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O tempo e o 
julgamento

Já se passaram uns bons 
anos desde que as obras in-
fantis de Monteiro Lobato foram 
colocadas sob os holofotes 
por conta de acusações de 
racismo. Realmente, alguns 
trechos das obras dele refletem 
situações e falas que não con-
dizem com o avanço que tive-
mos quanto a questões raciais. 
Sim, há alguns estudiosos de 
Monteiro Lobato que negam 
esse fato, mas é preciso um 
exercício argumentativo muito 
grande para isso. Da minha 
parte, realmente considero 
que algumas passagens do 
autor são expressões claras de 
preconceito. A grande questão 
que se esse abre é se isso é 
suficiente ou não para banir a 
obra de Lobato.

Antes de qualquer respos-
ta a essa questão, é preciso 
entender que se deve julgar 
uma pessoa ou suas obras 
de acordo com o tempo dela. 
Dias atrás, ouvi uma palestra 
no TED, ministrada por Juan 
Enriquez, em que ele deu al-
guns exemplos interessantes 
que se encaixam nessa nossa 
conversa aqui. A escravidão é 
uma delas. Hoje, qualquer um 
que defenda o direito de escra-
vizar outra pessoa é colocado à 
margem da sociedade. Porém, 
nem sempre foi assim.

Enriquez lembra que, até a 
Revolução Industrial, qualquer 
tarefa demandava o esforço 
de muita gente (ou de muitos 
animais, completo eu). Quando 
você tinha algo muito pesado 

para deslocar de um lugar para 
o outro, ou você carregava nas 
costas, se conseguisse, ou 
você dava um jeito de colocar 
um animal para fazer a tarefa. 
Produzir algo que dependesse 
de uma moenda? Era você ou 
um animal girando aquilo ali o 
dia inteiro. 

Quem tinha um burro ou 
um boi para ficar andando em 
círculos e fazendo força do 
amanhecer ao anoitecer era 
tido como sortudo. Nessa rea-
lidade, que perdurou por milê-
nios até a Revolução Industrial, 
obrigar alguém a fazer aquele 
esforço no seu lugar não era 
um problema moral. Afinal de 
contas, era ele ou era você. Se 
ele era de outra etnia, se um 
dia tinha te ameaçado com a 
guerra, por que não fazer dele 
seu escravo? Que problema 
havia nisso? Ou será que seria 
melhor você mesmo se matar 
sozinho tentando plantar todo 
o seu alimento?

Mas, a tecnologia se de-
senvolveu e as máquinas pas-
saram a fazer o que dezenas, 
às vezes centenas de homens 
antes faziam. Ter um escravo 
passou a ser não apenas des-
necessário, mas improdutivo, 
já que alimentar o escravo 
era mais caro do que fornecer 
uma fonte de energia para 
uma máquina. Foi exatamente 
tal (r)evolução que permitiu ao 
homem passar a olhar para a 
escravidão como algo abjeto, 
totalmente repugnante. As coi-
sas mudaram tanto que, hoje, 
quase todo mundo também se 
horroriza ao ver um cavalo pu-
xando uma carroça na cidade, 
algo que seria visto como um 

privilégio do dono do cavalo há 
poucos séculos.

Estamos no começo de ou-
tra mudança desse nível e você 
é que, daqui a poucas décadas, 
poderá ser considerado um 
bárbaro, uma pessoa nojenta 
e cruel. Você e eu, claro. Falo 
do consumo de carne. Por que 
ainda matamos animais para 
comer? Porque não temos 
outro substituto adequado, 
de baixo custo e palatável 
para a nossa necessidade de 
proteína. Só que a chamada 
“carne de laboratório”, aquela 
produzida a partir de células 
animais cultivadas em ambien-
tes adequados, já é uma tecno-
logia disponível e, em alguns 
anos, vai se tornar uma opção 
tão viável financeiramente e 
prazerosa ao paladar quanto 
aquele bife angus que você 
come agora. 

Quando isso ocorrer, será 
natural que toda a sociedade, 
não apenas um pequeno grupo 
como é hoje, passe a tratar o 
abate de animais para consu-
mo como algo monstruoso.

Bom, chegamos aonde eu 
queria. Quando seu tataraneto 
ouvir que você comia carne de 
animais abatidos, você gostaria 

que ele o julgasse levando em 
conta nossa realidade atual 
ou apenas a realidade lá do 
futuro? E se, por acaso, você 
tiver escrito um livro ou gravado 
um filme com uma cena de uma 
festa na qual, após abater um 
boi, os convidados se confra-
ternizam felizes com um chur-
rasco? Você acha que essa 
sua obra, daqui a cem anos, 
tem que ir para o lixo, não im-
porta a qualidade artística dela, 
ou deve continuar disponível 
para o público, que deverá ape-
nas entender que você vivia em 
uma época diferente na qual 
matar animais para comer não 
era algo rejeitado socialmente?

Não estou defendendo 
Monteiro Lobato por completo, 
embora o texto dê uma visão 
sobre meu pensamento. A mi-
nha intenção principal é apenas 
mostrar que precisamos olhar 
não só para o passado, mas 
também para o futuro, quando 
fazemos um julgamento. Pode 
ser que você tenha a mesma 
visão que eu, pode ser que não 
tenha. O que não pode ocorrer 
é simplesmente se ignorar o 
tempo quando se julga alguém 
ou alguma obra.

Estamos no começo de 
outra mudança desse 
nível e você é que, daqui a 
poucas décadas, poderá ser 
considerado um bárbaro, 
uma pessoa nojenta e cruel
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Prefeitura mantém toque 
de recolher em Uberlândia
| MUNICÍPIO USOU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA RECOMENDAÇÃO DO MPE

� FERNANDO NATÁLIO

Com 124 pacientes com 
covid-19 internados nas 
Unidades de Atendi-

mento Integrado (UAIs) aguar-
dando por transferência para 
Unidades de Terapia de Inten-
siva (UTIs), 43 a mais que na 
semana passada, Uberlândia 
continuará com a proibição de 
circulação de pessoas e veí-
culos nas vias das 20h às 5h 
para tentar conter o avanço da 
pandemia. 

A manutenção da restrição 
foi reiterada pelo prefeito Odel-
mo Leão, em entrevista coletiva 
realizada nesta sexta-feira 
(26), mesmo havendo uma 
recomendação do Ministério 
Público Estadual (MPE) para 
que as polícias Civil e Militar 

ALERTA NA SAÚDE

não cumpram o chamado toque 
de recolher durante parte da 
noite e de madrugada.

Ao ser questionado sobre 
a recomendação do MPE, o 
prefeito afirmou que a Polícia 
Militar e o Procon, que têm feito 
operações para coibir o desres-
peito ao toque de recolher, não 
cometeram nenhum ato ilícito e 
que vão manter a fiscalização. 

O chefe do executivo mu-
nicipal também disse que já 
existe uma decisão do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), datada nesta quin-
ta-feira (25), e assinada pelo 
desembargador Corrêa Junior, 
indeferindo uma limitar solici-
tada pelo vereador Cristiano 
Caporezzo, na qual solicitava 
o afastamento da medida res-
tritiva. 

Na decisão, o desembarga-

VALTER DE PAULA/SECOM/PMU

Prefeito Odelmo Leão disse 
que se situação piorar poderá 
haver lockdown por completo
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dor menciona que “entendo que 
deve prevalecer, nesta análise 
prefacial, o interesse público de 
combate à pandemia”. No docu-
mento, o desembargador tam-
bém cita que “não vislumbro a 
caracterização do “periculum in 
mora”, por não ter o impetrante 
apontado qualquer ato concreto 
que esteja a impossibilitá-lo do 
livre trânsito no período diurno, 
bem assim no período noturno, 
caso demonstrada a necessida-
de da medida”.

Também na entrevista co-
letiva, indagado sobre uma de-
cisão da Justiça determinando 
que a Prefeitura de Uberlândia 
inclua o comércio de materiais 
de construção na lista das 
atividades essenciais, o pre-
feito afirmou que o executivo 
municipal já está recorrendo. A 
decisão é assinada pela juíza 
de Uberlândia Juliana Faleiros 
de Lacerda Ventura após uma 
ação movida pela Associação 
do Comércio de Materiais de 
Construção de Minas Gerais 
(Acomac-MG). 

� COLAPSO DA SAÚDE

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Gladstone 
Rodrigues, a situação atual da 
saúde em Uberlândia é dramá-
tica. O chefe da pasta informou 
que as UAIs da cidade têm, 
hoje, 400 pacientes interna-
dos, sendo cerca de 200 com 
coronavírus. Ainda de acordo 
com o secretário, destes 200, 
124 aguardam transferência 
para UTIs, mas não há vagas 
para eles nestas unidades. Na 
semana passada, esse número 
era de 81. 

“´É uma avalanche de pes-
soas que chegam às UAIs em 
estado grave. Não tem ninguém 
desassistido, por enquanto. 
Mas estamos muito próximos 
de ter pessoas morrendo sem o 

atendimento adequado”, disse. 
Também na coletiva, o pre-

feito Odelmo Leão afirmou que, 
se e o cenário piorar, o municí-
pio tomará medidas ainda mais 
restritivas, como a adoção do 
toque de recolher durante todo 
o dia e o fechamento das entra-
das da cidade, em um endureci-
mento do lockdown que, neste 
momento, ocorre somente das 
20h às 5h.   

Na tentativa de amenizar o 
colapso atual da saúde local, 
transferências de pacientes 
com covid internados em Uber-
lândia também já começaram 
a ser feitas para outras cidades 
do estado. Duas pessoas, um 
homem (63 anos) e uma mulher 
(72 anos), residentes de Uber-
lândia, e que estavam interna-
dos no Centro de Internação 
Missão Sal da Terra e Unidade 
de Atendimento Integrado (UAI) 
do bairro Tibery, respectivamen-
te, foram transferidos para a 
Santa Casa de Alfenas, no sul 
de Minas Gerais, na quarta-feira 
(26).

Além disso, segundo infor-
mou o presidente da Sociedade 
Médica de Uberlândia, Eduardo 
Braga, durante a coletiva, um 
paciente que estava hospita-
lizado na rede particular foi 
transferido para uma unidade 
hospitalar de Araxá (MG).

� CENTRAL DE 
ORIENTAÇÕES

Também foi anunciado pelo 
diretor de Recursos Próprios da 
Unimed Uberlândia, Eduardo 
Braga, que também é presi-
dente da Sociedade Médica 
de Uberlândia, uma iniciativa 
da empresa que pode redu-
zir a demanda nos locais de 
atendimento presencial para 
contribuir com o enfrentamento 
à pandemia.

