
Estudo aponta que adesão ao 
isolamento é baixa em Uberlândia, 
mesmo com comércio fechado

Ministério Público recomenda 
retorno imediato do serviço de 
transporte público em Uberlândia
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Prefeitura confirma variantes de 
Manaus e do Reino Unido na cidade
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 De crise 
em crise

Completo quarenta e cinco 
anos de idade neste mês de 
março e, desde que eu nasci, o 
Brasil já passou por um monte 
de crises econômicas. É algo 
surpreendente mesmo.

Nasci em 1976 e, quando 
ainda era criança, o país teve 
talvez sua pior década na histó-
ria. A gente costuma se lembrar 
do período militar como uma 
época de bonança, de cresci-
mento, mas o fato é que a crise 
do petróleo na década de 1970 
e o endividamento durante o 
governo Geisel levaram a um fi-
nal melancólico da ditadura nas 
mãos do General Figueiredo, 
que entregou o poder aos civis 
sob uma monstruosa crise fi-
nanceira. Veio então o governo 
Sarney e aquele monte de pla-
nos mirabolantes. Congelaram 
preços e a consequência foi 
o desaparecimento de muitos 
produtos da prateleira. Queria 
comprar carne, por exemplo? 
Não tinha. A década de 1980 
é conhecida como década 
perdida por uma boa razão. 
Emendar dois governos – Fi-
gueiredo e Sarney – marcados 
por desastres econômicos não 
foi fácil.

Aí, veio o Collor e toda a 
esperança. De repente, ele 
toma posse e faz o sequestro 
dos ativos financeiros do país. 
Quem viveu aqueles meses se 
lembra bem do desespero. Em 
um dia, você tinha lá sua pou-
pança guardada e, no outro, 
estava tudo bloqueado. Vieram 
outros planos mirabolantes, 

mais recessão, mais crise. 
Collor se foi prematuramente, 
entrou Itamar e, pela primei-
ra vez na minha vida, após 
a entrada em vigor do Plano 
Real, eu passei a viver em uma 
sociedade na qual a inflação 
não era mais o assunto prin-
cipal e não importunava todo 
mundo o tempo todo. Isso foi 
a partir de 1994. Porém, como 
já tinha ocorrido outras vezes 
em nossa história, nem tudo 
foi feito de forma correta. Juros 
ficaram nas alturas, dólar com 
cotação baixa de forma irreal, 
até que tudo estourou de novo 
em 1999. Não foi como antes, 
pois a inflação não subiu tanto 
e o desespero foi menor, por 
exemplo, do que quando Collor 
confiscou a poupança.

A nova penúria durou até 
2004. O novo governo de 
esquerda não era o monstro 
na área econômica que tanto 
assustava o mercado, a China 
estava comprando tudo o que 
o mundo podia vender para ela 
de matéria-prima, a inflação 
estava sob controle, enfim, um 
bom cenário para crescermos. 
E foi o que aconteceu. Eu 
confesso que, naqueles anos, 
tive uma esperança boa em 
relação ao Brasil. Achei que 
finalmente tínhamos encontra-
do o caminho. Nem o soluço 
no final da década de 2000, 
com a crise financeira global de 
2007-2008, foi capaz de apagar 
essa esperança, já que tivemos 
uma desaceleração da econo-
mia, sim, mas logo voltamos 
a caminhar bem. Não durou 
tanto. Em 2014, crise política 
se juntou com crise econômica, 
após uma série de erros nessa 

área, e tivemos uma recessão 
profunda, da qual estávamos 
deixando para trás quando veio 
a atual pandemia.

E agora? Agora, é quase 
certo que vamos ter ainda 
ao menos uns cinco ou seis 
anos de complicações. Prova-
velmente, viveremos por um 
período de crise econômica 
tão longo, se contarmos desde 
2014, quanto tivemos com Fi-
gueiredo, Sarney e Collor.

Mas, de que serve fazer 
esse apanhado de tragédias? 
Serve para dizer que, no plano 
individual, certamente você não 
vai ficar imune ao ambiente 
nacional de dificuldades eco-
nômicas. Quando o país está 
bombando, a riqueza apare-
cendo e o PIB só crescendo, é 
muito mais fácil para cada um 
se dar bem financeiramente, 
pois as oportunidades são mui-
to mais frequentes. Em meio a 
uma recessão, é menos porta 
que se abre, é mais dor que 
se sente.

Só que isso não é um ates-
tado de óbito do seu presente 
e muito menos do seu futuro fi-
nanceiro. Você percebeu quan-
tas crises tivemos nas últimas 

quatro décadas? Agora veja 
ao seu redor e perceba que, 
mesmo com tantas crises, teve 
gente que conseguiu progredir 
na vida, que conseguiu fazer 
com que as finanças pessoais 
se descolassem dos números 
da economia nacional. Isso, 
deixo claro, de forma honesta, 
por meio do esforço pessoal, 
do trabalho. Ainda que uma 
economia organizada e pujante 
possa facilitar as coisas, a ver-
dade é que, na vida particular 
de cada um, há um monte de 
fatores que acabam sendo 
muito mais relevantes, como 
ter uma visão das oportuni-
dades (ainda que poucas) de 
trabalho e de mercado, estu-
dar mais para poder progredir, 
dedicar-se mais ao trabalho, 
aperfeiçoar-se para conseguir 
um diferencial em relação aos 
concorrentes etc.

Em resumo, o Brasil vive de 
crise em crise, mas você não 
precisa ser assim. É fato que 
agora vivemos um momento 
dificílimo, mas há muito o que 
fazer para sua vida financeira 
pessoal ser bem diferente da 
realidade da economia brasi-
leira.

E agora? Agora, é quase certo 
que vamos ter ainda ao menos 
uns cinco ou seis anos de 
complicações. Provavelmente, 
viveremos por um período de crise 
econômica tão longo, se contarmos 
desde 2014, quanto tivemos com 
Figueiredo, Sarney e Collor
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Prefeitura confirma duas 
variantes do coronavírus
 | AMOSTRAS APONTAM AS VARIANTES DE MANAUS E DO REINO UNIDO

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
divulgou, nesta sexta-
-feira (5), em uma coleti-

va de imprensa, a confirmação 
de que duas variantes do novo 
coronavírus estão circulando 
na cidade. As amostras ana-
lisadas apontaram que as va-
riantes são a de Manaus (P.1) 
e do Reino Unido (B.1.1.1.7).

A análise foi feita pelo La-
boratório de Virologia do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas 
(ICBIM) da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) 
e pelo Instituto de Medicina 
Tropical da Universidade de 
São Paulo (USP) em 38 das 
44 amostras de secreção de 
nasofaringe (swab nasal) que 
foram coletadas na cidade na 
última semana de fevereiro de 
2021. Destas, 25 mostraram 
a variante de Manaus e uma 
amostra mostrou a variante 
britânica.

A investigação ocorreu de-

vido ao aumento considerável 
de novos casos e de mortes 
relacionadas à Covid-19 em 
Uberlândia, além da detecção 
da variante P.1 em regiões 
próximas. “A investigação 
da UFU confirmou a nossa 
suspeita diante da rapidez no 
aumento dos óbitos e interna-
ções nas últimas semanas. 
Vivemos uma situação grave, 
pois essas variantes, principal-
mente a britânica, são de alta 
transmissibilidade e letalidade. 
Cada um tem que fazer a sua 
parte agora, temos que ter 
responsabilidade social”, des-
tacou o secretario municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues 
da Cunha.

Ainda durante a coletiva, o 
prefeito Odelmo Leão reforçou 
que fez um pedido ao Ministé-
rio da Saúde solicitando apoio 
à cidade com mais recursos 
para garantir que não falte as-
sistência à população. “Nossa 
situação é dramática. Enviei 
três ofícios ao ministério. Preci-
samos de mais leitos, as redes 

pública e particular estão em 
colapso, e não tem mais limite 
de crescimento”, explicou. 

 � BOLETIM

Uberlândia registrou mais 
20 novas mortes por coro-
navírus nesta sexta-feira (5). 
De acordo com o boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), também foram confir-
mados 442 casos pela doença 
nas últimas 24h. Dentre os 
novos infectados, 317 foram 
diagnosticados com a enfer-
midade pelo teste RT-PCR e 
125 através de testes rápidos 
e de sorologia.

Com a atualização, a cida-
de chega a 71.022 contamina-
dos pelo vírus desde o início 
da pandemia. Além disso, o 
Município contabiliza um total 
de 1.179 mortes causadas pela 
doença.

Dentre as 20 vítimas desta 
sexta, 14 estavam internadas 
na rede pública municipal. 

Eram quatro pacientes do sexo 
masculino, com idades de 58, 
70, 76 e 79 anos, além de 10 
pacientes do sexo feminino, 
com idades de 44, 52, 64, 74, 
78, 84, 85, 87, 90 e 92 anos. 
As outras seis vítimas estavam 
hospitalizadas na rede parti-
cular. Eram três pacientes do 
sexo masculino, de 41, 70 e 72 
anos, e três do sexo feminino, 
de 53, 73 e 60 anos.

O boletim também aponta 
que outros 94 casos suspeitos 
seguem sob investigação. Ao 
todo, 220.389 pessoas já tes-
taram negativo para o vírus na 
cidade e 60.454 pacientes se 
recuperaram da doença.

Ainda de acordo com a 
SMS, 753 pacientes estão hos-
pitalizados, com sintomas do 
coronavírus, na rede pública e 
privada da cidade. Destes, 301 
estão internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
452 em leitos de enfermaria. 
A taxa de ocupação dos leitos 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal é de 100%.

PANDEMIA

Secretario Gladstone 
Rodrigues da Cunha dá 
detalhes sobre as variantes
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Diocese decreta suspensão
das atividades religiosas
 | DECISÃO FOI TOMADA EM RAZÃO DO AUMENTO DE CASOS E MORTES PELA COVID

 � DA REDAÇÃO

A Diocese de Uberlândia 
decretou a suspensão 
das atividades religio-

sas, por tempo indeterminado, 
devido ao aumento de casos 
e mortes pela Covid-19 na 
cidade. As novas normas divul-
gadas passam a valer a partir 
da próxima segunda-feira (8).

