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 O que ficou 
para trás

De vem em quando, a gente 
tropeça em um filme ou livro 
antigo já conhecido por quase 
todo mundo, mas até então 
ignorado por nós. Foi o que 
aconteceu comigo no final de 
semana passado. Por acaso, 
tropecei no filme “Na natureza 
selvagem” e, impressionado 
com a nota altíssima dada por 
usuários de dois portais sobre 
cinema, decidi assisti-lo.

Lançado em 2007, ele conta 
a história de Christopher Mc-
Candless, um jovem americano 
de classe média que, depois 
de se formar na universidade, 
decide mudar totalmente o 
rumo da sua vida. Ao invés de 
fazer o segundo curso superior, 
como é costume em algumas 
carreiras nos EUA, ou então 
de procurar um emprego, ele 
abandona casa, carro, dinheiro 
e coisa e tal e passa a viver 
quase como um andarilho, 
sobrevivendo do que consegue 
pelo caminho e acumulando 
experiências de vida bem dis-
tintas das que teria se tivesse 
seguido o roteiro padrão. Seu 
plano é chegar até o Alasca e, 
uma vez lá, ter uma experiência 
solitária na natureza. O ponto 
central de sua forma de viver é 
a rejeição ao materialismo da 
sociedade americana.

Se você conhece o filme 
(ou o livro), já sabe o final da 
história. Se não conhece, não 
vou estragar o prazer de as-
sistir a essa bela produção. O 
que importa para esta peque-
na reflexão é a mudança que 

Christopher decidiu fazer na 
vida dele. São pouquíssimas as 
pessoas que conseguem fazer 
algo daquela forma, embora 
muita gente viva e morra dese-
jando dar um giro de 180 graus 
na própria vida. O fato é que, 
a cada dia que passa, a cada 
hora de vida que você acumula, 
você vai acumulando também 
laços que se tornam mais e 
mais firmes, dificultando mu-
danças bruscas de percurso.

Evidentemente, isso não 
impede que algumas pesso-
as tentem revolucionar suas 
próprias vidas e consigam, 
ainda que de formas diferentes 
daquela feita pelo jovem ame-
ricano do filme “Na natureza 
selvagem”. O velejador brasi-
leiro Amyr Klink, por exemplo, 
tinha tudo para seguir na sua 
carreira universitária de origem, 
mas decidiu que viveria de uma 
forma diferente, velejando e 
conhecendo lugares incríveis. 
Meu irmão mais velho, co-
nhecido pelo apelido “Clovin”, 
abandonou uma carreira pro-
missora como gerente bancá-
rio para se dedicar a projetos 
sociais, especialmente a partir 
de apresentações de ciclismo 
acrobático.

Como eu disse, essas esco-
lhas não são fáceis e se tornam 
mais difíceis na medida em que 
você envelhece. Por isso, a 
maioria das pessoas que toma 
um rumo diferente faz isso 
ainda na casa dos vinte anos, 
como foi o caso do Christopher, 
pois ainda não há uma carreira 
consolidada a pesar na escolha 
e, na maioria das vezes, tam-
bém não há uma família com fi-
lhos sob sua responsabilidade. 

Não é impossível, porém, fazer 
isso depois de certa idade. A 
diferença é que, em regra, isso 
demandará abandonar mais 
coisas do que você teria que 
fazer aos vinte anos.

É nesse ponto, pois, que 
mora a grande dificuldade. 
Como já dizia a velha frase, 
toda escolha implica em ao 
menos uma perda. Se você 
decide ir para o norte ao invés 
de ir para o sul, você perdeu a 
ida para o sul. Se você decidiu 
se casar com o João e não com 
o Ricardo, você perdeu o Ricar-
do (embora muita gente tente 
ficar com os dois ao mesmo 
tempo). Se você decidiu viver 
nas florestas do Alasca ou nas 
geleiras da Antártida, ao invés 
de seguir em frente com aquele 
emprego na grande empresa, 
você perdeu o emprego na 
grande empresa. Enfim, se 
você teve que escolher, você 
teve que deixar alguma opção 
de lado. Como se desapegar 
de algo quase nunca é fácil, 
dar o passo em direção a esse 
desapego é uma decisão que 
poucos tendem a realmente 
tomar.

Eu acredito que escolhas 
tão radicais quanto àquela feita 
por Christopher McCandless 
são para pouquíssimas pes-
soas no planeta, pois suas im-
plicações são tão pesadas que 
raras são as pessoas capazes 
de suportar tais consequên-
cias. Mas, há muitas pequenas 
revoluções na vida pessoal de 
cada um que seriam realmente 
bem-vindas e a maioria das 
pessoas tem capacidade para 
mudanças assim. O principal 
para a mudança de rumo é se 
concentrar na certeza de que 
haverá uma perda, como eu 
disse, e que o mais adequado 
a se fazer é se concentrar no 
novo caminho, esquecendo-se 
de tudo o que foi deixado para 
trás. Isso é imprescindível, pois 
muito pior do que deixar tudo 
como está é tentar fazer uma 
mudança sem abraçar por in-
teiro o novo caminho, tentando 
viver o passado e o presente 
ao mesmo tempo. Isso é re-
ceita da infelicidade. Tente, 
pois, mudar. Mas, se decidir 
realmente mudar, faça-o com 
convicção e esqueça o que 
ficou para trás.

São pouquíssimas as pessoas que 
conseguem fazer algo daquela forma, 
embora muita gente viva e morra 
desejando dar um giro de 180 graus 
na própria vida. O fato é que, a cada 
dia que passa, a cada hora de vida que 
você acumula, você vai acumulando 
também laços que se tornam mais e 
mais fi rmes, difi cultando mudanças 
bruscas de percurso
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SOS Mulher registra aumento de
84% nos atendimentos em 2020
 | ELEVAÇÃO PODE SER REFLEXO DO AUMENTO NO NÚMERO DE CASOS DE AGRESSÕES

 � BRUNA MERLIN

Mesmo com a pandemia 
do novo coronavírus, os 
serviços de orientação, 

proteção e denúncia de violên-
cia doméstica não pararam em 
Uberlândia. Um exemplo disso, 
é a organização SOS Mulher e 
Família, que realizou mais de 
3,2 mil atendimentos no ano 
de 2020, número 84% maior do 
que o total de procedimentos 
realizados em 2019.

Segundo a assistente social 
da ONG, Rhayza Costa, a pro-
cura pelos serviços e apoio da 
SOS cresceu, principalmente, 
durante os primeiros meses 
da pandemia. Para ela, o au-
mento na procura pode ser um 
reflexo da elevação de casos 
que aconteceram durante o 
período.

“As vítimas passaram a ficar 
mais em casa com os agres-
sores, aumentando, assim, 
o índice de violência. Sendo 
assim, a procura por auxílio e 
orientação também aumentou”, 
explicou.

Conforme apontam os da-
dos da SOS, os principais 
atendimentos estão relacio-
nados às vítimas de agressão 
psicológica (29%), agressão 
moral (28%) e agressão física 
(22%). Em seguida, vêm os 
atendimentos de violência se-
xual (11%) e patrimonial (10%).

A organização se tornou 
uma referência para o com-
bate da violência à mulher na 
cidade. De acordo com Rhayza 
Costa, além dos serviços de 
auxílio psicológico e jurídico 
oferecidos tanto de forma pre-
sencial quanto online, a SOS 
também é muito procurada 
para que as pessoas se in-
formem melhor sobre o que é 
agressão e o que pode ser feito 
quando isso acontece.

“Recebemos muitos pe-
didos de orientação. Ainda 
surgem muitas dúvidas sobre 

VIOLÊNCIA EM UBERLÂNDIA

quais são a leis que protegem a 
vítima, quais os procedimentos 
que devem ser tomados e até 
mesmo o que é uma violência 
e o que não é”, complementou.

A humanização dos aten-
dimentos também é um ponto 
relevante para que a ONG seja 
cada vez mais referência no 
município. A assistente social 
explicou que a violência do-
méstica é uma situação muito 
difícil de intervir, mas que com 
a devida orientação, auxílio e 
apoio, cada vez mais vítimas 
estão dispostas a pedir ajuda.

“Aqui, oferecemos acolhi-
mento e soluções para todos 
os tipos de violência doméstica, 
sempre respeitando a decisão 
da vítima”, ressaltou. 

 � DENÚNCIA

Além dos serviços de apoio 
e orientação, a denúncia da vio-
lência é um passo importante 
para que medidas mais rígidas 
sejam aplicadas ao agressor 
como, por exemplo, medida 
protetiva e até mesmo prisão. 
Além da vítima, a denúncia 
também pode ser feita por 
familiares e testemunhas que 
presenciaram o fato.

A denúncia ainda é um 
assunto e uma decisão deli-
cada para muitas vítimas. O 
medo de acontecer algo pior, 
a dependência financeira e o 
receio de afetar membros da 
família, como filhos, são alguns 
dos empecilhos que acabam 
influenciando as vítimas a não 
representarem de forma crimi-
nal contra os autores.

Conforme dito pela assis-
tente social da SOS Mulher e 
Família, Rhayza Costa, todos 
os procedimentos de uma 
denúncia são repassados com 
detalhes às pessoas que pro-
curam a organização. “Orien-
tamos e aconselhamos sobre 
esse passo. Contudo, a decisão 
é da vítima e nosso papel não 
é intervir de uma forma que 
ela não queria porque existem 
diversas razões por trás da de-
cisão de não denunciar”, disse.

 � POLÍCIAS

As polícias Militar e Civil 
também desempenham um pa-
pel importante para combater a 
violência doméstica na cidade. 
Os órgãos recebem denúncias 
diariamente de ocorrência e 
agem de forma mais imediata 

para conter a ação criminosa.
Segundo o delegado-chefe 

do 9º Departamento de Polícia 
Civil de Uberlândia, Marcos Ta-
deu de Brito, a denúncia do fato 
também pode ser feita tanto 
pela vítima quanto por testemu-
nhas ou familiares. “Se houver 
agressão física, atrito verbal, 
ameaça ou descumprimento 
de medida protetiva, deve ser 
denunciado”, destacou.