Segundo Eduardo Bra-

ga, a Central de Orientações 
em Saúde (COS) da Unimed 
Uberlândia será disponibiliza-
da gratuitamente para toda a 
população da cidade, clientes 
e não clientes da empresa, a 
partir desta sexta-feira (26) para 
prestar orientações remotas so-
bre saúde em geral, inclusive a 
pacientes infectados pelo novo 
coronavírus.

Nos próximos 60 dias, os 
usuários que recorrerem ao 
sistema receberão ainda es-
clarecimentos para primei-
ras providências em casos de 
quedas, queimaduras, dores 
abdominais, náuseas e vômi-
tos, entre outros sintomas. O 
COS poderá ser acessado por 
meio de ligações gratuitas pelo 
0800 772 8993 e Whatsapp (11) 
93292-5945.

� RECOMENDAÇÃO

O Ministério Público Esta-
dual (MPE) fez uma recomenda-
ção apontando inconstituciona-
lidade do toque de recolher, das 
20h às 5h, determinado pelo 
município de Uberlândia desde 
a última terça-feira (23) para 
conter o avanço da pandemia 
do coronavírus.

O documento, assinado pe-
los promotores José Aparecido 
Gomes Rodrigues, do Controle 
Externo das Atividades Policiais 
e Direitos Humanos, e Luiz 
Henrique Borsari, de Defesa do 
Patrimônio Público, solicita que 
a Polícia Militar (PM) oriente in-
ternamente sobre a ilegalidade 
do toque de recolher, apontado 
pelos promotores como abuso 
de poder da Autoridade Muni-
cipal e que a Polícia Civil (PC) 
se abstenha de cumprir prisões 
em flagrante de pessoas que 
descumpriram a proibição de 
circulação nas vias durante a 
noite e a madrugada.

Os promotores mencionam 

ainda que, diante da excep-
cionalidade e da urgência que 
tem a situação, as autoridades 
citadas devem comunicar à Pro-
motoria de Justiça, no prazo de 
24 horas, contados a partir do 
recebimento do documento, as 
medidas adotadas em relação 
às solicitações feitas, “especial-
mente sobre o acolhimento – ou 
não – da presente recomenda-
ção”. O documento foi datado 
em 24 de fevereiro.

A Polícia Civil informou ao 
Diário, por meio de sua asses-
soria de comunicação, que vai 
cumprir a recomendação do 
MPE.

Por meio de nota enviada 
à imprensa, a Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG) informou 
que, “através da 9ª RPM, na 
cidade de Uberlândia, conti-
nua trabalhando dentro dos 
parâmetros legais e jurídicos 
estabelecidos pela Corporação, 
sempre alinhada com o previs-
to pelo poder Público”. Ainda 
de acordo com a nota, “diante 
desta Recomendação Conjunta 
01/2021, de 24 de fevereiro, 
publicada nesta mesma data, 
expedida pela 25ª Promotoria 
de Justiça de Uberlândia e pela 
6ª Promotoria de Justiça de 
Uberlândia, a Polícia Militar irá 
atuar alinhada com o Ministério 
Público e demais poderes cons-
tituídos como tem sido desde o 
início desta pandemia”. 

A nota menciona ainda que 
“sempre buscando a preser-
vação da vida, a Polícia Militar 
permanecerá desencadeando 
ações e operações preventivas, 
como também as de repressão 
qualificada, e continuará promo-
vendo as orientações aos cida-
dãos da cidade de Uberlândia, 
inclusive quanto às medidas 
sanitárias a serem adotadas, 
no intento de fazer cumprir o 
ordenamento legal vigente”.
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Uberlândia recebe nova 
remessa de imunizantes
 | RECOMENDAÇÃO É VACINAR TODOS OS IDOSOS COM IDADE ACIMA DE 80 ANOS

 � DA REDAÇÃO

Uma nova remessa de 
vacinas contra o coro-
navírus chegou a Uber-

lândia no início da tarde desta 
sexta-feira (26). Enviadas pelo 
Governo de Minas Gerais, 
após a distribuição feita pelo 
Ministério da Saúde aos es-
tados, as novas doses vieram 
em uma aeronave e foram 
recebidas pela Superinten-
dência Regional de Saúde de 
Uberlândia no Aeroporto Te-
nente-Coronel-Aviador César 
Bombonato por volta de 12h. 

Segundo informações do 
Governo de Minas, seguindo 
as diretrizes do Ministério da 
Saúde, e em alinhamento 
com o Conselho Estadual de 

Secretaria de Saúde de Minas 
Gerais (Cosems-MG), nesta 
etapa, a recomendação aos 
municípios é vacinar todos 
os idosos entre 85 e 89 anos, 
que corresponde a 154.721 
pessoas no estado. Além 
disso, devem ser imunizados 
24% dos que têm entre 80 e 
84 anos, atendendo 64.195 
pessoas em Minas. Desta 
vez, também serão vacinados 
mais 8% dos trabalhadores de 
Saúde, totalizando 81% desse 
público.

As quantidades de doses 
e de pessoas que serão con-
templadas com as vacinas no 
município de Uberlândia e na 
Superintendência Regional 
de Saúde de Uberlândia, que 
abrande 18 cidades da região, 
ainda não foram confirmadas.

Nesta remessa, foram dis-
tribuídas pelo Governo de Mi-
nas às Unidades Regionais de 
Saúde (URS) 220 mil doses da 
vacina AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz e 137,4 mil doses do 
imunizante CoronaVac/Butan-
tan para imunizar idosos acima 
de 80 anos. 

 � VACINÔMETRO

Na quinta-feira (25), a Pre-
feitura de Uberlândia lançou o 
“Vacinômetro”, onde constam 
as informações da quantida-
de de doses que o Município 
recebeu e aplicou, a porcen-
tagem de vacinação contra 
o coronavírus, fabricante e a 
evolução da cobertura vacinal 
na cidade.

De acordo com o Execu-

tivo Municipal, o painel será 
atualizado diariamente, assim 
como o boletim epidemiológico 
da covid-19. O “Vacinômetro” 
pode ser acessado direta-
mente no Portal da Prefeitura, 
na aba “Enfrentamento ao 
Coronavírus”, criada especifi-
camente para facilitar o acesso 
da população às ações da Pre-
feitura e do Comitê Municipal 
de Enfrentamento à Covid-19.

Por lá, os cidadãos também 
podem acessar decretos, deli-
berações e dados da situação 
da pandemia em Uberlândia. 
Clique aqui para acessar o 
painel do “Vacinômetro”.

Um painel do “Vacinôme-
tro” também pode ser aces-
sado no site da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG).

REFORÇO
DANILO HENRIQUES/PMU/SECOM

Minas Gerais recebeu 220 mil doses 
da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 
137,4 mil da CoronaVac/Butantan 
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Município abre leitos do 
hospital de campanha 
 | ESTRUTURA FOI MONTADA DENTRO DO MUNICIPAL PARA PACIENTES NÃO COVID-19

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
iniciou, na quinta-feira 
(25), a abertura dos lei-

tos de enfermaria do hospital de 
campanha dentro do Hospital 
Municipal. A medida, anunciada 
pelo prefeito Odelmo Leão na 
última segunda-feira (22), visa 
continuar garantindo atendi-
mento das demais enfermida-
des da população, uma vez que 
as Unidades de Atendimento 
Integrado (UAIs) enfrentam su-
perlotação devido ao aumento 

de casos de covid-19 da cidade 
e de toda a região.

A estrutura de campanha 
está sendo montada nas de-
pendências disponíveis do 
Hospital Municipal. A prin-
cípio, já foram montados 15 
leitos de enfermaria clínica. 
As mudanças não afetarão 
o fluxo nem os atendimentos 
da unidade administrada pela 
Associação Paulista para 
Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM).

“Diante da superlotação 
das UAIs, entendemos que 
a melhor solução neste mo-

mento, para não deixar a 
população sem outros atendi-
mentos, é direcioná-las para 
outro local, a fim de evitar 
também novos contágios”, 
explicou o prefeito Odelmo 
Leão.

A iniciativa de usar as de-
pendências do Hospital Muni-
cipal em vez de usar o ginásio 
Arena do Sabiazinho é para 
otimizar e facilitar os aten-
dimentos, já que a unidade 
oferece estrutura e recursos, 
como médicos, enfermeiros, 
remédios e oxigênio.

Além da abertura dos lei-

tos para o atendimento de 
outras enfermidades, a Se-
cretaria de Saúde também 
fez adequações no atendi-
mento das UAIs dos setores 
Leste (Morumbi e Tibery) e 
Oeste (Luizote e Planalto) e 
mudanças nos atendimentos 
dos ambulatórios das UAIs 
para as unidades básicas 
de saúde mais próximas às 
UAIs. As alterações foram 
tomadas para também con-
tinuar garantindo assistência 
médica à comunidade e evitar 
o aumento do contágio pelo 
coronavírus.

SAÚDE

CHAPÉU SECNDÁRIA
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cusae provita temporempor 
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faccupi ctatur?
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et erspera none lab ide re 
nullestibus esequam faci aut 
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consedit vel ma quam eum 
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veneOfficien tiatemporro omnis 
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quuntibus int quis alici dest,Min 
rem vollam rest, cus, sincium 
undentius exerchi tatiberio.
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dolupta sit aliciducia intibus con 
pe peribusto te et asperitatusa 
quaecti blabo. Ut fugitae sam 
voluptam labo. Lest doluptur, 
idelit laciis vitios velecum ut eos 
magnatur as ex exeribe restibu 

sanihita quamend aepresectur 
alitatquam, quo corehen daeri-
tatium si voluptatur aut odi bea-
rum volest arum nim reptatquos 
aut et et porunt etur re ilicia 
verit erchitibus dolenim inulpa 
sed quodi sitat abo. Et hictatqui 

doluptate nimenis imusande 
doluptat etusciet accuptia doles 
eicta endi volest, sum dendit 
magnat.Dundunt aut exercilli-
bea veris ea site optatia necto 
que nem quidunt res parias 
maximilibus aspiciat velicia 
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CHAPÉU RETRANCA

1x49 the quicks fox sdfa jumps overCepta velasfss
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Os cartórios de Imóveis 
garantiram pontos importante 
para o Brasil no Doing Business 
2020. O registro de propriedade 
está sendo simplifi cado para 
melhorar o ambiente de 
negócios no país.
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Os textos publicados no espaço Artigo do Leitor são de responsabilidade dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Diário de Uberlândia. 

Nos últimos meses, não se falou de 
outro assunto no setor de telecomuni-
cações que não fosse a chegada do 5G 
ao nosso país. Isso porque, agora, ob-
servamos o Brasil dar os primeiros pas-
sos rumo à sua implantação — já que a 
Anatel acaba de finalizar as propostas do 
leilão da tecnologia, o chamado 5G DSS 
vem sendo testado em algumas regiões 
e as declarações do ministro da Ciência 
adiantam: o projeto piloto deve acontecer 
entre o fim de 2021 e o início de 2022. 
Mas, afinal, levando em conta a nossa 
experiência com a internet 4G, será que 
estamos prontos para a chegada do 5G? 
O tema é complexo, mas alguns dados 
parecem nos ajudar a esclarecê-lo.

