 
foram feitos no Brasil para ter 
a resposta”, disse Dr. João 
Lucas.

Com isso, ainda de acordo 
com o médico, as sociedades 
médicas não sugerem o uso 
da hidroxicloroquina na Co-
vid-19. “Mesmo assim, alguns 
médicos, baseados em expe-
riências positivas de outros 
médicos, defendem que ela 
seja usada”.

OPINIÕES DIVERSAS

Médicos se dividem quanto 
À EFICÁCIA DO REMÉDIO

medo de serem infectadas, 
deixando quem realmente 
precisa, que já fazia o uso 
do medicamento, sem. Hoje 
tem bastante procura dessas 
pessoas e demos a opção do 
manipulado. 

Desde março, a Anvisa 
controla a venda da hidroxi-
cloroquina, exigindo a receita 
do controle especial para a 
compra. Mesmo sem estoque, 
a Drogalíder oferece a hidroxi-
cloroquina de maneira mani-
pulada, que sai bem mais caro 
que a caixa do medicamento. 
Enquanto o genérico custava 
em torno de R$ 67, a caixa 
com 30 cápsulas manipuladas 
sai por R$ 124, segundo Luiz 
Fernando, por conta do valor 
dos insumos, que aumentaram 
com a demanda.

Luiz informou ainda que 
entrou em contato com os la-
boratórios, que afirmaram que 
a matéria-prima deve chegar 
e a previsão de atender às 
demandas das drogarias será 
apenas no final de junho.

O Diário de Uberlândia 
procurou outras drogarias da 
cidade que relataram o mesmo 
problema da falta do remédio 
após a grande procura causa-
da pelo novo coronavírus. 

 � RESPOSTAS DA REDE 
PÚBLICA

Questionada sobre o uso 
da hidroxicloroquina em pa-
cientes diagnosticados com 
a Covid-19 nas unidades de 
atendimento do Município, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
informou que os profissionais 
de saúde estão orientados a 
avaliar cada paciente, obser-
vando a necessidade de uso 
do medicamento.

A Prefeitura de Uberlân-
dia informou também que o 
medicamento não faz parte 

da farmácia básica municipal. 
Ou seja, ele é oferecido aos 
pacientes de doenças autoimu-
nes apenas pelo Estado. 

A Superintendência Regio-
nal de Saúde não retornou so-
bre a quantidade de caixas da 
droga disponíveis na Farmácia 
Regional.

Já a Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
(SES/MG) esclareceu que no 
momento não há desabaste-
cimento da cloroquina e hidro-
xicloroquina para os pacientes 
da Farmácia de Minas.

De acordo com a nota en-
viada, os medicamentos ci-
tados são fornecidos para 
os pacientes com lúpus e 
artrite reumatoide por meio do 
Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica 
mediante o cumprimento de 
protocolo e diretrizes terapêu-
ticas. No caso da malária, o 
tratamento preconizado é a 
cloroquina.

 � POSICIONAMENTO DOS 
LABORATÓRIOS

Em nota, o laboratório far-
macêutico EMS, que produz 
o genérico da hidroxicloroqui-
na, informou que a empresa 
distribuiu o medicamento nas 
farmácias e que “novos pedi-
dos de insumo já foram feitos, 
mas as próximas produções 
dependem da disponibilidade e 
da liberação do fornecedor que 
diminui a sua oferta por conta 
da pandemia”.

Ainda segundo o comu-
nicado, a EMS realiza um 
atendimento especial para 
tentar auxiliar na aquisição do 
medicamento por pacientes 
que necessitam de uso contí-
nuo da hidroxicloroquina para 
indicações aprovadas para o 
tratamento de malária, artrite 
reumatoide ou lúpus, respal-

Paciente com 
lúpus buscou 
alternativas para 
manter o estoque 
do medicamento

ARQUIVO PESSOAL:

Ao invés de comprar uma 
caixa, eu compro duas, 
para pelo menos segu-
rar mais um mês. Tenho 
várias comunidades no 
Instagram que fazemos 
a troca de medicamen-
to. Quem tem sobrando, 
informamos e o envio é 
feito pelos Correios. Se 
em outro estado tiver 
disponível, compramos de 
lá. Estamos fazendo desse 
jeito. Quem tem mais doa 
pra quem tem menos

Gabriela Mendes Gimenes

dadas por prescrição médica, 
através do SAC: 0800-191914, 
que atende de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 17h.

O laboratório APSEN, fa-
bricante de hidroxicloroquina 
no Brasil, informou em nota 
que desde o início da pan-
demia notou um crescimento 
da procura em quase 30% 
nos primeiros quatro meses 
do ano e que a fabricação 
do medicamento depende 
de matéria-prima importada, 
em sua maior parte da Índia, 
onde o governo proibiu a 
importação desses insumos 
devido à grande demanda 
mundial. Esclareceu também 
que a empresa conseguiu a 
liberação de uma tonelada de 
matéria-prima para manter a 
fabricação e que tem atuado 
em conjunto com as autorida-
des federais para viabilizar a 
liberação de mais matéria-pri-
ma. A empresa disse ainda 
que está atendendo a pedidos 
das secretarias de Saúde com 
atas vigentes para programas 
de tratamento de artrite reuma-
toide e lúpus e que, no caso de 
pacientes crônicos, os esto-
ques atendem a necessidade 
para os próximos três meses.
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Sem aulas, pais e filhos se adaptam
 | FAMÍLIAS DE UBERLÂNDIA CRIAM OPÇÕES PARA MANTER ESTUDANTES ATIVOS; PREFEITURA CRIA PROJETO NA TELEVISÃO

 � BRUNA MERLIN

A pandemia do novo 
coronavírus trouxe di-
versos imprevistos e 

mudanças que forçaram a 
adaptação da população dian-
te das circunstâncias. Com a 
educação não foi diferente. 
As aulas presenciais foram 
suspensas por tempo indeter-
minado e a medida resultou 
na mudança da rotina de pais, 
escolas e alunos.

Diferente de muitas es-
colas particulares, as insti-
tuições municipais de ensino 
ainda não aderiram ao forma-
to de aulas remotas. Diversos 
fatores impedem a concretiza-
ção desta alternativa, mas o 
principal deles é o não acesso 
à internet e aparelhos digitais 
que acomete muitos alunos 
que estudam nas unidades 
públicas.

Em decorrência desses 
motivos, pais e alunos da 
cidade de Uberlândia estão 
se adaptando para dar conti-
nuidade aos estudos afetados 
pela pandemia. É o caso da 
microempreendedora, Raquel 
dos Santos Alves, que preci-
sou buscar outras providên-
cias com o objetivo de ajudar 
o filho Pedro de oito anos.

Pedro é matriculado na 
Escola Municipal Professor 
Valdir Araújo, localizada no 
bairro Mansour, e está no 
terceiro ano do ensino funda-
mental. Após a decretação de 
suspensão das aulas presen-
ciais, a instituição começou a 
fornecer semanalmente apos-
tilas impressas para que o 
menino desse prosseguimen-
to ao aprendizado. Segundo 
Raquel, a alternativa ofertada 
pela escola é muito boa, mas 
ela ainda acha complicado 
instruir o filho quando surgem 
dúvidas sobre as disciplinas.

“Consigo ter tempo para 
acompanhá-lo e isso não é 
um problema, mas muitas ve-
zes não tenho conhecimento 
para explicar tais questões ou 
dúvidas. É muito complicado 
às vezes porque isso retarda 
o desenvolvimento dele nas 
matérias”, explicou.

Ainda de acordo com a 
microempreendedora, a si-
tuação fica ainda mais com-
plexa porque Pedro não tem 
livre acesso à internet para 
buscar conhecimento nos 
portais oficiais de educação. 
Raquel conta que precisou 
cortar o wi-fi da casa onde 
moram para reduzir gastos 
durante o período de colapso 
na economia.

“Sou dona de uma agência 
de turismo, sendo assim, não 
estou fazendo vendas. Preci-
sei cortar todo gasto extra da 
casa. Temos internet agora 
somente no meu celular e é 
com isso que posso ajudá-lo 
nesse momento”, comple-
mentou. 

A história de Raquel cha-
mou a atenção de uma vizi-
nha, que é professora e está 
afastada devido à interrupção 
das aulas. A profissional ofe-
receu seus conhecimentos 
para ajudar as crianças do 
bairro que estavam tendo 
dificuldades em exercícios 
educacionais. “Está sendo 
uma ajuda muito bem-vinda 
nesse momento”, concluiu a 
mãe de Pedro.

 � GRUPO DE AJUDA

O empresário Emmanuel 
Caetano também estava en-
frentando dificuldades para 
sanar as dúvidas de seu filho 
Caio. O menino de 7 anos, 
que cursa o 2º ano do ensino 
fundamental na Escola Mu-
nicipal Professor Milton de 
Magalhães Porto, situada no 
bairro Segismundo Pereira, 
também recebe o material es-
colar impresso ou pelo portal 
da Prefeitura de Uberlândia, 

Com o objetivo de implan-
tar novas medidas para levar 
a educação municipal aos 
estudantes e atender aqueles 
que não possuem acesso à 
internet ou aparelhos digitais, 
a Prefeitura de Uberlândia irá 
oferecer a partir da próxima 
segunda-feira (1º) videoaulas 
veiculadas na TV Univer-
sitária. O novo projeto faz 
parte do Programa Escola 
em Casa.

“Nós estamos vivendo em 
um período muito complicado 
e sem perspectiva de melho-
ra. Sendo assim, estamos tra-
balhando todos os dias para 
manter o vínculo entre aluno 
e escola. Nosso dever é não 
deixar que esses estudantes 
fiquem sem conhecimento 
durante esse período”, res-
saltou a secretária municipal 
de Educação, Tânia Toledo.

De acordo com a respon-
sável, as videoaulas serão 
um complemento daquilo que 
já é disponibilizado semanal-
mente nas apostilas. Todo o 
conteúdo será oferecido de 
forma interdisciplinar, ou seja, 
professores de diferentes 
matérias poderão abordar 
um mesmo assunto contex-
tualizado com as diretrizes da 
disciplina para oferecer maior 
conhecimento e entendimen-
to aos alunos.

Para a microempreen-
dedora, Raquel dos Santos 
Alves, a nova medida poderá 
ajudar seu filho Pedro, já que 
o ele agora não tem mais livre 
acesso à internet e consegui-
rá acompanhar o conteúdo 
pela televisão. “Acredito que 
irá ser um reforço daquilo que 
ele já está aprendendo. Estou 
confiante de que será bom”, 
comentou.