Conforme apresenta o do-

cumento divulgado pela Dioce-
se, as celebrações eucarísticas 
deverão ocorrer sem os fiéis, 
somente com a presença das 
pessoas indispensáveis para 
a realização. Além disso, foi 
recomendado que, sempre 
que possível, a Santa Missa 
seja transmitida por meios de 
comunicação como rádio, TV 
e internet.

Ainda de acordo com o 
decreto, serão autorizados so-

mente batizados de emergên-
cias. Em relação aos matrimô-
nios agendados, é necessário 
que sejam reagendados. Caso 
não haja essa possibilidade, 
os noivos devem celebrar com 
poucas pessoas. 

As igrejas podem perma-
necer abertas para a visitação 
dos fiéis, desde que estejam 
bem arejadas e sem aglomera-
ção. As secretarias paroquiais 
podem ficar abertas para aten-

dimento, seguindo todas as 
medidas de segurança apre-
sentadas pelas autoridades 
sanitárias.

A Diocese também lamen-
tou o cenário pelo qual a cidade 
está passando e pediu que 
os fiéis tenham compreensão 
em relação à situação atual. 
Orientou, ainda, que as igrejas 
repassem as novas determina-
ções aos frequentadores. 

DECISÃO
HIMSAN/PIXABAY 
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Mesmo com comércio fechado,
adesão ao isolamento é baixa
 | FECHAMENTO DO COMÉRCIO NÃO LEVOU ISOLAMENTO AO PATAMAR IDEAL

 � BRUNA MERLIN

Desde que a Covid-19 foi 
confirmada em Uberlân-
dia, a cidade passou por 

alguns decretos de suspensão 
das atividades comerciais não 
essenciais. O objetivo era tentar 
conter a contaminação da doença 
que se demonstrou alta em alguns 
períodos. Entretanto, um estudo 
feito pelo Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Política, Planeja-
mento, Organização e Práticas em 
Saúde da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) revelou que, 
mesmo com as medidas restri-
tivas, o nível de distanciamento 
social da população foi pequeno 
no município.

Segundo um dos autores 
da pesquisa, o epidemiologista 
Stefan Vilges de Oliveira, a taxa 
de isolamento social durante os 
decretos que fecharam parte do 
comércio não teve muita altera-
ção se comparada com a taxa 
registrada em períodos em que 
o comércio estava aberto. “As 
autoridades recomendam que o 
essencial é que o nível de distan-
ciamento social chegue em 70% 
para que os números de casos 
confirmados e mortes abaixem de 
forma significativa. Mas, isso, não 
aconteceu em nenhum momento 
na cidade”, ressaltou.

A primeira medida restritiva 
que suspendeu grande parte das 
atividades não essenciais come-
çou no dia 21 de março e durou 
até o dia 14 de abril de 2020. Neste 

ESTUDO

IGOR MARTINS

Mesmo com restrições 
de funcionamento de 
atividades, índice de 
isolamento é baixo
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Desde fevereiro de 2020, os 
cartórios brasileiros passaram a 
integrar uma rede de instituições 
que atuam no combate à corrup-
ção, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo. A 
entrada em vigor do Provimento 
nº 88, publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em ou-
tubro de 2019, determinou que 
as serventias informem todas as 
operações registradas que levan-
tem suspeitas de alguma dessas 
práticas ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (COAF), 
que fará as investigações cabíveis.

Lívia Carvalho, diretora de Co-
municação do Colégio Registral 
Imobiliário de Minas Gerais (CO-
RI-MG) e oficiala de Registro de 

Imóveis de Pouso Alegre, explica 
que, entre os critérios objetivos 
para comunicação ao COAF, estão 
os pagamentos ou recebimentos 
em espécie acima de R$ 30 mil; 
as transmissões de bens com di-
ferença entre o valor declarado 
e o valor fiscal maior que 100% 
e aquelas realizadas em menos 
de seis meses, com diferença de 
valores superior a 50%; a doação 
de imóveis avaliados acima de 
R$ 100 mil a terceiros, sem vín-
culos familiares; e as operações 
realizadas por pessoas expostas 
politicamente, bem como os fa-
miliares, estreitos colaboradores 
ou pessoas jurídicas de que par-
ticipem, de acordo com a lista 
disponibilizada pelo Siscoaf.

“O Provimento criou mecanis-
mos para evitar que os serviços 
extrajudiciais sejam usados para 
dar aparência de legalidade a 
atos de corrupção e de lavagem 
de dinheiro. Como a transmis-
são da propriedade imobiliária 
é efetivada por meio do registro, 
o Cartório de Registro de Imó-
veis consegue fazer este filtro”, 
diz. E os resultados têm sido 
positivos. Em fevereiro, primeiro 
mês de envio, os cartórios já se 
tornaram líderes em comunica-
ções de suspeitas, com 37.365 
registros. Um trabalho contínuo 
de fiscalização para evitar cri-
mes e diminuir cada vez mais as 
fraudes envolvendo transações 
imobiliárias.

Cartórios contra a corrupção
INFORME PUBLICITÁRIO

período, o percentual de isolamen-
to da população ficou em 47,90%.

“Antes da pandemia, a taxa 
era de 29,15%. Então, podemos 
dizer que, mesmo que não foi o 
essencial, o primeiro decreto teve 
uma adesão. Muitas pessoas acei-
taram. Contudo, essa aceitação 
não durou muito tempo”, detalhou.

Todo o comércio foi reaberto 
em 15 de abril. Durante o período 
em que os estabelecimentos esta-
vam funcionando, a taxa de distan-
ciamento social ficou em 39,20%. 
“Não foi uma queda brusca, o que 
deixa claro que, mesmo com o 
comércio fechado, as pessoas não 
estavam praticando o isolamento”, 
disse.

Uma nova medida restritiva 
foi publicada no dia 19 de junho 
e diversas práticas comerciais 
ficaram suspensas durante qua-
se um mês. Conforme aponta o 
levantamento, durante o segundo 
decreto de fechamento, o nível 
de distanciamento social foi de 
38,25%, menor do que o registrado 
no primeiro decreto.

De acordo com Stefan Vilges 
de Oliveira, a baixa adesão da 
segunda norma pode ser expli-
cada de diversas formas. “Muitos 

comerciantes começaram a sentir 
o peso da dificuldade financeira e 
abriram as lojas de forma irregular 
para conseguir se manter. Além 
disso, a população já começou 
a ficar esgotada pelo tempo de 
pandemia, provocando um au-
mento na mobilidade humana”, 
complementou.

O estudo revelou, ainda, que 
na segunda volta do comércio, 
que aconteceu no dia 17 de julho 
e durou até fevereiro de 2021, a 
adesão do distanciamento social 
foi de 35,68%.

Além disso, a pesquisa tam-
bém analisou a taxa de isolamento 
populacional durante os períodos 
festivos de fim de ano, entre 24 de 
dezembro e 2 de janeiro. Neste 
caso, o nível de distanciamento foi 
de 43,32%, ou seja, maior do que 
o computado no segundo decreto 
da suspensão comercial.

“Não adianta somente decretar 
o fechamento do comércio quando 
não há uma fiscalização rígida e 
um plano melhor elaborado. O 
número de casos e mortes pode 
melhorar, mas não há uma con-
tenção. As pessoas continuaram 
saindo de casa, aglomerando e 
se encontrando. Sendo assim, 

não é só um decreto que irá me-
lhorar a situação. É um conjunto 
de decisões necessárias”, disse o 
epidemiologista.

 � FASE RÍGIDA

Desde o início do mês de feve-
reiro de 2021, a cidade se encontra 
em um colapso na saúde devido ao 
aumento significativo no número 
de casos e mortes confirmadas 
pela Covid-19 e a alta ocupação 
dos leitos de Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTIs). Conforme 
explicou o epidemiologista, Stefan 
Vilges de Oliveira, muitos motivos 
contribuíram para esse cenário.

“Tivemos um relaxamento por 
parte da população em relação 
às medidas de segurança. Muitas 
pessoas fazendo festas, princi-
palmente as de começo de ano, 
muitas não utilizando máscara em 
locais públicos e também a falta de 
fiscalização por parte dos órgãos 
competentes”, frisou.

O anúncio da chegada da 
vacina contra a doença também 
contribuiu para a despreocupação 
dos cidadãos. Para Stefan de 
Oliveira, as pessoas ficaram com 
uma falsa sensação de segurança 

já que acreditam que não é ne-
cessário mais tantas medidas de 
segurança devido à distribuição 
do imunizante.

“É necessário entender que a 
quantidade de pessoas que foram 
vacinadas até o momento não é 
suficiente para controlar a doença 
tanto na cidade quanto no país. O 
vírus ainda está entre nós e a cada 
dia que passa atinge mais vítimas”, 
continuou.

O Município entrou na fase rígi-
da do combate ao coronavírus no 
dia 20 de fevereiro de 2021. Além 
do fechamento das atividades co-
merciais não essenciais, o Comitê 
Municipal de Combate à Covid-19 
deliberou toque de recolher das 
20h às 5h e lei seca desde o dia 
23 de fevereiro.

Stefan de Oliveira acredita 
que essas novas medidas podem 
trazer resultados diferentes ao 
nível de distanciamento social. 
“Esperamos que, dessa vez, as 
pessoas se atentem mais às re-
gras e que a fiscalização seja mais 
intensa. Com isso, a porcentagem 
de isolamento será maior e os nú-
meros de casos e mortes irão cair 
de forma significativa”, concluiu o 
epidemiologista.
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Recomendação pede retorno
imediato do transporte público
 | MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA QUE GREVE NÃO FOI ANUNCIADA PREVIAMENTE 

 � BRUNA MERLIN

A Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor 
em Uberlândia protoco-

lou, na tarde desta sexta-feira 
(5), uma recomendação ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
no Transporte Coletivo Urbano 
(Sindttrurb) pedindo o retorno 
imediato da circulação dos 
ônibus do transporte público, 
que foi paralisada durante ma-
nifestação dos trabalhadores 
nesta sexta. Os funcionários 
pararam as atividades e mani-
festaram contra o parcelamen-
to do salário.