Nessas horas, vale pensarmos em 
como a relação dos brasileiros com a 
quarta geração de internet é algo que 
ainda engatinha. Aliás, um relatório re-
cente da empresa de análise de rede 
móvel OpenSignal revelou que, mesmo 
com o 4G disponível para 88,6% da po-
pulação, uma parcela significativa dos 
cidadãos ainda depende das redes lega-
das, tornando difícil para as operadoras 

nacionais implantarem tecnologias mais 
novas e eficientes, como o 5G. Para se 
ter uma ideia, boa parte dos brasileiros 
sequer já se conectaram ao 4G, disponí-
vel há mais de dez anos por aqui.

Segundo o estudo, publicado no fi-
nal de 2020, o público que não acessa 
o 4G se divide em três tipos de pessoas. 
86,6% até possuem aparelhos compatí-
veis com o 4G, mas permanecem com 
planos de celular 3G porque não atuali-
zaram para uma assinatura 4G ou desa-
tivaram conexões 4G em seus telefones. 
Já 7,2% dos usuários costumam passar 
mais tempo em locais sem cobertura 4G 
por parte de suas operadoras. Por sua 
vez, 5,9% realmente não contam com 
um smartphone que aceite conexões do 
tipo. Qual será a relação desses usuá-
rios com a nova tecnologia? Como líder 
de um site comparador de serviços de 
telefonia e internet, tenho dúvidas se sua 
adesão virá tão rápido quanto espera-
mos.

Importante destacar que, atualmen-
te, a dificuldade de expansão da internet 
móvel de quarta geração também aponta 

para um desafio à chegada do 5G. Isso 
porque, como indicou a Anatel no último 
ano, somente 11,1% do nosso território 
recebe cobertura 4G, que não chega ao 
interior do país. Mesmo as conexões 3G 
se restringem a 13,12% da área total do 
Brasil, o que o próprio órgão reconhece 
como um problema. Lembrando que o 
mesmo fenômeno também se estende à 
internet banda larga. Poderemos falar na 
digitalização nacional quando ainda há 
locais sem uma boa infraestrutura de te-
lecom? Em outras palavras, conseguirá 
o 5G atenuar essa diferença?

Hoje, estima-se que a quinta geração 
de internet móvel esteja presente em 
mais de 34 países. Por aqui, no entanto, 
ainda há um longo processo pela frente, 
que se iniciará com o leilão da Anatel, 
previsto para o primeiro semestre deste 
ano. Não dá para negar: são muitas as 
dúvidas em relação ao que vem por aí. 
Enquanto aguardamos, resta admitir que 
teremos muitos desafios, mas seguimos 
torcendo para que a população usufrua 
dessa tecnologia melhor para todos.

A INTERNET 5G ESTÁ CHEGANDO, MAS AINDA NÃO NOS CONECTAMOS AO 4G

 � POR FELIPE BYRRO, COFUNDADOR DO MELHOR PLANO

ARTIGO DO LEITOR Caso também queira ter seu artigo publicado, envie o texto para o 
e-mail redacao@diariodeuberlandia.com.br 
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Processo seletivo oferece 
691 vagas em Uberlândia
 | CANDIDATOS VÃO ATUAR NO CENSO DEMOGRÁFICO; INSCRIÇÕES VÃO ATÉ MARÇO

 � IGOR MARTINS

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) abriu as ins-

crições do processo seletivo 
para contratar 691 pessoas em 
Uberlândia, que irão trabalhar 
na coleta de informações do 
Censo Demográfico 2021 na 
cidade. Os interessados devem 
consultar o site da Cebraspe 
(cebraspe.org.br), empresa 
organizadora do certame.

De acordo com o coorde-
nador de área do censo para 
a região de Uberlândia, Daniel 
Nunes de Souza, são 627 vagas 
para o cargo de Recenseador, 
quatro para Agente Censitário 
Municipal (ACM) e 60 para 
Agente Censitário Supervisor 
(ACS). “O candidato escolhe o 
local da vaga, e por isso a gente 
precisa que o candidato seja da 
região onde ele mora”, explicou.

As inscrições para ACS e 
ACM começaram na última 
semana e vão até o dia 15 de 
março. Já as inscrições para 
recenseador começaram na 
terça-feira (23) e seguem até 
19 de março. A taxa de registro 
(R$ 39,49 para ACM e ACS e 
R$ 25,77 para recenseador) 
poderá ser paga pela internet ou 
fisicamente em qualquer banco 
ou casa lotérica.

Segundo o IBGE, as vagas 
são temporárias e os contra-

tos terão duração prevista de 
três meses para a função de 
recenseador e de cinco meses 
para ACM e ACS, podendo 
ser renovados de acordo com 
as necessidades do órgão e a 
disponibilidade orçamentária.

 � PRODUTIVIDADE

Os profissionais que opta-
rem pelo cargo de recenseador 
irão visitar diversas residências, 
entrevistando os moradores. 
Sendo assim, o IBGE confirmou 
que eles serão remunerados 
por produtividade, de acordo 
com o número de domicílios 
visitados. A jornada de trabalho 
recomendável para o cargo é 
de, no mínimo, 25 horas se-
manais.

Ainda de acordo com Daniel 
Nunes de Souza, as vagas de 
recenseador estão distribuídas 
em 853 cidades de Minas Ge-
rais e em outros municípios do 
país. Nos locais maiores e em 
áreas remotas, as vagas são 
oferecidas por área de trabalho 
específicas. Desta forma, essas 
áreas podem abranger bairros, 
favelas, localidades de difícil 
acesso, aldeias indígenas ou 
comunidades quilombolas, por 
exemplo.

O ideal é que os recen-
seadores aprovados sejam 
moradores das próprias locali-
dades onde irão trabalhar, para 
economia de custos com deslo-

IBGE

camentos e maior produtividade 
nas visitas domiciliares.

 � REMUNERAÇÕES

As vagas para ACM e ACS 
estão em um mesmo processo 
seletivo e exigem escolaridade 
de nível médio completo. Para 
as vagas de nível médio, os 
mais bem colocados em cada 
município ocuparão a vaga de 
ACM, que será o responsável 
pela coordenação da coleta do 
Censo 2021 naquela cidade. Já 
o ACS supervisiona as equipes 
de recenseadores.

As remunerações dessas 
duas funções são de R$ 2.100 
para ACM e R$ 1.700 para ACS, 
com jornada de 40 horas sema-
nais, sendo oito horas diárias. 
Além do salário, ACM e ACS 
terão direito a auxílio-alimen-
tação, auxílio-transporte, férias 
e 13º salário proporcionais, de 
acordo com a legislação em 
vigor e conforme o estabelecido 
no edital.

 � PROVAS

As provas serão realizadas 
em todos os municípios onde 
houver vagas. Elas serão apli-
cadas no dia 18 de abril para 
ACM e ACS e no dia 25 de abril 
para recenseadores. O resulta-
do final está previsto para 27 
de maio. O local de prova em 
Uberlândia ainda será definido 
pela organização do certame.

Os candidatos a ACM e ACS 
farão prova objetiva de caráter 
eliminatório e classificatório, 
com dez questões de Língua 
Portuguesa, 10 questões de 
Raciocínio Lógico Quantitativo, 
cinco questões de Ética no 
Serviço Público, 15 questões 
de Noções de Administração 
/ Situações Gerenciais e 20 
questões de Conhecimentos 

Técnicos.
Já os candidatos a recen-

seador farão prova objetiva, de 
caráter eliminatório e classifica-
tório, com dez questões de Lín-
gua Portuguesa, dez questões 
de Matemática, cinco questões 
sobre Ética no Serviço Público e 
25 questões de Conhecimentos 
Técnicos.

No dia da prova, os candida-
tos deverão estar munidos de 
caneta esferográfica cor preta 
e de material transparente, 
comprovante de inscrição e 
documento original com foto. 
Protocolos sanitários contra 
a Covid-19 serão divulgados 
detalhadamente em edital espe-
cífico sobre os locais de prova, 
exigindo o uso obrigatório de 
máscaras, o distanciamento se-
guro entre candidatos e aplica-
dores de prova, disponibilização 
de álcool em gel em todos os 
locais de prova, medidas para 
evitar aglomerações e respei-
to às legislações locais. Mais 
detalhes sobre a prova estão 
disponíveis em www.cebraspe.
org.br. 

INSCRIÇÕES

RECENSEADOR
Vagas: 627
Inscrições: até 19 de 
março
Taxa de inscrição: R$ 25,77
Nível: fundamental com-
pleto
Prova: 25 de abril
Remuneração: por produ-
tividade

ACM E ACS
Vagas: 4 para ACM e 60 
para ACS
Inscrições: até 15 de 
março
Taxa de inscrição: R$ 
39,49
Prova: 18 de abril
Remuneração: R$ 2.100 
para ACM e R$ 1.700 para 
ACS

VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.
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• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• 50 mil Seguidores nas Redes Sociais
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

A importância 
da Cannabis e 
a pretensão da 
Anvisa sobre 
esse mercado 
medicinal

Não é novidade sabermos 
que a Cannabis para fins medi-
cinais é eficaz no tratamento de 
diversas doenças. A maior im-
portância quando abordamos 
o tema, é a compreensão da 
evolução na qualidade de vida 
dos pacientes que fazem uso 
da substância. Graças ao bom 
senso, a legislação brasileira 
tem compreendido o propósito 
da Medicina Canabinoide – 
mesmo que a passos lentos.

Vamos aos fatos. A can-
nabis tem sido utilizada para 
fins medicinais há milênios. De 
acordo com pesquisas em todo 
o mundo, a planta é remédio 
para diversas patologias, como 
fibromialgia, epilepsia, esclero-
se múltipla e até câncer. Além 
de ser extremamente eficiente 
no tratamento da dor crônica, 
distúrbios do sono, náuseas, 
vômitos e na síndrome de 
Tourette. 

A ciência tem comprovado 
cada vez mais a importância da 
cannabis na qualidade de vida 
dos pacientes. O complexo da 
substância da cannabis faz 
com que seja útil em diferentes 
sintomas do paciente oncológi-
cos e sob cuidados paliativos 
como a dor, a náusea e vômitos 
secundários à quimioterapia, 
a perda de apetite, as altera-
ções de humor e distúrbios 
do sono. Como coadjuvante 
nos tratamentos tradicionais, 
acredito que seu potencial, 
tende a diminuir o número de 
medicamentos necessários, 

até mesmo o uso ou doses de 
opióides com diminuição dos 
efeitos adversos. 

