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POLÍTICA, UMA PERSPECTIVACláudio Di Mauro
 Geógrafo docente no IG/UFU

MUITOS 
MOTIVOS PARA 
IMPLANTAR 
A CPI DA 
PANDEMIA

Na noite de terça feira, dia 13 de 
abril, foi aprovada a realização de 
uma CPI no âmbito do Congresso 
Nacional para apurar as responsa-
bilidades do Governo Federal na 
expansão da pandemia de coro-
navírus, com enormes números de 
contaminados e de óbitos. 

Desde o começo das contami-
nações, a postura do Presidente da 
República foi de um negacionista. 
Não acreditava que o assunto é 
muito sério e preferiu estimular a 
circulação do vírus buscando o 
que entende como contaminação 
de “manada”. Ou seja, tanta gente 
ficaria contaminada o que geraria 
uma defesa coletiva.

Mas essa tese era defendida 
contra todas as posições assumidas 
pelos cientistas que avaliavam a 
necessidade de combate às conta-
minações para diminuí-la e impedir 
um colapso do sistema público e do 
privado de saúde.

O Presidente da República pre-
feriu se apresentar em público sem 
os cuidados sanitários recomenda-
dos pelas autoridades sanitárias, 
sem uso de máscara, tocando nas 
pessoas, espirrando e tossindo em 
público. Seus argumentos, sempre 
foram de desconsiderar a seriedade 
das contaminações. O argumento 
de que esportistas, saudáveis não 
contrairiam o vírus e se acontecesse 
não passaria de uma “gripezinha”, 
um “resfriadozinho” nas palavras do 
Chefe de Estado.

Negar a ciência, estimular a 
transmissão, ainda vieram acompa-
nhadas da disponibilização de me-
dicamentos e um Kit composto de 

remédios que não seriam capazes 
de prevenir ou combater a doença. 
Mais, dependendo de como fossem 
utilizados, o usuário ficaria exposto à 
efeitos colaterais com possibilidades 
de morte.

Ao invés de preparar os aten-
dimentos em hospitais e casa de 
saúde, pelo SUS, com insumos 
entre os quais, leitos de enferma-
ria, leitos de UTI, respiradores o 
Ministério de Saúde, orientado na 
concepção “negacionista” do Presi-
dente da República não adotou as 
providências necessárias.  Assim é 
que assistimos ao vivo e em cores 
centenas de mortes por asfixias, 
pela não existência de respiradores 
e medicamentos necessários para 
que aconteçam as “intubações”. 
Gente morrendo por asfixia por 
falta de insumos. Médicos sendo 
obrigados a escolher os doentes 
que deveriam ter o atendimento 
mais avançado. Para essa situação 
desesperadora foram empurrados 
os dignos profissionais que estão 
na frente dos atendimentos aos 
doentes

As equipes de profissionais da 
saúde, limpeza e higiene dos hos-
pitais, casas de saúde não foram 
adequadas para o tamanho e a 
explosão de casos das contamina-
ções e óbitos. Esses profissionais 
trabalharam e continuam trabalhan-
do no exagero do sofrimento, em 
situação de vulnerabilidade e risco 
diário. Sofrimento mental, espiritual 
e físico sem precedentes. 

Desde o começo das contami-
nações o Brasil perdeu insumos que 
deveriam ser utilizados para fazer 
testagem e com isso a prevenção 
com separação e isolamento das 
pessoas contaminadas, delimitan-
do o círculo daqueles que tiveram 
contatos com elas. Esse trabalho 
de prevenção foi insignificante 
diante das necessidades. Embora 
os exemplos que foram praticados 
com acerto em diversos países. O 

Brasil não aproveitou das experiên-
cias daqueles países que passaram 
pelas mesmas situações com ante-
cedência. 

Pior, o Governo Federal durante 
um longo período de 2020 se negou 
a comprar vacinas, adotadas em 
países da Ásia e da Europa que 
buscavam o sério controle das 
contaminações e dos óbitos. Com 
esses procedimentos intencionais, o 
Governo Federal brasileiro dificultou 
ou até impediu que o País se pre-
parasse para enfrentar a pandemia. 
Neste aspecto, o Estado de São 
Paulo foi exceção ao se dedicar a 
comprar e produzir vacinas pelo 
Instituto Butantan, assim como 
também se comportou a Fiocruz 
em Manguinhos, no Estado do Rio 
de Janeiro. Se não fossem as ações 
isoladas destas instituições, até ago-
ra o Brasil estaria sem vacinar, nem 
mesmo os grupos considerados 
como “de risco”. Embora, saibamos 
que “de riscos”, vulneráveis, esta-
mos todas as pessoas, não apenas 
por idade, mas principalmente pela 
necessidade de circular pelas ruas 
aglomeradas, pelos equipamentos 
dos transportes coletivos e pelos 
ambientes nos quais se trabalha.

O Brasil teve meses para se 
preparar ao enfrentamento da 
pandemia. Mas, pela atitude “ne-
gacionista” de seu principal gover-
nante, negligenciou, se omitiu e 
patrocinou a catástrofe que agora 
estamos vivenciando com cerca de 
4 mil óbitos diários, passando de 
360 mil pessoas que já pereceram 
pela doença. São pessoas, seres 
humanos amados, muitos dos quais 
nossos amigos e companheiros, não 
se tratam apenas de números.

Juntando-se a todas essas irres-
ponsabilidades houve as mudanças 
de Ministros da Saúde em plena 
elevação dos dados registrados na 
pandemia. Alguns desses ex-mi-
nistros argumentam que saíram do 
Ministério da Saúde, em função de 

não adotarem os procedimentos 
que eram exigidos pelo chefe do 
executivo federal. Ou seja, o Presi-
dente da República tinha ingerência 
direta nas ações do Ministério que 
não podia adotar os procedimentos 
estabelecidos pelos cientistas.

Os defensores do Presidente da 
República para dificultar as investi-
gações querem incluir na CPI os go-
vernadores e Prefeitos. Certamente, 
moedas de troca para não permitir 
que as investigações avancem e 
cheguem ao resultado indispensá-
vel. É óbvio que os recursos Fe-
derais transferidos para Estados e 
Municípios devem ser investigados 
para conhecer seus procedimentos 
e desvios de funções. Contudo, a 
Gestão da Saúde, no Brasil, para 
situações de pandemia é essencial-
mente da responsabilidade do Go-
verno Federal. Compra de vacinas, 
insumos, financiamento de leitos 
hospitalares e de UTI dependem de 
investimentos e disponibilização de 
recursos financeiros pelo Governo 
Federal para que sejam praticados 
pelo SUS. Portanto, estão sob 
responsabilidade do Ministério da 
Saúde, do Ministro e do Presidente 
da República.