Caso esteja passando por 
algum tipo de violência domés-
tica, seja ela física, psicológica, 
moral, sexual ou patrimonial, 
procure auxílio e ajuda através 
dos números abaixo. Caso 
tenha presenciado uma ocor-
rência de violência doméstica, 
utilize os telefones abaixo 
para que providências sejam 
tomadas.

SERVIÇO

SOS Mulher e Família: (34) 
3215-7862
Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mu-
lher: (34) 3231-3756
Central de Atendimento à 
Mulher: 180
Polícia Militar: 190

MARCELLO CASAL JR./ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Medo ainda é 
empecilho para vítimas 
denunciarem violências
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Vacinação continua 
neste final de semana
 | CRONOGRAMA CONTEMPLA 2ª DOSE DOS IDOSOS VACINADOS NO FIM DE MARÇO

 � DA REDAÇÃO

Até o momento, cerca 
de 12% da população 
de Uberlândia (mais de 

82 mil pessoas) já recebeu ao 
menos a primeira dose do imu-
nizante. Para continuar garan-
tindo o avanço da imunização, 
acontecerá, neste sábado (10) 
e domingo (11), a imunização 
dos idosos acamados e traba-
lhadores de saúde, além da 
aplicação da segunda dose nos 
idosos vacinados nos dias 20 e 
21 de março.

Dentro da programação 
do final de semana estão 600 
idosos acamados, que rece-
berão a visita das equipes de 
vacinação para a aplicação da 
primeira dose, e três mil idosos 
para a segunda dose. A aplica-

ção da segunda dose nestes 
idosos será no drive-thru, no 
Centro Administrativo. Tam-
bém serão convocados 1.800 
trabalhadores da saúde para 
receberem a primeira dose no 
ginásio do UTC (entrada da 
Getúlio Vargas).

Para a próxima semana, o 
Programa Municipal de Imu-
nização dará continuidade à 
aplicação da segunda dose, de 
acordo com a última remessa 
enviada pelo Governo Esta-
dual. A vacinação acontecerá 
de segunda (12) a sexta-feira 
(16), no drive-thru, para idosos 
que receberam a primeira dose 
entre os dias 25 a 29 de março. 

A coordenadora do progra-
ma, Claubia Oliveira, reforçou 
que o critério do acamado é 
aquele restrito ao leito, ou seja, 
impossibilitado de andar ou 

com mobilidade restrita e de-
pendente. Por isso, caso o ido-
so não esteja nesta condição 
de mobilidade, é importante 
aproveitar a ação do drive-thru. 
“A vacinação dos acamados 
requer um tempo maior, pois 
envolve vários profissionais, 
além do deslocamento entre 
os endereços. Se é possível 
levar o idoso para vacinar no 
drive-thru, garantindo o seu 
bem-estar, basta entrar no 
cadastro e desmarcar a opção 
acamado”, disse.

Serão vacinados apenas 
os idosos que fizeram agen-
damento prévio no Portal da 
Prefeitura e que receberam a 
mensagem de texto no celular 
(SMS). Para evitar a forma-
ção de filas, é importante que 
cada cadastrado esteja atento 
à data, ao horário e ao local 

informados na mensagem de 
confirmação. É possível tam-
bém verificar o agendamento 
no Portal da Prefeitura. 

Em caso de dúvidas em re-
lação ao local do agendamen-
to, deve-se entrar em contato 
com a Ouvidoria da Saúde. 
O número é 0800-940-1480 
(para ligações de telefone fixo) 
ou 3256-3800 (para ligação de 
celular).

As informações sobre o 
andamento da vacinação estão 
disponíveis no “Vacinômetro” 
– uma ferramenta criada pela 
Prefeitura de Uberlândia.  Por 
meio dela, qualquer cidadão 
pode acompanhar a quantida-
de de doses que o município 
recebeu e aplicou, a porcenta-
gem de vacinação, fabricante, 
entre outros.

COMBATE À COVID-19

A aplicação da segunda 
dose dos idosos será 
no drive-thru

SECOM/PMU
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Números de mortes e  
de casos voltam a cair
 | UBERLÂNDIA TEM 11 ÓBITOS E 260 CONTAMINADOS POR COVID EM 24H

 � DA REDAÇÃO

As quantidades de casos 
e de mortes provoca-
das por Covid-19 em 

Uberlândia voltaram a apre-
sentar queda. A cidade teve 
mais 260 casos de coronaví-
rus registrados nesta sexta-
-feira (9), segundo o boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), chegando ao total de 
84.588 contaminados pelo ví-
rus desde o primeiro registro. 
O informe aponta, ainda, que 
foram contabilizadas 11 mor-
tes pela doença nas últimas 24 

horas, totalizando 1.919 óbitos 
em decorrência da Covid-19 
na cidade desde o início da 
pandemia.

Ainda segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) destinados à Covid-19 na 
rede municipal continua em 
100%, assim como a ocupa-
ção geral dos leitos de UTI na 
rede municipal. Esse quadro 
já é visto na rede há quase um 
mês e meio.

Também de acordo com o 
informe, 615 pacientes estão 
hospitalizados, com sintomas 
do coronavírus, nas redes 

pública e privada da cidade. 
Destes, 282 estão internados 
em Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) e 333 em leitos 
de enfermaria.

O boletim desta sexta tam-
bém informa que outros 101 
casos suspeitos seguem sob 
investigação pelas autori-
dades de saúde. Ao todo, 
251.228 pessoas já testaram 
negativo para o vírus na ci-
dade e 75.359 pacientes se 
recuperaram da doença.

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o núme-
ro de óbitos subiu para 27.250, 

conforme consta no boletim da 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES-MG) desta sexta-fei-
ra. Em relação à quantidade 
de pessoas contaminadas, o 
estado tem 1.208.529 regis-
tros. Ainda conforme o bole-
tim estadual, 89.591 casos 
estão em acompanhamento 
e 1.091.688 pessoas já se 
recuperaram da doença.

No Brasil, já são 345.025 
mortes causadas pelo co-
ronavírus. O número de ca-
sos confirmados subiu para 
13.279.857. Os dados desta 
sexta não tinham sido divul-
gados até a publicação desta 
reportagem.

CORONAVÍRUS
PIXABAY

Cidade já tem 84.588 
contaminados pelo vírus
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Empresas doam aventais 
e lençóis à Prefeitura
 | EPIS SERÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NO COMBATE À COVID

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
recebeu, nesta sexta-
-feira (9), a doação de 

1.600 aventais da Limpebras 
Engenharia Ambiental. A en-
trega dos equipamentos de 
proteção individual (EPIs) tem 
como objetivo apoiar os profis-
sionais de saúde do sistema 
municipal no enfrentamento do 
novo coronavírus.

“Mais uma vez agradeço 
à Limpebras pelo apoio aos 
nossos profissionais de saúde 
através de doações de equi-
pamentos de EPIs. Hoje nosso 

sistema de saúde recebeu pela 
segunda vez uma importante 
doação desta empresa”, disse 
o prefeito Odelmo Leão.

 � IMPORTÂNCIA DOS EPIS

O aparecimento da Co-
vid-19 colocou em alerta os 
profissionais de saúde, que 
precisaram redobrar suas prá-
ticas de segurança e proteção. 
Nesse contexto, o uso de EPI’S 
como os aventais descartáveis 
tem sido não apenas relevante, 
mas a forma mais eficiente 
de combate à propagação da 
doença transmitida pelo vírus 
dentro das unidades de trata-

mento hospitalar.

 � MAIS DOAÇÕES

Também na tarde desta 
sexta-feira (09), o município 
recebeu a doação de 3.200 
lençóis com elástico da empre-
sa EdgeUno Serviços De Infra 
Estrutura Em Nuvem LTDA, 
que serão utilizados no reforço 
ao enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 nas unidades do 
sistema de saúde municipal. 
Os itens foram entregues pelo 
pelos representantes da com-
panhia, Epafras Schaden e 
Ester Siqueira Schaden. 

 � LENÇOL HOSPITALAR 
DESCARTÁVEL

O uso do lençol hospitalar 
descartável evita a conta-
minação e proliferação de 
doenças entre os pacientes. 
Com a incidência da pande-
mia do Coronavírus, o uso de 
lençol hospitalar é primordial. 
O item precisa ser utilizado 
desde a triagem ao exami-
nar os pacientes e durante 
a realização de exames. É 
uma doença contagiosa que 
pode ser contraída através 
do contato com superfícies 
infectadas.

APOIO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
CLEITON BORGES/ SECOM/PMU

Aventais foram doados
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Setor de Registro de 
Veículos faz mutirão
 | AÇÃO OCORRE NESTE SÁBADO (10), DAS 8H ÀS 13H, NO COMPLEXO DA 9ª RISP

 � DA REDAÇÃO

A Polícia Civil de Uberlân-
dia, por meio do Setor de 
Registro de Veículos da 

16ª Circunscrição Regional de 
Trânsito (Ciretran), faz, neste 
sábado (10), das 8h às 13h, 
um mutirão de vistoria para 
automóveis que estejam com 
o recibo vencido a partir de 23 
de fevereiro deste ano. 

A medida tem o objetivo de 
atender os usuários que foram 

impactados pelo cancelamento 
das vistorias, em razão da pan-
demia da Covid-19.

Segundo o chefe da cir-
cunscrição, delegado Marcelo 
Gonçalves, estão sendo ofere-
cidas 250 vagas de vistoria. A 
prioridade de atendimento será 
para aqueles que aguardam 
há mais tempo para fazerem o 
procedimento. 

O Setor disponibilizou, nes-
ta sexta-feira (9), uma planilha, 
por meio da qual os usuários 
puderam informar os dados 

para o agendamento e à tarde 
já conferiram se houve o defe-
rimento. 