O pai de Caio também 
acredita no potencial do pro-
jeto e ressalta o trabalho do 
Município durante esse perío-
do de incertezas e mudanças. 
“Apesar de diversos fatores 
que complicam nosso dia a 
dia, a Prefeitura está se mo-
vimentando para oferecer no-
vos serviços adaptados à toda 
a população, principalmente 
os estudantes”, reforçou ele. 

 � GRAVAÇÕES

Todas as aulas estão sen-
do gravadas desde o dia 12 
de maio por 35 docentes de 
diferentes disciplinas da rede 
municipal de ensino da cida-
de. Todo o material que será 
transmitido foi produzido nos 
estúdios da TV Universitária.

Cada videoaula terá du-
ração de trinta minutos e o 
conteúdo será exibido de 
segunda a sábado em horá-

rios diferentes de acordo com 
cada ano do Ensino Funda-
mental. Além disso, o projeto 
irá contemplar a Educação In-
fantil, a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), o Atendimen-
to Educacional Especializado 
(AEE) e o Programa Municipal 
de Alfabetização de Jovens e 
Adultos (Pmaja).

O investimento total para a 
implantação do novo projeto 
foi de R$ 73 mil. O recurso 
prevê, durante quatro me-
ses, a utilização do estúdio 
e equipamentos da TV para 
a gravação das aulas e sua 
respectiva veiculação, bem 
como a mão de obra especia-
lizada para cinegrafia, áudio, 
iluminação e edição. 

Por fim, a secretária de 
Educação ressalta que um 
novo objetivo já está sendo 
traçado para melhorar a cria-
ção das videoaulas. “Preten-
demos conseguir montar uma 
nova equipe de professores 
para que haja revezamento 
de profissionais durante as 
gravações semanais”, deta-
lhou. 

A TV Universitária pode 
ser acessada pelo canal aber-
to 4.1 ou através do canal 
fechado 8 da Algar. Os conte-
údos também serão disponibi-
lizados no site da Prefeitura. 

ADAPTAÇÃO

Prefeitura cria projeto de videoaulas

Horários das aulas na TV

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

9h às 9h30 6º ano 8º ano 6º ano 8º ano 9º ano -

9h30 às 10h 7º ano 9º ano 4º ano 7º ano 4º ano -

10h às 
10h30

1º ano 3º ano 5º ano 1º ano 3º ano -

10h30 às 
11h

2º ano
Edu-

cação 
Infantil

2º ano
Educação 

Infantil
5º ano -

14h30 às 
15h

- - - - - Educação Especial

15h às 
15h30

- - - - -
Áreas especializa-
das (arte, ed. física 
e ensino religioso)

19h30 às 
20h

PMAJA -
PMA-

JA
- - -

20h às 
20h30

EJA - EJA - - -

mas muitas vezes precisa 
de ajuda para compreender 
algumas questões de deter-
minadas matérias.

Acatando pedidos dos 
pais, a instituição de ensino 
criou grupos para cada tur-
ma no aplicativo de mensa-
gens WhatsApp. Os grupos 
são compostos por todos os 
professores da determinada 
série, que ficam disponíveis 

para tirar dúvidas dos alunos, 
sejam por meio dos pais ou 
responsáveis, ou pelos pró-
prios estudantes. 

“Quando o Caio não con-
segue resolver um exercício 
ou tem questionamentos so-
bre algum texto sempre en-
vio a dúvida no grupo. Esse 
recurso ajuda muito quando 
não conseguimos responder 
tal questão”, disse o pai.

Segundo o empresário, 
ele a esposa estão fazendo o 
possível para acompanhar o 
filho nos estudos e manter os 
mesmos horários de quando 
ele ia para a escola. “Fazemos 
com que ele estude todos os 
dias e o acompanhamos em 
sua rotina. Por enquanto, 
tudo está indo muito bem com 
essas alternativas, apesar das 
circunstâncias”, disse. 

Pedro de 8 anos 
não tem fácil acesso 
à internet e utiliza 
apostilas impressas 
para estudar

Caio conta 
com ajuda de 
professores 
para sanar 
dúvidas de filho

Conteúdo 
será exibido 
de segunda a 
sábado na TV 
Universitária

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

WANDERLEI FORTUNATO/SECOM/PMU
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ANIVERSÁRIO
Quem comemorou nova idade na última quarta-feira foi o jorna-
lista e produtor cultural Carlos Guimarães Coelho. Felicidades!

ANIVERSÁRIO II
Estendo os meus votos de felicidades também à querida e 
deslumbrante Maria Rosa Guerra, que celebrou aniversário na 
última quinta-feira.

DOAÇÃO
A Uberlândia Refrescos, franquia da The Coca-Cola Company, 
promove a doação solidária de 30 mil garrafas de 500 ml de água 
mineral com e sem gás Crystal para Hospitais de Uberlândia, 
Uberaba, Patos de Minas, Ituiutaba e Araguari. Ao doações são 
uma forma da empresa contribuir com os esforços no enfrenta-
mento da pandemia Covid-19. Em Uberlândia, primeira cidade 
a receber as doações, os hospitais agraciados foram Hospital 
de Clínicas (HC/UFU), Hospital Santa Catarina e o Hospital 
Municipal. As doações serão destinadas também em Uberaba, 
ao Hospital Regional José Alencar, em Patos de Minas, para o 
Hospital Regional Antônio Dias, e em Ituiutaba, para ao Hospital 
São José da Sociedade de São Vicente de Paula. 

CURTI
Nota 10 para empresas que têm executado com vigor o es-
calonamento de funcionamento proposto pelo Comitê de En-
frentamento à Covid-19. Além disso, aproveito também para 
parabenizar todos os estabelecimentos que têm cumprido com 
as determinações, como disponibilização de álcool em gel, 
placas de sinalização, informes, entre outros. Cada um fazendo 
sua parte!

A advogada Larissa Mendes 
destaque na página de hoje

O prefeito Odelmo Leão ao lado de Jorge Cantarelli 
e Sérgio Gallo, ambos da Uberlândia Refrescos

A querida Maria Rosa Guerra 
comemorou aniversário na última quinta

O jornalista e produtor cultural 
Carlos Guimarães Coelho

MATHEUS NASCIMENTO FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO LEANDRO SILVA/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BETO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Jadir Júnior
jadirjr@diariodeuberlandia.com.br SOCIAL

MÚSICA

Banda Venosa faz segunda live hoje
 | SERÁ A PARTIR DAS 19H, NO LONDON PUB, E SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL OFICIAL DO GRUPO NO YOUTUBE

 � IGOR MARTINS

A Venosa se apresenta 
hoje, a partir das 19h, 
em live que será reali-

zada no London Pub, um dos 
locais mais importantes na 
carreira da banda. A informa-
ção é do tecladista Guilherme 
Vidal, que faz parte do quin-
teto também composto por 
Hugo Barata (vocal), Marlon 

Xavier (guitarra), Diogo Ma-
chado (baixo) e João Guerra 
(bateria). O show será trans-
mitido pelo canal oficial no 
YouTube.

“O London é uma casa 
história. É o templo do rock 
de Uberlândia. É um lugar 
onde a gente tem prazer de 
tocar, com uma estrutura le-
gal e um palco grande, que é 
importante pra nós para man-
termos uma distância segura. 

É também um lugar bonito e 
que traz uma memória afetiva 
para muitos uberlandenses”, 
falou Guilherme ao Diário.

O repertório escolhido 
pela banda será diferente 
do que os uberlandenses 
estão acostumados. Desta 
vez, a Venosa toca grandes 
sucessos do rock e pop rock 
dos anos 90. A opção, de 
acordo com o tecladista, vai 
de acordo com um momento 

importante na história de 
todos os músicos que fazem 
parte do quinteto.

“Os anos 90 foi uma época 
especial. Houve a explosão 
da MTV e estilos como o 
hardrock, o rock e o grunge 
cresceram muito. Foi uma 
época muito rica em que to-
dos nós vivíamos cantando 
as músicas, como Metallica, 
Nirvana e Alice in Chains”, 
disse.

Os cantores Alexandre 
Pires e Seu Jorge, muito 
amigos, vão se reunir amanhã 
para levar música, bate-papo 
e gastronomia para os fãs 
em mais uma transmissão 
ao vivo. A apresentação será 
exibida simultaneamente pe-
las redes sociais dos dois 
músicos, a partir das 14h.

No encontro que recebeu 
o nome de ‘Irmãos,’ ambos 
vão se arriscar na cozinha en-
quanto cantam sucessos da 
música e relembram histórias 

de vida. Muito ativo nas redes 
sociais, Alexandre chegou 
até a solicitar ajuda dos fãs 
na escolha das músicas que 
farão parte do repertório.

Alexandre e Seu Jorge 
passaram por ensaios técni-
cos durante toda a semana 
para a transmissão ao vivo 
que terá cunho beneficente. 
O público poderá fazer suas 
doações para as entidades 
associadas durante toda a 
live.

“IRMÃOS”

Alexandre Pires e Seu Jorge 
FAZEM LIVE SOLIDÁRIA
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JISA DANTAS/YAGO NUNES

Repertório 
escolhido 

será música 
dos anos 90

NÃO CURTI
Fico me questionando até onde pode chegar a curiosidade 
com a vida do próximo!  Fiquei estarrecido com um caso 
que li nas redes sociais nesta semana. Uma amiga que 
está grávida, quase prestes a dar à luz, foi bombardeada 
em seu perfil em uma rede social após liberar um campo de 
perguntas e respostas. A maioria das dúvidas dos curiosos 
de plantão, pasmem, era com relação ao pai da criança. 
Para piorar, foram vários os comentários maldosos sobre 
este assunto. Além dos futriqueiros, teve quem ainda deu 
pitaco no fato da escolha da jovem em ser mãe solteira. 
Um absurdo! 
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Entra no
átrio a-

través da
claraboia

Parede,
em fran-

cês

Prato
preparado
no forno

(pl.)

Lado ven-
cedor da
Guerra de
Secessão

Aparelho
usado pa-
ra encher
cisternas

"(?)
Triunfais",
obra de
Píndaro

Cair
orvalho

congelado

Autores
(abrev.)

Substân-
cia espes-
sante de
gelatinas 

Flancos de
unidades
militares

Integram
o elenco
da peça
teatral

Mulher 
de forte

personali-
dade (fig.)