Esse é o meu caso, tenho 
uma doença rara, sou renal 
crônico, ostomizado, transtorno 
de ansiedade generalizada, 
sem falar no diagnóstico de dor 
crônica. Tenho plena consciên-
cia de cada uma dessa patolo-
gia, sei que nunca viverei sem 
intervenção medicamentosa, 
uma vez que essas doenças 
que não têm cura. 

Minha medicação diária, 
hoje está na lista dos 37. Quan-
do a coisa da dor foi ficando 
mais agressiva, iniciei um 
tratamento específico no Ins-
tituto da Dor – SP. Começou 
a usando Carbamazepina, 
Ciclobenzaprina, Amitriptilina, 
Morfina e ais uma “cadim” da 
família dos “inas”. Hoje faço 
reposição eletrolítica entre 
cálcio, potássio, fosfatos, sódio 
etc... além de antidepressivos, 
ansiolíticos, anticonvulsivantes 
e outros potencializadores des-
ses medicamentos.

Se a Cannabis fizesse parte 
da minha vida, eu teria concluí-
do tantos projetos como  termi-
nar a faculdade de Direito, não 
teria perdido os amigos que fiz 
durante aqueles semestres. 
Mas... hoje vivo bem com es-
ses diagnósticos e com meus 
funcionários cuidando de mim. 
Entre milhões de brasileiros 
que não conseguem acesso 
aos tratamentos indicados para 
suas patologias... eu ainda me 
considero privilegiado. Enfim, 
um fato é que nosso Brasil 
varonil a terra é tão boa, mas 
tão boa que tudo o que se 
planta, dá! Não podemos per-
der o potencial da produção da 
Cannabis para nosso mercado 
interno, inclusive o mercado 
internacional. Estamos num 
momento de escolher se va-

mos ser protagonistas ou co-
adjuvantes nessa empreitada.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária - Anvisa - está 
avaliando sete pedidos para 
autorização de produção e 
comercialização no Brasil de 
produtos medicinais, produzi-
dos à base de maconha. Se a 
agência acatar os pedidos, ou 
parte deles, significará a larga-
da no Brasil para um mercado 
industrial do uso medicinal da 
maconha considerável com-
petitividade pra o momento. 
Na prática, quem faz uso de 
produtos medicinais à base de 
maconha deverá encontrá-los 
por preços mais acessíveis. 

Os laboratórios estão bus-
cando a licença da Anvisa para 
operarem a partir da Resolução 
327, aprovada em dezembro 
de 2019 e que entrou em vigor 
em março de 2020. Nela é que 
define as condições e proce-
dimentos para a concessão 
da Autorização Sanitária para 
a fabricação e a importação, 
estabelecendo os requisitos 
para a comercialização, pres-

crição, a dispensação, o moni-
toramento e a fiscalização dos 
produtos de Cannabis para fins 
medicinais.

Atualmente, apenas um pro-
duto tem autorização sanitária 
da Anvisa para ser produzido 
e comercializado no Brasil: o 
Canabidiol 200 mg/ml, que é 
fabricado pela empresa pa-
ranaense Prati-Donaduzzi. O 
custo do produto praticado no 
mercado é, em média, de R$ 
2.350,00 (Sim... é isso tudo 
mesmo). Do total de solicita-
ções que atualmente estão 
sendo analisadas pela Anvisa, 
85% está na fase de exigência. 
A RDC 327/20, regulamentou a 
fabricação, a comercialização 
e a importação de produtos 
derivados de cannabis para fins 
medicinais.

Fora da norma, resta-nos 
utilizarmos o determinado na 
RDC 335/20, que estabeleceu 
as regras para a importação 
dos produtos por pacientes – 
ou buscar os produtos através 
de associações de pacientes 
no país.

A ciência tem comprovado 
cada vez mais a importância 
da cannabis na qualidade 
de vida dos pacientes. O 
complexo da substância da 
cannabis faz com que seja 
útil em diferentes sintomas 
do paciente oncológicos e sob 
cuidados paliativos como a dor, 
a náusea e vômitos secundários 
à quimioterapia, a perda de 
apetite, as alterações de humor 
e distúrbios do sono
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Idosos acima de 87 anos 
recebem 2ª dose da vacina
 | IMUNIZAÇÃO EM UBERLÂNDIA SERÁ ENTRE HOJE E PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (1º)

 � DA REDAÇÃO

Neste sábado (27), do-
mingo (28) e segunda-
feira (1º), a Prefeitura 

de Uberlândia dá segmento a 
ação de combate à covid-19 
na cidade. Em torno de 4 mil 
idosos acima de 87 anos re-
ceberão a segunda dose da 
vacina. Os contemplados se-
rão aqueles que receberam a 
primeira dose no início do mês.

Para proporcionar mais 
segurança e comodidade aos 
idosos, a vacinação será feita 
em sistema drive-thru, assim 
como foi feita na aplicação 

da primeira dose. A ação 
ocorrerá no estacionamento 
do Centro Administrativo Mu-
nicipal, localizado na avenida 
Ubiratan Honório de Castro, 
das 8h às 18h. Ao todo, mais 
de 70 profissionais atenderão 
aproximadamente quatro mil 
idosos nas 14 estações ins-
taladas exclusivamente para 
vacinação.

“A segunda dose é essen-
cial para completar o ciclo de 
imunização. As doses estão 
sendo enviadas aos poucos 
para a cidade e, por isso, es-
tamos contemplando alguns 
grupos de acordo com as 
recomendações do Ministério 

da Saúde. À medida que fo-
rem enviadas mais remessas, 
chamaremos mais pessoas”, 
destacou a coordenadora do 
Programa Municipal de Imuni-
zação, Cláubia Oliveira.

O aviso com o horário do 
agendamento é enviado por 
mensagem de texto no celular 
(SMS). Para evitar filas des-
necessárias, recomenda-se 
respeitar rigorosamente o 
horário agendado. A Prefeitu-
ra de Uberlândia alerta ainda 
para que as pessoas se aten-
tem para o recebimento de 
mensagens de texto verídicas 
e compareçam ao ponto de 
vacinação agendado com 

cartão de vacina e documento 
pessoal com foto.

 � VERIFICAÇÃO DE 
AGENDAMENTO

Uma nova ferramenta onli-
ne está disponível para quem 
deseja verificar se sua vaci-
nação está agendada. É só 
acessar o serviço oferecido 
pela Prefeitura de Uberlân-
dia pelo endereço eletrônico 
https://agendamentosaude.
uberlandia.mg.gov.br/consul-
ta-agendamento-de-vacina. 
O acesso é simples e basta a 
pessoa digitar o CPF e a data 
de nascimento.

CORONAVÍRUS

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária KAMILA NOBRE CAMPOS (CTPS 
000054124/série 176 RJ) dos seguintes fatos: considerando que a colaboradora deixou de 
manter contato com a empresa em período superior a 30 (trinta) dias, faltando às suas 
atividades profissionais, sem apresentação de justificativa e/ou atualizações acerca da sua 
situação junto ao INSS, mesmo tendo sido realizadas inúmeras tentativas de contato com a 
colaboradora por sua empregadora, porém, sem sucesso, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 24/02/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  
Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, 
junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá 
entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais 
relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão 
Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a 
funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 
04/03/2021 às 16:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 24 de Fevereiro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GILVAN RODRIGUES GOMES, CPF/CNPJ nº 05244141813, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 7.347,69, em 23/02/2021, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
070011230004742 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149568, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao 
credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 
(quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER 
que por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, CNPJ 90.440.888/0001-42, foi proposta a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 5000918-51.2016.8.13.0702, em face de DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
empresa brasileira com sede na Rua Ituiutaba, nº 94, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, inscrita no CNPJ nº: 04.742.129/0001-26, 
e seu avalista  LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Eurides Cristina Soares da Silva e Lucio Ferreira da Silva, portador do  
CPF nº: 062.386.186-04,  alegando o exequente que firmou com o devedor, contrato de empréstimo sob n°. 00332041300000011190, no qual ficou  
consignado que o banco, exequente, disponibilizaria crédito para os mesmos na quantia total de R$ 107.506,25 (cento e sete mil, quinhentos e seis reais e 
vinte e cinco centavos), a serem pagos em 24 parcelas, conforme apresentado na planilha de débito acostada a presente inicial, com a data de vencimento  
da primeira parcela prevista para 25/09/2015 e a última parcela prevista para 25/08/2017. Ocorre que os executados pagaram apenas 02 das 24 parcelas 
previstas na Cédula de Crédito Bancário, sendo devedores da importância líquida, certa e exigível de R$ 125.989,73 (cento e vinte e cinco mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha de cálculo a qual está acostada a presente inicial. Não obstante todas as tentativas, o 
exequente não logrou êxito em receber seu crédito de forma amigável, restando, portanto, ao exequente recorrer às vias judiciais por meio da competente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. E por encontrar-se o executado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado  
na forma da lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA e CHAMA, DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI e LUCIO FLAVIO FERREIRA 
DA SILVA, acima qualificado, para os termos e atos da presente EXECUÇÃO, e, ainda mais, para no prazo de 03 (três) dias pagar em juízo a quantia 
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Não efetuando o pagamento no prazo de 03 
(três) dias contados da citação, serão PENHORADOS e AVALIADOS tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, lavrando-se o respectivo auto.  
Fica o executado INTIMADO de que: 1) no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade;  
2) independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação do presente edital; 3) tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 745-A do CPC. E ainda que 
será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 06 de janeiro de 2021. 

AVISO DE DE LEILÃO - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SOMENTE ONLINE -

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG TORNA PÚBLICO, QUE LEVARÁ Á LEILÃO 
PÚBLICO SOMENTE ONLINE, PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 03/03/2021 A 
PARTIR DAS 13H00MIN, BENS MÓVEIS, 01 VW KOMBI, 01 FIAT DUCATO AMB, E 01 TOYOTA HILUX, 
CONFORME EDITAL. OS BENS PODERÃO SER VISTORIADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ – MG 
ATRAVÉS DE AGENDAMENTO COM O LEILOEIRO EM HORÁRIO COMERCIAL, LIGANDO PARA (34) 
99116-3933 INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. RAFAEL ARAÚJO GOMES – 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - JUCEMG Nº 941
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5G estará disponível em 
todas as capitais em 2022
 | APROVADO PELA ANATEL, EDITAL PARA O LEILÃO SERÁ ANALISADO PELO TCU

 � AGÊNCIA BRASIL

A tecnologia do 5G esta-
rá disponível em todas 
capitais brasileiras até 

julho de 2022. O edital para o 
leilão do 5G foi aprovado nes-
ta quinta (25) pelo Conselho 
Diretor da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel), que também decidiu pela 
obrigatoriedade da adoção 
imediata do padrão em formato 
standalone, o que demanda a 
implantação de uma rede inde-
pendente do atual 4G. O edital 
agora será encaminhado para 
análise do Tribunal de Contas 
da União (TCU).