Para ser atendido neste 
sábado, no Mutirão, o cidadão 
deve apresentar documentos 
pessoais, do veículo e o com-
provante do agendamento. 

O mutirão ocorre na Ave-
nida Gabriela Junqueira de 
Resende, nº 300, no bairro 
Jardim Patrícia, no complexo 
da 9ª Risp (Região Integrada 
de Segurança Pública).

VISTORIA DE AUTOMÓVEIS

Sábado 
(10), 
das 8h 
às 13h
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Contribuinte pode parcelar
débito com o Dmae em atraso
 | NEGOCIAÇÃO PODE SER FEITA NA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA

 � DA REDAÇÃO

Os moradores que pos-
suem dívidas com o 
Departamento Munici-

pal de Água e Esgoto (Dmae) 
podem procurar a autarquia 
para fazer a negociação. 
Desde quarta-feira (7), a sede 
retornou com os atendimentos 
aos contribuintes de forma 
presencial conforme o novo 
decreto do Comitê de Enfren-
tamento à Covid-19.

O contribuinte pode fazer 
o parcelamento presencial-

mente na plataforma de aten-
dimento do Dmae, localizada 
na av. Rondon Pacheco 6400 
ou pelo e-mail dmae.atendi-
mento@uberlandia.mg.gov.
br. De acordo com a gerente 
comercial, Vanessa Rabelo, 
a negociação é para os con-
tribuintes inscritos na dívida 
ativa até 2020. “Para fazer o 
parcelamento, o contribuinte 
deve estar em dia com as 
faturas de 2021, assim, o mo-
rador pode se dirigir a sede de 
autarquia, sem agendamento 
prévio, para negociar os valo-
res atrasados”, explica.

Outro serviço oferecido 
presencialmente é a solicita-
ção de ligação nova de água 
e esgoto. Nesse caso, o mora-
dor deve agendar previamente 
o atendimento pelo telefone 
3233-4300.

 � MEDIDAS DE 
SEGURANÇA

O atendimento ao contri-
buinte na autarquia segue 
todos os protocolos de pre-
venção à Covid-19. Entre as 
ações estão: distanciamento 
de um metro e meio na plata-

UBERLÂNDIA

NEGOCIAÇÃO DE 
DÉBITO COM O DMAE

Local: Plataforma de 
atendimento do Dmae 
(Av. Rondon Pacheco, 
6400)
Prazo: até 60 meses
Apresentar documentos 
pessoais e a comprovação 
de vínculo com o imóvel

forma de atendimento, medi-
ção de temperatura na entrada 
da sede, uso obrigatório de 
máscaras de proteção, dispo-
nibilização de álcool em gel.  

Atendimento ao 
contribuinte na 
autarquia segue 
os protocolos de 
prevenção à Covid

COMUNICAÇÃO DMAE



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO 
ALGAR E EMPREENDEDORES DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA. – SICOOB TRIÂNGULO

CNPJ Nº 01.296.040/0001-95-  NIRE3.140.0001.8972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Algar e Empreendedo-
res do Triângulo Mineiro Ltda. – Sicoob Triângulo, por meio do Presidente do Conselho de 
Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 2.742 (dois mil, setecentos e 
quarenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAISEX-
TRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a serem realizadas em 29 de abril de 2021, às 14:00 (catorze 
horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 15:00 
(quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; 
ou às 16:00 (dezesseis horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 
(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Pauta da AGE: a) Alteração do Estatuto Social em seu Artigo 28; b) Outros assuntos de 
interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo;
Pauta da AGO: a) Prestaçãode contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: Balanço do exercício, Relatório da Auditoria Externa e 
Demonstrativodas sobras apuradas, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
b)Destinação do resultado do exercício de 2020; c) Retificação da apresentação do resultado 
de 2019 e re-ratificação da reversão da reserva de expansão; d) Deliberações para uso e 
aplicação do FATES; e) Eleição para o Conselho Fiscal; f) Deliberar sobre fixaçãode honorários 
da Diretoria  Executiva e cédula de presença para os Conselheiros Administrativos e Fiscais; g) 
Atualização da Politica Institucional de Governança Corporativa; h) Outros assuntos de 
interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo; 
A Assembleia Geral ocorrerá de formaDIGITAL por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível 
gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, 
que poderão participar e votar. Essas e outras informações poderão ser obtidas detalhadamen-
te no sítio http://www.sicoobtriangulo.com.
O representante legal da pessoa jurídica associada deverá apresentar, com até 10 dias de 
antecedência à data de realização da assembleia comprovação de poderes, conforme previsto 
no Estatuto Social, por meio do e-mail cadastro@sicoobtriangulo.com.
OBSERVAÇÕES:
     1. Os registros de chapas deverão ser realizados no prazo de até 5(cinco) dias, contados da 
data deste edital, na sede da própria Cooperativa, no horário de 10:00 às 16:00 hs;
      2. A eleição será realizada no mesmo horário da realização da assembleia, conforme 
descrito o corpo deste próprio edital; 

UBERLÂNDIA (MG),10 DE ABRIL DE 2021.
JOSÉ WILSON FERREIRA

PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Jovem é preso após 
render e assaltar ônibus
 | AUTOR JÁ TEM DIVERSAS PASSAGENS E UTILIZAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
 � DA REDAÇÃO

Um jovem, de 29 anos, 
foi preso, nesta quin-
ta-feira (8), após ren-

der e assaltar um ônibus do 
transporte público no bairro 
São Jorge, em Uberlândia. 
O autor já tem diversas 
passagens pela polícia por 
furtos e roubos e estava 
utilizando uma tornozeleira 
eletrônica.

Segundo informações 
das vítimas à Polícia Militar 
(PM), o ônibus parou em 
um ponto na rua Serra da 
Canastra, momento em que 
o autor entrou e anunciou 
o assalto. Ele estava com 
uma faca e ameaçou o 
motorista e os passageiros.

O assaltante conseguiu 
fugir com cerca de R$ 60 
em dinheiro do caixa do 
veículo. Após rastreamen-
tos, os policiais localizaram 

a residência do autor, situa-
da no assentamento Glória, 
e realizaram a abordagem.

No local, foi encontrado 
pela polícia parte do di-
nheiro roubado e as roupas 
utilizadas pelo assaltante 
na hora do crime. Ele foi 
preso em flagrante e, após 
ver que a ação havia sido 
filmada pelas câmeras de 
v ideomoni toramento do 
veículo, ele confessou o 
roubo.

O autor foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia 
Civil junto aos materiais 
apreendidos.

O Diário de Uberlândia 
entrou em contato com o 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros 
do Triângulo Mineiro (Sin-
dett) para saber mais de-
talhes sobre a ocorrência, 
mas até a publicação desta 
matéria não houve retorno. 

CRIME
ARQUIVO DIÁRIO

Polícia Militar 
prendeu o 
assaltante
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Art. 1º- O Sr. NATAN TOMAZ DOS SANTOS presidente da Associação Educacional de Desenvolvi-
mento Esportivo EDITAL Cultural – AEDEC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca nos 
termos do Estatuto Social, todos os associados titulares fundadores, honorários e contribuintes 
desta entidade a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A convocação dar-se-á 
às em primeira e segunda convocações as 09:00h e as 09:30h – esta última, caso necessária, a 
realizar-se DIA 12 DE ABRIL DE 2021, na sede da Associação Educacional de Desenvolvimento 
Esportivo Cultural, na Rua Roma 605 casa 20 Bairro Tibery, onde instalar-se-á a Assembleia para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01- Alteração do estatuto;
02-  Apreciação relatório Conselho Fiscal;
03- Aprovação contas exercício 2020;
04- Eleição  e posse da Diretoria Executiva;
05- Eleição e posse do Conselho Fiscal. 
Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição dela com a Comissão Eleitoral no 
momento da Assembleia Geral.
Art. 3º– O presente Edital de Convocação está publicado em locais de grande circulação, no site 
da aedecbrasil.org.br, e no jornal local, a saber.

Uberlândia-MG, 10 de MARÇO de 2.021 

NATAN TOMAZ DOS SANTOS
Presidente AEDEC BRASIL

!

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
Alexandre Jorge Saquy Neto, por determinação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba / Superintendência de Projetos Prioritários, 
torna público que solicitou por meio do Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), 
solicitação nº 2019.11.01.003.0003119, a Licença Ambiental Concomitante 2 (Licença de 
Operação Corretiva), para culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura; base de armazenamento e distribuição de 
lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros 
combustíveis automotivos; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 
o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos 
interessados no site http://www.aroeiraambiental.com.br.
 O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública deverão 
formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 
225, de 24 de agosto de 2018, na SUPRAM TM, dentro do prazo até 45 dias a contar da 
data desta publicação.

MLJ Energias Renováveis LTDA - PCH Dias, Uberlândia - MG, CNPJ nº 31.113.156/0001-
-02, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público 
que solicitou, por meio da Solicitação SLA nº 2021.03.01.003.0004467, LI + LO - Licença 
de Instalação + Licença de Operação, (Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC 2), 
para a atividade Sistemas de Geração de Energia Hidrelétrica, exceto Central Geradora 
Hidrelétrica - CGH, com capacidade instalada de 6,6 MW.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente nomeado da entidade, convoca os associados do PROGRAMA DE 
HUMANIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL para Assembleia Geral Ordinária virtual, que 
se realizará através da plataforma GOOGLE MEET, devido a pandemia da COVID-19, a 
realizar-se no dia 16/04/2021, sexta-feira, às 19h em 1ª convocação ou ás 19h:30min em 
2ª convocação, para tratarem dos seguintes assuntos.
• Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para Eleição e Posse da Nova Diretoria para 
o mandato de três anos de gestão abril/2021 a abril/2024;
• Apresentação do balanço das contas do ano findo;
• Apresentação das atividades realizadas no ano findo;
• Apresentação da previsão orçamentaria para o ano iniciante;
• Plano de atividades para o ano iniciante;
• Alteração Estatutária.