Canal de 
TV especia-
lizado em
esportes

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

A parte
traseira

da embar-
cação

Fora, em
inglês

Queima

Região para onde
migraram os can-
dangos, no final 
dos anos 1950

Romances urbanos
de José de Alencar
(?)-cúmulo, nuvem

rica em chuva

Castigo que
motivou a
rebelião
liderada
por João
Cândido,

o Almiran-
te Negro

Último recurso capaz
de ajudar (fig.)
Depois da hora

estipulada

"Empresa",
em ECT
Hiato de
"saúde"

Portal da
(?): manti-

do pelo
Governo
Federal,
informa
sobre as
leis do
País

Deusa que
perseguia 
incessan-
temente

Hércules,
por ciú-

mes (Mit.)
Diz-se do
queijo já
passado

Rua
(abrev.)
Conjun-

ção alter-
nativa

Cuspir,
em inglês

Relações
Públicas
(abrev.)
Como
James
Brown

ficou co-
nhecido

(?)
Laurel: o
Magro
(Cin.)

Volt-
ampère

(símbolo)

3/mur — out. 4/spit — stan . 5/nimbo — união. 10/legislação.

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

Aprendemos
que não 
estamos 
sozinhos
Bom dia!!!

Aprendemos que não estamos so-
zinhos, concordam? Durante esses 
meses fechados em casa, total ou 
parcialmente, recorremos sobretudo 
a meios digitais para poder conversar. 
Uma aproximação realizada numa lin-
guagem universal. Tem refletido sobre 
isso?

Segundo a nossa consultora Elia-
na Alves Pereira, psicóloga, “O ser 
humano é [naturalmente] social. Estar 
confinado em poucas divisões é como 
estar numa espécie de prisão sozinho 
ou [mesmo que esteja] na companhia 
de algumas pessoas, a conversa é, 
obviamente, pobre e não necessaria-
mente amigável no meio de tantas difi-

culdades práticas”. 
“Perde-se a liberdade dos movi-

mentos, de andar e, em certa medida, 
até de pensar. No entanto, aprende-
mos algo: o quanto os outros são ne-
cessários para a nossa vida, que não 
estamos sozinhos e que a língua fala-
da é, de longe, mais rica do que o ato 
de escrever mensagens num compu-
tador”.

“A linguagem das palavras, a lin-
guagem falada, é a principal diferença 
entre os seres humanos e os outros 
primatas.  A fala humana é uma cadeia 
de acontecimentos ligados por uma ló-
gica rigorosa e precisa de tempo para 
ser processada. É necessário juntar-
se muitas palavras para que elas se 
tornem numa mensagem e, portanto, 
isso dá ao ser humano tempo para 
pensar antes de tomar uma decisão”, 
explica a psicóloga. 

“Com o advento da revolução digi-
tal, a conversa tem sido um pouco ne-
gligenciada a favor da mensagem de 
texto via smartphone, particularmente 
nas famílias em que não só as crian-
ças estão ocupadas com o seu smar-

tphone, mas também os seus pais, e a 
conversa em família é o silêncio. Mui-
tos professores das escolas primárias 
dizem que a sua principal tarefa é en-
sinar os seus alunos a falar…”

“É bastante difícil prever o que vai 
acontecer às crianças expostas du-
rante dias em frente à televisão. Como 
psicóloga, penso que podem ocorrer 
síndromes psicopatológicas. Quanto 
aos danos linguísticos, estes depen-
dem do nível sociocultural da família. 
Em geral, imagino que a língua possa 
ser menos rica, mas irá tudo depender 
dos programas escolares”.

A ciência não pode ser refreada ou 
recusada. A [viragem para o digital] 
é sem dúvida um avanço no conhe-
cimento e no progresso, mas como 
qualquer grande mudança ou revolu-
ção, como a digital, pode ser acompa-
nhada de efeitos secundários indese-
jados. O efeito positivo é a eliminação 
das fronteiras dos países também 
para as diversas relações. O efeito 
negativo, na minha opinião, é o desa-
parecimento da história ao desenhar 
com o passado uma ranhura divisória 

na vida de todos e a perda de valores. 
Antes da chegada de uma pande-

mia a linguagem já caminhava para 
um local obscuro. Voltaremos a dar 
uso à palavra, ou perderemos anos de 
evolução cingindo-nos quase exclusi-
vamente ao mundo digital? Depende.  
Certamente, a língua está em perigo.  
Em relação ao pensamento a resposta 
é mais difícil.

Estamos cada vez mais sós, ou 
sempre estivemos sós? Será esse 
conceito algo ambíguo, uma vez que 
muitos dizem que a tecnologia e a glo-
balização levam a que se sintam “vir-
tualmente rodeados”?

 A globalização gerou solidão nas 
pessoas, especialmente nos jovens e 
nos mais velhos, apenas como con-
sequência da revolução digital. Os 
jovens são conhecidos por passarem 
muito tempo nos seus computadores 
ou smartphones para comunicar, so-
zinhos nos seus quartos, com outras 
pessoas em todo o mundo que não co-
nhecem, e a quem não podem apertar 
a mão. 

E as pessoas mais velhas? Mais 

triste ainda é o caso da solidão das 
pessoas idosas que não conseguem 
alcançar as novas tecnologias da co-
municação e muitas vezes nem se-
quer compreendem o significado das 
novas palavras técnicas; são deixadas 
para trás na vida social.

Será que há alguma esperança, 
agora, em resgatarmos aquilo a que 
chama de “o espanto perante o novo, 
o espanto do encontro”?

Certamente haverá um alívio do 
confinamento, mas creio que dentro 
de pouco tempo as pessoas voltarão 
ao seu comportamento habitual.  As 
desigualdades aumentarão à medida 
que a pobreza aumentar e com es-
tas dificuldades surgirá também uma 
desilusão, não se podendo excluir 
a possibilidade de alguma rebelião. 
Este “senhor vírus” tem sido demo-
crático no ataque à população, mas 
antidemocrático nos efeitos dos seus 
ataques.

Pense: qual é a maior lição que 
aprendeu com as suas reflexões e co-
nhecimentos nessa quarentena?

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

HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Hoje é um bom dia para discus-
sões familiares. Você vai ser ca-
paz de alcançar grande satisfação 
se não ficar isolado. Você não 
será capaz de manter seu ritmo 
de forma constante.

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

Apesar dos relacionamentos tu-
multuosos, você está em exce-
lente forma e conseguirá manter o 
ritmo sem esforço.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Aproveite ao máximo a relativa 
calma de hoje para realmente 
pensar sobre o que está faltando 
em sua dieta.

Sua autoexpressão será mais cla-
ra e concisa, mas não se esqueça 
de como lidar com outras pesso-
as. Agir com arrogância só o leva-
rá ao esgotamento.

Seu senso de responsabilidade 
virá a ser útil. Sua visão para o 
futuro amadureceu consideravel-
mente. Seria sensato não embar-
car em tarefas muito difíceis.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Suas preocupações irão diminuir 
e isso vai ajudá-lo a retroceder e 
resolver uma questão importante 
que está pendurada no ar.

Você está eufórico com as novas 
opções que o destino lhe reservou 
e que preenchem todas as suas 
expectativas. Seria uma boa ideia 
romper com certos hábitos.

Você vai estar mais sério do que 
o normal. Seus amigos poderiam 
animá-lo; não fique sozinho. Leve 
as coisas passo a passo e encon-
tre um lugar tranquilo para des-
cans

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

Você sabe como aproveitar a vida 
ao máximo e as pessoas querem 
ser como você. Use isso a seu 
favor para se dar melhor com as 
pessoas que o rodeiam.

Você tem razão em não acredi-
tar em rumores. Evite se molhar. 
O clima úmido é muito prejudicial 
para você. Cuide-se para não pe-
gar um resfriado.

Você estará decidido a enfrentar 
os aspectos que vão irritá-lo e é 
hora de lidar com eles. Faça isso 
por etapas.

www.meu-horoscopo-do-dia.com

INSCRIÇÕES

A Secretaria Municipal de Cultura pu-
blicou edital de seleção para a Feira de 
Arte e Artesanato do Centro Municipal 
de Cultura. As inscrições serão abertas 
na segunda-feira (1º) e vão até o dia 19 
de junho. A previsão inicial é de que as 
edições do evento ocorram em data a ser 
definida entre setembro e dezembro, caso 
haja condições seguras para a realização.

Cada expositor poderá participar com 

vários produtos, de autoria própria e 
com conotação artística. Serão aceitos 
produtos de diversas técnicas, tais como 
pintura, escultura, desenho, aquare-
la, cerâmica, bordado, fotografia, gra-
vura, livros e objetos de tear manual.

As inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail inscricaofeiraarteartesanato@
gmail.com. A divulgação de resul-
tados acontece no dia 30 de junho.

PMU/DIVULGAÇÃO
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OBJETO:  fornec imento de mater iais  médicos  e equipamentos de proteção
individual  EPI de uso humano, (luva ci rúrgica, termômet ro clínico,  máscara
respiratória e outros), para enfrentamento ao COVID-19, para abastecimento
das  Uni dades  da Rede  Munic ipa l  de  Saúde e Sec retar ia  Munic ipa l  de
Desenvolvimento Social,  Trabalho e Habitação. O Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das lic itantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia
na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 10/06/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais .gov.br.  Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 29 de maio de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.PREGOEIRO

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 295/2020

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 

alguns telefones fixos da localidade de Uberlândia - MG tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 16/05/2020 das 09h02 às 21h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

FUTSAL E O 
DESRESPEITO 
AO ESPORTE 

Se o Futebol Mundial vive uma das maiores crises 
da sua trajetória por conta da pandemia que estamos 
vivendo, imagine o Futsal?

A redução dos salários do futebol em grandes clu-
bes chegou a 70%, técnicos, professores de educação 
física, fisioterapeutas e dirigentes no mundo todo foram 
afetados.

No Futsal não é diferente, com as dificuldades antes 
mesmo da pandemia de patrocinadores, parceiros e re-
conhecimento, imagina agora nesse momento em que 
estamos vivendo?

O Futsal além de não ser olímpico, é praticado em 
ambientes fechados, esporte de muito contato, com jo-
gos de ginásios cheios, ou seja, vai na contramão do 
que é exigido pela OMS e seguimentos de saúde.

No Brasil, o futsal e as incertezas são muito piores 
do que estamos vendo, são diversos profissionais e 
atletas e sonhos e federações e problemas diante de 
tal momento.