Essa tecnologia permite o 
tráfego de dados até 100 ve-
zes mais rápido que o padrão 
de quarta geração (4G), por 
utilizar um espectro de rádio 
mais abrangente, o que permite 
que mais aparelhos móveis se 
conectem simultaneamente, 
com mais estabilidade do que 
as redes atuais.

Além disso, a tecnologia 
favorece a uso de ferramentas 
inteligentes, interconexão de 
equipamentos e máquinas em 
tempo real e da chamada Inter-
net das Coisas (IoT).

“A tecnologia do 5G é um 
catalizador de novas tecno-
logias como inteligência arti-
ficial, realidade aumentada e 
realidade mista”, disse hoje 
(26) o presidente da Anatel, 
Leonardo de Morais, durante 
entrevista coletiva para falar 
sobre a aprovação do edital. 
“É um guarda-chuva que poten-
cializa e envolve varias outras 
tecnologias”, acrescentou.

A expectativa é que o TCU 
conclua a análise do edital até 
o fim do primeiro semestre. O 
edital aprovado prevê a licita-
ção de radiofrequências nas 
faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 

TECNOLOGIA

3,5 GHz e 26 GHz. Segundo 
a Anatel, a liberação dessas 
frequências vai proporcionar 
maior volume de recursos de 
espectro para que as presta-
doras possam expandir suas 
redes.

A proposta também estabe-
lece obrigações de cobertura 
para as operadoras que arre-
matarem os blocos, entre as 
quais estão a necessidade de 
investimentos para oferecer a 
tecnologia 4G ou superior e 
também backhaul (redes de 
acesso) em áreas sem ou com 
pouca cobertura do serviço.

Em municípios com mais 
de 500 mil habitantes, o prazo 
limite para implantar o 5G é ju-
lho de 2025, nos que têm mais 
de 200 mil, julho de 2026 e, 
naqueles com população acima 
de 100 mil, em julho de 2027.

A previsão é que 60% dos 
municípios com menos de 30 
mil habitantes estejam aten-
didos até dezembro de 2027, 
meta que sobe para 90% até 

dezembro de 2028 e 100% até 
dezembro de 2029.

A Anatel também determi-
nou que a faixa de 6 gigahertz 
(GHz) seja totalmente usada 
para a melhoria dos equipa-
mentos de internet de banda 
larga sem fio Wi-Fi no Brasil, o 
chamado Wi-Fi 6E.

Além disso, as operadoras 
que arrematarem capacidade 
na faixa de 3,5 GHz, a cha-
mada faixa de ouro do 5G, 
também serão responsáveis 
pela migração da TV aberta 
via satélite (parabólica), que 
atualmente ocupa a mesma 
frequência. Pelo edital, as 
famílias que fazem parte do 
Cadastro Único (CadÚnico) do 
governo federal terão direito à 
troca gratuita do equipamento 
de TV parabólica por outro que 
não será afetado com interfe-
rências no sinal.

O edital também contempla 
recursos para a implementação 
de redes de transporte em fibra 
óptica na Região Norte (Pro-

grama Amazônia Integrada e 
Sustentável – Pais). A previsão 
é sejam implantados 13 mil 
quilômetros de cabos de fibra 
óptica nos leitos dos rios da 
Região Norte.

Outro ponto definido é a 
construção de uma rede 5G 
privativa da administração 
federal, que vai possibilitar o 
tráfego seguro de informações. 
A proposta determina que a 
rede vai ter duas frentes: uma 
rede fixa de fibra óptica ligan-
do todos os órgãos da União 
e uma rede móvel apenas no 
Distrito Federal para atividades 
de segurança pública, defesa, 
serviços de emergência e res-
posta a desastres.

“Isso está sendo feito em vá-
rios países. Os Estados Unidos 
estão fazendo, a Finlândia está 
fazendo. Isso está sendo mui-
to comum, e os países estão 
fazendo essas redes”, afirmou 
o ministro das Comunicações, 
Fabio Faria.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Recurso permite tráfego 
de dados até 100 vezes 
mais rápido que o 4G
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Banco Central tem lucro 
recorde de R$ 469,6 bi
 | ALTA DO DÓLAR NO ANO PASSADO CONTRIBUIU PARA O RESULTADO POSITIVO

 � AGÊNCIA BRASIL

A forte alta do dólar no 
ano passado fez o Ban-
co Central (BC) fechar 

2020 com lucro recorde de R$ 
469,61 bilhões. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
aprovou nesta sexta (26) o 
balanço com as contas da 
instituição financeira no ano 
passado.

Do lucro total, R$ 61,97 
bilhões correspondem ao lu-
cro operacional (ganhos com 
o exercício da atividade) e 
R$ 407,64 bilhões ao lucro 
com reservas internacionais e 
derivativos cambiais (como os 
swaps, que equivalem à venda 
de dólares no mercado futuro).

A moeda norte-americana, 
que subiu 29,3% ano passado, 
multiplica o valor em reais das 
reservas internacionais, que 
fecharam 2020 em US$ 355,6 
bilhões, praticamente estável 
em relação a 2019 (US$ 359,4 
bilhões). Isso ampliou os ga-
nhos da autoridade monetária, 
mesmo com a venda de cerca 
de US$ 25 bilhões das reservas 
externas pelo BC para segurar 
a alta do dólar.

Outra parte do lucro cam-
bial vem do resultado das 
operações de swap cambial, 
que funcionam como venda 
de dólares no mercado futuro.

Desde 2008, o banco regis-
tra os resultados operacionais 
e cambiais de forma separa-
da. No primeiro semestre do 

ano passado, quando o dólar 
passou a disparar, o BC teve 
lucro operacional de R$ 24,75 
bilhões e ganhos de R$ 478,47 
bilhões com as operações 
cambiais. Desse total, R$ 325 
bilhões foram transferidos 
ao Tesouro para recompor o 
“colchão da dívida pública”, 
reserva financeira usada em 
momentos de turbulência, 
como a pandemia de covid-19.

No segundo semestre, 
quando o dólar se estabilizou 
e passou a cair, o BC teve 
lucro operacional de R$ 37,22 
bilhões e prejuízo de R$ 70,83 
bilhões com as operações cam-
biais. No total, a autoridade mo-
netária teve perda de R$ 33,61 
bilhões no segundo semestre, 
subtraída a transferência de 

R$ 325 bilhões ao Tesouro e o 
prejuízo de US$ 33,61 bilhões 
no segundo semestre.

Por causa da nova legisla-
ção que regulamenta a rela-
ção entre o Banco Central e 
o Tesouro, a destinação dos 
lucros da autoridade monetá-
ria mudou. Os lucros vão para 
uma reserva interna do BC que 
aumentará o patrimônio líquido 
do banco e será usada para 
abater prejuízos futuros com 
as operações cambiais.

Essa reserva financeira 
saltou de R$ 45,05 bilhões em 
2019 para R$ 164,91 bilhões 
em 2020. A diferença deve-se 
à incorporação do lucro cam-
bial de R$ 478,47 bilhões no 
primeiro semestre. 

ECONOMIA
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

R$ 61,97 bilhões 
correspondem a 
ganhos operacionais
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Abertura do Mineiro terá 
três jogos neste sábado 
 | COMPETIÇÃO TERÁ TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODAS AS PARTIDAS NESTE ANO

 � DA REDAÇÃO

Dois dias após o fim do 
Brasileirão e um mês 
após o término da Série 

B, o Campeonato Mineiro co-
meça, neste sábado (27), com 
três confrontos. Às 16h30, o 
Uberlândia recebe o Cruzeiro 
no Parque do Sabiá, e a Tom-
bense visita a Caldense, às 
19h. O outro jogo que acontece 
também na abertura do Es-
tadual, neste sábado, é entre 
América-MG e Boa Esporte, na 
Arena Independência, às 19h.

Do lado da Raposa, o trei-
nador Felipe Conceição, o 
escolhido para substituir Luiz 
Felipe Scolari no Cruzeiro, fará 
sua estreia pelo clube celeste. 
Com praticamente um mês livre 
para treinar o time, o coman-
dante afirmou que seguirá com 
o atual elenco até o fim da dis-
puta do Campeonato Mineiro.

“Foram dias intensos [de 
atividades]. Apesar do pouco 
tempo que tivemos, o trabalho 

foi bem proveitoso e isso vem 
da dedicação que os atletas 
estão em cada um dos treina-
mentos. É uma maneira nova 
de jogar que estamos implan-
tando e precisávamos dessa 
abertura para a aplicação nos 
jogadores”, disse o treinador.

O comandante celeste afir-
mou que o elenco do Cruzeiro 
está preparado para disputar 
o Campeonato Mineiro. “Es-
tamos com um grupo equili-
brado, com uma mescla de 
jogadores jovens e atletas que 
já estavam no grupo que se 
juntam àqueles que chegaram 
recentemente. Essa coesão 
está existindo, um processo 
que está sendo conduzido 
de maneira satisfatória. O 
Campeonato Mineiro também 
servirá para que a gente saiba 
se vamos dar sequência a esse 
grupo ou se precisaremos de 
um ou outro reforço para a 
principal competição do ano, 
que é o Campeonato Brasileiro 
Série B”, considerou.

Para iniciar com pé direito 

sua história no Cruzeiro, Felipe 
Conceição quer uma vitória 
diante do Uberlândia, neste 
sábado, e deseja que a equipe 
celeste já demonstre seu estilo 
de jogo em campo.

“A expectativa é positiva, 
mesmo sabendo que esse 
será o nosso primeiro passo 
dentro da competição após 
poucos dias de treinamento. 
Entendemos o contexto de ser 
início de trabalho, mas é mais 
um degrau que queremos subir 
com essa partida e vamos bus-
car a vitória, porque o Cruzeiro 
sempre entra para ganhar. 
Com certeza, com o passar 
dos jogos, vamos encontrar o 
nosso padrão, mas é impor-
tante que nessa primeira etapa 
a gente já tente demonstrar o 
máximo possível desse estilo”, 
detalhou.

 � GALO EM RECESSO

Após garantir a terceira co-
locação no Brasileirão na quin-
ta-feira (25), o Atlético Mineiro 

afirmou que alguns jogadores 
terão recesso e, portanto, fica-
rão fora das primeiras rodadas 
do Estadual.

O chileno Vargas irá se rea-
presentar no dia 4 de março. 
Os seguintes atletas irão reto-
mar as atividades no dia 8 de 
março: Everson, Guga, Réver, 
Junior Alonso, Arana, Franco, 
Allan, Jair, Nathan, Hyoran, 
Savarino, Sasha e Keno.