Segundo o promotor Fer-
nando Martins, autor da reco-
mendação, a greve desenca-

deada não cumpriu com aviso 
prévio que deveria ser destina-
do às empresas responsáveis, 
às autoridades e também aos 
usuários do serviço, fazendo 
com que as partes fossem 
pegas de surpresa, impedindo 
a localização dos cidadãos. O 
promotor explicou, ainda, que 
a manifestação é um direito 
dos servidores, contanto que 
não haja prejuízos aos consu-
midores. 

Devido a isso, foi recomen-
dada a retomada imediata do 
serviço. Além disso, foi solici-
tado que todas as limitações e 
barreiras impostas no Terminal 
Central sejam retiradas do 
local. 

O Diário de Uberlândia 
entrou em contato com o Sin-

dicato dos Trabalhadores no 
Transporte Coletivo Urbano 
(Sindttrurb) e o representante, 
Marcio Dulio de Oliveira, in-
formou que a paralisação não 
foi um movimento feito pelo 
Sindicato. “A manifestação foi 
elaborada e executada pelos 
próprios trabalhadores, sem 
nenhuma participação ou orien-
tação do Sindicato”, explicou. 

 � PROTESTO

Funcionários do transporte 
público paralisaram as ativida-
des, na tarde desta sexta-feira 
(5), para protestar contra o 
parcelamento de salários. Para 
manifestar, os motoristas esta-
cionaram os ônibus nas pistas 
e no pátio do Terminal Central. 

Os manifestantes divulga-
ram à imprensa um documento 
enviado pelo Sindicato das Em-
presas de Transporte de Pas-
sageiros do Triângulo Mineiro 
(Sindett) que informava sobre 
o parcelamento do salário 
referente ao mês de fevereiro. 
O informativo constava que o 
pagamento seria feito em três 
datas do mês de março. 

O documento também dizia 
que a medida se dava em razão 
da pandemia do novo corona-
vírus e da queda do número 
de passageiros no transporte 
coletivo na cidade. As empre-
sas afirmam que estão tendo 
dificuldades para cumprir com 
a folha de pagamento dos tra-
balhadores. 

MINISTÉRIO PÚBLICO
DIVULGAÇÃO

Para manifestar, os 
motoristas estacionaram 
os ônibus nas pistas e no 
pátio do Terminal Central
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VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.

Presidente da Câmara 
exonera procurador
 | SUBSTITUTO SERÁ NOMEADO PELO PRESIDENTE NA PRÓXIMA SEMANA

O Diário também procurou 
o ex-procurador da Câmara, 
Tiago Nunes, para que ele se 
posicionasse sobre sua exo-
neração, mas ele disse que 
já havia informado sobre sua 
saída do Legislativo em suas 
redes sociais e que, por ética 
profissional, não iria se mani-
festar em reportagens.

Nas suas redes sociais, 
Tiago Nunes disse que “na 
minha primeira entrevista, as-
sumi o compromisso de não me 
desviar da legalidade, pois tal 
princípio implica subordinação 
completa do agente público à 
lei. Honrei e sempre honrarei o 
referido princípio. Primeiro, por 
uma questão de base moral. 
Segundo, pelo compromisso 
com a cadeira de Direito Ad-
ministrativo na condição de 
professor. Pois o compromisso 
assumido com cada discente 
em prol da moralidade públi-
ca jamais será revogado e/
ou anulado por qualquer dos 
poderes ou pessoa. Isso não 
tem preço”.

 � RECURSO PARA  
A SAÚDE

A Câmara Municipal de 
Uberlândia antecipou, no fi-
nal da tarde de quinta-feira 
(4), à Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, a devolução de 
R$ 1 milhão, para auxiliar nas 
ações de combate à Covid-19 
na cidade. 

Esse recurso será utili-
zado para área da saúde 
na compra de 40 monitores 
multiparâmetros. O equipa-
mento é fundamental para o 
acompanhamento da satura-
ção, frequência respiratória e 
ritmo cardíaco de pacientes 
que estão internados em leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

Proveniente do duodécimo, 
esse recurso devolvido para a 
Prefeitura para contribuir com 
a saúde do Município é uma 
antecipação de possível sobra 
da contingência do exercício 
de 2021 das despesas do 
Poder Legislativo. 

UBERLÂNDIA

FOTO: ARQUIVO DIÁRIO

 � FERNANDO NATÁLIO

O procurador da Câmara 
Municipal de Uberlân-
dia, Tiago Nunes da 

Silva, foi exonerado do cargo 
nesta quarta-feira (5). Deter-
minada pelo presidente da 
Casa, vereador Sérgio do Bom 
Preço (PP), a portaria com a 
exoneração foi publicada no 
O Legislativo, órgão oficial do 
Legislativo municipal. Também 
foram exonerados, na mesma 
data, os outros integrantes da 
Procuradoria Jurídica da Casa 
de Leis. Os substitutos, segun-
do a Diretoria de Comunicação 
da Câmara, serão nomeados 
na próxima semana.

Tiago Nunes, que é mestre 
em direito administrativo, foi 
nomeado para a Procuradoria 
da Câmara há pouco mais 
de um ano, no fim de feverei-
ro, pelo então presidente da 
Câmara, vereador Ronaldo 
Tannus (PL).

A reportagem do Diário 
de Uberlândia tentou contato 
com o presidente da Câmara, 
Sérgio do Bom Preço, mas o 
Legislativo informou que ele 
não iria se manifestar. Disse 
também que a Casa se posi-
cionaria sobre o assunto por 
meio de nota, que foi enviada 
pela Diretoria de Comunicação.

“A Câmara Municipal de 
Uberlândia, participa, a pedi-

do, que as exonerações dos 
integrantes da Procuradoria 
Jurídica na data de ontem, 4 de 
março, foi um ato meramente 
administrativo, pois os cargos 
são de confiança e de livre no-
meação do senhor Presidente. 
Ao longo dos últimos 60 dias, 
várias diretorias e chefes de 
seção, cargos de confiança da 
presidência da Câmara, foram 
trocados, como na Informática, 
Escola do Legislativo, Licita-
ções e Compras e outros. Na 
próxima semana, o vereador 
Sérgio do Bom Preço, presi-
dente, estará promovendo as 
novas nomeações”, cita a nota.

Câmara nomeará 
novo procurador 
na próxima semana
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DATA 1º LEILÃO 22/03/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 23/03/21 ÀS 10H00
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela 
FIDUSSIA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrita no CNPJ sob nº 18.392.964/0001-98, promoverá a venda 
em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente 
on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Jardim América II. Rua Adilson do Carmo Marques, 160 
Lotes nºs 23 e 24 da quadra nº 28. Casa. Áreas totais: Terr. 500,00m² e construção 391,35m². Matr. 91.996 do 2º RI local. Obs.: Consta na citada 
matrícula: Av. 2 - Execução e no R. 8 – Penhora (Processo nº 5006464-53.2017.8.13.0702 em trâmite na 3ª Vara Cível local). O Vendedor responde 
pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital. Ocupada. 
(AF) 1º Leilão: 22/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.500.000,00 2º Leilão: 23/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.100.000,00 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado 
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017 Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponível no site: www.leilaovip.com.br. Para mais informações 
- tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-5252. José Carlos Barbosa - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1057

Acusados de estuprar garota 
de oito anos são presos
 | MENINA FOI ABUSADA PELO PADRASTO E O IRMÃO DELE, EM UBERLÂNDIA
 � IGOR MARTINS

A Polícia Civil (PC) pren-
deu, nesta quarta-feira 
(5), dois irmãos, de 29 

(padrasto) e 24 anos (irmão 
do padrasto), acusados de 
estuprarem uma garota de 
oito anos, enteada de um 
dos suspeitos. O crime teria 
acontecido em Uberlândia, 
em julho de 2020.

Segundo a delegada Lia 
Valechi, o pai da criança 
procurou a Delegacia de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente em Uberlândia, 
noticiando que a garota teria 
relatado a ele sobre o abuso 
sexual. A partir da denúncia, 
a Polícia Civil em Uberlândia 
encaminhou a criança para 
um atendimento de violência 
doméstica no Pronto Socorro 
da Universidade Federal de 

CRIME

Uberlândia (PS-UFU).
De acordo com a delega-

da, no primeiro atendimento 
já ficou comprovada a vio-
lência sexual. “Apesar de ter 
apenas oito anos, foi possível 
constatar que a garota já tinha 
o hímen rompido, e consta-
tamos também uma Doença 
Sexualmente Transmissível 
(DST), no ânus da criança”, 
explicou.

Com isso, a PC deu início 
às investigações para locali-
zar os criminosos. Pouco de-
pois, a polícia constatou que 
os acusados haviam fugido 
para a cidade de Salitre, no 
interior do Ceará. “Repre-
sentei pela prisão preventiva 
e o mandado de prisão foi 
concedido no fim de janeiro. 
Estávamos trabalhando na 
tentativa de localizá-los, atra-

vés de um trabalho intenso 
de investigação”, disse Lia 
Valechi.

Com ajuda da Polícia Mili-
tar (PM) do Ceará, os crimino-
sos foram presos em um sítio 
e levados a Juazeiro do Norte 
(CE). Os autores estão sendo 
encaminhados para Uberlân-
dia e deverão ser entregues 
ao Presídio Jacy de Assis nos 
próximos dias.

POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO

Autores estão sendo 
encaminhados para 
Uberlândia
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WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado 
por CIDADE JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, 
na Avenida dos Jardins, nº 260, sala 10, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 
15.522.298/0001-77 ,faz saber que levará a público faz saber, a todos quanto o 
presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site www.leiloesu-
berlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para 
efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida Suíça n° 
30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o 
seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL e 
fechado JARDIM VERSAILLES, com medidas e confrontações da respectiva 
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA DE 08 MARÇO DE 2021 as 10h00min com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALI-
ZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, 
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO 
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA 08 DE MARÇO DE 2021 as 13h00min com término as 14h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de 
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para 
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 02 de março de 2.020.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

22 04 447,00 m² 191.977 R$ 787.406,67 R$ 685.021,10

“CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM, torna público que solicitou por meio da solicitação via Eco Sistemas 
n° 2020.05.01.003.0003007, Licença de Operação Corretiva, para a atividade de: Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultu-
ra; Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas); Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis de aviação e 
Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura, localizada na Fazenda São 
Vicente e Goiabal, Capão da Caça e Capão da Caça e Buriti - Matrículas 3.192, 3.193, 
3.194, 9.258 e 128.179, Zona Rural, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.” PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coromandel-MG, torna publico a prorrogação do Processo Licitatório de n° 022/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 004/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição 
de recargas de cilindro de oxigênio comum e medicinal e recargas de acetileno, cilindro para oxigeno, 
com fornecimento de cilindros em comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de 
Obras, Serviços Públicos e Transporte e a de Infra Estrutura Rural do município de Coromandel-MG, 
com reserva de itens para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno porte e 
Microempreendedor Individual, para o dia 18/03/2021 as 09:00 hs. MOTIVO: Retificação do Edital. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 05 de março de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob Credicopa

CNPJ Nº 71.297.899/0001-02 - NIRE Nº: 31400006966
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste 
Mineiro Ltda. — Sicoob Credicopa, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados 
desta cooperativa, que nesta data são de número 12.801 (doze mil, oitocentos e um), em pleno gozo 
de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2021 e 
por sua sede não comportar, se realizará no Salão de Festas House Fest, situado à Avenida Fátima 
Porto nº 4750, bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas-MG, em primeira convocação às 17h, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para 
instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 18h, no mesmo dia e local, com 
a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quorum 
Legal” a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19h, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do 
Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020;
b) Destinação do resultado do exercício de 2020;
c) Uso e aplicação do FATES;
d) Eleição para os Conselhos de Administração e Fiscal;
e) Alteração no Plano de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria 
Executiva;
f) Fixação das metas financeiras para o exercício 2021 e aprovação do pagamento de Participação nos 
Lucros e Resultados aos funcionários e gratificação ao Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva;
g) Fixação dos honorários e gratificações do presidente e vice-presidente do Conselho de Administra-
ção; cédula de presença e gratificações dos conselheiros administrativos e fiscais;
h) Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e encargos sociais dos 
membros da Diretoria Executiva;
i) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.
Observações:
 1. A eleição realizar-se-á, por sua sede não comportar, no Salão de Festas House Fest, 
situado na Avenida Fátima Porto nº 4750, bairro Cônego Getúlio, na cidade de Patos de Minas/MG, no 
dia 06 de abril de 2021, com início às 20h (vinte horas) e com duração máxima de 2 (duas) horas 
ininterruptas no dia marcado para a realização da eleição, podendo ser encerrada num prazo menor, 
desde que todos associados presentes e com direito a voto tenham votado ou, no caso do registro de 
apenas uma chapa, a eleição será dada por aclamação.
 2. De acordo com Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 n° 130 e 131, de 3 
de março de 2021 publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 04 de março de 2021, 
a cidade de Patos de Patos de Minas está com reuniões suspensas com objetivo de garantir segurança, 
evitando-se aglomerações que possam disseminar o COVID-19. Diante disso, a Assembleia Geral 
Ordinária do Sicoob Credicopa que seria realizada em 15 de março de 2021 conforme edital de 
convocação publicado no dia 19 de dezembro de 2020 nos jornais O Tempo, Folha Patense, Jornal de 
Patrocínio, Jornal de Uberaba e Diário de Uberlândia, foi adiada até a normalização da atual situação. 
Sendo a mesma remarcada para o dia 06 de abril de 2021 no endereço Avenida Fátima Porto nº 4750, 
bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas-MG em 1ª, 2ª 3ª chamadas nos seguintes horários: primeira 
às 17h; segunda às 18h e terceira e última chamada às 19h.

Patos de Minas - MG, 06 de março de 2021. 
Ronaldo Siqueira Santos

Presidente do Conselho de Administração

OBJETO: Aquisição de matérias de expediente (pasta suspensa. Caixa para arquivo,
cl ips, envelopes , fi ta adesiva, lápis, caneta esferográfica e outros) para
desenvolvimento das atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Uberlândia.A
Diretoria de Compras, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aberta até às 09:00 horas do dia 24/03/2021, 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, 04
de março de 2021.Monica Maria Costa.Mat. 10.473-6.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares e insumos (sets de infusão
ACCU check flexlink 10/60 c/10 cânulas + 10 cateters; álcool swab 70%; cânula
flexlink 6mm ACCU check, caixa com 10 unidades e outros), para cumprimento de
decisões judiciais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
24/03/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  05
de março de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 043/2021 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA CRITÉRIO DE JULGAMENTO

"MENOR PREÇO POR ITEM"

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

Doce Mineiro Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM, por meio do Processo Administrativo nº 2046/2005/004/2014, Licença de 
Operação Corretiva, para as atividades Fabricação de produtos de laticínios, exceto 
envase de leite fluído, resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou 
envase de leite fluído e Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revende-
dores de combustíveis de aviação no município de Canapolis/MG, válida pelo prazo de 08 
anos, condicionada ao cumprimento do Plano de Controle Ambiental.
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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 . 

A economia brasileira conheceu o seu 
Produto Interno Bruto (PIB) referente ao 
quarto trimestre e o acumulado do ano 
de 2020. O resultado mostra uma visível 
recuperação no 4º tri que seria animado-
ra se não fosse o turbilhão de problemas 
que o Brasil se encontra enfrentando nos 
primeiros meses de 2021 e que parecem 
deixar claro que a recuperação ficará para 
o 2º semestre ou para 2022. Mas não é 
o curto prazo que pretendo dissertar hoje, 
é preciso ler o resultado das contas na-
cionais de 2020 à luz de uma perspectiva 
mais longa e tentar extrair algumas lições 
e soluções para o futuro.

Em 2020, a queda acumulada da ati-
vidade foi de 4,1%, se não a maior, talvez 
uma das maiores da série histórica, que 
tem início em 1901. Recortando o perío-
do histórico recente da economia bra-
sileira entre 1998 e 2020, período que 
compreende os governos FHC II, Lula I e 
II, Dilma I e II, Temer e Bolsonaro, a va-
riação trimestral do PIB [1] neste período 
teve média igual a 1,97%. Quando se re-
pete o mesmo exercício, no entanto, para 
a década 2011 – 2020, a média do PIB cai 
para 0,29% ao trimestre (e ao ano). Tem-
-se, portanto, uma primeira evidência de 
que a economia brasileira se encontra em 
uma armadilha do baixo crescimento. Se 
a população cresceu em termos anuais a 
uma taxa média de 0,83% nesta década, 
o leitor já deve ter se convencido que o 
PIB per capita brasileiro diminuiu nesta 
década.

Em termos de crescimento econômico, 
o Brasil está em seu pior momento dos úl-
timos 120 anos. No período mais recente, 
o país foi acometido por três graves crises 
econômicas, conforme é possível ver no 
Gráfico 1. A primeira crise, importada do 
colapso financeiro americano após o sub-
prime, teve início no 3º tri de 2008, vale 
no 1º tri de 2009 de forma que no 1º tri de 
2010 a economia brasileira já havia supe-
rado o período crítico e apresentava um 
crescimento de 9,2% naquele trimestre. 
Isto é o que os economistas chamam de 
recuperação em V. A segunda crise não 
teve influência externa, erodiu no país 
no 1º trimestre de 2014, apresentou um 
longo período consecutivo de quedas até 
seu vale, no 4º tri de 2015, de forma que 
a economia nunca mais voltou a apresen-
tar taxas de crescimento semelhantes ao 
pré-crise, tendo o seu melhor momento a 
partir do 4º trimestre de 2017, quando o 

produto crescia a uma modesta taxa de 
2,1% ao ano frente aos 3,4% verificados 
no trimestre imediatamente anterior desta 
crise. Finalmente, o terceiro ciclo recessi-
vo da economia brasileira neste período é 
o do coronavírus, que teve início, segun-
do o Gráfico 1, no 4º trimestre de 2019, 
atingindo o seu vale no 2º tri de 2020 e 
rodando a uma taxa de -1,9% no 4º tri de 
2020, último período da amostra para o 
qual ainda se tem dados. 

Em outras palavras, a análise dos ci-
clos econômicos mostra que a economia 
brasileira ainda não havia se recuperado 
da última crise, que havia sido demasia-
damente longa e profunda, quando foi 
acometido pela nova crise. Isto traz im-
pactos profundos sobre inúmeras variá-
veis como emprego, bem-estar social, 
desenvolvimento humano, desigualdades 
sociais, entre outros fatores. Para agra-
var a situação, as políticas tradicionais de 
controle de demanda de curto prazo es-
tão, praticamente, esterilizadas. A política 
monetária pelo vetor da taxa de juros que 
atingiu o seu mínimo histórico no período 
recente, já a política fiscal segue sofrendo 
do crescimento compulsório do gasto e da 
dívida pública que inviabiliza qualquer in-
tenção de construir uma nova política de 
investimentos.