Segundo José Raimundo de Carvalho, Presidente 
da Federação Mineira de Futebol de Salão de Minas 
Gerais, o prejuízo à modalidade é inestimável, são mais 
1200 atletas em todo o estado sem competir, mais de 
120 profissionais diretos das equipes, cerca de 150 ár-
bitros que estão impedidos de apitar, com um agravan-
te: alguns árbitros são de dedicação exclusiva.

Perguntei a ele sobre algum subsídio da Confedera-
ção Brasileira de Futebol de Salão, ele disse que assim 
como as Federações depende dos seus filiados, a Con-
federação depende das federações para recursos etc.

Estamos falando de mais de 50 mil atletas da base 
ao adulto, de quase 20 mil árbitros, 10 mil professores 
e técnicos e gente à frente, parados sem qualquer luz 
diante toda essa situação.

Questionei sobre possível data para retorno, ele 
lembrou que tudo isso dependerá muito dos órgãos sa-
nitários de cada cidade, e que o tempo dirá qual é a 
melhor solução.

É vergonhoso como no Brasil os governos desco-
nhecem não somente o futsal, mas o esporte em si, a 
modalidade além de esquecida e sem respaldo, não se 
vê nada dos governantes em prol dos atletas amadores 
que vivem do mesmo.

O Futsal é a resposta na formação dos grandes clu-
bes do mundo, aliás todos os jovens atletas no Brasil e 
no mundo, os mais valiosos atletas, vieram do reducio-
nismo proporcionado do futsal. E com certeza, os gran-
des do Brasil, quando forem fazerem cortes, excluirão 
primeiro os da modalidade.

Imagine os donos de quadra, que estão nesse mo-
mento fechados, sem qualquer amparo, pessoas e fa-
mílias que dependiam de alugueis e torneios pra vive-
rem.

Na Liga Nacional, o estrago deve ser gigantesco, 
imaginem atletas que eram considerados profissionais 
ganhando dois, três, quatro mil reais e tiveram seus 
contratos cancelados e suas famílias arrasadas, muitos 
desses clubes dependem de patrocínio, muitos desses 
patrocínios vivem de consumo, muito de tudo isso tem 
um atleta, um técnico, uma arbitro, uma família.

É lamentável no Brasil a politização da pandemia e 
as pouquíssimas respostas ao desporto no geral, es-
queceram que o esporte é saúde, que por trás do es-
porte há pessoas.

O Futsal merece respeito, árbitros, técnicos, atletas, 
quadras, famílias, gols, não são apenas entretenimen-
to, são humanos.

Paixão Futebol.

Paixão Futebol

Luizinho Lopes: o mentor  
da recuperação do Verdão
 | TÉCNICO ASSUMIU TIME EM MEIO À CRISE E ELEVOU O DESEMPENHO DA EQUIPE 

 � IGOR MARTINS

Luizinho Lopes é um 
dos grandes responsá-
veis pelo sucesso do 

Uberlândia Esporte Clube na 
temporada de 2020. O técnico 
assumiu o comando do clube 
quase na metade da primeira 
fase do campeonato mineiro, 
após a demissão de Felipe 
Surian do Verdão. Com a 
chegada do treinador, o UEC 
subiu de nível, conquistou 
resultados importantes, eli-
minando qualquer chance 
de rebaixamento com duas 
rodadas de antecedência e 
com grandes chances de se 
classificar para a série D e 
para a Copa do Brasil.

Em entrevista à reporta-
gem, Lopes falou sobre o que 
mudou com a sua chegada ao 
Ninho do Periquito e o que se 
pode esperar com a possível 
retomada do futebol em Minas 
Gerais. No dia 10 de junho, a 
Federação Mineira de Futebol 
(FMF) fará uma reunião com 
a Secretaria de Saúde (SES-
MG) para discutir a possível 
volta do Mineiro.

A melhora no desempenho 
do UEC, na visão do próprio 
treinador, passou muito pelo 
bom trabalho realizado pela 
comissão técnica e também 
pelo elenco montado por 
Felipe Surian para a disputa 
do estadual. Segundo ele, 
apesar do elenco ter uma 
faixa etária elevada, o con-
dicionamento físico é alto, 
o que fez com que Luizinho 
tivesse mais tranquilidade 
para adequar seu estilo de 
jogo utilizando os atletas que 
quisesse.

“Encontrei uma equipe 
sem lesões e assim perdurou 
por todo o período em que 
estive no comando do Uber-
lândia. A comissão técnica 
nos deu todo o suporte para 
que a gente pudesse realizar 

um bom trabalho. O elenco 
montado é um elenco de 
qualidade, e isso nos deu a 
possibilidade de colocarmos 
as coisas nos trilhos e os re-
sultados apareceram”, disse.

Quando Luizinho assumiu 
o Verdão, o time estava na 
10ª colocação com apenas 
um ponto conquistado, sem 
ter marcado nenhum gol em 
três rodadas. Atualmente, o 
Uberlândia está na 7ª coloca-
ção, com 11 pontos em nove 
partidas. Em cinco jogos pelo 
UEC, o comandante conquis-
tou três vitórias em jogos con-
tra as equipes do Coimbra, 
Tupynambás e URT, além de 
um empate fora de casa con-
tra o Boa Esporte e apenas 
uma derrota para o Cruzeiro 
no Mineirão.

Lopes revelou ainda que 
mesmo antes de ser con-
tratado, assistiu ao jogo do 
Uberlândia contra o Atlético-
MG pela primeira rodada do 
Campeonato Mineiro. “Achei 
um jogo muito interessante, a 
equipe se portou muito bem. 
Quando o convite chegou, 
semanas depois, fui obser-
var e analisar outros jogos e 
obviamente percebi que pre-
cisava fazer alguns ajustes, 
mas sobretudo potencializar 
o que a equipe apresentava 
de bom”, afirmou.

 � PANDEMIA

A pandemia do novo coro-
navírus fez com que o Campe-
onato Mineiro fosse suspenso 
por tempo indeterminado. O 
fato, para Luizinho, preocupa 
com relação a uma possível 
retomada, justamente pelo 
momento de crescimento que 
o Uberlândia vivia momentos 
antes da paralisação. “A gen-
te não sabe como as coisas 
vão retornar. Mesmo com 
todas as indefinições, temos 
que trabalhar e retomar o foco 
que estávamos tendo dentro 

das condições que estávamos 
jogando”, disse o treinador.

O técnico disse também 
que manteve contato com 
os atletas nos dias iniciais 
após a paralisação do cam-
peonato. Luizinho conta que, 
naquele momento, no início 
de abril, várias análises dos 
jogos do Uberlândia estavam 
sendo feitas com o objetivo 
de não perder a conexão 
entre jogadores e comissão 
técnica. Com o isolamento 
social, entretanto, a interação 
diminuiu, mas garante que os 
monitoramentos continuaram 
sendo feitos normalmente.

“Esse trabalho é muito 
importante porque, assim que 
tivermos uma data do retorno, 
teremos uma programação 
com maior monitoramento 
visando que se reapresentem 
em uma boa condição para 
adiantarmos os processos”, 
disse.

Em termos táticos, a co-
missão técnica ficou de stan-
dby e tem preparado mate-
riais para a possível volta do 
futebol. “Preparei algo bem 
didático do nosso modelo de 
jogo, conjugando a teoria com 
as ações realizadas na reali-

dade do jogo. É um material 
bem extenso para assim que 
definirmos a volta, mesmo à 
distância, retomarmos essa 
interação para relembrar as 
nossas ideias”, explicou o 
treinador do Uberlândia Es-
porte Clube.

Luizinho também comen-
tou sobre o fato de alguns 
clubes mineiros já terem reto-
mado os treinamentos, como 
são os casos de Atlético-MG, 
Cruzeiro e América-MG. Para 
ele, clubes de menor orça-
mento terão mais dificuldades 
de estarem 100% quando o 
estadual voltar, já que grande 
parte deles não conseguirá 
treinar enquanto as situações 
financeiras e resolução de 
contratos não estiverem bem 
definidas.

“Clubes como estes têm 
calendário anual, contratos 
longos com atletas e comis-
são, maior estrutura e saúde 
financeira que os menores. 
No caso do UEC, as dificul-
dades aumentam por não 
termos calendário no segundo 
semestre. A dificuldade pra 
gente será maior, porque ain-
da não existe data oficial para 
o retorno dos jogos”, finalizou.

EXCLUSIVO
ARQUIVO PESSOAL

Treinador 
conquistou 3 
vitórias em 5 
partidas pelo UEC
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30 DE SETEMBRO

INSS

Governo prorroga prazo 
do alistamento militar

Divulgado resultado da 
seleção de servidores

O governo federal pror-
rogou, até 30 de setembro, 
o prazo para o alistamento 
militar obrigatório de 2020, 
em razão das medidas de 
enfrentamento à pandemia 
de Covid-19. O Decreto nº 
10.384/2020 foi publicado 
ontem no Diário Oficial da 
União.

Normalmente, a apre-
sentação obrigatória é feita 
dentro dos primeiros seis 
meses do ano em que o 
brasileiro completar 18 anos 
de idade. Para se alistar, 
ele deve acessar o site 
www.alistamento.eb.mil.br 
ou comparecer à Junta de 
Serviço Militar mais próxima 
da sua residência.

No caso dos brasileiros 
naturalizados ou por opção 
pela apresentação, o alis-
tamento é feito dentro do 
prazo de 30 dias, a contar 
da data em que receberem o 

certificado de naturalização 
ou da assinatura do termo 
de opção. De acordo com 
o decreto publicado ontem, 
em 2020 esse prazo fica 
prorrogado para 90 dias.

Todo brasileiro do sexo 
masculino deve se alistar 
no ano em que completar 
18 anos. Caso ele perca o 
prazo, está sujeito a multa 
e ficará em débito com o 
Serviço Militar. Nesse caso, 
não poderá, por exemplo, 
obter ou renovar passapor-
te, inscrever-se em concur-
so público ou ingressar no 
serviço público, seja eletivo 
ou de nomeação, obter car-
teira profissional, assinar 
contrato ou receber qual-
quer prêmio de governos 
federal, distrital, estaduais 
ou municipais.

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publi-
cou ontem, em seu site, o 
resultado da seleção de mi-
litares inativos e aposenta-
dos do próprio instituto para 
trabalharem como servido-
res temporários. A seleção 
foi feita com o objetivo de 
reforçar o atendimento nas 
agências da Previdência 
Social, de forma a reduzir o 
número de pedidos de be-
nefícios em atraso no INSS.