 � TRANSMISSÃO

O Campeonato Mineiro 
2021 terá todos os jogos trans-
mitidos ao vivo, em iniciativa 
inédita. A Rede Globo, detento-
ra dos direitos de transmissão 
do campeonato, fará a seleção 
das partidas a serem exibidas 
em TV aberta ou TV por assi-
natura, e os demais confrontos 
poderão ser vistos na TV FMF 
(da Federação Mineira de Fu-
tebol). Acesse futebolmineiro.
tv.br para assistir às partidas.

FUTEBOL
PEDRO SOUZA-ATLÉTICO

Atletas do Galo terão recesso 
e ficarão de fora das primeiras 
rodadas do Estadual
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Os números do 
campeonato 
mais difícil do 
mundo

O Flamengo é campeão 
Brasileiro 2020/2021, Bi Cam-
peão Brasileiro e Oito vezes 
Campeão Brasileiro. O cam-
peonato que teve Vasco da 
Gama, Atlético Mineiro, In-
ternacional, São Paulo e por 
último o Flamengo.

O Brasileirão teve simples-
mente o atual Campeão Lide-
rando apenas as duas últimas 
rodadas do campeonato, com 
uma diferença mínima de 1 
pontos entre o primeiro e se-
gundo colocado!

O campeonato que co-
meçou no meio de uma pan-
demia, terminou em 2021, 
o campeonato que obteve 2 
artilheiros, Claudinho do Re-
dBull e Luciano do São Paulo, 
onde somente o Goiás tomou 
109 cartões e Amarelos, onde 
o Internacional foi o time que 
mais tomou cartões vermelhos 
9 no total.

O Internacional teve a maior 

sequência de vitórias no total 
de 9 jogos, o São Paulo maior 
sequência invicta 17 jogos, o 
Fluminense termina o Brasileiro 
com 9 jogos de invencibilidade.

Keno do Atlético Mineiro, 
Vinícius do Ceará e Arrascaeta 
do Flamengo são os líderes de 
assistências da competição.

O atual Campeão, o Fla-
mengo teve o melhor ataque 
da competição, o Flamen-
go foi o time que mais criou 
oportunidades de finalizar e 
consequentemente o time que 
mais errou finalizações, no total 
foram 87 perdidas, contra 55 do 
Atlético, 44 do Palmeiras e 43 
do São Paulo.

O Flamengo liderou os dri-
bles, 13,2 contra 11,9 do Grê-
mio, terminou em segundo 
lugar nos desarmes total de 
16,2 contra 16,5 do Red Bull 
Bragantino.

O Flamengo perdeu por 0,3 
milésimos a maior posse de 
bola da competição, que ficou 
com time de Sampaoli. Média 
do Flamengo foram 60,6 contra 
60,9 do Clube Atlético Mineiro.

O Flamengo ficou em se-
gundo lugar por passes certos, 
465 contra 479 do Galo. O 

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

O Flamengo começou como 
favorito, mas com a Saída de 
Jorge Jesus sabíamos que 
seria impossível substituí-
lo com tanta pressa. Sem 
tempo ao Domenec e com o 
desastroso Rogério Ceni, o 
Flamengo chegou lá. Venceu 
mais um Brasileirão

Flamengo teve 128 grandes 
chances de marcar gols, em 
segundo o Atlético com 94 e o 
Internacional com 84.

O campeonato se encerra 
com o Flamengo cumprindo 
38 jogos, sendo 21 vitórias, 8 
empates e 9 derrotas, aprovei-
tamento de 62.3, contra 61.4 
do Internacional.

O Flamengo começou como 
favorito, mas com a Saída de 
Jorge Jesus sabíamos que se-
ria impossível substituí-lo com 
tanta pressa. Sem tempo ao 
Domenec e com o desastroso 
Rogério Ceni, o Flamengo 

chegou lá. Venceu mais um 
Brasileirão.

Agora um novo Tabu, o 
Atual Campeão não vence 
o São Paulo há anos, nem 
o Flamengo de Jorge Jesus 
conseguiu.

Ressalvas que a decepção 
da competição é o Galo de 
Sampaoli, que foram investidos 
milhões de reais e somente 
ocuparam a terceira colocação.

Agora começa os Esta-
duais. Mas breve, tudo de 
novo.

Paixão Futebol.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

APARTAMENTO

JARDIM PATRÍCIA – Vendo um 
apto de 78m² no 1º andar 204, no 
Condomínio Morada do Bosque 
localizado na Av. do Óleo ,361.  
Com 3/4, sendo 1 suíte, com 2 
quartos armários embutidos, 
banheiro social, com box nos 
dois banheiros, sala com sacada 
com uma boa vista, cozinha com 
armários e área de serviço, con-
domínio R$196,00, valor do apto 
R $ 186.500,00. Contato Rogério 
34 99870-3434/ 34 99102-6385.

CASAS

JARDIM HOLANDA -  vendo uma 
casa 3/4, duas suítes, sala ampla, 
cozinha, área de serviços ampla, 
1 cômodo de despejo. Valor R$ 
480.000,00. Tratar com Gledes 34 
99663-1321/ 34 99154-3601. 
LARANJEIRAS - vendo 2 casas 
em um terreno de 250m² , sendo 

cada uma com 2/4, sala, cozi-
nha, banheiro e área de serviço 
e quintal. Localizada na Rua Con-
gresso ,640. Não financia. Valor 
R$ 160.000,00. Tratar 34 99879-
0979 / 34 99214-6810.

TERRENOS

JARDIM IPANEMA -  Ótimo para 
Construtor! Vendo ótimo lote 
no Asfalto. Próximo ao Aero-
porto, 307m². POR APENAS 
R$ 75.000,00 à vista. (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925
 MORADA NOVA -  Oportunida-
de.  Vendo terreno 250m, des-
membrado, financiamento dire-
to com Avelar Imóveis. Entrada 
R$5.280,00 + 180X R$570,00 
(iniciais). (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) - Creci 
MGJ5925.
 MORADA NOVA -  Vendo Lote 
Bem Localizado, Área de 20x50. 
Por apenas R$ 60.000,00 (3211-
0216/99978-8098/99688-0216) 
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925.
CANAÃ -  Ótimo para Construtor! 

Vendo ótimo lote de esquina. Fi-
nanciamento direto com a Imo-
biliária. Entrada de apenas R$ 
9.280,00 + 180 Parcelas Iniciais 
de R$ 1.002,00 ou R$ 92.800,00 
à vista. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar Imó-
veis - Creci MGJ5925
SANTA MÔNICA – Vendo ou per-
muto um terreno com casa sim-
ples de 360m², com documen-
tação avaliado em R$ 380 mil, 
pertinho da UFU e das demais 
localidades. Valor em mãos R$ 
350.000,00 ou Apartamento no 
local mais 240 mil. Interessados 
entrar em contato direto com o 
proprietário 34 99133-46.

OPORTUNIDADE

AUXILIAR DE COZINHA - Contrata-
-se para Pizzaria com ou sem ex-
periência para horário das 15hs às 
23h20 de domingo a segunda es-
cala 6x1. Currículo para: vagas2@
bellacapri.com.br
AUXILIAR DE MONTAGEM E SER-
RALHERIA - Necessário saber sol-
dar em eletrodo. Currículo para Av. 
Cesário Crosara 2469 Roosevelt.
AUXILIAR ELETRICISTA -Preci-
sa-se de Auxiliar de eletricista. 
Desejável CNH B e curso na área 
elétrica. Currículo para Av. Cesário 
Crosara 2469 Roosevelt
COSTUREIRA -  Contrata- se cos-
tureiras com prática em maquinas 
reta, overloque e pespontadeira. 

Oferece salário, vale alimentação 
e vale transporte. Falar com Joana 
34 98862-5548/ 34 3216-6305.
ELETRICISTA MONTADOR –  Preci-
sa-se Eletricista montador indus-
trial, desejável CNH B e NR 10. Cur-
rículo na Av. Cesário Crosara 2469 
Roosevelt.
PROJETISTA ELÉTRICO- Precisa- 
se Projetista elétrico, Curso técnico 
eletrotécnica ou superior, Autocad 
avançado e pacote office Word/Ex-
cel. Currículo na Av. Cesário Crosa-
ra 2469 Roosevelt.
SERVIÇOS GERAIS -  Precisa -se de 
um rapaz ou senhor para trabalhar 
em uma fazenda em serviços ge-
rais leve, que tenha animo e dispo-
sição. Tratar  34 99145-1304 / 34 
99696-6667
SOLDADOR SERRALHEIRO -  Preci-
sa- se Soldador /Serralheiro. Boa 
experiência em Solda Eletrodo e 
Tig (INOX). Currículo na Av. Cesário 
Crosara 2469 Roosevelt

DIVERSOS

Venha ser um Cliente Oculto IBRC! 
-  Um dinheirinho extra cai bem a 
qualquer momento, né? Se você 
tem: - Celular, notebook ou pc da 
Positivo Informática; - Produtos 
das marcas Samsung, Electrolux 
ou Panasonic (geladeira, fogão, 
micro-ondas, lawado). Faça conta-
to conosco, através do (11) 3372-
4087.

• ESPECIALISTA EM CIRURGIA E
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
• ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA
• DTM E DOR OROFACIAL
• HARMONIZAÇÃO FACIAL

DR. MATHEUS SILVESTRE MINUCCI

CONSULTAS:
34 3231-9299

34 99686-7447

Av. Getúlio Vargas, 1695.
Centro - Uberlândia/MG

CIRURGIÃO-DENTISTA 
CRO 47151

IMPLANTES DENTÁRIOS
Porque você merece sorri pra vida!

Tratamentos especiais para 3ª idade

ESTAMOS CONTRATANDO!

Os Postos Eldorado, é um grupo  que está 
sempre em busca de pessoas comprometidas 
com a qualidade na prestação de serviços em 
todos os setores. Por isso estamos contratan-
do profissionais qualificados para as seguintes 
funções: 

Envie seu currículo para o email:
POSTOPALMASUDI@OUTLOOK.COM

- Administrativo;                     
- Gerente de Pista;                   
- Frentista Vendedor;

- Troca de óleo; 
- Caixa;                                               
- e outros. 

287ha, terras de campos, Vargem do Pião, na Faz. Estivinha,
acesso pela Rod. BR-452 sentido Uberlândia – Araxá,

Km 156, confrontado c/ Rio Uberabinha.

Inicial R$ 975.264,00 (PARCELÁVEL)

FAZENDA EM UBERLÂNDIA/MG

leiloesjudiciaismgnorte.com.br | 0800-707-9272
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Faixa de Cinema tem filmes  
da Mostra de Tiradentes
 | REDE MINAS EXIBE CURTAS QUE TRAZEM ANIMAÇÕES E PAISAGENS MINEIRAS

 � DA REDAÇÃO

O final de semana está 
repleto de histórias e 
muita imaginação para 

crianças e adultos na Faixa 
de Cinema, na Rede Minas. A 
emissora encerra a exibição de 
filmes da Mostra de Cinema de 
Tiradentes em horário extraor-
dinário, neste sábado (27), às 
19h30. A sessão especial traz 
curtas que revelam as lendas 
folclóricas das aldeias indí-
genas brasileiras com “Mitos 
indígenas em travessia”.