Mas o elemento mais grave está con-
templado na linha vermelha do Gráfico 1, 
em que apliquei um Filtro de Hodrick Pres-
cott para separar nos dados do PIB, o que 
é a sua variação trimestral e o que é a sua 

tendência de longo prazo. E o que se vê 
é uma redução da capacidade de crescer 
a longo prazo da economia brasileira que 
apresentava uma média de 4% no final da 
década de 2000, despencando para próxi-
mo de 0% no final da década de 2010. Isto 
significa que, na ausência de choques no-
vos e positivos, o Brasil está condenado 
a uma trajetória medíocre de crescimento 
nesta década que se inicia em 2021.

Reverter uma tendência de longo pra-
zo requer um esforço em termos de coor-
denação, planejamento e liderança. É 
preciso salientar que isto vai muito além 
da mera agenda de equilíbrio das contas 
públicas. No Longo prazo, a economia se 
comporta de acordo com sua capacidade 
de acumular, de forma agregada, capital 
físico e humano. A acumulação de capi-
tal físico depende de segurança jurídica, 
marco regulatório adequado, manutenção 
das taxas de juros em níveis civilizados e 
de bons projetos. A acumulação de capi-
tal humano depende de um esforço, em 
todos os níveis de governo e também da 
iniciativa privada de aumentarem a esco-
laridade média dos brasileiros e também 
sua qualidade. Isto, no entanto, não pro-
duz efeitos de curto prazo, quando a ten-
dência de baixo crescimento da economia 
brasileira está condenada à mediocrida-
de. Porém, se um esforço neste sentido 
tiver início já, é possível terminar a década 
que acaba de começar em condições mui-
to melhores.

 A ARMADILHA DO BAIXO CRESCIMENTO: UMA AVALIAÇÃO ENTRE 1998 E 2020

� POR BENITO SALOMÃO, DOUTORANDO EM ECONOMIA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

ARTIGO DO LEITOR Caso também queira ter seu artigo publicado, envie o texto para o 
e-mail redacao@diariodeuberlandia.com.br 

  GRÁFICO 1 – PIB BRASIL (VARIAÇÃO % TRIMESTRAL FRENTE A IGUAL PERÍODO DO ANO ANTERIOR) E TENDÊNCIA DE LONGO PRAZO
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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Direito de 
se tratar a 
dependência 
química

Todas as pessoas, de am-
bos os sexos e em qualquer 
faixa etária, podem ser afeta-
das, em algum momento, por 
problemas de saúde mental 
ou dependência química, de 
maior ou menor gravidade. 
Aqui, no “Papo Saudável”, já 
falamos sobre algumas dessas 
“disfunções” como TOC (Trans-
torno Obsessivo Compulsivo), 
depressão infantil, síndrome de 
Burnout, síndrome do pânico. 
Enfim, uma coisa em comum 
entre as pessoas que sofrem 
com transtornos mentais ou 
dependência química é, muitas 
vezes, a incompreensão, julga-
mento, exclusão e até mesmo a 
marginalização, devido a falsos 
conceitos ou pré-conceitos er-
rados, além de absurdos que, 
aliados à discriminalização, 
aumentam os sintomas do pro-
blema e, em muitas ocasiões, 
podem levar até ao suicídio. 
Todo mundo PRECISA ter 
consciência de que ninguém 
escolhe ter um transtorno men-
tal, a sociedade deve ter noção 
de que pessoas com proble-
mas mentais não são pregui-
çosas, não estão com sintomas 
frutos da imaginação, são tão 
inteligentes quanto às pessoas 
que não apresentam nenhum 
transtorno... Ah, outra coisa 
importantíssima de se saber é 
que, mesmo nos casos mais 
graves, é possível controlar e 
reduzir os sintomas por meio 
de medidas de reabilitação e 
tratamentos característicos. 
Lembrando que a recupera-
ção é mais efetiva e rápida 
quanto mais precocemente o 
tratamento for iniciado, pois 
as doenças mentais têm cura 
sim, outras são tratáveis com 
tratamentos específicos. 

Outra matéria sobre a rea-
bilitação e a melhora na evo-
lução desses problemas é o 
imprescindível acolhimento das 
unidades de atenção à saúde 
com esses pacientes e seus fa-
miliares. Afinal, essa estratégia 

do acolher é uma importante e 
fundamental ferramenta para a 
identificação das necessidades 
assistenciais que visam aliviar 
o sofrimento e planejam inter-
venções medicamentosas ou 
terapêuticas, se e quando ne-
cessárias, conforme cada caso. 
Os indivíduos em situações de 
crise tem o direito de serem 
atendidos em qualquer serviço 
da Rede de Atenção Psicosso-
cial. Ou seja, várias unidades 
com finalidades distintas, mas 
todas com o objetivo de pro-
mover ações que busquem o 
fortalecimento, a inclusão e o 
exercício de direitos de cidada-
nia como trabalho, habitação, 
educação, cultura, segurança e 
direitos humanos dos pacientes 
e de suas famílias. Tudo de 
forma integral e gratuita, pela 
rede pública de saúde, como 
os Centros de Atenção Psicos-
social (CAPS) que existem no 
país, onde é oferecido o atendi-
mento próximo da família com 
assistência multiprofissional e 
cuidado terapêutico conforme 
o quadro de saúde de cada 
pessoa. 

Além do atendimento inte-
gral e gratuito, são garantidos 
outros direitos aos pacientes 
com transtornos mentais ou 
dependência química, como o 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) que, na verdade, 
é a garantia de um salário mí-
nimo mensal ao idoso acima 
de 65 anos ou à pessoa com 
deficiência de qualquer idade 
com impedimentos de natu-
reza física, mental, intelectual 
ou sensorial de longo prazo 
(aquele que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 2 anos), 
que o impossibilite de partici-
par de forma plena e efetiva 
na sociedade, em igualdade 
de condições com as demais 
pessoas.

Mediante lei federal, é ga-
rantido “O Programa de Volta 
para Casa”, que é a reintegra-
ção social das pessoas com 
longo histórico de hospitaliza-
ção. O Programa é a reivindica-
ção do movimento da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. Por 
meio do pagamento mensal 
de um auxílio-reabilitação aos 

beneficiários, o objetivo é con-
tribuir efetivamente para o pro-
cesso de inserção social dos 
pacientes com longa história de 
internações em hospitais psi-
quiátricos. Para receber esse 
auxílio-reabilitação, a pessoa 
deve ser egressa de Hospital 
Psiquiátrico ou de Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiqui-
átrico, além de ter indicação 

para inclusão em programa 
municipal de reintegração so-
cial. O Programa possibilita a 
ampliação da rede de relações 
dos usuários, assegurando o 
bem estar global e estimulando 
o exercício pleno dos direitos 
civis, políticos e de cidadania, 
uma vez que prevê o pagamen-
to do auxílio-reabilitação.

Além do atendimento integral 
e gratuito, são garantidos 
outros direitos aos pacientes 
com transtornos mentais 
ou dependência química, 
como o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) que, 
na verdade, é a garantia de 
um salário mínimo mensal 
ao idoso acima de 65 anos 
ou à pessoa com deficiência 
de qualquer idade com 
impedimentos de natureza 
física, mental, intelectual 
ou sensorial de longo prazo 
(aquele que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 2 
anos), que o impossibilite de 
participar de forma plena 
e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições com 
as demais pessoas.
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Moderna confirma 13 mi de  
doses da vacina para o país
 | PROMESSA DA COMPANHIA É GARANTIR 1 MILHÃO DE DOSES ATÉ JULHO

 � AGÊNCIA BRASIL

Em reunião com o Ministé-
rio da Saúde nesta sexta-
-feira (5), a farmacêutica 

Moderna confirmou que poderá 
ofertar ao Brasil 13 milhões 
de doses de vacina contra 
covid-19 em 2021. Também 
foi discutido o cronograma de 
entrega dos imunizantes.

A promessa da companhia 
é garantir 1 milhão de doses 
até julho, e iguais quantias nos 
meses de agosto e setembro. 
Entre outubro e dezembro 
seriam disponibilizados os 10 

milhões de doses restantes.
Em comunicado do minis-

tério após o encontro, o secre-
tário executivo da pasta, Élcio 
Franco, declarou que a posição 
apresentada pela empresa deu 
“segurança” para avançar na 
negociação e na assinatura do 
contrato.

De acordo com o secretário 
executivo, a negociação entra-
rá agora na fase final. A minuta 
do contrato deverá ser elabora-
da para que o termo possa ser 
assinado pelas duas partes, 
concretizando a aquisição.

Franco lembrou que para a 

aplicação da vacina e o paga-
mento pelas doses é preciso 
que a vacina obtenha a autori-
zação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

 � CORONAVAC

A Anvisa aprovou a mu-
dança do volume do frasco da 
vacina CoronaVac, produzida 
a partir de uma parceria entre 
o Instituto Butantan e a farma-
cêutica chinesa Sinovac.

O frasco utilizado atualmen-
te tem capacidade para 6,2 
mililitros (ml) de líquido. Mas a 

agência autorizou o uso de um 
novo recipiente com 5,7 ml. A 
decisão foi motivada por um 
pedido do Instituto Butantan 
para evitar desperdício.

Cada frasco da vacina con-
tinua contendo dez doses, con-
forme aprovado na autorização 
de uso emergencial emitida 
pela Anvisa e na bula da va-
cina. A mudança foi solicitada 
porque o Instituto identificou 
que, em vez das dez doses 
previstas, com o volume atual é 
possível tirar 11 ou até mesmo 
12 doses, situação esta detec-
tada em 92,8% dos lotes.

COVID-19
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Moderna negocia 
fornecimento de 
vacinas para o Brasil
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Minas domina a 1ª fase 
da Superliga Masculina
 | ESTADO TERÁ QUATRO REPRESENTANTES NOS PLAYOFFS DA COMPETIÇÃO

 � IGOR MARTINS

A primeira fase da Super-
liga Masculina de Vôlei 
acaba neste final de se-

mana, mas já é fato que Minas 
Gerais dominou a competição. 
Com quatro classificados para 
os playoffs, o Estado é o que 
terá mais representantes na 
fase eliminatória da competi-
ção, com Sada/Cruzeiro, Minas 
Tênis Clube, Montes Claros 
América Vôlei e o Azulim/Ga-
barito/Uberlândia.