Os selecionados serão 
destacados para serviços 
que ajudem a normalizar a 
fila de pedidos de benefícios 
já recebidos pelo instituto e 
que não foram analisados. 
Basicamente, trabalharão 
no atendimento ao público 
e na análise de pedido de 
benefícios.

Em janeiro deste ano, 
o governo regulamentou 
a contratação de militares 
inativos para atividades em 
órgãos públicos federais. A 
contratação de servidores 
civis federais aposentados 
foi definida com a edição da 
Medida Provisória 922/2020, 
no início de março.

O contrato vai até 31 de 
dezembro de 2021 e poderá 
ser prorrogado uma única 
vez, pelo período restante 
até atingir dois anos de 
serviço. Os servidores e 

militares estarão sujeitos a 
metas de desempenho.

Os servidores civis rece-
berão valores de R$ 57,50 
por processo concluído, R$ 
61,72 por perícia realizada 
ou valores fixos de R$ 2,1 
mil a R$ 4,2 mil por mês. Já 
os militares terão direito a 
30% sobre o salário recebi-
do na inatividade.

As 8.230 vagas do edital 
foram divididas em oito gru-
pos, com indicação de ativi-
dades gerais e específicas 
e do perfil do profissional 
que poderá se candidatar. 
Para acessar os links com 
o resultado final, onde estão 
os nomes dos aprovados 
(anexo II ao anexo XI, na 
parte baixa da página), bas-
ta acessar o site do INSS.

As atividades consi-
deradas específicas são 
exclusivamente para os 
aposentados das carreiras 
do seguro social e de pe-
rito médico federal, perito 
médico previdenciário e 
supervisor médico-pericial. 
Os militares inativos das 
Forças Armadas poderão se 
inscrever para as atividades 
classificadas como gerais, 
observados o posto ou gra-
duação máximos indicados.

 � AGÊNCIA BRASIL

PIB do Brasil cai 1,5% no
1º trimestre, segundo IBGE
 | ESSA É A MAIOR QUEDA DESDE A RETRAÇÃO DE 2,1% NO 2º TRIMESTRE DE 2015

 � FOLHAPRESS

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil caiu 
1,5% no primeiro tri-

mestre de 2020 na compa-
ração com os três meses 
anteriores, segundo da-
dos divulgados ontem pelo 
IBGE. Essa é a maior queda 
desde a retração de 2,1% no 
segundo trimestre de 2015.

Em relação ao mesmo 
período de 2019, o PIB caiu 
0,3%. No acumulado em 12 
meses, houve expansão de 
0,9%. Analistas consulta-
dos pela agência Bloom-
berg projetavam retração de 
1,5% na comparação com 
o trimestre anterior e -0,3% 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

O período foi marcado 
pelo início das medidas de 
distanciamento social no 
país, adotadas a partir da 
última quinzena do trimes-
tre. Antes disso, a pandemia 
já impactava outros países, 

com reflexos também sobre 
a economia brasileira.

Com o fechamento de 
lojas, shoppings, bares e 
restaurantes, o setor de ser-
viços, responsável por 65% 
do PIB brasileiro, recuou 
1,6% no tr imestre. Sem 
conseguir vender seus pro-
dutos, a indústria encolheu 
1,4%, puxada pela queda na 
produção de automóveis e 
vestuário, por exemplo.

“Os serviços foram os 
mais afetados, como acon-
teceu outros países do mun-
do”, afirmou Rebeca Palis, 
coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE. Com 
serviços fechados e de-
semprego aumentando, 
as famílias reduziram seu 
consumo.

“É uma crise comple-
tamente diferente das an-
teriores”, comentou ela, 
ressaltando que desta vez, 
há tanto choque de oferta 
quanto de demanda. No 
racionamento de 2001, por 
exemplo, houve choque de 

oferta de energia. Na re-
cessão de 2014, choque de 
demanda pelo aumento de 
desemprego.

Com a queda no trimes-
tre, o PIB brasileiro volta ao 
mesmo patamar do segundo 
trimestre de 2012 e está 
4,2% menor do que o pico 
atingido no quarto trimestre 
de 2014, antes do início da 
recessão.

Palis lembrou que o iso-
lamento social no exterior 
começou antes do que no 
Brasil e, já em fevereiro, 
afetava a indústria. “Pela 
questão dos insumos, a 
cadeia de produção já tinha 
sido prejudicada em feve-
reiro. O efeito da pandemia 
aconteceu antes em outros 
países, afetando a deman-
da externa pelos nossos 
produtos.”

Entre as principais eco-
nomias mundiais, a China 
foi a que registrou a maior 
queda no PIB trimestral, 
de 9,8%. O país asiático 
foi o primeiro foco do coro-

navírus. Na Zona do Euro, 
segundo foco da crise inter-
nacional, houve retração de 
3,3%. Até mesmo a Suécia, 
país que não adotou o iso-
lamento, viu o PIB encolher 
no período (-0,3%).

Países nos quais a cir-
culação do vírus começou 
mais tarde, como o Brasil, 
foram menos atingidos eco-
nomicamente. Nos EUA, 
o PIB recuou 1,2% no tri-
mestre.

Segundo dados compila-
dos pela OCDE, entre as 50 
economias mais relevante, 
apenas duas registraram 
crescimento no trimestre. A 
Finlândia cresceu apenas 
0,1%. O Chile avançou 3% 
no período, mas o resulta-
do desse último se deve à 
base de comparação, pois a 
economia chilena teve o pior 
desempenho para o quarto 
trimestre de 2019 entre os 
países selecionados.

O PIB é uma medida da 
produção de bens e serviços 
do país em um determinado 
período, e o seu aumento é 
utilizado como sinônimo de 
crescimento da economia.

O Brasil vem de um pe-
ríodo de três anos de fraco 
crescimento econômico. A 
expectativa dos analistas é 
que, no segundo trimestre 
deste ano, marcado por dois 
meses quase completos de 
isolamento social na maior 
parte do país, a economia 
apresente retração ainda 
maior.

A coordenadora de Con-
tas Nacionais do IBGE evi-
tou projeções para o segun-
do trimestre, alegando que o 
instituto ainda não divulgou 
indicadores de produção e 
venda referentes ao perío-
do. A taxa de desemprego, 
divulgada nesta quinta-feira 
(27), trouxe redução recorde 
no número de postos de 
trabalho no país.

“Temos que ver os dados 
mais para frente para saber 
como [a economia] vai se 
comportar”,  disse Pal is. 
“Mas o mercado de trabalho 
não costuma se recuperar 
tão rápido”, completou.

De acordo com análise 
publicada pelo economista 
Marcel Balassiano, da área 
de Economia Aplicada do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da FGV, 82% 
dos países acompanhados 
pelo FMI (Fundo Monetário 
Internacional) devem apre-
sentar desempenho melhor 
da economia do que o Brasil 
no biênio 2020/2021.

Segundo a Economist 
Intelligence Unit, o Brasil 
deve ser a economia mais 
afetada pela Covid-19 em 
uma amostra de 19 países, 
quando se compara a previ-
são para o PIB em 2020 an-
tes e depois da pandemia.
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EMPRESAS & NEGÓCIOS
IMÓVEIS

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

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

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, lavanderia, 
quintal pequeno e garagem. 
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)

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.

FIAT

FIAT PALIO -  Essenc 1.6 DL  
2011/2011 Cinza metálico, 
Flex ,  Pneus novos, cambio 
revisado, embreagem com-
pleta e nova. Dispensa curio-
sos. Falar com José Ilídio 34 9 
9963-4709 WhatsApp.

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.
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-
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
EESTÁGIO ADMINISTRATIVO/
ATENDIMENTO AO CLIENTE - 
Atividades: desenvolver ativi-
dades administrativas, finan-
ceiras, departamento pessoal, 
atendimento ao cliente. Horá-
rio: 9h às 15h segunda a sex-
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Requisitos: cursando Ensino 
Médio. Residir nas proximida-
des do B. Nossa Senhora das 
Graças. Informática Básica. 
Contato: renatam@fundacao-
cdl.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
HORTICULTOR/ZELADOR FA-
ZENDINHA - Serviços gerais, 
plantio e cultivo de horta, ma-
nejo com animais (gado, equi-
no, galinhas). Escolaridade: 
alfabetizado Remuneração: 
R$ 1.600,00 Benefícios: vale 
transporte, convênio médi-
co, abono por assiduidade 
Horário: 12/36 Interessados 
encaminhar o currículo para 
o e-mail: renatam@fundaca-
ocdl.org.br
MONTADORA DE SEMIJOIAS 
-  Auxílio na confecção de 
semijoias. Experiência na 
atividade (montagem de se-
mijoias). Horário comercial 
de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 08:00 às 
12:00. Remuneração: Salário 
do comércio. Benefícios: Vale 
transporte. Interessados en-
caminhar o currículo para o 
e-mail: renatam@fundacao-
cdl.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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(01VAGA). - NUMERO DA vaga: 
5383142. Salario: R$ 1.200,00 
Experiência: 06 meses. Es-
colaridade: ensino superior 
em administração cursando 
segundo periodo. AV. Afonso 
Pena, 280 sala 02 -2ºandar 
– Centro-Uberlândia. Horário 
de atendimento de 08h00min 
as 17h00min.

JARDINEIRO (01VAGA) - Nu-
mero da vaga: 5382924. Sala-
rio: R$ 1.565,72. Experiência: 
06 meses. Escolaridade: en-

sino fundamental incompleto. 
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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ta Bolsa: R$ 700,00 + auxílio 
transporte Requisitos: cursan-
do Administração ou Técnico 
em Administração, noções de 
informática. Ramo de ativi-
dade: ateliê de noiva 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 
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 
ESTÁGIO ESCRITÓRIO DE CON-
TABILIDADE - Atendimento ao 
cliente, emissão nota fiscal, 
arquivo documentos, planilhas 
de controle em geral. Horário: 
12:30 às 18:00, segunda a 
sexta. Bolsa: R$ 420,00 inicial, 
com possibilidade de chegar 
a R$ 600,00 após experiência. 
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Estamos 
jogando 
a toalha 
São no mínimo 10 aulas semanais, 

online para administrar, planos de exer-
cícios, estudo acompanhado, programa-
ção escolar durante o preparo do almoço, 
um filho grita, o outro pede comida e o 
que está tentando assistir aula se irrita 
com tanto barulho. Eu grito da cozinha 
pedindo silêncio, que incoerência, eu aos 
berros pedindo para os meus filhos pe-
quenos fazerem silêncio, só rindo para 
entender essa loucura doméstica. Enten-
der? Acho que escrevi errado, pois nem 
tento mais compreender, já que o ritmo 
agora é viver um dia de cada vez, digo, 
um segundo de cada vez, pois tentar pro-
gramar os dias ficou muito difícil.