Uberlândia, 08 de Abril de 2.021.

Assembleia Geral Extraordinária Virtual
Edital de Convocação

De acordo com a convenção do condomínio e demais normas vigentes (Lei nº. 4.591/64 e 10.406/02) 
que trata sobre Condomínios, CONVOCAMOS-LHES para participar da Assembleia Geral Extraordiná-
riaVirtual a ser realizada por meio de votação virtual através da “Área do Condômino” e/ou site da 
administradorahttp://www.masteradministradora.com.br/boleto/que iniciará no dia15/04/2021 
(quinta-feira) as 17:00hs em chamada única, por se tratar de assembleia virtual com prazo estendido 
para deliberação até o dia 30/04/2020 (sexta-feira) as 17:00 h, com qualquer número de participantes, 
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
PAUTA DO DIA:
1-Aprovação de orçamento (forma de pagamento) paracobertura dasgaragens do condomínio; 
conforme resultado da aprovaçãoocorrida na última Assembleia Extraordinária realizada no dia 
12/02/2021 do projeto de garagens por cobertura de sombreamento e a retirada das garagens já 
construídas e sua readequação com novo modelo. 

Vale Ressaltar:
1.A assembleia será presidida por aclamação por um dos membros do conselho do condomínio ou por 
qualquer outro morador que se apresentar para a função;
2.As decisões tomadas na assembleia obrigam a todos, inclusive os ausentes, portanto, sua participa-
ção é muito importante;
3.A votação nas deliberações da assembleia somente será pelos proprietários e desde que estejam 
quites com suas obrigações com o condomínio. BASE LEGAL: ARTIGO 1335, INCISO III; 1336; 1.350; 
1.352; 1.353 CC/2002.Caso contrário, a votação não será liberada para inadimplentes conforme 
previsto na própria convenção do condomínio.
4.Aos representantes das unidades, informamos que, para ter acesso à Assembleia por meio virtual 
será necessário baixar o aplicativo Área do condômino no celular e/ou acessar o site www.masteradmi-
nistradora.com.br através do seu e-mail (já cadastrado na MASTER) e senha, no período de votação 
(manual de acesso já disponibilizado no aplicativo e site).
5.O período de votação será somente por meio virtual, ou seja, pelo site ou aplicativo, einiciará as 17 
horas do dia 15/04/2021 e encerrará as 17 horas do dia 30/04/2021.
6.Os proprietários interessados que não tem e-mail cadastrado junto a administradora, deverá entrar 
em contato com o atendimento da MASTER pelo telefone (34) 3210 4007 ou e-mail condominios@mas-
teradministradora.com.br

Uberlândia/MG, 07 de abril de 2021.
Silvio José dos Santos

Síndico

RESIDENCIAL PARQUE UNIVERSITA
Rua Luiz FuadAbib, no 105 – Shopping Park – Uberlândia - MG
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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Resultado de 
uma receita 
indigesta 
sobre o novo 
coronavírus

Após um longo período de 
isolamento social, reclusos 
em nossos lares por razões 
obvias como a questão sani-
tária – para evitar o contágio 
e evolução do Covid-19 (novo 
coronavirus). Entretanto, está 
mais que evidente a necessi-
dade do retorno às ruas, espe-
cificamente o retorno aos em-
pregos, empresários reabrindo 
suas empresas, comerciantes 
vendendo seus produtos. Com 
a ressalva de um retorno res-
ponsável, isto é, respeitando as 
diretrizes para enfrentamento e 
tratamento da Covid-19. 

A ambígua realidade diante 
desse cenário demanda de 
muita atenção, porque além 
da retomada e recuperação 
das rotinas, empregados e 
empregadores estão marcados 
por abatimentos psicológicos. 
Digo isto devido à crescente 
demanda de pessoas buscan-
do atendimento psicológico 
e psiquiátrico. Infelizmente, o 
retorno às atividades não será 
um coisa tão fácil como se 
imagina. Antes de toda essa 
loucura, a depressão era o 
principal motivo na busca de 
ajuda profissional que lida com 
a saúde mental. Hoje, caminha 
lado a lado com a pandemia 
novo coronavírus – Covid-19, 
preocupando autoridades e 
especialistas na área de saúde 
mental. Como?

Basta acompanhar o pas-
so a passo da receita. Os 
ingredientes são: aflições em 
excesso, um punhado de in-
seguranças, bastante medos 
fermentados, uma pitada na 
sobrecarga de atividades e 
alterações na rotina e muito 
isolamento social. Leve tudo 
ao forno e o resultado será um 
volumoso e recheado fardo de 
ansiedade e depressão. Essa 
receita nada agradável e difícil 
de engolir serve o suficiente 

para parte da população. 
Os transtornos mentais, 

como depressão e ansiedade, 
estão impactando certeiramen-
te as emoções e razões das 
pessoas ameaçando colapsar 
nosso sistema de saúde, agre-
dindo, inclusive, a economia 
num futuro em curto prazo.

Algumas pessoas sentem-
se tão inseguras em voltar a 
circular nas ruas e retomar 
o convívio social que senti-
mentos de angústia, receio 
e até crises de pânico estão 
tomando conta delas. Essas 
pessoas, especialmente os 
profissionais de saúde, têm 
maior probabilidade de ter 
episódios de plena exaus-
tão, distanciamento social, 
ansiedade frente a pacientes 
febris, irritabilidade, insônia, 
dificuldade de concentração, 
indecisão, prejuízo na perfor-
mance da rotina do trabalho 
que é efetuado há tanto tempo. 
Outra característica da soma 
de tudo comentado tem gerado 
forte relutância ao trabalho ou 
até mesmo o desenvolvimento 
do que a psicologia chama de 
Síndrome de Esgotamento 
Emocional.

Na imensa lista de preocu-
pações para o cotidiano de to-
dos temos inseguranças quan-
to à nossa saúde e ao futuro, 
também temos tido dificuldade 
para nos adaptarmos à nova e 
incerta realidade. O medo de 
perder uma pessoa querida 
chega ao ponto de nos causar 
taquicardia. Nunca na história 
do Brasil vivemos tantos dolo-
rosos lutos de uma vez. Houve 
casos de casais morrerem com 
poucos dias de diferença. Se 
pararmos pra refletir, enxerga-
remos milhares de crianças e 
adolescentes que até pouco 
tempo tinham pais saudáveis, 
tinham uma família estruturada, 
mas agora estão nas estatísti-
cas que quantificam o número 
de órfãos. Quantas viúvas cho-
ram nesse momento? Quantas 
mães choram pelos filhos que 
perderam, inclusive, mães de 
filho único. Dói até escrever 
sobre tudo isso.

É sabido que tenho uma 
doença rara que causa um es-

trago danado se eu não seguir 
todas as recomendações dos 
meus médicos. Assim, faço 
parte do grupo de risco, e con-
fesso que escrevi a coluna de 
hoje digerindo cada ingrediente 
da receita nada agradável e 
difícil de engolir, que citando 
novamente, infelizmente tem 
servido a parte da população.

Por fim, é difícil falar sobre, 
mas muitos aspectos psicoló-
gicos resultantes da pandemia 
baseados em evidências ainda 
estão em andamento devido à 

contemporaneidade do fenô-
meno, ainda sem previsão de 
término. Sendo assim, deve-se 
abrir mão do chulo preconceito 
quando o assunto trata sobre 
o acompanhamento psicoló-
gico ou psiquiátrico. Devemos 
buscar ajuda, pois é a melhor 
solução quando os problemas 
se tornam indigestos demais. 
Esse momento transitório de 
pandemia tem sido uma opor-
tunidade interessante para re-
fletirmos sobre a vida e nossos 
relacionamentos.

Na imensa lista de preocupações 
para o cotidiano de todos temos 
inseguranças quanto à nossa 
saúde e ao futuro, também 
temos tido dificuldade para nos 
adaptarmos à nova e incerta 
realidade. O medo de perder uma 
pessoa querida chega ao ponto 
de nos causar taquicardia. Nunca 
na história do Brasil vivemos 
tantos dolorosos lutos de uma 
vez. Houve casos de casais 
morrerem com poucos dias 
de diferença. Se pararmos pra 
refletir, enxergaremos milhares 
de crianças e adolescentes que 
até pouco tempo tinham pais 
saudáveis, tinham uma família 
estruturada, mas agora estão 
nas estatísticas que quantificam 
o número de órfãos. Quantas 
viúvas choram nesse momento? 
Quantas mães choram pelos 
filhos que perderam, inclusive, 
mães de filho único. Dói até 
escrever sobre tudo isso
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Fiocruz prevê vacinas com
insumo nacional em setembro
 | DOSES DO IMUNIZANTE DEVEM SER ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

 � AGÊNCIA BRASIL

As primeiras doses de 
vacinas produzidas com 
Ingrediente Farmacêu-

tico Ativo (IFA) nacional, fabri-
cado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), devem ser 
entregues ao Ministério da 
Saúde a partir de setembro. A 
previsão é do diretor de Bio-
-Manguinhos, Maurício Zuma. 
Ele participou, juntamente com 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, da assinatura de 
um memorando científico e 
tecnológico entre a Universi-
dade Federal de São Paulo 
(Unifesp) e a Fiocruz, na sede 
da entidade, no Rio.

“A produção de um lote 
demora pelo menos 45 dias. 
Depois tem todo o processo 
de controle de qualidade e 
caracterização. Nós vamos ter 
que produzir alguns lotes, para 
que tenha validação. A gente 
acredita que setembro e outu-
bro a gente possa receber essa 
autorização da Anvisa e poder 
liberar doses para o Ministério 
da Saúde”, disse Zuma.