O melhor time do torneio 
é, até o momento, o Cruzeiro. 
Em 21 jogos disputados, os 
cruzeirenses venceram 20 
e perderam apenas um. Na 
competição toda, o clube da 
capital mineira perdeu apenas 
oito sets, e venceu 62, recorde 
entre os times da Superliga 
Masculina.

O Minas Tênis Clube, onde 
joga o uberlandense Henrique 

Honorato, filho do treinador 
Manoel Honorato, também fez 
bonito na primeira fase da com-
petição. Na quarta colocação, o 
time de Belo Horizonte tem 16 
vitórias e cinco derrotas em 21 
confrontos. Nos playoffs, é pro-
vável que os mineiros encarem 
o Apan/Eleva/Blumenau, que 
está na quinta posição.

Na sexta colocação vem o 
Montes Claros América Vôlei. 
O time conquistou 27 pontos 
até o momento e tem nove vi-
tórias e 12 derrotas na competi-
ção. Caso mantenha a posição, 
os mineiros devem encarar o 
Vôlei Renata nos playoffs da 
Superliga.

Por fim, o Azulim/Gabarito/
Uberlândia garantiu vaga nos 
playoffs do campeonato pela 
primeira vez na história. O time 
comandado por Manoel Hono-
rato tem campanha parecida 
com a do Montes Claros. Até 
o momento, também são 27 
pontos em 21 confrontos, com 

VÔLEI

CLASSIFICAÇÃO

Time Pontos

Sada/Cruzeiro* 60

EMS Taubaté Funvic* 52

Vôlei Renata* 48

Minas Tênis Clube* 44

Apan/Eleva/Blumenau* 30

Montes Claros América Vôlei* 27

Azulim/Gabarito/Uberlândia* 27

Vôlei UM Itapetininga* 26

Vedacit Vôlei Guarulhos 21

SESI SP 17

Caramuru Vôlei 13

Pacaembu Ribeirão 10

* GARANTEM VAGA NOS PLAYOFFS

nove vitórias e 12 derrotas. En-
tretanto, o clube uberlandense 
tem menos sets vencidos e um 
set perdido a mais, por isso, 
ocupa a sétima colocação nes-
te momento.

Última rodada da Superliga 
Masculina de Vôlei para os 
mineiros:

• Vôlei UM Itapetininga x Azu-
lim/Gabarito/Uberlândia (6/3, 
às 16h30)

• Minas Tênis Clube x Montes 
Claros América Vôlei (6/3, às 
20h)

• EMS Taubaté Funvic x Sada/
Cruzeiro (6/3, às 19h)

Uberlândia joga por uma 
melhor colocação na 
tabela neste sábado (6)

AGÊNCIA I7/SADA CRUZEIRO
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
02 A 06 DE MARÇO DE 2021

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

CASAS

JARDIM HOLANDA -  vendo uma 
casa 3/4, duas suítes, sala am-
pla, cozinha, área de serviços 
ampla, 1 cômodo de despejo. 
Valor R$ 480.000,00. Tratar 
com Gledes 34 99663-1321/ 34 
99154-3601. 

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.

OPORTUNIDADE

COSTUREIRA -  contrata- se 
costureiras com prática em ma-
quinas reta, overloque e pes-
pontadeira. Oferece salário, vale 
alimentação e vale transporte. 
Falar com Joana 34 98862-5548/ 
34 3216-6305.
SERVIÇOS GERAIS -  precisa -se 

de um rapaz ou senhor para 
trabalhar em uma fazenda em 
serviços gerais leve, que tenha 
animo e disposição. Tratar 34 
99145-1304 / 34 99696-6667
Estágio De Atendimento - R$ 
742,00 (Mês), Estágio, Uberlândia 
Empresa No Segmento Clinico 
Contrata Estagiário De Adminis-
tração Auxiliar No Atendimento 
Presencial E Por Telefone, Anotar 
E Transmitir Recados, Apoio As 
Funções De Recepção E Tarefas 
De Apoio Administrativo. Requi-
sitos: Cursando Administração E 
Ter Conhecimento No Pacote Of-
fice, Benefícios:vale Transporte. 
Enviar curriculo para: consulto-
riarh@fundacaocdl.org.br
Caixa Em Loja De Material De 
Construção - R$ 1.500,00 (Mês), 
Clt, Uberlândia. Empresa No Seg-
mento De Material De Constru-
ção Contrata Caixa:atendimento 
Ao Cliente, Receber E Processar 
Pagamentos Por Diversos Meios, 
Gerar Nf, Operar Sistema In-

terno, Entre Outras Atividades 

Inerentes.horário: Segunda À 

Sexta 08:00 Às 18:00 (Horário 

De Almoço 11:30 Às 13:00) E Sá-

bado 08:00 Às 13:00.Requisitos: 

Experiência Na Função;Experi-

ência Com Software.benefícios:-

vale Transporte. Enviar curriculo 

para: consultoriarh@fundacaoc-

dl.org.br

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 (geladei-

ra, fogão, micro-ondas, lawado). 

Faça contato 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. 

• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital
• 50 mil Seguidores nas Redes Sociais

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!
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Cultura em Casa exibe 
atrações no fim de semana
 | PORTAL EXIBIRÁ APRESENTAÇÕES MUSICAIS E DE DANÇA NO SÁBADO E DOMINGO

 � DA REDAÇÃO

Música, dança, artesana-
to, teatro e apresenta-
ções circenses. Essas 

e outras modalidades artísticas 
e culturais podem ser confe-
ridas em uma programação 
especial preparada pela Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
por meio da plataforma “Cultura 
em Casa”, durante todo o mês 
de março.

Neste fim de semana, o 
espaço está aberto para a di-
vulgação de diversos tipos de 
projetos selecionados no final 
de 2020, por meio dos editais 
do Município de Uberlândia e 
viabilizados com recursos da 
Lei Aldir Blanc, criada com o 
objetivo de auxiliar a classe 
artístico-cultural durante a 

pandemia da Covid-19.
Para aproveitar as apresen-

tações, basta entrar na seção 
“Programação de apresenta-
ções - Lei Aldir Blanc”, cons-
tante no “Cultura em Casa”, 
que faz parte do Portal da 
Prefeitura de Uberlândia. Nes-
te final de semana, as opções 
disponíveis abrangem música, 
teatro e circo. Veja abaixo o 
que está previsto para sábado 
(6) e domingo (7).

 � AÇÃO EMERGENCIAL

Batizada de Lei Aldir Blanc, 
a lei federal nº 14.017 foi san-
cionada em junho do ano pas-
sado como uma ação emer-
gencial voltada ao setor cultural 
em meio à calamidade pública 
decorrente da pandemia de 
Covid-19.

A iniciativa possibilitou que 
os municípios abrissem editais 
para que artistas locais pu-
dessem captar recursos para 
incentivo às produções e ati-
vidades artístico-culturais por 
meio de dois tipos de ações: 
uma que proporcionou o pa-
gamento de subsídio mensal a 
105 espaços artísticos culturais 
e outra que contemplou proje-
tos culturais e bolsas de estudo 
para o segmento.

Em Uberlândia, foram aber-
tos quatro editais e mais de 500 
artistas foram selecionados 
no ano de 2020 para receber 
o auxílio financeiro. A análise 
foi feita conjuntamente pelo 
Conselho Municipal de Políti-
ca Cultural e o Comitê Gestor 
Municipal das Ações Emergen-
ciais da Lei Aldir Blanc.

Veja a programação pre-
vista para este fim de se-
mana:

Sábado (6)

MÚSICA
• 1º Show Live Com A Ban-

da Puro Prazer
• Raiz Brasil
DANÇA
• Apresentação De Kizomba
PRODUÇÃO CULTURAL
• Fundinho Festival - Vídeos

Domingo (7)

MÚSICA
• O Retorno
PRODUÇÃO CULTURAL
• Fundinho Festival - Vídeos

APRESENTAÇÕES
SECOM/PMU

Produção cultural do 
‘Fundinho Festival’ é um 
dos destaques da vez

SÁBADO
06 DE MARÇO DE 2021
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Empoderamento 
feminino: você 
sabe aplicá-lo no 
dia a dia?

Bom dia!
 
Aproveitando o Dia Inter-

nacional da Mulher, nada mais 
oportuno do que falar (mais e 
mais) sobre o “empoderamen-
to” feminino.

E o que vem a ser “empo-
deramento feminino”?

O empoderamento feminino 
diz respeito a incentivar cada 
mulher a encontrar dentro de 
si o seu poder. É reconhecer e 
fortalecer o papel individual das 
mulheres na sociedade. Ele é 
um dos pilares do feminismo e 
é fundamental para o desen-
volvimento de uma sociedade 
mais justa e igualitária entre os 
gêneros.

O termo empoderamento 
vem do inglês, empowerment. 
Ele ganhou força nos últimos 
anos devido aos movimentos 
feministas nas redes sociais. 
Apesar disso, ainda é bastante 
difícil aplicar o empoderamento 
em nosso dia a dia devido ao 
machismo que nos cerca. Por 
isso, trouxe esse guia sobre 
o assunto para você colocar 
em prática e “se empoderar” e 
“empoderar”  outras mulheres.

Uma mulher empoderada 
conhece a si mesma. Conhece 
suas vontades, seus limites, 
seu corpo, seus planos e so-
nhos. É ser paciente consigo 
mesma e compreender o seu 
processo de desconstrução e 
crescimento pessoal.

Assim, ser uma mulher 
empoderada é ser uma mulher 
que reconhece o seu papel e a 
sua importância na sociedade 
e na vida de outras pessoas.