Logo eu, que no começo da quaren-
tena falava aos quatro cantos: mantenha 
uma rotina, faça cursos online, encha sua 
cabeça de conhecimento, programe-se 
para sair da quarentena mais informa-
do, blá, blá, blá. Mas, juro que acreditava 
nesse discurso, estava super empenha-
da em aprender sobre finanças, bolsa de 
valores, mídias sociais, marketing e es-
tratégias de approach pós-pandemia. No 
entanto, a rotina foi ficando pesada, a de-
manda estava alta demais, os cursos já 
não me causavam tanto entusiasmo, afi-
nal, conciliar a roupa para lavar, louças, 

Colocar todas as cartas na mesa me abriu 
uma infinidade de oportunidades que pude 
observar com calma para escolher os novos 

caminhos que quero trilhar

pensamento de que deveria estar alfabe-
tizando a filha de 6 anos e ensinando a 
outra a decompor um numeral, mas eu 
não quero fazer isso agora, não posso 
mais me desgastar com tarefas que nun-
ca acabam enquanto a menina não quer 
ler e dá 300 birras no dia ao tentar ler a 
palavra “caminhão”. Sendo assim, liguei 
aquele botãozinho proibido e já estamos 
com 4 listas de tarefas em atraso e quer 
saber? Tudo bem, amanhã a gente faz 
mais um pouco.

Todavia, jogar a toalha não significa 
parar a vida, cruzar os braços e esperar o 
universo conspirar para que tudo se resol-
va. Ao passo que desistimos de abraçar 
o mundo, nos abrimos a assumir outras 
responsabilidades que nos parecem mais 
tangíveis e coerentes ao contexto indivi-
dual que estamos enfrentando. Colocar 
todas as cartas na mesa me abriu uma 

infinidade de oportunidades que pude ob-
servar com calma para escolher os novos 
caminhos que quero trilhar.

Provavelmente estou sendo incoeren-
te e um pouco inconsequente, não com 
meus filhos, mas por estar revelando isso 
de maneira tão escancarada depois de 
ter passado fórmulas perfeitas de autode-
senvolvimento. Pode ser que sim, porém 
já não importa mais, pois esse caminho 
não tem volta, construir novo rumos se 
tornou mandatório, os exercícios, as ta-
refas, os trabalhos de artes, maquetes, 
experiências e aulas de Inglês, tudo isso 
vai ter que esperar.

Agora é hora de aproveitar os risos 
soltos, os abraços inesperados, as histó-
rias e conversas à noite e a reconstrução 
de nossa própria história como indivíduo 
depois de estar longe de tanta gente, po-
rém, tão perto de quem mais importa.

almoço, programação infantil dentro de 
casa 24 horas por dia, estava impossível. 
Então, a frustração chegou, bateu com 
força, como uma marreta acerta a bigor-
na ao afiar uma espada Viking e as mar-
teladas não passavam, crises de ansie-
dade me acometeram, parecia me afogar 
no seco, sentia que ia morrer a qualquer 
instante. Então, resolvi optar por jogar a 
toalha. Foi exatamente isso, opção, de-
cisão calculada: joguei a toalha, me per-
miti fracassar e fui tentar dormir até 9 da 
manhã.

Inquestionavelmente e por mais ab-
surdo que pareça, essa foi a melhor de-
cisão, pois depois de 30 dias sendo a 
mulher maravilha, me concedi a honra de 
ser humana. Recomecei, e percebi que 
não precisava tirar o pijama para escre-
ver a coluna – na verdade estou usando 
agora e me faz muito bem o calor acon-
chegante e confortável que ele provoca -, 
olhei com mais cuidado para as professo-
ras que têm se esforçado tanto para levar 
seu melhor para os alunos, me coloquei 
no papel de espectadora dos meus filhos 
e percebi o quanto os cabelos cresce-
ram, seus pés estão ficando enormes e 
os dentes estão caindo com tanta rapidez 
que a fada do dente terá que solicitar em-
préstimo e auxílio emergencial. 

Porém, apesar de soar um cenário 
lindo de observação familiar, não caia na 
ilusão que foi fácil, pois jogar a toalha dói, 
machuca o ego, como uma ferida aberta 
a latejar a palavra FRACASSO em cada 

COVID-19

O desafio das 
MÃES QUE 
atuam na saúde
 | PROFISSIONAIS TIVERAM QUE APRENDER 

A LIDAR COM JORNADAS MAIS EXTENSAS 
E RISCO DE CONTAMINAÇÃO EM CASA

 � FOLHAPRESS

“Maternidade é uma lição 
de humildade eterna: 
tudo que você achava 

que sabia vai descobrindo que não 
é bem assim”, afirma Gladys Prado, 
50, infectologista do hospital Sírio-
Libanês.

Com um filho de nove anos, ela 
é uma das mães na linha de frente 
do combate ao coronavírus e tem 
atendido outras mães com suspeita 
e confirmação da doença. “A gente, 
tecnicamente, não sabe exatamente 
o que fazer, sensação é parecida 
com a maternidade.”

A preocupação comum entre 
as que estão trabalhando e as que 
estão infectadas é não passar o 
vírus para os filhos, contam as pro-
fissionais.

“Quase todas levam o celular 
e falam com os filhos diariamente, 
mas não aparece vontade de vê-los 
porque existe um medo muito maior 
de infectá-los”, conta Prado.

No hospital de campanha do 
Pacaembu, em São Paulo, a en-
fermeira Gladys Cristina Borges, 
38, diz que chegou a fazer ligações 
do próprio celular quando suas pa-
cientes estavam mais angustiadas, 
querendo falar com os filhos.

Uma das internadas com com-
plicações respiratórias pelas quais 
Borges ficou responsável e que mais 
a marcou era uma mãe jovem.

A enfermeira conta que, quando 
os profissionais explicaram que ela 
teria de ser entubada, a paciente 
pediu que a equipe esperasse, para 
que ela telefonasse para o marido e 
o filho de poucos meses.

“Eu me coloco como filha, an-
gustiada sem notícias, e no lugar de 
mãe, querendo falar que está tudo 
bem. Acho que a maioria só quer di-
zer que está bem”, diz a enfermeira.

Mesmo as que contraíram coro-
navírus dos filhos em casa manifes-
tam medo de que eles peguem a do-
ença de novo ao ir ao hospital, conta 
Annelice Oliveira, 38, enfermeira do 
Hospital Regional de Ceilândia, no 
Distrito Federal.

“Como eu trabalho na área obs-
tétrica, também recebo muitas ges-
tantes, e a preocupação delas é com 
as consequências para o bebê”, diz.

Gelma Helena de Carvalho, 47, 
enfermeira da maternidade da Fun-
dação Santa Casa de Misericórdia 
e do Hospital Regional em Belém 
(PA), conta que a amamentação é o 
que gera mais angústia nas pacien-
tes com suspeita ou confirmação de 
Covid-19. Com cuidados de higiene 
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e máscara, elas podem amamentar, 
explica.

A infectologista Mirian Dal Ben, 
40, que trabalha no hospital Sírio-Li-
banês, acompanhou uma paciente 
de 92 anos que morreu com corona-
vírus. Na UTI, pediu para falar com 
os filhos por celular.

Dal Ben conta que a grande difi-
culdade é explicar aos familiares a 
proibição das visitas. “Aos pais que 
são mais velhos, nós orientamos a 
não ir visitar porque são do grupo 
de risco. A gente, enquanto mãe, 
consegue entender a angústia de 
não poder estar ao lado dos filhos”, 
conta a médica.

A infectologista atendeu duas 
mães com filhos pequenos para 

quem esse era o procedimento 
adequado. Uma conseguiu que o pai 
cuidasse da criança e se manteve 
dentro do quarto, mas o pequeno 
batia na porta insistentemente. A 
outra, cujo marido também teve co-
ronavírus, não teve como se isolar.

Não só as mães infectadas 
tiveram suas rotinas alteradas. As 
profissionais de saúde com filhos 
tiveram que adaptar o dia a dia com 
jornadas cada vez mais extensas – e 
também com alto risco de contami-
nação em casa.

Iris Tavares, 46, enfermeira no 
Hospital Platão Araújo, na zona leste 
de Manaus, não tem perspectiva de 
ver o filho que mora em São Paulo.

“Ele fica desesperado por mim, 

eu por ele e fica um jogo de men-
sagens perguntando sobre os sin-
tomas. Estamos em duas cidades 
que são alguns dos principais focos 
dessa pandemia”, conta.

Com a escalada dos casos em 
Manaus, Tavares viu o número de 
mortes na unidade em que trabalha 
subir de uma média de cinco mortes 
por dia para um fim de semana com 
68 óbitos.

“A gente acaba sendo um pouco 
a família dessas pessoas. E acho 
que a empatia que a gente ganha 
quando é mãe, da fragilidade alheia, 
a gente vai tendo que usar de forma 
intensa nesse momento”, diz a infec-
tologista Gladys Prado.
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O novo SARS-COV2: 
pouco letal, mas, 
muito transmissível

Os coronavírus (CoV) compõem uma gran-
de família identificada na década de 1960. 
São vírus que infectam pessoas e animais e 
causam infecções respiratórias semelhantes 
aos resfriados comuns e à diarreia. Em 2002, 
foi localizada uma variante mais agressiva 
desse vírus, o SARS-CoV, responsável pelo 
aparecimento da síndrome respiratória agu-
da grave (SARS), na China. A infecção por 
este vírus levava 10% dos indivíduos à morte. 