Segundo ele, o prazo é 
longo porque há um processo 
obrigatório a ser seguido que 
inclui adequações nas insta-
lações de Bio-Manguinhos. 
“Para que a Anvisa possa vir, 
na última semana de abril, 
nos conceder as condições 
técnico-operacionais. Só aí é 
que nós poderemos manipular 
agentes biológicos nessa área. 
A nossa expectativa é que 
maio ou junho a gente já esteja 
começando a produção do IFA 
nacional. Isto é um processo, 
leva um tempo”.

 � BRASIL

O ministro Queiroga lem-
brou que a produção de vaci-
nas no Brasil está aumentando 
e que o país já é um dos que 
mais imunizam a população 
contra a Covid-19 em todo o 
mundo.

“Nós teremos, só em agos-
to, mais de 30 milhões de do-
ses produzidas na Fiocruz e no 
Butantan. [Sendo] 18 milhões 
de doses com IFA importado 
da China. Isso já é um grande 

avanço. O Brasil é o quinto país 
que mais vacina, com o maior 
número de doses aplicadas. 
É uma conquista das nossas 
duas instituições, Fiocruz e 
Butantan. Isso assegura o cum-
primento da meta de 1 milhão 
de vacinados por dia. E vamos 
ampliar. Com a autonomia na 
produção do IFA, vamos ter 
mais vacinas ainda na Fiocruz 
e outras vacinas, que temos 
acordos internacionais, que 
vão se juntar ao nosso progra-
ma” disse Queiroga.

Perguntado sobre a inten-
ção de empresas em importar 
vacinas para imunizar seus 
empregados e familiares, o 
ministro disse que se tratava 
de legislação aprovada no Con-
gresso, que deve ser cumprida 
por todos os cidadãos.

“Como ministro da Saúde, 
compete a mim gerir o Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Desde que haja 
vacinas suficientes, nós temos 
condições de imunizar toda 
a sociedade brasileira. Mas 
vivemos num regime demo-
crático. O Congresso aprovou 

uma lei. Todos nós temos que 
nos submeter ao regime da lei. 
Se o Congresso aprovou uma 
lei e ela foi sancionada, todos 
nós temos que cumprir”, disse 
Queiroga.

 � CONVÊNIO

Também participaram da 
assinatura de convênio a rei-
tora da Unifesp, Soraya Soubhi 
Smaili, e a presidente da Fio-
cruz, Nísia Trindade Lima. As 
duas instituições têm grande 
destaque em pesquisas e na 
produção científica nas áreas 
médica, biomédica, farmacêuti-
ca e de saúde coletiva, formam 
recursos humanos para o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
atuam em áreas como ensino 
técnico e de pós-graduação 
em saúde.

Ambas mantêm um com-
plexo de saúde constituído 
por hospitais, dispõem de uma 
rede de assistência, pesquisa 
clínica, observatórios de moni-
toramento epidemiológico e la-
boratórios, além de investirem 
em programas de inovação.

COMBATE À COVID-19

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 
(esq.), lembrou que a produção de 
vacinas no Brasil está aumentando

 TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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Seleção brasileira convoca  
duas jogadoras do Praia
 | FERNANDA GARAY E CAROL FORAM VICE-CAMPEÃS DA SUPERLIGA 2020/2021

 � AGÊNCIA BRASIL

O técnico José Roberto 
Guimarães reforçou, 
nesta sexta-feira (9), 

a seleção feminina de vôlei 
para a temporada 2021, que 
terá como principal destaque 
mundial a Olimpíada de Tóquio 
(Japão). O treinador convocou 
duas jogadoras do time uber-
landense Dentil Praia Clube. 
Finalistas da Superliga Femini-
na 2020/2021, a ponteira Fer-
nanda Garay e a central Carol 
foram convocadas. Também 
foram chamadas duas atletas 
da equipe campeã da Super-
liga, o Minas Tênis Clube. Fo-

ram lembradas a central Carol 
Gattaz e a levantadora Macris. 
Ainda foi chamada a ponteira 
Natália, do Dínamo Moscou 
(Rússia).

Entre elas, Carol e a dupla 
do Minas vivem a expectativa 
de disputar uma Olimpíada 
pela primeira vez. Em especial, 
Carol Gattaz. A central de 39 
anos foi cortada na véspera 
dos Jogos de 2004, em Atenas 
(Grécia), e 2008, em Pequim 
(China), ambas por lesão. A 
veterana defendeu o Brasil pela 
última vez em 2013 e retorna 
em ótimo momento na carreira, 
como um dos destaques do Mi-
nas na conquista da Superliga, 
ao lado de Macris, da ponteira 

Pri Daroit (que ficou fora da 
convocação) e da também 
central Thaísa (que anunciou 
a aposentadoria da seleção 
nacional).

O quinteto se apresenta en-
tre segunda (12) e quarta-feira 
(14) e se une às 11 atletas 
chamadas inicialmente por Zé 
Roberto, que já iniciaram os 
treinos no Centro de Desenvol-
vimento de Voleibol (CDV), em 
Saquarema (RJ): as centrais 
Adenízia (Sesi Bauru), Bia e 
Mayany (ambas do Osasco), as 
líberos Camila Brait (Osasco) e 
Nyeme (São Paulo/Barueri), as 
levantadoras Dani Lins (Sesi 
Bauru) e Roberta (Osasco), as 
opostas Tandara (Osasco) e 

Lorenne (Sesc-RJ/Flamengo), 
a ponteira/oposta Rosamaria 
(Casalmaggiore, da Itália) e a 
ponteira Ana Cristina (Sesc-RJ/
Flamengo). As centrais Diana 
e Lorena e a ponteira Karina 
(todas do São Paulo/Barueri) 
participam das atividades como 
convidadas.

O primeiro desafio da sele-
ção feminina será a Liga das 
Nações, que será disputada 
em sistema de bolha sanitária 
na cidade de Rimini (Itália), de 
25 de maio a 20 de junho. A 
competição será a oportuni-
dade para a comissão técnica 
observar as atletas e definir os 
12 nomes a serem convocados 
para Tóquio.

VÔLEI FEMININO
WANDER ROBERTO/INOVAFOTO/CBV

Fernanda Garay 
foi convocada
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Esporte, 
ontem e hoje

O Praia Clube perdeu para 
o Minas Tênis Clube, jogo esse 
que o time da capital já tem 
uma notória supremacia sobre 
o time do clube praiano. Claro 
que chegar em dois primei-
ros lugares é essencialmente 
magnífico.

Talvez a diretoria não en-
tende assim, pelo imenso in-
vestimento feito e a expectativa 
que tudo isso gera.

No entanto lembro do UTC 
lotado, quando o esporte era 
basquete, o Minas era frequen-
temente freguês, o time da Ci-
dade no UTC foi campeão mais 
de 10 vezes seguidas contra o 
time da capital.

O Futsal do Minas tem uma 
larga vantagem contra as equi-
pes de Uberlândia, ressalva 
para a última temporada Praia-
na, que foi eficiente e empolgou 
o investimento 2021.

O Uberlândia Esporte glo-
rioso machuca o coração do 
uberlandense, já, ontem, foi 
orgulho de uma cidade.

Esporte ontem e hoje re-
mete a uma cidade que tem 
se esforçado para a prática de 
qualidade de gestão, mas o 
que passado e o presente nos 
mostra é que eficaz mesmo só 
quando tinha dinheiro.

Esse vôlei, aquele basque-
te, pode ser o Futsal 2021, mas 
não tem e nunca teve PLANE-
JAMENTO a longo prazo.

Ontem, teve um basquete 
rico, hoje, apenas fãs saudosos 
e apaixonados; ontem, teve o 
Berlandia do Zecão, hoje, tem 
o Uberlândia da esperança, 
hoje tem Vôlei, amanhã será 
que teremos?

Hoje tem futsal, amanhã 
será que teremos?

Hoje tem handebol, amanhã 
será necessário ter.

Hoje tem peteca, judô, kara-
te, dentre tantos esportes, mas 
amanhã precisará ter!

Todos os esportes que fi-

zeram sucesso sempre foram 
de um “grupo”, nunca de um 
povo, de um bairro, de uma 
identificação com a cidade, 
sempre dinheiro.

Sabe aqueles números de 
prestação de contas de aten-
dimento a crianças de propa-
ganda esportiva? Então são 
fictícios, a cidade já acostumou 
a saber onde tem futsal, vôlei, 
futebol dentre outros esportes 
de qualidade e não é na inicia-
tiva pública... a cidade já sabe 
onde encontra, os pobres não 
têm acesso, mas a falta de 
Planejamento continua...

Claro, sem orçamento, sem 
explicações, sem rumo, espor-
te da cidade é refém, refém da 
paixão do financiador ou refém 
da péssima gestão inclusiva do 
processo.

Solução?
Orçamento, viabilizar aces-

so e dar números reais.
Não é ter professor no Po-

liesportivo do Patrimônio, é ter 
evolução no objetivo, a criança 
saber onde pode chegar.

Não é ter time de futebol, é 
viabilizar o que acontecerá pós 
o time de futebol.

Não é ter time do vôlei, é ter 
base, para pós-time de base.

E assim ensinar a cidade 
sobre como se planejar em 
cuidar dos sonhos, do futuro e 
do presente.

O resultado não pode ser 
maior que a missão, por isso, 
falamos muito de esportes de 
sucesso de “ontem”, porque 
passou...não deixou raízes. 
Apenas intenção, desse inferno 
já está cheio.

Alguém sabe quem é o Ge-
raldo Touro, Mirtes do Praia, 
Cristiano Grama do Basque-
te, Guilherme do Basquete, 
milhares de formadores que 
pouquíssimas vezes tiveram 
a oportunidade de sequenciar 
algo, que fosse realmente va-
lorizado a longo prazo.

Ontem é saudades, amanhã 
é um sonho, porque hoje? Só 
dinheiro bancando algo que 
tem prazo de validade.