No curta “Foguete”, pai e 
filho se divertem em um parque 
de Brasília (DF) e o brinquedo 
do local promete trazer à tona 

segredos nunca antes revela-
dos. Por fim, os adultos podem 
se deliciar com as montanhas 
mineiras no filme que mostra 
três amigas que embarcam 
em uma aventura para o sul 
de Minas em “Por outras Pri-
maveras”. A exibição ainda 
conta com o depoimento dos 
diretores dos filmes.

As lendas indígenas que 
fazem parte do folclore bra-
sileiro ganham espaço de 
ouro em “Mitos indígenas em 
travessia”, de Júlia Vellutini e 
Wesley Rodrigues. A animação 
traz seis histórias dos tempos 
antigos das etnias Kuikuro, 
do Mato Grosso, Kadiwéu, do 
Mato Grosso do Sul, e Javaé, 
do Tocantins. No enredo, per-

sonagens mirabolantes como o 
menino-peixe, o urubu rei e as 
mulheres sem rosto.

Já a ficção do cineasta Pe-
dro Henrique Chaves, “Fogue-
te”, é uma trama que envolve 
um pai e um grupo de crianças 
em torno do famoso brinque-
do brasiliense em forma de 
um foguete, de dez metros 
de altura, que traz mistérios, 
conflitos, superação e muito 
afeto. O curta passou por 
festivais no Brasil e no mundo 
e alcançou prêmios.

O filme “Por outras Prima-
veras”, da jovem diretora Anna 
Carolina Mol, encerra a sessão 
especial da Faixa de Cinema 
narrando as descobertas pes-
soais de três jovens durante 

uma viagem ao interior de 
Minas Gerais. Nívea acaba de 
perder a avó e faz uma viagem 
de carro com as amigas para a 
cidade da família. No caminho, 
elas trocam confidências que 
colocam em xeque a romanti-
zação da juventude.

O público vai se deliciar com 
as histórias e o cenário. O filme 
mostra as estradas cercadas 
pelas montanhas, além de 
cachoeira e São Thomé das 
Letras.

A Faixa de Cinema vai ao 
ar em dia e horário excepcional 
neste sábado (27), às 19h30, 
pela Rede Minas. Os filmes 
também podem ser vistos, 
nesse mesmo horário, no site 
da emissora: redeminas.tv.

CULTURA
DIVULGAÇÃO

‘Mitos indígenas em 
travessia’ conta histórias 
do folclore brasileiro
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TOQUE DO DIADudi Bastos
www.blogdadudi.com.br

Quando me 
irrito, não 
consigo me 
controlar: 
o que está 
havendo?

Bom dia!

Assunto muito falado nes-
ses dias, principalmente diante 
das atitudes de uma participan-
te do  Reallity Show, vemos que 
a  irritação, a falta de paciência, 
animosidade, rancor, ressenti-
mento, grosseria, etc., etc., têm 
crescido de forma espantosa 
nesses últimos meses, e, dian-
te disso, e por isso, trazemos 
esse assunto por aqui.

Sabemos que a irritação e a 
raiva são sentimentos que não 
gostamos de experimentar. No 
entanto, por que várias pesso-
as perdem o controle quando 
estão irritadas?  Você também 
tem problemas para controlar 
a raiva quando se irrita? Cos-
tuma falar a primeira coisa que 
te passa pela cabeça, para de-
pois se arrepender? Perde os 
nervos? Por que isso ocorre? O 
que há por trás dessa irritação 
e desse comportamento com 
os quais é tão difícil lidar?

Com a colaboração da psi-
cóloga Eliana Alves Pereira, 
vamos entender, principal-
mente, o comportamento de 
quem não consegue controlar 
a irritabilidade, e as possíveis 
causas que estão por trás da 
perda de controle. Já adianta-
mos que tudo isso tem a ver, 
em grande medida, com um 
autocontrole empobrecido e 
uma baixa tolerância à frustra-
ção. Essas, porém, não são as 
únicas causas; por trás disso, 
muitas vezes, também se es-
conde uma camada de tristeza 
que não sabem como enfrentar, 
bem como outros sentimentos 
e emoções.

Quando me irrito, não consi-
go me controlar: o que está ha-
vendo? Para muitas pessoas, 
isso acontece com frequência, 
ou já aconteceu pelo menos 
uma vez. Se irritar e perder 
o controle, não conseguir se 

controlar. Sentir que a raiva é 
maior que nós. Por que isso 
acontece? O que está sendo 
expressado, exatamente? O 
que há por trás da raiva de-
senfreada? 

A profissional diz que “Para 
entendermos, é preciso saber 
a importância do autocon-
trole, que é definido como a 
habilidade de dominar as pró-
prias emoções, comportamen-
tos, pensamentos e desejos”. 
“Como podemos ver, trata-se 
de uma habilidade de gerir e 
controlar não apenas as ações, 
mas também os pensamentos 
e a relação com as emoções. 
Muitas vezes as emoções po-
dem nos sobrecarregar, mas 
nem por isso devemos nos 
permitir perder o controle da 
situação. O autocontrole, como 
muitas outras habilidades, 
também pode ser treinado, ou 
seja, pode ser aprimorado com 
tempo, constância e esforço”.

Como desenvolver o auto-
controle? O autocontrole nos 
permite gerir esses momentos 
de raiva ou irritação em que 
gritamos ou temos comporta-
mentos que, na verdade, não 
desejávamos ter. Como traba-
lhar isso? Aqui estão algumas 
dicas:

1 - Primeiramente, identifi-
que com precisão aquilo que 
você deseja controlar. É ira? 
Raiva? Frustração?  

2 - Investigue as causas 
dessa ira, dessa irritação. É 
uma irritação mesmo ou isso 
está encobrindo outras emo-
ções, como, por exemplo, a 
tristeza?  

3 - Encontre o “ponto sem 
volta”, ou seja, aquele mo-
mento que sabemos que não 
vamos nos acalmar, em que 
perdemos o controle e “explodi-
mos”. Identifique esse ponto e 
encontre uma palavra ou gesto 
que te ajude a parar a tempo. 

4 - Exercite a respiração. 
Quando identificar o ponto 
sem volta, antes de chegar 
nele, pratique exercícios de 
respiração. Feche os olhos, 
ponha a mão em sua barriga e 
sinta o ar entrando e saindo do 
seu corpo.  

5 - Procure comportamen-

tos alternativos à irritação, 
evitando que a raiva o domine. 
Podem ser exercícios de respi-
ração ou outras atitudes como, 
por exemplo, ouvir músicas, 
tomar um banho relaxante, 
pintar ou desenhar, escrever, 
trocar de ambiente, etc.

Me irrito e perco o controle: 
o que acontece comigo? Vimos 
algumas ideias para trabalhar o 
autocontrole e começar a lidar 
com a irritação de forma sau-
dável. No entanto, da mesma 
forma que devemos aplicar 
essas técnicas, também é 
essencial entender o que está 
havendo com você. Por que 
agimos dessa forma quando 
estamos irritados? Nessa altu-
ra, você já deve ter deduzido 
uma das causas… De fato, um 
autocontrole empobrecido é a 
principal causa que nos leva 
a agir assim, perdendo nossa 
compostura e o controle da 
situação quando somos con-
sumidos pela raiva. Por outro 
lado, uma baixa tolerância à 
frustração também pode estar 
por trás desses comporta-
mentos. Pessoas impulsivas e 
temperamentais também são 
mais suscetíveis.

A boa notícia é que todas 
essas circunstâncias podem 
ser trabalhadas na terapia. 
Questionar de forma mais pro-
funda as causas dessa “perda 
de controle” quando nos irrita-
mos permite buscar estratégias 
para fortalecer nosso autocon-
trole e, consequentemente, 
melhorar nosso bem-estar 
(além de conhecermos melhor 
a nós mesmos).

Por trás da raiva, a ferida - 
Muitas vezes, por trás de um 

ataque de raiva ou irritação se 
esconde uma enorme ferida 
que acabou sendo trazida à 
tona, ou que foi tocada sem 
intenção. A raiva, a ira e a 
irritação são emoções que en-
cobrem outras, como a tristeza 
e a decepção. Quando não sa-
bemos lidar e gerir essa tristeza 
(ou quando somos incapazes 
de aceitá-la) recorremos a ati-
tudes mais viscerais que nos 
afastam, momentaneamente, 
desses sentimentos incômo-
dos.

E o que acontece quando 
também não gerimos bem a rai-
va? Explodimos. Dessa forma, 
se você perde o autocontrole 
com frequência (por exemplo, 
falando coisas das quais se 
arrepende logo em seguida), 
queremos incentivá-la (lo) a 
pedir ajuda. Entender as emo-
ções e as suas causas nos per-
mite conhecer a nós mesmos e 
melhorar todos os dias como 
as pessoas imperfeitas que 
somos. É imperfeição que nos 
faz humanos! Vamos aprender 
a conviver com ela, a aprender 
com ela para melhorarmos… 
Não devemos afastá-la de nós 
mesmos! 

“A raiva não discrimina, não 
entende, não raciocina. Ela só 
acredita em sua própria neces-
sidade de ferir, porque a raiva 
é a resposta a uma ferida. A 
uma ferida grande, atemporal, 
enraizada no código-fonte da 
nossa psique. Às vezes, algo 
toca essa ferida. E, então, nos 
exaltamos.”

Reflita! Peça ajuda!

Bom fim e boa semana!

Como desenvolver o 
autocontrole? O autocontrole 
nos permite gerir esses 
momentos de raiva ou irritação 
em que gritamos ou temos 
comportamentos que, na 
verdade, não desejávamos ter
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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

BANCO 49

FO
APLAUDIR

ABRIDEIRA
ROBOOMC
IERAAH
CARAVANA
AAVRAD

ADEREÇOU
ENLMER
PECCANA
ASSALTO
PIBEIJO
EMUOCAS

GLOBOARE

(?) bono: 
para o
bem do

povo (lat.)

Órgão que
regula o 
comércio
mundial

(?) de
Aquário,

período as-
trológico

A erva
como o

tomilho ou
o orégano

O último
em uma

longa
sequência

Radiano
(símbolo)

Causar
repulsa

Código
escrito no
envelope
da carta

Sufixo de 
"tubercu-

lose"

Carícia
comum

entre na-
morados 

Residên-
cias coleti-
vas de ín-
dios (BR)

(?) da
morte, 

atração de
circos e 

parques de
diversões

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália 

Crime co-
mum em
agências
bancárias

Oxigênio
(símbolo)
Equivale 
a 100m2

Mar, em
francês
Filha de
Fábio Jr.