O limite de gastos impostos 
pela área econômica do governo, 
ainda que aprovado pelo Congresso 
Nacional, é de fato uma verdadeira 
aberração, mas em situação de pan-
demia não pode ser entendido como 
impedimento para os gastos nesta 
situação. A excepcionalidade está 
colocada e devidamente respaldada 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Aqui estão alguns argumentos 
que justificam a implantação da CPI, 
na esperança de que chegue aos 
responsáveis e apresente, com toda 
urgência necessária os novos e sau-
dáveis caminhos para vencermos 
estes momentos de tanto sofrimento 
para a população de nosso Brasil.



Profissionais da saúde 
reivindicam vacinação
 | MESMO CADASTRADOS, TRABALHADORES AINDA NÃO RECEBERAM O IMUNIZANTE

 � BRUNA MERLIN

Há quase três meses da 
primeira aplicação da 
vacina contra a Covid-19 

em Uberlândia, diversos pro-
fissionais da saúde ainda não 
foram imunizados. A categoria 
demonstra indignação com a 
situação e questiona as estra-
tégias utilizadas pela Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com o Plano de 
Vacinação da SMS, os profis-
sionais da saúde fazem parte 
da primeira fase do grupo prio-
ritário junto aos idosos com 75 
anos ou mais, idosos com mais 
de 60 anos que moram em 
asilos, indígenas e acamados. 
Contudo, o plano já avançou 
para a segunda etapa do grupo 
prioritário sem conclusão da 
primeira, já que muitos traba-
lhadores da saúde ainda não 
foram imunizados.

É o caso do técnico de 
laboratório Reginaldo José de 
Faria, de 49 anos. Atualmente, 
ele atua no Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU) e tem 
contato direto com pessoas 
contaminadas pela enfermi-
dade. “Todos os dias coleto 
amostras de pacientes com 
sintomas da Covid-19. Todos 
os dias tenho contato com pes-
soas que estão contaminadas”, 
explicou.

Reginaldo foi um dos pri-
meiros a realizar o cadastro 
para receber a vacina, mas ain-
da não foi chamado. Segundo 
ele, diversos colegas do setor 
em que trabalha já foram acio-
nados e muitos já receberam 
até a segunda dose. 

Além do medo de ser conta-
minado pela doença, o técnico 
também se preocupa com a 
possibilidade de transmitir o 
vírus para outras pessoas, prin-

cipalmente, para os pacientes 
do Hospital do Câncer, onde 
ele também trabalha. “São pes-
soas vulneráveis e os cuidados 
devem ser muito maiores. Te-
nho medo de ser o responsável 
por algum contágio”, ressaltou. 

A indignação com a situa-
ção também acomete a técnica 
de enfermagem do HC-UFU, 
Laryssa Paula Santos, de 29 
anos. Ela se cadastrou no sis-
tema para receber a vacina há 
quase um mês, mas ainda não 
foi chamada.

“Tenho contato direto com 
pacientes internados por Covid. 
Todos os dias, rezo para que 
eu não seja contaminada por 
medo de levar essa doença até 
minha família, principalmente, 
para minhas filhas, sendo uma 
de seis meses e outra de cinco 
anos de idade”, destacou.

Para a profissional, falta 
organização por parte do Muni-
cípio em gerenciar a aplicação 
das doses. “É muita falta de 
respeito isso que eles estão 
fazendo. Sabemos que as 
doses que chegam aqui são 
poucas, mas estamos sendo 
deixados de lado. E se não 
tiver profissional de saúde, se 
ficarmos doentes, quem vai 
cuidar dos pacientes? Outro 
questionamento é: se começou 
a primeira etapa porque não 
concluiu ela para depois iniciar 
outra”, acrescentou.

 � VACINÔMETRO

Conforme divulgado na últi-
ma atualização do Vacinômetro 
de Uberlândia, nesta terça-
-feira (13), já foram aplicadas 
113.050 doses da vacina contra 
a Covid-19. O sistema mostra 
ainda que 12.857 profissionais 
da saúde receberam a primei-
ra dose e 8.022 receberam a 
segunda dose do imunizante. 

UBERLÂNDIA

Com base nos dados do 
Vacinômetro e nos relatos dos 
profissionais da saúde, o Diário 
de Uberlândia fez um levanta-
mento com diversos hospitais 
da cidade para saber quantos 

trabalhadores das unidades 
foram imunizados e quantos 
ainda esperam pela vacinação. 

Segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores Técnico (Sinte-
t-UFU), o Hospital de Clínicas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE 
ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL - COM 
SEDE NA AVENIDA MARCIANO DE ÁVILA, N.º 1066, BAIRRO BOM 
JESUS, EM UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 
41.669.227/0001-01 E NIRE N.º 3140000563-3 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE 
ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL, no uso das 
atribuições legais e estatutárias convoca os senhores Delegados, que 
nesta data somam 25 (vinte e cinco) representantes dos 12.930(doze mil, 
novecentos e trinta) associados, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de abril de 2021, no Auditório 
Itaimor Fernandes dos Santos, localizado na Rua Belém, nº 100, Bairro 
Bom Jesus, em Uberlândia/MG (anexo ao Centro Administrativo do 
Sicoob Creditril), em local diverso da sede social, por absoluta falta de 
espaço físico,às 14:00 horas em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de delegados; às 15:00 horas em segunda 
convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em 
terceira e última convocação às 16:00 horas com a presença de no 
mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1 - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos 
seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal e; b) 
Parecer/Relatório de auditoria independente sobre as demonstrações 
financeiras/contábeis e notas explicativas. 1.1 – A prestação de contas 
compreende: a) Relatório de Gestão; b) Balanço dos dois semestres do 
exercício de 2020; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício 
encerrado em 31/12/2020; 

2 - Destinação e definição da fórmula de cálculo a ser aplicada na 
distribuição das sobras líquidas apuradas;

3 - Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva, bem como, cédulas de presença 
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 

Uberlândia/MG, 15 de abril de 2021
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COMBATE À COVID-19

Prefeitura retoma vacinação da 1ª dose
 � DA REDAÇÃO

Com o recebimento de 
novas doses, a Prefeitura 
de Uberlândia retoma a apli-
cação da primeira dose nos 
idosos. Para esta quinta-feira 
(15), foram convocados 2.500 
idosos que completam 65 
anos até dezembro de 2021 
para receber a primeira dose. 
A vacinação deste público 
ocorrerá no UTC (entradas 
pelas avenidas Getúlio Var-
gas e Cipriano del Fávero).