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com
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TERÇA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
06 A 10 DE ABRIL DE 2021

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

TERRENOS

CANAÃ - Ótimo para construtor, 
vendo ótimo lote, fi nanciamento 
direto com a Imobiliária, entra-
da de apenas R$ 8.880,00 + 180 
parcelas iniciais de R$ 959,99 ou 
R$ 92.800,00 à vista. 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Avelar 
Imóveis, Creci MGJ5925 
MORADA NOVA - Oportunidade, 
vendo terreno, 250m², desmem-
brado. Financiamento direto 
com Avelar Imóveis. Entrada R$ 
5.280,00 + 180x R$ 570,00 (ini-
ciais). 3211-0216, 99978-8098, 

99688-0216, Creci MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote, 
esquina, próximo ao Shopping 
Park, área 250m². Financiamen-
to direto com Avelar Imóveis. 
Entrada R$ 9.580,00 + 180 x R$ 
1.035,00 (iniciais). 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Avelar 
Imóveis. Creci MGJ5925

EMPREGOS

AJUDANTE PARA REFORMA DE 
BAÚ – Contrata se ajudante para 
reforma de Baú (Carroceria de 
caminhão) que more próximo ao 
Industrial enviar curriculum para 
99976-0931 ou nsnilton@netsite.
com.br 
COSTUREIRA -  contrata- se cos-
tureiras com prática. Oferece ótimo 
salário mais benefícios. Falar com 

Joana 34 98862-5548/ 34 3216-
6305.

ESTÁGIO EM ÁREA FINANCEIRA 
- Auxiliar no setor fi nanceiro com 
validação e arquivo de nf, conferên-
cia de impostos, imprimir compro-
vantes de pagamento e colocar em 
ordem alfabética. Segunda a sexta 
das 08h00 as 14h00.Requisitos Ter 
no mínimo 16 anos e estar cursan-

do o ensimo médio .Bolsa auxílio: 
r$600,00 + vale transporte. Enviar 
curriculo para: consultoriarh@fun-
dacaocdl.org.br

DIVERSOS

MORADA NOVA E SHOPPING PARK 
- Compro terreno à vista. Telefone 
para contato (34) 99238-0125.

SOLDADOR
PRECISA-SE SOLDADOR/SERRALHEIRO. BOA EXPERIÊNCIA EM 
SOLDA ELETRODO E TIG (INOX). CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO 
CROSARA, 2469. ROOSEVELT.

ELETRICISTA MONTADOR
PRECISA-SE ELETRICISTA MONTADOR INDUSTRIAL, DESEJÁVEL CNH 
B E NR 10. CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO CROSARA, 2469. ROOSE-
VELT.

PROJETISTA ELÉTRICO
PRECISA-SE PROJETISTA ELÉTRICO, CURSO TÉCNICO ELETROTÉCNI-
CA OU SUPERIOR. AUTOCAD AVANÇADO E PACOTE OFFICE WOR-
D/EXCEL. CURRÍCULO PARA AV. CESÁRIO CROSARA, 2469. ROOSE-
VELT.

VAGAS DE EMPREGO

AGORA FICOU FÁCIL TER ACESSO
AO TRATAMENTO DENTÁRIO!
PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS:
- APARELHOS ORTODÔNTICOS FIXO E MÓVEL.
- CLAREAMENTO DENTAL,
- LIMPEZA E PREVENÇÃO,
- PRÓTESES,
- TRATAMENTO DE CANAL,
- IMPLANTES,
- RESTAURAÇÕES,
- BOTOX.

DR. WARLEY PEREIRA 
CROMG 26124
APARELHO ORTODÔNTICO

DRA. MARY LUCE BORGES
CROMG 13004
CLÍNICA GERAL | ADULTOS E CRIANÇAS

Empresa de grande
porte alimentício
em Uberlândia
encontra-se com
mais de 135 vagas
para o setor operacional.

Compareça de segunda a sexta às
09:00h na Avenida Coronel José
Teófilo Carneiro, 1655.

Para maiores informações:
(34) 99643-4132

**Levar documentos RG, CPF
e Carteira dee Carteira de Trabalho.
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URGENTE (1 vaga)

Atribuições: Gerenciamento de 
pessoas, operação, administração, 
�nanceira, RH. Controle de escala, 
CMV, mercadorias, validade, estoque. 
Foco em vendas.

Requisitos: Ensino médio ou superior, 
comprometimento, agilidade e boa 
comunicação. Residir em Uberlan-
dia/MG. Importante ter experiência 
com gerenciamento de restaurante e 
ter trabalhado em fast food será 
diferencial.

Interessados encaminhar currículo 
atualizado em anexo no e-mail 
curriculos@pizzahutfca.com.br com a 
sigla UBERLANDIA no campo assunto.

VENDE-SE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA, ALIMENTOS

E COSMÉTICOS, COM EQUIPAMENTOS  E  FUNCIONANDO.

CNPJ ativo há 10 anos com fluxo de caixa positivo.

TRATAR COM NILMA GENNARI
FONE (34) 9 9911-1866
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Bibliotecas Públicas celebram 
300 anos de Minas Gerais 
 | SECULT REALIZA I SEMANA ESTADUAL DE INCENTIVO À LITERATURA

 � DA REDAÇÃO

A produção literária minei-
ra ao longo de 300 anos 
de história é o mote da I 

Semana Estadual de Incentivo 
à Literatura – Minas 300 Anos. 
Iniciativa da Secretaria de Es-
tado de Cultura e Turismo (Se-
cult), por meio do Sistema Es-
tadual de Bibliotecas Públicas 
de Minas Gerais (SEBPMG), o 
evento gratuito aborda os 300 
anos de Minas Gerais, com 
programação virtual variada, de 
19 a 23 de abril, mesclando ati-
vidades virtuais e presenciais.

Mais de 30 bibliotecas pú-
blicas e comunitárias, vincu-
ladas ao Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de Minas 
Gerais, vão integrar a progra-
mação da I Semana Estadual 
de Incentivo à Literatura. Com 
ações virtuais e algumas pre-
senciais (seguindo os protoco-
los sanitários), os espaços vão 
disponibilizar para o público 
uma série de atividades que va-

lorizam a leitura e evidenciam 
a importância das bibliotecas 
como fomentadoras da arte e 
da cultura, principalmente da 
literatura.

Para o diretor do Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliote-
cas da Secult, Ozório Couto, 
a realização do evento é uma 
oportunidade de celebrar a 
literatura.  “A literatura nos 
faz sonhar, abrir os olhos, a 
mente. Com ela os horizontes 
se tornam mais belos e próxi-
mos, trazendo-nos amplitude 
e a certeza da fidelidade. A 
literatura é uma companheira 
maior, e os livros nos garantem 
a melhor chance de nos torna-
mos seres melhores”, destaca 
Ozório Couto.

As atividades propostas 
serão veiculadas em diferentes 
plataformas digitais das biblio-
tecas que aderiram à Semana 
de Incentivo à Literatura. Em 
Belo Horizonte, por exemplo, 
a Biblioteca Pública Estadual 
de Minas Gerais terá uma série 
de ações em seu perfil do Insta-

gram (@bibliotecaestadualmg), 
com bate-papos, leitura de 
contos, vídeos de incentivo à 
leitura entre outras propostas.

Já em Andrelândia, a atra-
ção da Biblioteca Municipal 
Professora Lêda Rodrigues 
é um sarau literário, também 
transmitido pelo Instagram 
(@secultandrelandia), com 
poemas inspirados no muni-
cípio. Em Frutal, a Biblioteca 
Pública Municipal Minerva 
Maluf de Souza vai organizar 
o DeclAmando Frutal, ação 
com artistas da comunidade 
local declamando poesias 
frutalenses. A atividade será 
transmitida no canal do You-
tube da Biblioteca. 

De acordo com a coordena-
dora do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de Minas 
Gerais, Cleide Fernandes, 
além de celebrar os 300 anos 
de Minas com programação di-
versificada, a Semana Estadual 
de Incentivo à Literatura será 
uma oportunidade para que o 
público conheça a diversidade 

do trabalho das bibliotecas em 
todo estado, mesmo com a 
suspensão das atividades em 
função das medidas de distan-
ciamento social.

“A proposta da I Semana 
Estadual de Incentivo à Leitura 
é promover a literatura nos es-
paços das bibliotecas públicas 
e comunitárias de Minas Ge-
rais. As equipes de bibliotecas 
se empenharam em planejar 
atividades para todos os pú-
blicos, homenageando os 300 
anos de Minas Gerais. Mesmo 
com as bibliotecas fechadas, 
será possível ter acesso a uma 
ampla programação cultural. 
Esperamos que esta seja a 
primeira edição de muitas”, 
pontua Cleide Fernandes.

Todas as atrações da I 
Semana Estadual de Incentivo 
à Literatura – Minas 300 Anos 
são gratuitas. A programação 
completa pode ser acessada 
pelo https://drive.google.com/
drive/folders/1vsfVB6bg7QOk-
ZSl2G3l256qoJcR49FOe.

CULTURA
DIVULGAÇÃO/SEC-MG

Biblioteca Pública 
Estadual em BH
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TOQUE DO DIADudi Bastos
www.blogdadudi.com.br

MODA E 
AUTOESTIMA 
FEMININA: 
ENTENDA 
ESSA 
RELAÇÃO

Bom dia!

Não tem nada melhor do 
que se sentir confiante e se-
gura de si mesma em qualquer 
situação, não é mesmo? É por 
isso que a moda e a autoestima 
feminina andam sempre tão 
interligadas. 

A moda nos ajuda a enten-
der quem a gente é e como 
mostrar isso para o mundo. Por 
isso, conhecer o próprio estilo 
nos ajuda a consumir moda de 
maneira consciente e, ainda, a 
estar sempre elegante. Afinal, 
não tem nada mais elegante 
do que uma mulher confortá-
vel consigo mesma e com as 
roupas que usa!

Apesar de a roupa ser um 
item indispensável do nosso 
dia a dia, muitas vezes não 
damos tanta importância ao 
ato de se vestir. Encaramos 
a moda como algo supérfluo 
e fútil. Esquecemos que essa 
relação com a moda pode ser 
um grande divisor de águas 
para nossa autoestima e que 
podemos valorizar nosso corpo 
e revolucionar a maneira como 
nos vemos no espelho apenas 
com um look que combine com 
nosso estilo.