Em 2012, uma outra variedade do corona-
vírus (o MERS-CoV) foi isolada pela primeira 
vez em humanos e apresentava uma forma 
grave de pneumonia e complicações renais 
atingindo populações da Arábia Saudita, de 
outros países asiáticos, da Europa, da Áfri-
ca e nos Estados Unidos. Este vírus trouxe 
grande preocupação mundial à época, pois a 
taxa de letalidade da doença era muito alta: 
cerca de 40% das pessoas que entravam em 
contato com o vírus faleciam! Mas, por sorte, 
nem a infecção pelo SARS-COV e nem pelo 
MERS-COV impactaram na saúde global,  
pois ambas acometeram apenas uma peque-

na parcela da população de alguns países. 
Agora, no fim de 2019, o SARS-COV2 foi 

identificado no interior da China. Este novo ví-
rus respiratório, também da família dos coro-
navírus, não é mais letal que os outros agen-
tes da mesma família que haviam gerado 
preocupação nos anos de 2002 (SARS-COV) 
e 2014 (MERS-COV), respectivamente. Acre-
dita-se, por exemplo, que, se conseguísse-
mos diagnosticar todos os casos que real-
mente entraram em contato com o vírus no 
mundo, verificaríamos que a mortalidade por 
ele é menor que 1%. Mas, se a mortalidade é 
tão baixa, por que então ele causou e causa 
ainda tantos transtornos entre nós? Por que 
não paramos de ouvir tantas notícias de no-
vos casos e novos óbitos no Brasil todos os 
dias? 

Infelizmente, apesar da taxa de letalidade 
ser muito baixa, o poder de transmissibilida-
de do vírus é muito alta. Acredita-se que, em 
média, cada indivíduo infectado transmite a 
doença para cerca de 3 a 5 outras pessoas. 
Desta forma, o poder de alastramento do ví-
rus entre a população é bem mais alta que a 
dos outros dois vírus mais letais anteriormen-
te descritos. Assim, mesmo que apenas 1% 
das pessoas que adquirirem a infecção irão 
morrer, e mesmo que apenas 5% população 
brasileira entre em contato com o vírus nesta 
primeira onda de infecção, teremos aproxi-

Infelizmente, apesar da taxa de letalidade ser 
muito baixa, o poder de transmissibilidade do 
vírus é muito alta. Acredita-se que, em média, 
cada indivíduo infectado transmite a doença 

para cerca de 3 a 5 outras pessoas

madamente 100.000 óbitos pela doença até 
o final do inverno. Infelizmente, isso é muita 
coisa!!!

Sabemos também que as estatísticas ofi-
ciais sobre o número de contaminados e o 
número de óbitos que ouvimos diariamente 
nos noticiários, apesar de estarrecedoras, 
ainda está bastante subestimada em relação 
ao número real de casos e de óbitos que re-
almente aconteceram. Estima-se que, devi-
do à subnotificação, o número real de casos 
de pacientes infectados seja, pelo menos, 7 
vezes maior que o número que aparece nas 
estatísticas oficiais e o número de óbitos pela 
doença seja, pelo menos, duas vezes maior 
do que o notificado. 

Assim, apesar de ser muito bom repe-
tir e tentar tranquilizá-los de que a infecção 
pelo novo coronavírus não é nada mais do 
que uma síndrome gripal comum para mais 
de 90% da população (ou seja, uma doença 
benigna e de baixa letalidade), não podemos 
deixar de orientar que sejam mantidos todos 
os cuidados possíveis (especialmente de ma-
nutenção do distanciamento social máximo 
possível, da intensificação dos cuidados de 
higiene manual e respiratória) pois, apesar 
de que uma parcela pequena da população 
vai se contaminar pelo vírus, e de que poucos 
que adquirirem a infecção irão morrer em de-
corrência dela,  temos que lembrar que: um 
pouco de muito, pode acabar sendo demais!!! 

PESQUISA-COVID19

Uso de células-tronco é cogitado
 | PESQUISADORES DE DIVERSOS PAÍSES TÊM ESTUDADO TERAPIAS CELULARES NO TRATAMENTO CONTRA O CORONAVÍRUS

 � FOLHAPRESS

As terapias celulares não ata-
cam o vírus ou impedem a 
sua entrada nas células, mas 

diminuem o quadro inflamatório pro-
vocado pela reação imunológica em 
resposta à infecção. Seu uso para a 
Covid-19 ainda é experimental, e a 
aprovação dos órgãos regulatórios 
varia em cada país.

Os estudos em curso avaliam a 
eficácia por meio de modelos ani-
mais e infecções in vitro e também 
são de uso compassivo, no qual o 
tratamento é testado em pacientes 
em estado grave sem chance de 
terapias alternativas.

Os resultados têm sido promis-
sores, e agora os hospitais devem 
iniciar os ensaios clínicos. Só na 
plataforma ClinicalTrials, que reúne 
pedidos em andamento, são mais 
de 30, de diversos países, incluindo 
China, EUA, França e Irã.

A maioria dos estudos utiliza as 
células mesenquimais estromais 
(MSC, na sigla em inglês), mais 
conhecidas como células-tronco. A 
escolha da fonte das células varia 
de estudo para estudo, sendo que 
a medula óssea é a mais frequente, 
mas outras fontes celulares podem 
incluir o tecido adiposo, o cordão 
umbilical e até a placenta.

Os efeitos colaterais da terapia 
com células-tronco são poucos, 
como febre baixa. Outra vantagem 
é que as células-tronco não neces-
sitam de compatibilidade genética 
com o indivíduo receptor.

Existem drogas em estudo para 
Covid-19 formadas por agentes 
anti-inflamatórios, como o anti-IL-
-6R (Tocilizumab), que têm sua 
quantidade aumentada na infecção, 
mas vantagem da terapia celular em 
relação a esse medicamentos é que 
elas servem como um coquetel, uma 
combinação de vários mediadores 
anti-inflamatórios distintos, e não 
apenas um.

Em Israel, a farmacêutica Pluris-

tem pretende começar um ensaio 
clínico com células placentárias 
expandidas (PLX, na sigla em in-
glês) após o sucesso observado do 
uso compassivo por pacientes com 
quadro respiratório grave decor-
rente da Covid-19 em dois centros 
hospitalares.

Os pacientes tiveram índice de 
recuperação de 100% em um perí-
odo de 14 dias, e metade deles teve 
alta dos ventiladores mecânicos em 
menos de uma semana.

O presidente e CEO da Pluristem 
Yaky Yanay disse que a vantagem 
do seu tratamento é a produção em 
larga- escala - uma única placenta 
pode fornecer o tratamento para até 
20 mil pacientes.

A empresa teve liberação da 
FDA (agência norte-americana que 
regulamenta medicamentos) para 
iniciar ensaios clínicos nos Estados 
Unidos e recebeu financiamento de 
50 milhões de euros (R$311 mi) do 
Banco de Investimentos Europeu 
para apoio da terapia no continente, 
com início previsto na Alemanha e 
Itália.

No Brasil, a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) de-
termina a existência de dois tipos de 
terapias celulares: a convencional, 
que consiste no uso de células-tron-
co hematopoiéticas para transplan-
te, passível de registro para uso, e a 
terapia celular avançada, que inclui 
o uso de células-tronco mesenqui-
mais, como as descritas acima.

Não há, até o momento, nenhum 
registro aprovado pela agência de 
terapia celular avançada no país.

Pesquisadores do Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Filho (IBC-
CF), da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, têm estudado a terapia 
com células-tronco em diversas 
doenças pulmonares, comparando 
MSCs de diferentes fontes e diver-
sas vias de administração.

Segundo Patricia Rieken Ma-
cêdo Rocco, professora titular da 
Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro, chefe do laboratório de 
Investigação Pulmonar do IBCCF, 
que coordena o estudo, a vantagem 
da terapia celular em pacientes com 
Covid-19 é a ação anti-inflamató-
ria, que traz benefício não só às 
células lesionadas que revestem 
os pulmões, mas também àquelas 
que revestem vasos sanguíneos 
com risco elevado de embolia ou 
sangramento.

Como pacientes internados com 
Covid-19 em UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) por período prolon-
gado podem desenvolver também 

quadro de pneumonia bacteriana, 
a terapia celular poderia atuar 
impedindo o aparecimento dessa 
infecção secundária.

O grupo liderado pela pesquisa-
dora brasileira já estudou o uso de 
células-tronco de medula óssea em 
pacientes com enfisema pulmonar, 
asma e silicose, mas ainda não 
testaram para Covid-19.

A médica disse que no país 
uma limitação para estudos com 
terapias celulares avançadas é a 
regulamentação da Anvisa. Segun-
do ela, a orientação da agência é 

de utilização do tratamento apenas 
como uso compassivo.

No Brasil, existem diversos 
Centros de Tecnologia Celular 
(CTC) que produzem células-tron-
co extremamente confiáveis e de 
alta segurança, diz Rocco. A maior 
desvantagem da terapia celular 
para tratamento em larga escala 
de doenças é o alto custo. O pa-
ciente submetido ao tratamento no 
Brasil não gasta um centavo, diz, 
mas o custo para os CTCs é de 
aproximadamente R$ 20 mil por 
paciente.
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Trabalho remoto 
pode salvar mercado 
de computadores e 
notebooks

O mercado de computadores e notebooks 
vem sofrendo queda nas vendas globais ano 
após ano. Segundo a consultoria Gartner, a 
previsão era de 13,6% em 2020. Os celula-
res já são verdadeiros computadores tornan-
do possível que uma pessoa simplesmente 
deixe de utilizar um computador para fazer 
tudo o que precisa em um telefone celular. 
Os aparelhos são cada vez mais potentes, 
tem telas grandes, com resoluções que per-
mitem que possamos executar tarefas de 
uma forma confortável, causando uma prefe-
rência por uma boa parcela de usuários que 
precisa de um aparelho para tarefas bem co-
muns, como acessar a internet, por exemplo.

Com a chegada da Pandemia da Co-
vid-19 e a consequente adoção ao Home-O-
ffice por parte das empresas, as vendas  de 
computadores e notebooks subiram dema-
siadamente devido ao fato de muitos colabo-
radores não terem computadores ou os que 

possuíam não era adequado para a carga 
de trabalho que realizariam, ocorrendo as-
sim um grande movimento de aquisição de 
novos aparelhos, o que, ainda segundo pes-
quisas da Gartner, vai trazer uma queda de 
10,5%, melhorando assim o cenário neste 
segmento.

Com o trabalho remoto, cumprindo uma 
jornada normal de trabalho durante o horário 
comercial, deixa de ser possível a utilização 
apenas do celular. Neste caso entram em 
cena os computadores e notebooks. Seto-
res como governo e educação se destacam 

dentre os que aumentaram bastante seus 
gastos com equipamentos para poderem 
manter seus serviços funcionando. As ins-
tituições governamentais vêm trabalhando 
para que o atendimento à população esteja 
disponível, através dos seus sistemas. No 
que tange à educação, temos acompanha-
do o trabalho árduo das escolas em ofere-
cer aos seus alunos, aulas online, tendo que 
disponibilizar plataformas e preparar os pro-
fessores em meio a toda essa situação de 
isolamento. 