A aplicação da segunda 
dose continua no drive-thru, 
no estacionamento do Cen-

tro Administrativo, e também 
para os idosos acamados. 
Desde segunda-feira (12), es-
tão sendo vacinados no drive 
os idosos que receberam a 
primeira dose entre os dias 25 
e 29 de março. Para este pú-
blico, a estimativa é de imuni-
zar aproximadamente oito mil 
idosos. Já para os acamados, 
a programação da segunda 
dose está contemplando 270 
idosos que vacinaram entre 
os dias 25 e 26 de março. 
O cronograma dos próximos 
dias será divulgado em breve.

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 aten-
to 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 
relação ao local do agenda-
mento, deve-se entrar em 
contato com a Ouvidoria da 
Saúde, que direcionará as 

solicitações ao Programa de 
Imunização – setor respon-
sável por marcar uma nova 
data.  O número é 0800-940-
1480 (telefone fixo) ou 3256-
3800 (ligação de celular).

As informações sobre o 
andamento da vacinação 
estão disponíveis no “Vacinô-
metro” – uma ferramenta cria-
da pela Prefeitura de Uberlân-
dia.  Por meio dela, qualquer 
cidadão pode acompanhar a 
quantidade de doses que o 
município recebeu e aplicou, 
a porcentagem de vacinação, 
fabricante, entre outros.

da UFU tem 289 profissionais, 
entre enfermeiros, técnicos e 
auxiliares, e outros, que ainda 
não foram vacinados, mesmo 
que já estejam cadastrados no 
sistema de vacinação. 

No Hospital Santa Geno-
veva 68% do corpo de enfer-
meiros, técnicos e auxiliares 
já receberam a segunda dose 
da vacina. Em relação a outros 
funcionários de apoio, como 
os responsáveis pela higieni-
zação e manutenção, somen-
te 5% estão imunizados. Já 
em relação aos profissionais 
administrativos do local, 18% 
estão vacinados.

Os profissionais do UMC 
estão seguindo a convoca-
ção da Prefeitura e, segundo 
os dados repassados pela 
administração do hospital, os 
profissionais que têm contato 
direto com pacientes foram 
quase todos vacinados. Os 
trabalhadores das demais 
áreas da unidade, como ma-
queiros e equipe de limpeza, 
somente 40% foram imuni-
zados. 

Por outro lado, a equipe 
de profissionais do Hospital 
Triângulo, que inclui médicos, 
técnicos, auxiliares e enfer-
meiros, está 100% imunizada 
contra a Covid-19. 

No Madrecor, 100% da 
equipe médica e de enferma-
gem já foi vacinada, inclusive 
com a segunda dose do imu-
nizante. Contudo, os demais 
profissionais de assistência 
e administração ainda não 
foram chamados. 

A reportagem também en-
trou em contato com os hos-
pitais Santa Marta e Santa 
Clara, mas até a publicação 
desta matéria os dados não 
foram repassados. 

 � ATO PÚBLICO

Na manhã desta quarta-
feira (14), profissionais do 
HC-UFU realizaram um ato 
público reivindicando a va-
cinação daqueles que ainda 
não foram chamados. A ação 
foi mobilizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Técnico 
(Sintet-UFU) e aconteceu no 
saguão principal da unidade. 

Em nota, o Sintet ressaltou 
que a Prefeitura de Uberlândia 

tem ignorado as orientações 
do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e desprezado as 
reivindicações dos profissio-
nais que não foram vacinados. 
Desde o início da vacinação 
na cidade, a categoria já rea-
lizou diversas campanhas e 
três atos pela imunização dos 
profissionais. 

“É inadmissível que con-
tinuemos perdendo vidas de 
profissionais do HC-UFU que 
estão na linha de frente do 
combate à pandemia”, refor-
çou o sindicato. 

 � QUESTIONAMENTOS

O Diário de Uberlândia 

procurou a Prefeitura de Uber-
lândia e solicitou uma entre-
vista com o representante da 
Secretaria Municipal de Saúde 
para esclarecer sobre os ques-
tionamentos dos profissionais 
de saúde que ainda não foram 
imunizados e também sobre as 
estratégias adotadas durante o 
Plano de Vacinação, em rela-
ção ao início da segunda fase 
de vacinação sem a conclusão 
da primeira. Entretanto, o Mu-
nicípio não deu retorno sobre 
a possibilidade de entrevista.

Sendo assim, a reporta-
gem solicitou então uma nota 
de posicionamento sobre os 
questionamentos, mas até o 
encerramento desta edição 
também não houve retorno. 

Profissionais do 
HC-UFU realizaram 
um ato público 
reivindicando a 
vacinação
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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. 

Talvez a única verdade que dizem 
os apoiadores do golpe de 1964 seja o 
fato de que a iniciativa da insubordina-
ção militar e a ruptura da ordem cons-
titucional não partiram exatamente 
dos militares, mas dos civis; de gran-
des grupos empresariais e midiáticos. 
Foram esses grupos – os mesmos de 
agosto de 1954 e de 2016 – que mo-
bilizaram as classes médias para irem 
às ruas lutar “contra a corrupção e o 
comunismo”.

O resto é conversa fiada provada 
com fatos incontestáveis. A começar 
pelo pitoresco registro de que a quar-
telada que derrubou o presidente João 
Goulart não aconteceu no dia 31 de 
março, mas no dia 1º de abril de 1964, 
com as tropas do general Olímpio 
Mourão saindo de Juiz de Fora logo 
nas primeiras horas da madrugada do 
dia conhecido como Dia da Mentira. 

Entre tantas inverdades propaladas 
destaca-se a alegação de que o Bra-
sil vivia às vésperas do golpe um caos 
político e econômico. Um pequeno, 
porém emblemático dado desmente 
isso: o governo de João Goulart con-
tava com 70% de aprovação popular, 
segundo pesquisa do Ibope somente 
décadas mais tarde desengavetada 
e revelada ao público (veja o link da 
Câmara dos Deputados: https://www.
camara.leg.br/.../429807-jango-tinha-
-70-de.../).

A outra mentira grotesca era a ve-
lha paranoia do “perigo comunista” de 
que João Goulart poderia dar um golpe 
de Estado. Nunca houve o menor indí-
cio disso, a começar pelo fato de que 
para dar um golpe o presidente Jango 
precisaria de apoio militar ou de um cli-
ma de insurreição popular. Nada disso 
havia; pura retórica para justificar o as-
salto ao poder. 