Ter um estilo próprio é muito 
mais do que ter um mundo de 
roupas. Quando conseguimos 
relacionar a moda com a au-
toestima, podemos usá-la a 
nosso favor e eleger peças que 
valorizem o corpo e nos deixem 
seguras no dia a dia.

Muitas vezes até a forma 
como nos vemos no espelho 
influencia nosso jeito de nos 
vestir, pois a imagem é um 
resultado de uma vida inteira 
de expectativas e experiências 
que tivemos no passado e de 
situações que já passamos ao 
longo da vida.

Que tal ler (e colocar em 
prática) essas dicas, para que 
você desenvolva a sua autoes-
tima de maneira positiva e usar 
a moda a seu favor?

1. Pratique o 
autoconhecimento
O autoconhecimento é su-

perimportante para quem gosta 
de moda, sabe por quê? Quan-
do você se veste de acordo 
com o seu estilo e a sua per-
sonalidade, passa a se sentir 
melhor consigo mesma. Por 
isso, saber quem você é e do 
que gosta é essencial, quando 
o assunto é moda e, acima de 
tudo, autoestima! Pratique, 
você vai gostar!

2. Vista-se de acordo 
com a ocasião
Não tem problema usar tê-

nis, se você não se sente con-
fortável de salto alto. Porém, a 
maior parte das pessoas não 
fica à vontade quando aparece 
em um evento com a roupa 
inadequada. Mesmo quando 
a ocasião é informal, a gente 
quer estar sempre bem vestida, 
não é mesmo? Por isso, não 
custa nada perguntar para os 
amigos o famoso “com que 
roupa eu vou?”.

3. Invista nos detalhes
Cuidar bem dos cabelos, 

das unhas, usar acessórios 
que combinem com o look, tudo 
isso faz a diferença, pode apos-
tar! Experimente, por exemplo, 
colocar um máxi brinco, quan-
do estiver de jeans e camiseta. 
Ou mesmo, trocar o tênis por 
um salto alto, só para variar. 
Que tal passar um rímel? Não 
tenha dúvidas de que vai se 
sentir muito mais bonita.

4. Descubra como 
combinar as cores 
a seu favor
Ainda que você adore se 

vestir com um look todo colori-
do, vale a pena pensar bem nas 
cores que irá escolher. Basta 
lembrar de que algumas cores 
são opostas, como o vermelho 
e o verde, o azul e o laranja. 
Algumas cores são mais frias, 
como azul, roxo, rosa, enquan-

to outras são quentes, como o 
vermelho, o amarelo e o laran-
ja. Descubra quais paletas de 
cores ficam melhor em você e 
aposte nelas sem medo.

5 – Ouse
Aproveite para ousar, para 

usar e abusar de algo inusitado 
que nunca se imaginou usan-
do. Crie novas possibilidades, 
apostando na moda como sua 
aliada, como um plus na sua 
relação consigo mesma. Tenho 
certeza que com certa ousadia 
você se sentirá ainda mais bo-
nita e com a energia renovada.

Nessa vibe, experimente 
usar uma peça que levante 
sua autoestima, que te deixe 
confiante em seu dia a dia. 
Aproveite para eleger o corte 
perfeito, a modelagem que va-
lorize seu corpo e uma cor que 
ilumine naturalmente seu tom 
de pele. Os acessórios tam-
bém poderão ser seus maiores 
aliados na hora de se sentir de 

bem com sua autoestima e de 
fazer as pazes com o espelho 
e com seus looks.

6. Esteja aberta a 
novidades, mas 
coloque-se em 
primeiro lugar
O mundo da moda é cheio 

de novidade, não é mesmo? E 
você pode, sim, apostar nelas 
e repaginar o visual, quando 
quiser. Mas, lembre-se de 
sempre respeitar a sua essên-
cia, a sua personalidade. Use 
só aquilo que combina com 
o seu guarda-roupa e, princi-
palmente, que combina com 
você. Coloque-se sempre em 
primeiro lugar.

E aí? Concorda que a moda 
tem tudo a ver com esse as-
sunto? O que você costuma 
fazer para relacionar a moda e 
a autoestima no seu dia a dia? 

Bom fim e boa semana! 

Apesar de a roupa ser um 
item indispensável do nosso 
dia a dia, muitas vezes não 
damos tanta importância ao 
ato de se vestir. Encaramos 
a moda como algo supérfluo 
e fútil. Esquecemos que essa 
relação com a moda pode 
ser um grande divisor de 
águas para nossa autoestima 
e que podemos valorizar 
nosso corpo e revolucionar a 
maneira como nos vemos no 
espelho apenas com um look 
que combine com nosso estilo
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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 34

JJGN
SULEUROPEU
ARARASIR
CIIRALO

ROSICAMPOS
ATORATE
VACAASNOS
ARAPES
CONTENTAM

CUBASAVLA
OSLOASES

TCALMC
GAMOCHAVÃO
ANFORAET

OSTEOPOROSE

As patroas,
em rela-
ção aos
criados

Título no-
bre conce-
dido a Alex
Ferguson

A Rosa de
"Geração

Brasil" 
(TV Globo)

Animais
de carga

no interior 
nordestino

A orca,
para o
time do
Santos

Parte da 
pia na qual
se situa 
o ralo

Ozualdo
Candeias,
cineasta
brasileiro

Agente das
bolhas no 
refrige-
rante

Marie
Curie,

cientista
polonesa

Grande
vaso da
Grécia
Antiga

Afecção
óssea

comum
em idosos

Vocativo
usado em
poemas

clássicos

Ou
O senti-

mento não
platônico

Mamífero
similar ao

veado

Cidade
onde é

entregue
o Nobel
da Paz

Peritos
(fig.)

Quebradiço

Dá a liga
na arga-
massa   
Bolor

De (?) a z:
do início
ao fim 

Impeditivo

Causam
satisfação 
a (alguém)

Animal
retratado 
nas escul-
turas da 

CowParade

Clichê;
frase feita

Opus
(abrev.)

Doenças
psíquicas

Sebastian Vettel e
Nico Rosberg (esp.)

"Batalha dos (?)", ori-
gem simbólica do

Exército
brasileiro

A Cidade
das

Palmeiras
(Bíblia) 

Alumínio
(símbolo)

Raiva
excessiva 

Dupla
Ferir com
arma da
capoeira

101, em
romanos

Cabideiro
de lojas

de roupas

Localiza-
ção de pa-
íses como

Itália e
Espanha

Embalagem que con-
fere maior durabili-
dade aos
alimentos

Profissão de Miguel
Reale Júnior

Álbum do
Pearl Jam
Sílaba de
"novas"

Bem-(?)-
vi, espécie 
de pássaro

3/sir — ten. 4/acro — ases — vaca. 6/jericó. 10/rosi campos — sul europeu.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Hoje é o dia ideal para fazer a viagem que você 
vem adiando há muito tempo! Não se mate tentan-
do persuadir os outros e deixe seus detratores fa-
larem ou eles vão esgotar a o se estado de ânimo.

A discussão do último mês está voltando. Este 
é o momento de estabelecer as suas condições 
de forma clara. 

Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam. 

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma 
explicação complicada. Você está recuperando 
a sua forma muscular. Você vai se sentir mais 
leve e seus reflexos serão mais nítidos.

Seu humor lhe trará boa sorte hoje e é uma boa 
hora para estabelecer novos contatos. Você es-
tará mais suscetível ao vento, por isso não se 
exponha demais. 

Não tem sentido pedir para você fazer grandes 
esforços hoje. Não comece as coisas sem ter 
a certeza de que vai ser capaz de terminá-las! 

Você é visto muito favoravelmente pelas pesso-
as que o rodeiam, então aproveite isso ao má-
ximo. Tenha especial cuidado para não comer 
demais. Você precisa desabafar fisicamente.

Alguns novos encontros positivos levarão a pro-
jetos originais. Você terá a oportunidade de dar 
um novo impulso a sua vida. 

Você corre o risco de parecer muito envolvido 
nas suas próprias preocupações e precisa re-
laxar. 

As discussões com a família são mais fáceis. 
Você terá mais satisfação se não ficar isolado. 
Você terá energia básica para completar suas 
tarefas com sucesso.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilí-
brio entre o trabalho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito de você. 

Você está controlando suas emoções com mais 
autoconfiança hoje. Certifique-se de que você 
não se torne inacessível. Você está seguindo 
com otimismo. 

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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Por que tanta 
polêmica 
criada em 
relação ao 
“tratamento 
precoce” da 
COVID?

 
Na coluna da semana pas-

sada, iniciamos uma discussão 
em relação à persistência da 
enorme polêmica criada em 
torno do chamado “tratamento 
precoce” da COVID. Já chama-
mos a atenção, por aqui, sobre 
o quanto o tema é complexo e 
sobre como é impressionante 
o fato de que, mais de um ano 
após a chegada da pandemia 
ao Brasil, o assunto ainda gere 
tanta confusão entre grupos 
médicos e entre grandes en-
tidades médicas representati-
vas. Já descrevemos também 
como o assunto ganhou novo 
destaque nas mídias sociais 
e oficiais com o tenso debate 
virtual acirrado entre a Asso-
ciação Médica Brasileira e o 
Conselho Federal de Medicina. 