É respeitar as outras mulhe-
res, independente do estilo de 
vida que elas levam. É encora-
já-las, apoiá-las e ajudá-las a 
descobrirem o seu poder como 
mulher.

Ser uma mulher empode-
rada é tomar suas próprias 
decisões respeitando suas 
vontades. É colocar-se no lugar 
de outra mulher e não julgá-la,  

praticando a sororidade.  Du-
rante o processo de empode-
ramento, a mulher aprende a 
respeitar as diferenças físicas, 
culturais, raciais e sociais de 
forma que valoriza cada mulher 
e aprende a entender a repre-
sentatividade de cada uma.

Dessa maneira, o empode-
ramento, ao ser colocado em 
prática, contribui para o au-
mento da autoestima feminina 
e para uma vida melhor entre 
as mulheres.

Pensando em uma socie-
dade mais igualitária que gere 
frutos positivos na economia, 
na política e no dia a dia das 
pessoas, a ONU, Organização 
das Nações Unidas, criou os 
Princípios do Empoderamento 
Feminino.

Liderança: busca estabe-
lecer liderança corporativa 
sensível à igualdade de gênero 
no mais alto nível. Ou seja, que 
as escolhas dos líderes em 
uma organização seja justa e 
igualitária.

Igualdade de oportunidade, 
inclusão e não discriminação: 
incentiva o tratamento igualitá-
rio entre os gêneros. Homens 
e mulheres devem ser tratados 
de forma justa no trabalho com 
o mesmo respeito, incentivos e 
benefícios.

Saúde, segurança e fim da 
violência: ele visa garantir a 
segurança e o bem-estar dos 
homens e mulheres no merca-
do de trabalho.

Educação e Formação: de-
ve-se promover a educação e 
a capacitação profissional para 
as mulheres.

Desenvolvimento empre-
sarial e prática das cadeias de 
fornecedores: apoiar o empre-
endedorismo feminino através 
da escolha dos fornecedores.

Liderança Comunitária e 
Engajamento: promover polí-
ticas voltadas à comunidade e 
ao ativismo social a fim de pro-
mover a igualdade de gêneros.

Acompanhamento, medição 
e resultado: incentiva as em-
presas e organizações a gerar 
relatórios sobre os progressos 
em busca da igualdade de 
gênero.

Ao seguir esses princípios, 

a instituição caminhará mais 
facilmente para o empodera-
mento feminino, contribuindo 
para um mercado de trabalho 
mais justo e igualitário.

Muitas estudiosas e escri-
toras realizaram trabalhos e 
pesquisas sobre o tema e como 
aplicá-lo no dia a dia. Existe 
uma lista extensa livros que 
ajudarão você a compreender o 
empoderamento e como se tor-
nar uma mulher empoderada. 
Os livros tratam desde ensinar 
crianças a ser feministas até a 
empoderar mulheres negras. 
Todos escritos por mulheres, 
que irão ajudar você a entender 
o que é o empoderamento fe-
minino e como ele pode mudar 
a sociedade e transformar o 
mundo. Por exemplo, Empo-
dere-se: 100 Desafios Femi-
nistas Para Reconhecer Sua 
Própria Força e Viver Melhor, 
de Maynara Fanucci; Nada é 
mais forte do que uma mulher 
destruída que se reconstruiu – 
Hannah Gadsby; Não se nasce 
mulher, torna-se. – Simone de 
Beauvoir.

Finalizando, deixo algumas 
frases para reflexão:

“Mulheres, esqueçam a 
competição, não somos rivais, 
somos a revolução”.

“Numa sociedade que lucra 
com a nossa insegurança, 
gostar de si mesma é um ato 
de rebeldia”.

“Não sou livre enquanto 
outra mulher for prisioneira, 
mesmo que as correntes dela 
sejam diferentes das minhas”. 

“Existem mulheres fortes e 
existem mulheres que ainda 
não descobriram sua força”.

“Eu nunca me considerei 
feminista, mas não acredito 
que se possa ser mulher nesse 
mundo e não ser uma”. – Oprah 
Winfrey

“Dizem por aí que a gente 
tem que  ver para crer. Já que é 
assim, procure o espelho mais 
próximo e comece a acreditar 
em você mesma”.

“Na força da luta, revelo a 
mulher que sou”.

“Mulheres fortes puxam as 
outras pra cima”.

Frases como essas podem 
despertar a vontade de empo-
derar outras mulheres e até 
mesmo de se empoderar. Elas 
podem ser o ponto de partida 
para a luta pela igualdade.

Como você viu, o empode-
ramento feminino é extrema-
mente importante para o femi-
nismo. Não existe feminismo 
sem empoderar as mulheres, 
sem ajudá-las a reconhecer 
o seu poder, o seu papel. Ele 
deve estar presente na nossa 
rotina, seja no trabalho, em 
casa ou nos relacionamentos… 
Empoderar é preciso, sempre!

Feliz Dia Internacional da 
Mulher! Todos os dias!

O termo empoderamento vem 
do inglês, empowerment. Ele 
ganhou força nos últimos 
anos devido aos movimentos 
feministas nas redes sociais. 
Apesar disso, ainda é bastante 
difícil aplicar o empoderamento 
em nosso dia a dia devido ao 
machismo que nos cerca. Por 
isso, trouxe esse guia sobre 
o assunto para você colocar 
em prática e “se empoderar” e 
“empoderar”  outras mulheres
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PALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

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

Solução

BANCO 39

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

CA
PORTFOLIO

PIERCING
ESMAECER
RPAAIPO
AAANAT

PIRADOOA
TLESAD

TAPARLAO
LANAGLE
ISCAUFC

SACADORI
NABOEND
ALOESMO

Espécie de
pasta para

guardar
trabalhos

A música
principal
da trilha
sonora

(?)
Angelico,

pintor
sacro 

Índico,
Pacífico e
Atlântico

Monstro
como o
Shrek
(Cin.)

Adorno
colocado

no umbigo

Adoidado; 
amaluca-

do
Que está
acamado

Cobrir 
(a panela) 

(?), O
ETeimoso, 
série de co-
média (TV)

(?)-Tsé,
criador do
Taoismo

Engodo
utilizado
na pesca

Aquele
que retira
dinheiro
da conta

Organiza
eventos
de MMA

Nívea
Maria,
atriz

brasileira

Raiz de
cor roxa

ou branca

"The (?)",
frase final
de filmes

Palavra
dita ao

testar mi-
crofones

A (?): sem 
funda-
mento

Leda (?), 
apresen-
tadora 

Término

Causa
danos 

Blaise (?),
filósofo

Anatomia
(abrev.)

Fileira

Erva de
sopas

Inclinado
(o barco)

Seduz;
envolve

Sem
aptidão

Contrair 

"Madame
Butterfly"

Perder a
cor 

Recibo
emitido

por autô-
nomos
(sigla)

Vogais de
"soar"

Em algum
lugar

3/alf — end — fra. 6/pascal. 8/piercing.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

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

Sua autoconfiança irá encontrar razão para 
crescer. A verdade vai vir tranquilamente sobre 
alguém que você conhece.

Você está pronto para fazer a paz com todos 
hoje. Você estará bem acompanhado. Tenha 
cuidado antes de embarcar em atividades físi-
cas, você pode se ferir sem querer.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você vai precisar relaxar. Você poderia aprovei-
tar isso para dar um passo atrás.

Suas ideias estão tomando forma, você vai re-
ceber reconhecimento e isso vai aumentar sua 
autoestima. Você vai estar muito ativo e isso o 
deixará esgotado.

Você vai parecer mais profundo para as pes-
soas que o cercam, o que é a chave para seu 
sucesso hoje. Você está muito preocupado com 
os outros, dê-se uma pausa.

A clareza das suas ideias vai fazer você ganhar 
alguns fãs e você defenderá a sua causa com 
energia.

Você vai ser mais compreensivo e mais sensí-
vel às considerações dos outros. É hora de se 
aproximar de quem você ama.

Não leve tudo tão a sério. Você leva tudo ao pé 
da letra, o que é uma pena. Você está esgo-
tando suas energias. Modere-se antes de não 
saber mais o que pensar.

Não force as coisas. Este sentimento de isola-
mento não vai durar. Mantenha-se fiel a si mes-
mo. Não há preocupações maiores em vista e 
sua forma está relativamente boa.

Você está se sentindo mais sociável e aberto às 
ideias de outras pessoas, com uma perspectiva 
mais otimista. No entanto, não imponha as suas 
ideias sobre os outros.

Você vai descobrir alguns truques que faci-
litarão a convivência com as pessoas que o 
rodeiam. Mantenha-se fiel a si mesmo sem se 
irritar.

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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A nova variante 
do coronavírus 
está nos 
devastando!

 
O ritmo de disseminação 

do novo coronavírus foi sur-
preendentemente alto desde o 
início deste ano! Dados oficiais 
mostram que o número diário 
de novos casos e de óbitos 
em nossa cidade aumentou 
progressivamente desde o 
início do ano. Nos últimos dias, 
a cidade de Uberlândia bateu 
recordes negativos sucessi-
vamente. Chegamos a ter, em 
um só dia desta semana, 26 
novos óbitos em decorrência 
da COVID-19. Foram mais de 
580 casos novos casos confir-
mados num só dia da semana! 
Estivemos com mais de 800 
pacientes internados, sendo 
que 300 deles estavam sendo 
tratados em espaços que não 
eram os mais apropriados para 
o seu acompanhamento. Mui-
tos pacientes não conseguiram 
ficar numa unidade de saúde 
e foram enviados para casa. 
Outros, que mereceriam uma 
cama num leito de enfermaria, 
ficaram internados em cadeiras 
ou macas espalhadas pelos 
corredores das Unidades de 
Atendimento Integrado. Muitos 
que precisavam de um leito de 
Unidade de Terapia Intensiva, 
foram atendidos em espaços 
que, certamente, não permiti-
ram a aplicação do tratamento 
que teria sido mais apropriado. 