De certo modo, a revolução cuba-
na de 1959 ajudou a fortalecer esse 

proselitismo da direita. Ocorre que, à 
época, o maior partido de esquerda 
no Brasil, o PCB, havia abandonado a 
ideia de luta armada e defendia o ca-
minho parlamentar e pacífico para che-
gada ao socialismo. Quanto a Jango, 
pertencente ao trabalhismo getulista, 
tratava-se de um grande fazendeiro 
gaúcho criador de gado, e jamais teve 
nem de longe ideias socialistas. Ape-
nas defendia, tal qual defendem até 
hoje os trabalhistas do PDT, ideias 
mais próximas da socialdemocracia 
europeia – e olha lá! 

O que realmente assustava a elite 
rica em 1964 eram os crescentes mo-
vimentos populares urbanos e rurais 
pleiteando direitos, como a reforma 
agrária de Francisco Julião e a edu-
cacional de Darcy Ribeiro, melhores 
salários, entre outros movimentos re-
formistas. Esse foi o motivo do golpe 
militar. Basicamente, o mesmo motivo 
dissimulado para derrubar Dilma Rou-
sseff na maquiagem moralista e jurídi-
ca que deflagrou o seu impeachment. 
Aliás, os historiadores bem registram: 
a mesma reação da direita que levou 
Vargas ao suicídio em 1954, e que re-
tardou o golpe em dez anos. Às véspe-
ras daquele fatídico dia 24 de agosto, 
a imprensa dizia que o Palácio do Ca-
tete (sede do Executivo) era “um mar 
de lama”.

É verdade que o país se industria-
lizou e que teve as maiores taxas de 
crescimento da história entre 1969 e 
1973 (10,2%). Mas tal crescimento 
decorria muito mais de políticas acer-
tadas que vinham desde os anos 30, 
e que foi uma junção de várias cir-
cunstâncias favoráveis, notadamente 
a abundância de capital internacional 
pronto para empréstimos a baixa taxa 
de juros. E talvez mais importante: a 
forte presença do Estado na economia 
com as empresas estatais, protago-

nistas do desenvolvimento da nossa 
indústria.

O grave defeito do regime, além dos 
hediondos crimes de sequestro, tortura 
e assassinatos de opositores, foi o de 
promover uma política econômica alta-
mente concentradora de renda, e que 
foi responsável por agravar a histórica 
desigualdade social que herdamos de 
388 anos de escravismo e monarquia, 
perpetuados até os dias atuais ao lon-
go da nossa medíocre história republi-
cana. 

Além do terror de seus crimes, o 
que marcou sinistramente o regime 
militar foi precisamente a forma com 
que as questões sociais, educacionais 
e de saneamento foram tratadas ao 
longo daqueles vinte anos. Com medo 
da esquerda, os militares atacaram fe-
rozmente a escola pública, abrindo as 
portas para a mercantilização do ensi-
no, promovendo políticas de redução 
salarial dos professores e da reforma 
curricular, eliminando disciplinas como 
filosofia e sociologia. Isso, sem falar 
na censura a livros e ao livre debate 
de ideias. A imprensa, a TV, o teatro, 
a música, foram duramente atingidos. 
Aliás, um dos motivos que levou a 
Rede Globo, Folha, Estadão e outros, 
a se arrependerem de ter apoiado o 
golpe militar.

O equívoco de quem acredita nas 
virtudes daquela época é a crença - 
muito em voga desde a ascensão de 
Temer/ Bolsonaro e suas políticas ul-
traliberais - de que é possível asse-
gurar a paz e a prosperidade para a 
“gente de bem” nesta forma predatória 
e selvagem de capitalismo que existe 
secularmente no Brasil e que os mili-
tares aprofundaram. Não deu e jamais 
poderá dar certo, e o ambiente de con-
vulsão social latente que estamos vi-
vendo com a pandemia ajuda a eviden-
ciar essa verdade.

O DIA DA MENTIRA
 � ADIR CLAUDIO CAMPOS – ADVOGADO E MESTRE EM DIREITO PÚBLICO

ARTIGO DO LEITOR Caso também queira ter seu artigo publicado, envie o texto para o 
e-mail redacao@diariodeuberlandia.com.br 
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UFU desenvolve biossensores 
capazes de identificar a Covid
 | PESQUISADORES AINDA ESTÃO EM FASE DE PADRONIZAÇÃO DO PROJETO

 � DA REDAÇÃO

Um grupo multidisciplinar 
de pesquisadores da 
Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) e integrantes 
do Instituto Federal da Paraíba 
estão desenvolvendo biossen-
sores eletroquímicos capazes 
de diagnosticar tuberculose, 
hanseníase, infarto e Covid-19 
utilizando um mesmo sistema. 
O objetivo é proporcionar aos 
profissionais de saúde um 
equipamento de baixo custo 
e de fácil mobilidade que per-
mite o diagnóstico em poucos 
minutos.

Segundo a pós-doutoranda 
e integrante da equipe, Ana 
Flávia Oliveira Notário, a ideia 
do projeto é desenvolver um 
produto para testes rápidos 
que seja inteiramente nacional. 
A técnica será feita através de 
chips previamente preparados 
para diagnosticar doenças 
específicas.

“É onde queremos chegar. 
Até lá, precisamos desenvolver 
as etapas separadamente (har-
dware, software, chips, etc.)”, 
explicou.

As pesquisas estão em fase 
de padronização, ou seja, os 
pesquisadores estão ajustando 
os parâmetros para cada uma 
das etapas que envolvem o 
desenvolvimento de programas 
de informática, componentes e 
equipamentos.

Conforme destacou o coor-
denador das pesquisas e pro-
fessor do Instituto de Biotec-
nologia (IBTEC/UFU), Luiz 
Ricardo Goulart Filho, é nessa 
padronização dos sensores, 
que são altamente sensíveis, 
que está o avanço do que está 
sendo feito na UFU. Padronizar 
esses componentes para pro-
dução em escala, mantendo 
sua funcionalidade, é o que 

DIAGNÓSTICO

está sendo desenvolvido.
“Embora a pesquisa de-

monstre em laboratórios que os 
sensores funcionam, quando 
se traduz para o mercado, não 
acontece a mesma coisa devi-
do à falta de funcionalização 
adequada dos microchips”, 
disse.

Para Goulart, com essa 
solução, os sensores serão 
mais confiáveis, como um 
verdadeiro point of care, como 
são conhecidos os testes rá-
pidos. O usuário terá apenas 
que escolher o sensor e, no 
aplicativo, definir qual doença. 
Todo o processo é feito com 
inteligência artificial via web e 
em tempo real.