Muitas pessoas, que não 
são da área da saúde, conti-
nuam me questionando, abis-
mados, sobre o porquê de opi-
niões tão diferentes sobre este 
tema. Apesar de complexo, 
a discussão deste assunto é 
bastante interessante, do ponto 
de vista filosófico. Na verdade, 
o que explica a grande diver-
gência entre as opiniões é a 
enorme diferença com a qual 
os diferentes grupos médicos, 
e as diferentes entidades mé-
dicas, olham para um mesmo 
problema: a gravidade doença 
COVID para um indivíduo iso-
ladamente... Explico:

Muitos médicos, muito sen-
sibilizados com o enorme nú-
mero de internações e mortes 
geradas pela COVID e ampla-
mente divulgadas na mídia, 
acreditam que seria extrema-
mente necessário e útil tentar 
“fazer algo... qualquer coisa...” 
para tentar ajudar a melhorar 
o prognóstico do paciente com 
COVID. Nada mais nobre e dig-

no de louvor! Tentar fazer algo 
pelo paciente grave, quando a 
situação é dramática, é muito 
melhor do que não fazer nada! 
Com certeza! E, toda vez que 
um paciente usa o tratamento 
e sobrevive à COVID, ele fica 
extremamente grato ao médico 
que prescreveu as medica-
ções. Afinal, o que poderia ter 
acontecido se o paciente não 
tivesse tomado o tratamento? 
Toda a dramaticidade desta 
situação gera uma sensação 
de utilidade e reconhecimento 
ao médico que alimenta seu 
ego, lhe enche de orgulho e 
retroalimenta ainda mais o 
nobre desejo de ajudar ao 
próximo. Assim, a ansiedade 
por continuar tentando ajudar é 
bastante nobre e compreensí-
vel. Com certeza, quando você 
pula de um avião e não tem um 
paraquedas para te auxiliar a 
amortecer a queda, é muito 
melhor ter um lençol amarrado 
por cordas do que não ter nada 
para usar...

O grande problema, que 
pouca gente consegue enxer-
gar, é que este argumento seria 
até válido quando aplicado a 
uma doença altamente letal. 
Assim, se você tem uma do-
ença que vai matar 90 de cada 
100 pessoas, nada mais lógico 
do que tentar usar tudo o que já 
tenha sido aventado como útil 
para o tratamento da doença. 
Assim, até usar comprimidos 
de fosfoetanolamida ou a apli-
cação retal de ozônio parecem 
ótimas opções para o tratamen-
to de um câncer muito agressi-
vo... Mas, e quando você aplica 
este mesmo argumento a uma 
doença em que 99 pessoas 
(em cada 100 doentes) iriam 
sobreviver independentemente 
de qualquer tipo de tratamento 
utilizado?  

Por outro lado, por mais 
nobre que seja a intenção 
de tentar ajudar de qualquer 
forma, existem vários outros 
problemas relacionados ao 
uso de medicamentos não 
comprovados. Existe um prin-
cípio elementar na ética mé-
dica que é o princípio da não 
maleficência. Este princípio 
estabelece que é vedado ao 

SAÚDE! DE CORPO E ALMAJõao Lucas O’Connell
Cardiologista

O grande problema, que pouca 
gente consegue enxergar, é que 
este argumento seria até válido 
quando aplicado a uma doença 
altamente letal. Assim, se você 
tem uma doença que vai matar 90 
de cada 100 pessoas, nada mais 
lógico do que tentar usar tudo o 
que já tenha sido aventado como 
útil para o tratamento da doença. 
Assim, até usar comprimidos de 
fosfoetanolamida ou a aplicação 
retal de ozônio parecem ótimas 
opções para o tratamento de 
um câncer muito agressivo... 
Mas, e quando você aplica este 
mesmo argumento a uma doença 
em que 99 pessoas (em cada 
100 doentes) iriam sobreviver 
independentemente de qualquer 
tipo de tratamento utilizado?

médico prescrever tratamen-
tos que não estejam ampa-
rados em bases científicas e 
que possam causar efeitos 
colaterais a seus pacientes.  
Assim, apesar de entender a 
intenção nobre e honrosa dos 
que defendem o uso de me-
dicações para tentar diminuir 
a chance de complicações da 
COVID, é obrigatório lembrar 
que, infelizmente, o uso das 
medicações atualmente pro-
postas podem, na verdade, até 
fazer mais mal do que bem... 

Por fim, é preciso lembrar 
que, apesar da grande polêmi-
ca envolvendo o uso de Cloro-
quina, Azitromicina, Iverme-
tina, Vitamina D, Vitamina C, 
Bromexina, Nitazoxanida e de 
outras medicações utilizadas 
logo no início dos sintomas 
da COVID, não há dúvidas em 
relação ao benefício do trata-
mento médico utilizado a partir 
da fase inflamatória da doen-
ça. O leitor precisa saber que, 

para aqueles pacientes que 
evoluem com maior gravidade 
(que geralmente se inicia após 
o 6º dia da doença), o trata-
mento médico já está bastante 
consagrado e que não há polê-
micas expressivas em relação 
ao tratamento que deve ser 
realizado. Assim, para aqueles 
pacientes que evoluem com 
maior gravidade, inúmeras 
medicações já se mostraram 
extremamente úteis e já ajuda-
ram a salvar inúmeras vidas, 
em especial, dos pacientes 
internados. O uso de oxigê-
nio, fisioterapia respiratória, 
suporte ventilatório, suporte 
hemodinâmico, corticoides, de 
outros imunomoduladores, an-
tibióticos e anticoagulantes já 
se mostraram extremamente 
úteis e devem continuar sendo 
utilizados na guerra contra a 
COVID. Guerra que, aliás, co-
meçaremos a vencer em Abril. 
Isto é um assunto para a nossa 
próxima coluna... 
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EU TAMBÉM 
QUERO FALAR 
DO CABELO 
DO JOÃO

A polêmica do BBB sobre 
o cabelo do João é um retra-
to nítido da nossa geração: 
indivíduos extremamente en-
fraquecidos e incapazes de 
lidar com a dor. Não vou entrar 
no mérito das interpretações 
deturpadas do fato, mas, se 
hoje, chegamos ao ponto de 
presenciarmos a cena de um 
homem adulto chorando em 
rede nacional porque falaram 
do seu cabelo é porque exis-
te um real menosprezo em 
nossa sociedade de abordar a 
necessidade de sermos fortes 
e maduros a ponto de não con-
dicionarmos o nosso bem estar 
emocional a partir da aceitação 
do outro.  

No meu último texto, falei 
sobre a atual dificuldade dos 
indivíduos se portarem como 
adultos e desprenderem-se 
do papel de criança para, en-
tão, amadurecer. São sujeitos 
infantis, que exigem do outro 
compreensão e aceitação, in-
condicional, de suas ações e 

do modo de ser. Quando isso 
não acontece, se armam com 
revolta, choro e birra. 

A cada dia que passa, em 
nosso sistema, surgem me-
canismos que reforçam essa 
imaturidade e fraqueza dos 
indivíduos. Um dos exemplos 
recentes que comprova o quão 
enfraquecida está nossa ge-
ração é o do Instagram que 
tirou a visualização dos likes 
e justificou a iniciativa com o 
seguinte pretexto: “diminuir a 
competitividade por likes e por 
existir uma crescente preocu-
pação da contagem de curtidas 
estar ligada, de forma relativa, 
à saúde mental dos usuários.”

O aplicativo precisou se 
adaptar às desordens emocio-
nais advindas da imaturidade 
de nossos tempos. Chegamos 
ao extremo absurdo de as 
pessoas precisarem de uma 
ferramenta de “controle” de 
aceitação. Assim, elas estão 
sendo ensinadas a rejeitar que 
a diferença, a competitividade, 
a predileção, a comparação 
e a disputa fazem parte da 
vida real, quando na verdade 
deveriam estar aprendendo a 
serem fortes para lidar com a 
rejeição e maduras para não 
paralisarem por se sentirem 
comparadas. 
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Se o indivíduo não con-
segue aceitar que tem debili-
dades e é inferior aos outros 
em várias questões, e ainda 
precisa ser poupado disso, ele 
nunca será forte o suficiente 
para encarar a vida REAL. 
Será um vitimista e a culpa do 
seu fracasso será sempre do 
outro, pois acha injusto não 
ser acolhido por sua fraqueza. 
O indivíduo forte e maduro não 
precisa ser poupado de nada!

A repercussão do ocorrido 
no BBB constata que estamos 
sendo tolhidos de lidar com 
a REALIDADE da vida: rejei-
ção, dor, sofrimento, derrota, 
tristeza, humilhação e críticas. 
Nenhum ser humano está ileso 
de passar por isso. A pessoa 
que se permite enfraquecer 
por uma crítica ainda não com-
preendeu que esse sentimento 
não passa de uma condição 
emocional que está totalmente 
relacionada à autorreferência 
(como o outro me vê e se sente 
em relação a mim), ou seja, 
imaturidade extrema.

Sabe por que as pessoas 
têm tanta necessidade de 
serem aceitas e amadas por 
todos o tempo todo? Por que 
dependem tanto dos elogios 
e aprovação do outro para se 
sentirem feliz? 

Porque fomos educados 
para acreditar que o mundo é 
obrigado a nos aceitar como 
somos, que ninguém pode ser 
melhor do que ninguém e todos 
são iguais. Esse tipo de pensa-
mento utópico nos infantiliza, 
nos torna carentes e vitimistas.

A rejeição, a reprovação, o 
desprezo e as críticas sempre 
existirão. Cabe a nós usarmos 
de nossa honestidade moral e 
intelectual para saber utilizar 
o mal, a dor e o sofrimento a 
nosso favor, de forma sensata, 
fazendo um juízo real, pro-
porcional e justo sobre cada 
contexto. Isso é ser maduro.

Não tem nada mais lamen-
tável do que uma personali-
dade fraca. Como bem dizia 
Aristóteles: “Há apenas uma 
maneira de não receber críti-
cas: não faça nada, não diga 
nada, não seja nada.”  Tradu-
zindo: “Não exista, assim, não 
sofrerá!”.

Saia da camada infantil e 
se torne maduro. SEJA, mas 
seja de verdade, buscando 
imprimir em sua personalidade 
virtudes inegociáveis como a 
força. E então, verá algo incrí-
vel acontecer: as pessoas irão 
se inspirar e aproximar de você 
por admiração, e não por pena 
da sua condição de coitado! 
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