Existe uma tendência que o trabalho re-

moto seguirá em alta mesmo após a pan-
demia, mesmo que apenas alguns dias da 
semana ou parte do expediente, o que fará 
com que a venda de PCs e Notebooks siga 
em uma crescente. Além disso a demanda 
por suporte técnico remoto vem aumentan-
do e crescerá ainda mais mediante essa 
situação de transferência do escritório para 
o Home-Office. Muitas oportunidades para 
quem atua com Consultoria e prestação de 
serviços de TI.

Até a próxima coluna!

DIVULGAÇÃO

INTERNET

BRASIL TEM 
134 MILHÕES 
DE USUÁRIOS
 | SMARTPHONES E APARELHOS MÓVEIS SÃO 

OS PREFERIDOS POR 99%, SEGUIDO POR 
COMPUTADORES (42%) E TVS (37%)

 � AGÊNCIA BRASIL

Três em cada quatro brasi-
leiros acessam a internet, o 
que equivale a 134 milhões 

de pessoas. Embora a quantidade 
de usuários e os serviços online 
utilizados tenham aumentado, ain-
da persistem diferenças de renda, 
gênero, raça e regiões.

As informações são da pesquisa 
TIC Domicílios 2019, mais impor-
tante levantamento sobre acesso 
a tecnologias da informação e co-
municação, realizada pelo Centro 
Regional para o Desenvolvimento 
de Estudos sobre a Sociedade da 
Informação (Cetic.br), vinculado ao 
Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Conforme o estudo, 74% dos 
brasileiros acessaram a internet 
pelo menos uma vez nos últimos 
três meses. Outros 26% continuam 
desconectados. Se consideradas 
as pessoas que utilizam aplicati-
vos que necessitam da conexão à 
internet (como Uber ou serviços de 
delivery de refeições), o percentual 
sobe para 79%. Há 10 anos, 41% da 
população estava nesta condição. 

Deste então, o crescimento se deu 
em média de 3,3% ao ano.

O acesso teve índices seme-
lhantes entre mulheres (74%) e 
homens (73%). Mas os dados da 
pesquisa evidenciam diferenças 
entre os brasileiros. O índice varia 
entre as pessoas nas áreas urbana 
(77%) e rural (53%). Foi a primeira 
vez que a conectividade no campo 
ultrapassou a metade dos residentes 
nesses locais.

O percentual difere também entre 
brancos (75%), pardos (76%), pretos 
(71%), amarelos (68%) e indígenas 
(65%). No grau de instrução, 97% 
dos usuários que têm curso superior 
acessam a rede e 16% dos analfa-
betos ou da educação infantil usam 
a internet. 

No recorte por renda, o nível de 
acesso foi de 61% entre os que ga-
nham menos de um salário mínimo, 
86% entre os que recebem de três a 
cinco salários mínimos e 94% entre 
os usuários com remuneração acima 
de 10 salários mínimos. O índice 
também é distinto entre os partici-
pantes da força de trabalho (81%) 
e os fora das atividades laborais 
(64%).

 � DISPOSITIVOS

Em relação ao dispositivo, os 
smartphones e outros aparelhos 
móveis são as ferramentas mais 
comuns para se conectar (99%), 
seguidos dos computadores (42%), 
das TVs (37%) e dos videogames 
(9%). A alternativa por televisores 
cresceu 7% de 2018 para 2019, 
mostrando um novo recurso para a 
conexão.

Do total de usuários, 58% o 
fazem apenas por essa tecnologia. 
Em 2014, o percentual era maior 
pelo computador (80%) do que pelo 
celular (76%), e desde então a ten-
dência se inverteu. No recorte por 
características socioeconômicas, a 
exclusividade do acesso móvel foi 
maior no campo (79%) do que nas 
cidades (56%), entre pretos (65%) 
do que entre brancos (51%) e nas 
classes D e E (85%) do que na A 
(11%).

A dependência de muitos bra-
sileiros dos dispositivos móveis 
impacta a qualidade dos acessos, 
uma vez que esta modalidade possui 
franquias com quantidade limitada 

de dados, o que restringe a quan-
tidade de serviços que podem ser 
utilizados ao longo do mês.

 � TECNOLOGIAS DIGITAIS

De acordo com a pesquisa, 58% 
das pessoas já utilizaram um com-
putador. Nos recortes por gênero e 
raça, houve variação entre mulhe-
res (55%) e homens (62%) e entre 
brancos (63%), pardos (57%), pretos 
(55%), amarelos (57%) e indígenas 
(48%). Na avaliação por renda, há 
diferença também entre os que rece-
bem até um salário mínimo (41%) e 
mais de 10 salários mínimos (92%). 
Na área urbana, o índice é de 62%, 
enquanto na rural fica em 32%.

 � USO

Em relação à frequência de uso, 
90% relataram acessar todos os 
dias, 7% pelo menos uma vez por 
semana e 2% pelo menos uma vez 
por mês.

Os recursos mais utilizados são 
o envio de mensagens por WhatsA-
pp, Skype ou Facebook Messenger 
(92%), redes sociais como Facebook 

ou Snapchat (76%), chamadas de ví-
deo por Skype ou WhatsApp (73%), 
acesso a serviços de governo eletrô-
nico (68%), envio de e-mails (58%), 
compras por comércio eletrônico 
(39%) e participação de listas ou 
fóruns (11%).

As informações mais buscadas 
foram sobre produtos e serviços 
(59%), serviços de saúde (47%), 
pagamentos ou transações finan-
ceiras (33%) e viagens e acomoda-
ção (31%). Na área de educação e 
trabalho, as práticas mais comuns 
foram pesquisas escolares (41%), 
estudo online por conta própria 
(40%), atividades de trabalho (33%) 
e armazenamento de dados (28%).

Na avaliação do gerente do Cetic.
br, Alexandre Barbosa, os dados da 
pesquisa evidenciam que “embora 
o acesso esteja aumentando, o 
uso mais sofisticado ainda está na 
mão de pessoas de classe, renda e 
escolaridades mais altas”, uma vez 
que diversos usos (como consumo 
de serviços de streaming, cursos 
online e governo eletrônico) são 
mais comuns entre mais ricos e com 
maior instrução formal do que em 
outros segmentos.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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� POR ALICE GUSSONI

Nesta quinta, 28 de maio, foi o dia do ceramis-
ta. Uma profissão que abraçou minha vida com 
tentáculos longos e fortes. Então, hoje vim contar 
uma história de amor. Eu, e o meu casamento com 
a cerâmica.

Não sei ao certo quando tudo começou. Como 
aquelas coisas que vieram junto com você, sabe, 
a cerâmica está comigo desde que me entendo 
por gente.

Ainda criança, me fascinava a possibilidade de 
materializar uma ideia. Pensar e tornar real. É como 
ter uma impressora 3D com vontade própria dentro 
de você, com sua caligrafia, sua personalidade.

Uma dessas primeiras “materializações” em ce-
râmica foi uma miniatura. Uma casa bem pequena, 
com telhados removíveis, mini cama, mini pessoas. 

Um mini vaso sanitário.
Penso que essa paixão tenho herdado dos 

meus pais artistas. Cafés da manhã ouvindo so-
bre grandes escultores, pintores e movimentos 
culturais. Mais tarde, ter a indescritível emoção 
- e o privilégio -, de ver muitas dessas belezas em 
museus. Aliás, visita a museus é agenda principal 
em qualquer lugar que eu vá.

Das brincadeiras com argila no quintal da mi-
nha avó, eu a cerâmica fomos estudar artes na 
faculdade. Juntas também, nos mudamos para 
Roma. Tempos de dificuldades e de uma solidão 
cortante, e da euforia de uma aprendiz na terra 
dos clássicos.

Observar, respirar, estudar. Ser aluna de um 
“maestro” italiano que parecia ter saído de um 
filme de Fellini.

Aprendi que a beleza da cerâmica artesanal é 
que as peças não são feitas por máquinas, e que 

isso fique evidente. Autênticas e com personali-
dade. Como uma família: iguais, mas diferentes.

Essa experiência me fez entender que, para 
mim, arte faz tanto quanto a fome e a necessidade 
de dormir. Seja com aquarela, argila, ou cozinhan-
do. Arte é o caminho espiritual que traz para o 
prumo, dilui problemas, traz insights.

Que linda loucura essa, de admirar o processo 
alquímico da argila, da água, do secar, das cinzas, 
do fogo. 

A cerâmica e eu nos elegemos, uma a outra, 
num desafiante re-criar diário, quase incansável. 
Sinto um privilégio, um maravilhamento em criar 
objetos que vão testemunhar almoços de família, 
presentear autênticas histórias de amor e unir 
pessoas. E por esse caminho seguimos, através 
da arte, criando conexões. A receita de hoje é meu 
prato preferido, servido no meu prato preferido. 

 � INGREDIENTES PARA 6 PESSOAS
• 500g de massa fresca
• 2 kg de tomates maduros (ou duas latas 
de tomates pelados)
• 500g de patinho moído
• 1 cenoura média
• 1 talo de salsão
• 1 cebola média
• 3 dentes de alho
• 1 xícara de vinho branco
• Manjericão
• 500g de mussarela
• 200g de parmesão ralado
• Sal e azeite

 � PREPARO
Em uma panela bem aquecida com azeite, 
refogue a carne moída, até dourar. Adicio-
ne a cebola e o alho. Quando estiverem 
também dourados, adicione a cenoura e 
o salsão cortados em cubos pequenos. 
Deixe refogando por alguns minutos e 
adicione o vinho, os tomates cortados em 
cubos e sal. Deixe cozinhando em fogo 
baixo por 30 minutos, mexendo e adicio-
nando um pouco de água se necessário. 
Finalize com manjericão e reserve.

Para a montagem tradicional basta ir in-

tercalando camadas de molho bolonhesa, 

massa, queijo mussarela, repetidas vezes.

Para fazer em formato de rosas, nós cor-

tamos as massas em tiras estreitas, colo-

cando a carne moída e o queijo por cima 

da massa e depois enrolando, como um 

rocambole. Neste caso, molho de tomate 

deve ser despejado metade no fundo da 

forma, outra metade por cima das rosas, 

e o parmesão ralado para finalizar. Leve 

ao forno por 40 minutos. Finalize com um 

fio de azeite e um punhado de manjericão.

Sangue de argila