 � COVID-19

Devido à emergência causa-
da pela pandemia de Covid-19, 
os pesquisadores incluíram a 
doença como prioridade. “A 
nossa pesquisa busca desen-
volver um biossensor eletro-
químico para Covid. A técnica 
é diferente dos biossensores 
comercializados atualmente. 
Trata-se de uma técnica rápida, 

barata e de fácil manuseio”, 
revelou outra integrante da 
equipe, Iara Pereira Soares.

Como explicou a mestranda 
em genética e bioquimica, a 
pesquisa consiste, basicamen-
te, em desenvolver um sensor 
que detecte o vírus, gerando 
um sinal elétrico. “O sensor se 
comunica com um smartpho-
ne onde o sinal elétrico será 
processado e visualizado o 
resultado em menos de dois 
minutos; isso utilizando apenas 

uma pequena amostra biológi-
ca (saliva)”, conta.

Ainda não existe um pra-
zo para que esse teste seja 
disponibilizado à população. 
“Não podemos definir um prazo 
para a disponibilização desses 
testes para a população, pois 
temos um processo a ser segui-
do para sairmos do ambiente 
acadêmico e ir para a aplicação 
em si. Mas esperamos que seja 
o mais breve possível”, afirmou. 

Professor Luiz Ricardo Goulart 
coordena as pesquisas

MILTON SANTOS

A Santa Vitória Açúcar e Álcool valoriza a inclusão e 
está recebendo currículos de pessoas com defi ciência 

e reabilitados do INSS.
Interessados, deverão enviar currículo para 

recrutamento@ussantavitoria.com.br 
indicando no assunto “Vaga PcD”.

Mais informações pelo telefone: (34) 3251-8600
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Idioma sem Fronteiras abre 
inscrições para cursos
 | HÁ CONTEÚDOS DE LÍNGUA INGLESA E DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 � DA REDAÇÃO

O programa Idiomas sem 
Fronteiras (IsF), da 
Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), abre 
inscrições, a partir da próxima 
segunda-feira (19/04), para 
cursos gratuitos de Língua 
Inglesa e de Português para 
Estrangeiros. Os cursos têm 
carga horária de 16 horas - 
distribuídas em 2h30 de aulas 
semanais -, limite de 25 vagas 
e serão realizados de 26 de 
abril a 11 de junho. 

“É importante ficar atento, 
pois as inscrições estão pro-
gramadas até o dia 23, mas 
terminam assim que as vagas 
forem preenchidas”, informou 

a coordenadora pedagógica 
do projeto, professora Cristia-
ne Carvalho de Paula Brito. As 
inscrições devem ser feitas por 
meio do link de inscrição a ser 
divulgado no dia 19 de abril, 
a partir das 14h, na página 
do Facebook e no perfil no 
Instagram.

Ainda segundo a coordena-
dora, os cursos são abertos à 
comunidade e têm por objetivo 
ampliar o acesso gratuito à 
aprendizagem de língua es-
trangeira, contribuindo para o 
desenvolvimento da compe-
tência linguístico-discursiva 
dos participantes. “Quanto à 
metodologia, pode-se dizer 
que os cursos priorizam a 
abordagem comunicativa e a 
interação na língua”, explicou 

Cristiane Brito. 
Ainda de acordo com a 

coordenadora, haverá forma-
ção de listas de espera e serão 
emitidos certificados.

Veja as opções de cursos:

• Curso de Português como 
Língua Estrangeira - Café 
com histórias: produção 
textual a partir de histórias 
infanto-juvenis brasileiras 
(nível básico): aulas sín-
cronas às terças-feiras, 
das 16h às 17h30 (Google 
Meet), e aulas assíncronas 
via Google Classroom;

• Curso de Português como 
Língua Estrangeira - Fa-
lares regionais do Brasil 

(nível intermediário): aulas 
síncronas às quartas-fei-
ras, das 18h às 19h30 
(Google Meet), e aulas 
assíncronas via Google 
Classroom;

• Cineclube em Inglês (nível 
avançado): aulas síncronas 
às quintas-feiras, das 14h 
às 15h30 (Google Meet), 
e aulas assíncronas via 
Google Classroom

• Compreensão Oral: Pales-
tras e Aulas (nível interme-
diário): aulas síncronas às 
sextas-feiras, das 15h30 às 
17h (Google Meet), e aulas 
assíncronas via Google 
Classroom

PROGRAMA GRATUITO DA UFU
PIXABAY

Cursos têm por objetivo ampliar 
o acesso gratuito à aprendizagem 
de língua estrangeira
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PC incinera quase 1 
tonelada de drogas
 | MATERIAL FOI APREENDIDO EM AÇÕES DAS POLÍCIAS JUDICIÁRIA E MILITAR 

 � DA REDAÇÃO

A Polícia Civil de Uberlân-
dia descartou, na última 
terça-feira (13), mais de 

40 kg de drogas apreendidas 
com menores infratores nos 
últimos meses. A outra parte do 
material incinerado, que soma 
mais de 930 kg, foi destruída 
na última sexta-feira (9) e foi 

apreendida durante operações 
das polícias Judiciária e Militar 
em Uberlândia. Membros do 
Ministério Público Estadual par-
ticiparam do descarte, além de 
agentes da Vigilância Sanitária.

A quantidade de maconha, 
cocaína, crack e drogas sin-
téticas foi incinerada, com a 
autorização da Justiça, depois 
que as investigações e inqué-
ritos que levaram à apreen-

são de todo o material foram 
finalizados pela delegacia 
responsável. 

De acordo com informações 
da Polícia Civil, a maior parte 
desse material, que totaliza 
quase uma tonelada de drogas, 
foi apreendida ainda em neste 
ano, quando dois homens fo-
ram presos com mais de 800 
kg de maconha durante uma 
operação.

UBERLÂNDIA

POLÍCIA

Idoso esfaqueia homem após discussão em Uberlândia
 � DA REDAÇÃO

A Polícia Militar (PM) está 
à procura de um idoso, de 
73 anos, que esfaqueou um 
homem, de 39 anos, na noi-
te desta terça-feira (13), no 
bairro Residencial Integração, 
em Uberlândia. A vítima ficou 
gravemente ferida e foi encami-
nhada ao Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU).

De acordo com a ocorrên-

cia, o fato aconteceu por volta 
das 23h em frente a uma resi-
dência, localizada na rua Alírio 
Pereira. As testemunhas relata-
ram que os envolvidos saíram 
da casa e, instantes depois, o 
autor esfaqueou a vítima. 