A situação dramática e 
caótica vivida nos diversos 
ambientes da saúde pública 
da região nas últimas sema-
nas foi inédita! Nunca antes 
na história da saúde pública 
de nossa região havíamos ex-
perimentado uma situação tão 
desconfortável e ameaçadora. 
Os hospitais privados também 
experimentaram enorme grau 
de estresse com a superlota-
ção das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) e das Enfer-
marias. Alguns deles acaba-
ram tendo que fechar suas 
portas de Pronto Socorro por, 
simplesmente, não terem mais 

como internar os pacientes que 
necessitassem de internação... 

Mas, afinal, quais foram as 
situações que culminaram com 
tamanha desgraça? Devemos 
colocar a culpa da nova onda 
da pandemia no empresário 
que não tomou as medidas 
necessárias de distanciamento 
e higiene manual e respiratória 
ao reabrir seu comércio? A cul-
pa é das academias que pro-
piciavam maior disseminação 
do vírus? A culpa é dos jovens 
que se aglomeraram impruden-
temente e repetitivamente em 
festas na cidade e região? A 
culpa é dos governantes que 
desdenharam da gravidade da 
doença e da sua capacidade 
de causar superlotações em 
hospitais públicos e privados, 
que não souberam orientar 
e organizar as medidas de 
distanciamento e higiene ma-
nual e respiratória? A culpa é 
daqueles que, ao invés de ser-
virem de modelos de conduta 
para o restante da população, 
acabaram desestimulando o 
uso de máscaras e incentiva-
ram aglomerações?  Há quem 
diga que não! Há quem afirme 
que só estamos vivendo este 
caos pelo azar de termos sido 
atacados por uma nova varian-
te do vírus...

Por um lado, isto é verdade 
mesmo. Só estamos vivendo 
este caos das últimas semanas 
porque fomos surpreendidos 
pelo surgimento e multiplica-
ção sistemática de uma nova 
variante do vírus, muito mais 
transmissível, e que leva a uma 
doença ainda mais agressiva 
que o habitual. A doença, que 
sempre foi perigosa para os 
pacientes com mais de 60 
anos de idade (ou com outras 
comorbidades), também ficou 
um pouco mais perigosa para 
pacientes mais jovens. Infeliz-
mente, tivemos muitos casos 
de óbitos em pacientes com 
menos de 50 anos nas últimas 
semanas... Mas, apesar de 
não termos nenhum controle 
sobre o surgimento de novas 
variantes, temos sempre que 
lembrar que, quanto mais aglo-
merados estivermos, quanto 
menos distanciamento social 

SAÚDE! DE CORPO E ALMAJõao Lucas O’Connell
Cardiologista

Mas, por que a nova variante é 
mais agressiva? Através de uma 
mutação genética na proteína 
que funciona como “uma chave” 
para que o vírus entre na célula 
do hospedeiro (do Homem), 
esta nova variante viral acaba 
invadindo melhor as células do 
trato respiratório do paciente e, 
por isso, acaba se multiplicando 
muito mais. Assim, o indivíduo 
que entra em contato com esta 
“variante digna de preocupação” 
(variante P1 ou “variante 
Manaus”) acaba apresentando 
uma carga viral maior em suas 
vias aéreas superiores

fizermos, maior a chance de 
novas variantes virais surgirem 
e se multiplicarem entre nós. 
Assim, o surgimento desta 
nova variante pode ter relação, 
sim, com todas as hipóteses 
levantadas anteriormente. 

Mas, por que a nova varian-
te é mais agressiva? Através 
de uma mutação genética na 
proteína que funciona como 
“uma chave” para que o vírus 
entre na célula do hospedeiro 
(do Homem), esta nova va-
riante viral acaba invadindo 
melhor as células do trato 
respiratório do paciente e, por 
isso, acaba se multiplicando 
muito mais. Assim, o indivíduo 
que entra em contato com esta 
“variante digna de preocupa-
ção” (variante P1 ou “variante 
Manaus”) acaba apresentando 
uma carga viral maior em suas 
vias aéreas superiores. Como o 
grau da doença é diretamente 
proporcional à agressão cau-
sada pelo vírus e à resposta 
inflamatória sistêmica desenca-
deada por ele, quanto maior a 
carga viral no trato respiratório 
superior, maior vai ser o trans-
torno gerado pela Covid-19. 
Ou seja, quanto maior for a 

capacidade do vírus em invadir 
a célula do hospedeiro para se 
multiplicar, maior a resposta 
inflamatória sistêmica e pior 
a chance de recuperação do 
paciente. Como se tudo isso já 
não bastasse para nos preocu-
par, ainda tem o agravante de 
que, quanto maior a carga viral 
das vias aéreas dos pacientes 
infectados, mais transmissível 
a doença fica... 

Apesar da nossa tendência 
natural de queremos colocar 
a culpa neste ou naquele “ir-
responsável” pela chegada 
e disseminação desta nova 
variante, agora, não é uma 
boa hora para ficar apontado 
dedos. O país precisa evoluir e 
governo e população precisam 
encontrar soluções rápidas 
para sairmos desta crise sem 
precedentes na história recente 
do país. Por enquanto, seguir 
as orientações dos cientistas 
de mantermos o maior distan-
ciamento social possível entre 
nós e de vacinarmos o maior 
número possível de pessoas do 
grupo de risco para má evolu-
ção da Covid-19 parece ser o 
mais sensato e emergencial a 
ser feito...
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Pessoas 
inteligentes 
sabem rir!

Dia desses, postei alguns 
memes no status do meu 
WhatsApp que denunciavam 
de forma divertida e irônica 
acontecimentos políticos (pa-
téticos) atuais. Em questão 
de minutos os patrulheiros de 
plantão me chamaram no pri-
vado para reprimir e questionar 
meu posicionamento irônico e 
de humor ácido. Não vou nem 
comentar aqui sobre a liber-
dade da qual tenho legítimo 
direito de usufruir, pois se trata 
de um espaço que é meu, utili-
zado sem invadir e prejudicar 
a vida de ninguém!

Bom, o fato é que o ocor-
rido me fez levantar algumas 
indagações: “Quando foi que 
perdemos a capacidade de 
rir de tolices? Quando foi que 
nos apossamos de uma pompa 
ensoberbada, nos atribuindo o 
direito de regular o que o outro 
deve considerar ou não ser 
humor? Quando foi que per-
demos a aptidão de fazer uma 
leitura sensata da realidade uti-
lizando coerentemente nosso 

juízo de valor e julgamento?”
As respostas para essas 

perguntas são claras!
Foi exatamente quando 

deixamos de apreciar a im-
portância de se desenvolver 
a inteligência. Foi quando a 
pobreza da nossa linguagem, 
da nossa cultura e falta de de-
sejo por ascensão intelectual, 
física e espiritual, limitou a 
expansão do nosso imaginário, 
que é responsável por alargar 
o nosso intelecto e, por conse-
quência, a nossa habilidade de 
mensurar e dar real proporção 
aos fatos e situações.

Somos analfabetos fun-
cionais, carrancudos, sisudos 
e prepotentes. E esse, é um 
dos motivos por não sabemos 
lidar com as intercorrências e 
inconveniências da vida. Não 
suportamos o sofrer, a dor, a 
perda, a solidão, a derrota e 
o peso da VERDADE (ainda 
mais, quando dita pelo outro!).

É incontestável que o bom 
humor nos salva dessa mi-
séria! Inclusive, ele é uma 
ferramenta interventiva da 
psicologia clínica.

Viktor Frankl, o fundador 
da Logoterapia, foi um neu-
ropsiquiatra austríaco que, 
durante a segunda Guerra, foi 
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preso, passando por 4 campos 
de concentração, um deles o 
campo de Auschwitz. E, mes-
mo em meio a tanto sofrimento, 
se apoiou na prática do bom 
humor como uma forma de sal-
vação. Dizia ele que “o humor 
constitui uma arma da alma na 
luta por sua autopreservação” 
e que “a vontade de humor — a 
tentativa de enxergar as coisas 
numa perspectiva engraçada 
— constitui um truque útil para 
a arte de viver”.

Ele chegou a fazer um 
acordo com um companheiro 
no campo: todos os dias, cada 
um deles deveria inventar, pelo 
menos, uma piada. E, dessa 
forma, Frankl colocou em prá-
tica a estratégia do humor para 
conseguir manter a vida em 
seu interior e permanecer emo-
cionalmente estável durante os 
anos que passou nos campos 
de concentração. “Eu nunca 
teria conseguido suportar se 
não conseguisse rir.”

Aquele que sabe rir, usar de 
ironia inteligente, alegrar o dia 
do outro com um sorriso e tenta 
sempre usar de uma pitada de 
humor nos diversos contextos, 
consegue amar, ter prazer e 
força em suas circunstâncias. 
Encara a vida com mais leveza 

e enxerga diferentes possibili-
dades nas situações com mais 
criatividade.

Quem me conhece sabe, 
(e sabe mesmo!), que nunca 
permiti que sofrimento algum 
tirasse do meu rosto o sorriso 
largo, da minha alma a gar-
galhada alta e escancarada 
e do coração a piada boba 
retirada do contexto, sempre 
em tempo!

Foi isso que sempre me 
salvou da seriedade do mo-
mento, da pessoa inoportuna 
e do peso do sofrimento.

Ria mais de você! Ria mais 
dos seus problemas! Se permi-
ta fazer papel de bobo por mais 
vezes e seja mais engraçado 
para os outros quando puder! 
Você não imagina o quanto um 
sorriso carrega de esperança. 

Seja aquele que vai ser 
lembrado por todos por ser 
contagiante e bem-humorado, 
ao invés do rabugento recla-
mão! 

Quem foi que disse que a 
inteligência se veste de for-
ma impecável, usa óculos e 
se penteia com gel? Não se 
esqueça de que as melhores 
e mais espirituosas piadas 
são escritas por inteligentes 
travestidos de palhaços!
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