Fonte do
etanol
Grupo

sanguíneo

Torna
fraterno

Problema estrutural
em vigas

de
concreto

Sentimento que conduz ao lado
sombrio da Força, nos filmes 

da franquia "Star Wars"

Instalação
industrial,
usa a celu-
lose como
matéria-

prima
Bater

palmas

Atrativo da
fantasia

do desta-
que da

escola de
samba

Grupo de
viajantes

que
percorria
a Rota da

Seda
(Hist.)

Autorizar Gentil; bem-educado

Autômato

Bebida
alcoólica
que se to-
ma como
aperitivo

3/emu — mer — omc — pro. 7/adereço — enésimo. 9/abrideira.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Suas habilidades de mediação serão muito 
úteis para dissipar os conflitos em torno de 
você. Você quer fazer muito e, como resultado, 
não vai medir seu ritmo corretamente.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente.

O tempo que vai passando o leva a dar uma 
olhada em sua vida. Você pode recomeçar. Fi-
que calmo, você estará envolvido em um senti-
mento de paz e bem-estar.

Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar faltando 
em sua dieta.

Esforce-se caso a tentação esteja muito forte. 
Você encontra dificuldades para se manter em 
equilíbrio emocional.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos.

Você terá que fazer compromissos entre so-
nhos e realidade, o que é, admita, um fato es-
sencial da vida.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas.

Você vai estar mais focado do que nunca no 
que é realmente importante e algumas oportu-
nidades inesperadas e positivas irão aparecer 
no seu caminho.

Você vai fazer contatos interessantes que abri-
rão portas para você. Há previsão de amizades 
positivas florescentes no futuro.

As exigências das pessoas que o cercam estão 
ocupando a sua atenção. Proteja-se contra ser 
usado.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em 
sua vida no mês que vem. É um bom momento 
para fazer contatos.

20 DE ABRIL | 
20 DE MAIOTOURO

21 DE MAIO | 
20 DE JUNHOGÊMEOS

23 DE SETEMBRO | 
22 DE OUTUBROLIBRA

23 DE OUTUBRO | 
21 DE NOVEMBROESCORPIÃO

22 DE NOVEMBRO | 
21 DE DEZEMBROSAGITÁRIO

22 DE DEZEMBRO | 
19 DE JANEIROCAPRICÓRNIO

20 DE JANEIRO | 
18 DE FEVEREIROAQUÁRIO

19 DE FEVEREIRO 
| 20 DE MARÇOPEIXES

23 DE JULHO | 
22 DE AGOSTOLEÃO

23 DE AGOSTO | 
22 DE SETEMBROVIRGEM

21 DE JUNHO | 
22 DE JULHOCÂNCER

HORÓSCOPO
www.meu-horoscopo-do-dia.com
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COVID-19: Por 
que entramos 
nesse caos?

Os números da pandemia 
no país continuam aumentan-
do. Já são mais de 10 milhões 
de casos confirmados e mais 
de 250.000 óbitos. Em nossa 
região, observamos um au-
mento muito expressivo do 
número de casos nas últimas 
três semanas. Nesta coluna 
e em nossas redes sociais, já 
vínhamos chamando a atenção 
dos leitores e seguidores para 
um aumento progressivo do 
número de casos de COVID 
desde o início de Janeiro. 

No fim de janeiro, alertamos 
para os riscos de saturação dos 
sistemas público e privado de 
saúde e o risco de transposição 
da capacidade de internação 
de pacientes, tanto no cenário 
dos hospitais da rede pública 
quanto o da rede privada. 

Entretanto, por mais pessi-
mista que pudesse ser minha 
previsão, nunca imaginei que 
viveríamos um cenário tão 
negativo e tão caótico como o 
que vivemos nas últimas duas 
semanas. Falta de vagas em 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI)... Pacientes que neces-
sitariam de UTI sendo tratados 
em leitos de enfermarias... 
Pacientes que necessitariam 
de internação em Enfermaria 
sendo mantidos em poltronas 
nos corredores de hospitais e 
UAIs... E pacientes que pre-
cisariam ficar dentro de uma 
unidade de saúde sendo des-
pachados para casa por falta 
de acomodação. 

A segunda onda do COVID 
nos atingiu em cheio! O núme-
ro de novos casos diários, de 
novas internações e de óbitos 
foi muito superior aos números 
observados durante a primeira 
onda da doença (entre julho e 
agosto de 2020). Como se já 
não bastasse, os hospitais e 
UAIs já estavam sobrecarre-
gados com pacientes tratando 
de outras doenças e em pré e 
pós-operatório de cirurgias ele-
tivas. Esta chegada de inúme-
ros casos novos necessitando 
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de internação em hospitais, já 
cheios de pacientes portadores 
de outras patologias, causou 
transtornos de superlotação 
nunca experimentados antes 
em nossa cidade, especialmen-
te nos hospitais privados. 

Vários hospitais da cidade 
modificaram sua estrutura e 
seu fluxo interno, adaptaram 
novos espaços, compraram 
mais equipamentos, materiais 
e medicamentos, contrataram 
funcionários, criaram Unidades 
semi-intensivas e UTIs dedi-
cadas ao cuidado do paciente 
COVID moderado e grave. O 
Hospital de Clínicas de Uber-
lândia disponibilizou 122 lei-
tos para tratamento exclusivo 
de pacientes COVID, o fluxo 
de atendimento municipal foi 
redirecionado para algumas 
UAIs e o Hospital Municipal 
pretende abrir pelo menos mais 
20 vagas em uma “Unidade 
de Campanha”, que receberá 
pacientes não COVID, abrindo 
mais espaço nas UAIS para 
pacientes COVID. 

Mas, enfim, por que ex-
perimentamos este aumento 
absurdo do número de casos e 
óbitos de COVID-19 nas últimas 
semanas? Um dos motivos 
do aceleramento no ritmo de 
aumento de casos se deve ao 
afrouxamento das medidas de 
distanciamento social e ao des-
cuido da população, em geral, 
para com as medidas de higie-
ne manual e respiratória. Mas, 
infelizmente, só este aumento 

no número de aglomerações 
de fim de ano não consegue 
explicar um salto tão expressi-
vo. Muito provavelmente, este 
aumento esteja também rela-
cionado ao surgimento e dis-
seminação de uma nova cepa 
variante do novo coronavírus. 

Mas, como determinar se há 
realmente uma nova cepa do 
SARS-COV2 circulando entre 
nós? A única maneira compro-
vada de se fazer isso é através 
da análise da estrutura genética 
do vírus, que pode ser obtida 
através da coleta de material da 
orofaringe ou da secreção nasal 
de pacientes doentes. 

Enquanto isto não for feito, 
podemos apenas inferir que 
exista alguma cepa mais trans-
missível entre nós. Esta infe-
rência é baseada em: 1) uma 
aceleração muito importante 
no ritmo de contágio obser-
vada nas últimas 3 semanas; 
2) uma mudança no perfil de 
agressividade do vírus, verifi-
cada pelo acometimento mais 
grave de pacientes mais jovens; 
3) um aumento do número de 
reinfecções; 4) um aumento do 
número de mortes entre pacien-
tes mais jovens. 

Outros fatores que também 
sugerem esta possibilidade 
são: 1) o acolhimento de pa-
cientes portadores de CO-
VID-19 secundária à variante 
P1 (variante de Manaus) em 
hospitais de nossa região; 2) 
o grande número de cidades 
do interior de São Paulo que 

já identificaram a circulação da 
nova variante; 3) o perfil clínico 
e epidemiológico da doença 
(muito parecido com o perfil da 
variante P1 em Manaus). 

Enfrentamos, nas últimas 
semanas, um agravamento 
da situação da COVID-19 na 
nossa região que, infelizmen-
te, justificou a necessidade 
de retrocesso das medidas 
protetivas. Elas serão funda-
mentais para que possamos 
cuidar dos doentes e salvar 
mais destas vidas que neces-
sitam de tratamento hospitalar. 
A população também tem que 
continuar fazendo a sua parte! 
Por mais desgastante que isto 
seja, é novamente necessário 
reforçarmos nossos cuidados 
de isolamento e intensificarmos 
as medidas de higiene manual 
e respiratória. 

Estamos mesmo diante de 
um ataque viral sem prece-
dentes na história recente do 
país. A situação ainda vai ficar 
caótica por algumas semanas. 
Vamos melhorar nossa situa-
ção por aqui ao longo do mês 
de Março. Porém, vamos assis-
tir a um caos sem precedentes 
nos sistemas de saúde público 
e privado de várias outras cida-
des e regiões do país! O Brasil 
vai atravessar um dos piores 
meses de sua história. Vamos 
pagar o preço pelo negacionis-
mo e desobediência à ciência. 
Nem toda Cloroquina do mundo 
vai nos salvar desse período 
de caos!

ROGÉRIO SANTANA/GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
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Entrelinhas 
Minha cabeça dói minha 

cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói SINTO QUE VOU 
COLAPSAR minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói NÃO 
AGUENTO MAIS AULA ON-
LINE minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
DEPRESSÃO minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
ANSIEDADE minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói FRUSTRAÇÃO 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
SOBRECARGA minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
HOMEOFFICE minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 

dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói GERAÇÃO 
COVID VINDO POR AÍ minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói PREOCUPAÇÃO minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói O QUE O 
FUTURO NOS PREPARA? 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói MEUS 
FILHOS JÁ NÃO AGUENTAM 
MAIS minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói QUERO 
DORMIR UMA SEMANA minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
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dói MEU CORPO SOFRE 
minha cabeça dói FALTA DE 
PROFISSIONALISMO minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói NÃO SINTO 
MAIS O MEU PESCOÇO minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói QUANTA GENTE 
SEM EMPATIA minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói NÃO VEJO MELHORIAS 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói PESSOAS QUE NÃO 
SE COMPROMETEM minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói ME FALTA 
ESPERANÇA minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói COMO SER 
MAIS OTIMISTA QUANDO 
NÃO SE VÊ SAÍDA? minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói QUANTA 
ARROGÂNCIA minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
FILHOS COM ANSIEDADE 

minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
O MUNDO ESTÁ PESANDO 
NAS MINHAS COSTAS minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
GRATIDÃO POR TER UMA 
FAMÍLIA QUE ME AMA E ME 
APÓIA minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói IMAGINA QUEM 
NÃO TEM? minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói A DOR DO 
MUNDO DÓI EM MIM minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói FALTA EMPATIA 
minha cabeça dói minha cabeça 
dói minha cabeça dói minha 
cabeça dói minha cabeça dói 
E ESTOU CANSADA.