As testemunhas conteram 
o criminoso e tiraram a faca da 
mão dele. Neste momento, ele 
fugiu a pé pelo bairro. 

O homem foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros e enca-
minhado até o HC-UFU. Na 

unidade, os policiais foram 
informados pela equipe mé-
dica que o estado da vítima 
era grave e que ela havia sido 
esfaqueada no abdômen e no 
tórax próximo ao coração.

Ainda no hospital, os mi-
litares conversaram com a 
acompanhante da vítima. Ela 
relatou que estava na hora do 
fato e que os envolvidos ha-
viam discutido minutos antes 
da agressão.

Diante das informações, 

as autoridades realizaram 
rastreamentos a fim de loca-
lizar o autor, mas ele não foi 
encontrado. A faca utilizada 
no crime foi recolhida por uma 
das testemunhas e entregue 
aos policiais.

O Diário de Uberlândia en-
trou em contato com o Hospital 
de Clínicas, na manhã desta 
quarta-feira (14), e solicitou o 
estado de saúde do homem, 
mas até a publicação desta 
matéria não houve retorno. 

POLÍCIA CIVIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto

-

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE 
USUCAPIÃO ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem 
conhecimento, que por parte de MEC – Materiais Elétricos e de Construção LTDA – EPP, Sociedade 
Empresária Limitada, com sede à Rua Artur Bernardes, nº 518 / 528, Bairro Centro, CEP 38.550-000, 
Coromandel, Minas Gerais, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.525.550/0001-90, NIRE nº 
3120142497-1, representada neste ato por seu sócio administrador MARCOS ANTÔNIO, brasileiro, 
natural de Douradoquara, portador da CI RG de nº M-325.904, inscrito no CPF sob o nº 191.733.006-59, 
empresário, divorciado, com endereço comercial situado na Rua Artur Bernardes, nº 518, Bairro Centro, 
CEP 38.550-000, Coromandel, Minas Gerais, representados neste ato por sua procuradora LETÍCIA DE 
SOUZA SANTOS, OAB/MG nº 195.767, me foi requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, 
e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais legislações em vigor, o registro da Usucapião 
Administrativa Extraordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo 
este imóvel rural denominado como: Um imóvel comercial com 08 cômodos e 621,90 mts² de área 
construída e seu respectivo lote de terreno urbano de nº 050, da quadra 010, setor 010, medindo 50,50 
metros de frente; 61,40 metros de fundos; 9,40 metros pela lateral esquerda e 33,00 metros pela lateral 
direita, totalizando 1.169,95 m², situado na Avenida Governador Israel Pinheiro, esquina com a Rua 
Geraldo Nogueira, nº 185, bairro Centro, nesta cidade de Coromandel-MG, com as seguintes medidas e 
confrontações: pela direita com o lote 060, pela esquerda com a Avenida Governador Israel Pinheiro, pelo 
fundo com os lotes 248, 260, 272 e 325, devidamente registrado no CRI local, sob a matrícula nº 9.981. 
Foi conosco depositada toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo 
Provimento 325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 92.764. As impugnações de todos aqueles que se 
julgarem prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 
46, Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não 
havendo impugnação será a Usucapião Administrativa registrada como determina a lei. Dado e passado 
nesta cidade de Coromandel, aos 13 de Abril de 2.021. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.
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A operadora RN METROPOLITAN LTDA, com registro na ANS sob o nº 41.413-1, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, 
art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por 
meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, 
regularizem a situação de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer 
à sede da empresa, situada na Rua Virgílio Melo Franco, 465, Tabajaras, Uberlândia/MG ou entrar em contato com a mesma através dos 
números 4020-9093 (setor de cobrança) e 0800 943 8000 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da 
situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A RN SAÚDE 
UBERLÂNDIAaproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

Contrato: 3010L005774 CPF: 012204756,, Contrato: 3010L005775 CPF: 012204756, Contrato: 3010L001140 CPF: 013032316, 
Contrato: 3010L004768 CPF: 037206026, Contrato: 3010L006836 CPF: 042728056, Contrato: 3010L005327 CPF: 055794416, 
Contrato: 3010L008289 CPF: 056128556, Contrato: 3010L004718 CPF: 065637986, Contrato: 3010L004763 CPF: 072026856, 
Contrato: 3010L000871 CPF: 085632276, Contrato: 3010L005414 CPF: 088168036, Contrato: 3010L009470 CPF: 122784576, 
Contrato: 3010L001944 CPF: 245843058.

Uberlândia – Diário (6col) 20,5 x 7cm

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica à funcionária LORENA SILVA OLIVEIRA (CTPS 
006707263 série 0040 MG) que: (i) considerando que a mesma já foi orientada e advertida formalmente 
pelos mesmos motivos; (ii) considerando que nos dias 31/03, 01 e 04/04/2021 a colaboradora novamente 
faltou sem a apresentação de  justificativa, bem como no dia 07/04/2021 não cumpriu a jornada de 
trabalho para a qual estava escalada, gerando horas faltas, por estes motivos apresentados, a mesma 
está dispensada por justa causa, a partir da presente data, 08/04/2021, por desídia, indisciplina, e outras 
tipificações, art. 482, alíneas “e” e “h” CLT. Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar sua 
CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e 
baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos 
e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão 
Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Além disso, nas 
próximas 72 horas a empresa entrará em contato, por ligação ou email, para agendamento da retirada dos 
aparelhos concedidos pela Empresa à funcionária para execução do trabalho remoto e que, caso não haja 
a devolução dos equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Fica a funcionária 
comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 16/04/2021 às 14:00 horas 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 050/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço
Item". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 050/2021, na modalidade
"Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Preço Item" - Disputa Aberta, via site da Caixa - CEF, perante
Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação até às
09:00 horas do dia 30 de abril de 2021, horário de Brasília - DF, sendo a Sessão Pública para recebimento
dos lances das 13:30 horas até às 16:30 horas do dia 30 de abril de 2021. O processo licitatório visa
a contratação de empresa para aquisição de motores elétricos para uso como equipamentos reserva nas
Estações de Tratamento de Água e Estações Elevatórias de Água, em atendimento à Diretoria Técnica,
estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a
participação das empresas ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 29 de abril de 2021.
Os interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-4300. Uberlândia-MG, 13
de abril de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 051/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço
Item - Estimado". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso
de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 051/2021, na
modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item - Estimado", no dia 30 de abril de 2021
às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes
(óleos e graxa) para manutenção de diversos equipamentos, DMAE-Uberlândia, em atendimento
à Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG,
14 de abril de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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STF confirma decisão que  
determinou abertura de CPI
 | POR 10 VOTOS A 1, O PLENÁRIO SEGUIU DECISÃO INDIVIDUAL DE BARROSO

 � AGÊNCIA BRASIL

Por 10 votos a 1, o plená-
rio do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu, 

nesta quarta-feira (14), con-
firmar a decisão individual do 
ministro Luís Roberto Barroso 
que determinou a abertura 
de Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar 
supostas omissões no combate 
à pandemia de Covid-19.

A decisão de Barroso foi 

tomada na semana passada, 
a partir de um mandado de 
segurança protocolado pelos 
senadores Jorge Kajuru (GO) e 
Alessandro Vieira (SE), ambos 
do Cidadania. Os parlamenta-
res alegaram suposta omissão 
do presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco, ao não determinar a 
instalação da comissão, após 
a obtenção do mínimo de as-
sinaturas necessárias de parla-
mentares para criação da CPI. 

Durante a sessão desta 

quarta, Barroso reafirmou seu 
voto e disse que seguiu a Cons-
tituição e a jurisprudência da 
Corte. Segundo o ministro, a 
instalação de uma CPI deve ser 
automática se o número míni-
mo de um terço de assinaturas 
de parlamentares for atingido. 

“Nada há de criativo, ori-
ginal ou inusitado na decisão 
liminar, que concedi à luz da 
doutrina vigente no Brasil”, 
afirmou Barroso.

O voto de Barroso foi segui-

do pela maioria dos ministros. 
O ministro Marco Aurelio ficou 
vencido na votação por razões 
processuais. Ele entendeu 
que não caberia ao plenário 
referendar o mandado de se-
gurança.

Nesta terça-feira (13), o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, leu o requerimento 
de criação da comissão e deu o 
primeiro passo obrigatório para 
dar andamento ao processo de 
instalação da CPI.

PANDEMIA
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

STF foi acionado 
por senadores
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Futel terá lives semanais 
no Facebook e Youtube
 | CONVIDADOS VÃO ABORDAR TEMAS LIGADOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS

 � DA REDAÇÃO

Com o objetivo de ofere-
cer informações sobre 
a prática de atividades 

físicas e esclarecer dúvidas da 
população sobre esse e outros 
assuntos, a Fundação Uber-
landense do Turismo, Esporte 
e Lazer (Futel) iniciará, no dia 
20 de abril, uma sequência de 
lives no YouTube (www.you-
tube.com/channel/UCI5TuUs-
nPZTs9sBG-L82YpQ) e na 
página do Parque do Sabiá no 
Facebook (www.facebook.com/
ParquedoSabiaUberlandia). 
As transmissões acontecerão 
sempre às terças-feiras, às 9h.

A primeira live será com 
o profissional de educação 
física da Futel, Robson Me-
deiros, que abordará o tema 
“Exercícios físicos em tempos 
de Covid-19: Possibilidades, 
recuperação e cuidados”. O pú-
blico poderá enviar perguntas 
antecipadamente ou mesmo 
ao vivo, por meio da página do 
Parque do Sabiá no Facebook.

Em seguida, os temas abor-
dados serão “Estrutura e tra-
balho da Futel” (27 de abril), 
“Preparação para os Jogos 

UBERLÂNDIA

Paralímpicos de Tóquio” (4 de 
maio), “Ciclismo como ativida-
de física e competição” (11 de 
maio), “Exercício físico: Preven-
ção e recuperação de lesões” 
(18 de maio) e “Atividades físi-
cas em ambiente aquático” (25 
de maio). Os temas abordados 

a partir de junho serão definidos 
posteriormente.

De acordo com o diretor 
geral da Futel, Edson Zanatta, a 
expectativa é bastante positiva. 
“É uma iniciativa muito impor-
tante, pois levará informação 
e conhecimento a todos os 

interessados em atividades e 
modalidades esportivas. Além 
disso, parte do tempo das 
lives será destinada ao escla-
recimento de dúvidas, o que 
é uma grande oportunidade 
para todos que participarem”, 
destacou.

LIVES DA FUTEL

“Exercícios físicos em tempos de Covid-19: 
Possibilidades, recuperação e cuidados”
Data: 20 de abril
Convidado: Robson Medeiros (profissional de educação 
física da Futel)

“Estrutura e trabalho da Futel”
Data: 27 de abril
Convidados: Edson Zanatta (diretor geral da Futel) e 
Emerson Brasileiro (diretor de esportes da Futel)

“Preparação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio”
Data: 4 de maio
Convidados: Técnicos de paratletas em preparação para os 
Jogos Paralímpicos de Tóquio

“Ciclismo como atividade física e competição”
Data: 11 de maio
Convidados: Hudson Paim e Alexandra Sato (profissionais 
de educação física da Futel)

“Exercício físico: Prevenção e recuperação de lesões”
Data: 18 de maio
Convidado: Abelardo Penna (médico ortopedista da Futel)

“Atividades físicas em ambiente aquático”
Data: 25 de maio
Convidados: Gino Degane (técnico de natação da Futel)

SECOM/PMU

As transmissões 
acontecerão 
sempre às 

terças-feiras, 
às 9h
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TERÇA-FEIRA A SÁBADO
13 A 17 DE ABRIL DE 2021

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

VENDA

TERRENOS

CANAÃ - Ótimo para constru-
tor, vendo ótimo lote, fi nancia-
mento direto com a Imobiliária, 
entrada de apenas R$ 8.880,00 
+ 180 parcelas iniciais de R$ 
959,99 ou R$ 92.800,00 à vis-
ta. 3211-0216, 99978-8098, 
99688-0216, Avelar Imóveis, 
Creci MGJ5925 
MORADA NOVA - Oportuni-
dade, vendo terreno, 250m², 
desmembrado. Financiamen-
to direto com Avelar Imóveis. 
Entrada R$ 5.280,00 + 180x R$ 
570,00 (iniciais). 3211-0216, 
99978-8098, 99688-0216, Cre-
ci MGJ5925
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo lote, 
esquina, próximo ao Shop-
ping Park, área 250m². Finan-
ciamento direto com Avelar 

Imóveis. Entrada R$ 9.580,00 
+ 180 x R$ 1.035,00 (inici-
ais). 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 FINANCEI-
RA - Auxiliar no setor fi nanceiro 
com validação e arquivo de nf, 
conferência de impostos, impri-
mir comprovantes de pagamen-
to e colocar em ordem alfabéti-
ca. Segunda a sexta das 08h00 
as 14h00.Requisitos Ter no mín-

imo 16 anos e estar cursando 
o ensimo médio .Bolsa auxílio: 
r$600,00 + vale transporte. En-
viar curriculo para: consultori-
arh@fundacaocdl.org.br

DIVERSOS

MASSAGEM ANTI ESTRESSE 
–   Dona antiga Sempre bem, 
desde 2006. Dor local, Relax-

ante, Revigorante, Esfoliante e 
Hidratante. (Específi ca para pe-
les secas /extra-seca). A partir 
de R$ 150,00. Ligar com ante-
cedência. Não é Programa 34 
99642-2171 / 34 99839-1127.

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

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

APARTAMENTO 76M² E GARAGEM 10M²

EM UBERLÂNDIA/MG
Condomínio Vitória Régia, 4º pav., bloco 01, R. Salvador, 1.071, Vl. Brasil.

Inicial R$ 172.000,00 (PARCELÁVEL)

leiloesjudiciaisgo.com.br   |   0800-707-9272
+ DIVERSOS LEILÕES NO SITE, CONFIRA!!!

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

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!
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Secult promove Minas Gerais
como destino turístico seguro
| PASTA BUSCA REPOSICIONAMENTO DO ESTADO PARA RETOMADA GRADUAL

� DA REDAÇÃO

ASecretaria de Estado de 
Cultura e Turismo de Mi-
nas Gerais (Secult) infor-

ma que, desde 2020, quando a 
pandemia de Covid-19 afetou 
o estado, está em articulação 
com outras pastas do Governo 
de Minas Gerais, com o Minis-
tério do Turismo (MTur), setor 
privado e entidades do trade 
turístico em Minas Gerais e 
em todo o Brasil para construir 
estratégias de promoção e 
reposicionamento de Minas 
Gerais como destino turístico 

seguro e de retomada gradual 
e consciente das atividades.

Entre as conquistas já al-
cançadas estão a celebração 
de dois convênios com o MTur, 
que destina verba de R$ 3,5 
milhões para ações de publici-
dade do estado como destino 
turístico; o lançamento do 
programa de reposicionamento 
de Minas Gerais como destino 
turístico e de retomada gra-
dual e segura das atividades: 
Minas pra Minas, Minas para o 
Brasil e Minas para o Mundo; 
a veiculação da temporada 
exclusiva sobre Minas Gerais 

no programa Brasil Visto de 
Cima, que será exibida até o 
dia 30 de abril no canal pago 
“Mais na Tela” e na plataforma 
de streaming Globoplay e par-
ceria com o Grupo Itapemirim 
para promover a interconexão 
de municípios mineiros com o 
Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte e integrar modais 
aéreo e rodoviário.

Também estão entre as 
conquistas o lançamento do 
Plano Estadual de Desenvol-
vimento da Cozinha Mineira 
e início do processo de es-
tudos para reconhecimento 

da cozinha mineira como pa-
trimônio cultural de natureza 
imaterial de Minas Gerais e do 
Brasil; expansão do Circuito 
Liberdade, com ampliação do 
perímetro de atuação do con-
junto e abrangência de outros 
equipamentos culturais; e a 
chancela do selo internacional 
“Safe Travel” (Viagem Segura), 
do World Travel & Tourism 
Council (Conselho Mundial de 
Turismo e Viagens) ao destino 
Minas Gerais, em função do 
reconhecimento dos protoco-
los sanitários do plano Minas 
Consciente como adequados 

 AÇÕES
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LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora

 Estratégias
O medo é o maior algoz de 

um ser vivente. São milhares, 
talvez milhões de literaturas 
– seja na arte, na saúde ou 
outras – que abordam o medo 
em diferentes circunstâncias. 
Quando o medo recai sobre 
uma pessoa (adulto ou crian-
ça), esta vai, aos poucos, 
deixando de viver. Quando o 
medo abraça alguém, a vulne-
rabilidade a devora.

A obra “Falo? ou não 
falo?...”, de Fátima Cristina 
de Souza Conte e Maria Zi-
lah da Silva Brandão (2007, 
p. 10), declara, quando nos 
sentimos “prejudicados pelo 
outro e temos que ser firmes 
com ele, a ansiedade tende a 
ser maior. Podemos ficar com 
medo de nos manifestar. Fu-
gimos ficando quietos, vamos 
nos fingindo de mortos e não 
confrontamos o ‘inimigo’. Se a 
pessoa é agressiva, controla 
ou bloqueia nossa expressão, 
é ruim; ficamos frustrados, com 
mais raiva e ainda predispostos 
a fugir ou a agredir de volta”.

Para Conte e Brandão 
(2007, p. 10): “[...] se nossas 
experiências [...] indicam que 

podemos nos expressar a partir 
do que estamos sentindo, em 
vez de a partir do que o outro 
está esperando, então, mesmo 
diante do medo, tenderemos a 
ser sinceros e a enfrentá-lo”. É 
a conversa agindo.

A questão é quando a au-
toconfiança é bloqueada e 
a vítima não é capaz de se 
proteger, temendo não só dia-
logar com a parte opressora, 
mas incapacitando-se ainda 
de buscar ajuda externa. Neste 
mês, assistimos, estarrecidos, 
a insanidade de um casal que 
ceifou a vida do próprio filho, 
o menino Henry, de 4 anos de 
idade, após meses de tortura 
e violência. A criança, toma-
da pelo medo, tentou pedir 
ajuda, mas não conseguiu ser 
compreendida e nem ajudada 
a tempo. Outro exemplo de in-
capacidade de enfrentamento 
é o caso Maria das Graças de 
Sousa Rodrigues, de 74 anos, 
desaparecida desde 1969. A 
senhora, de uns 40 kg, vivia 
em cárcere privado, próximo 
a uma delegacia do Rio, junto 
a dezenas de cães e pombos. 
O medo a silenciou por uma 
vida inteira, até que, nesta se-
mana, esse episódio de terror 
terminou.

Em um mundo que tanto 
se fala em tempo real, viagem 
à lua, habitação em Marte, 
robótica... milhares de pesso-
as sucumbem todos os dias 
diante da opressão, do medo, 
da loucura alheia. O mundo 
carece de mais investimento 
em humanismo, para que o 
medo seja destronado. Faltam 
ações assertivas de seguran-
ça. Faltam investimentos em 
capital humano, para que o ser 
compreenda o quanto a vida é 
valiosa, o quanto a liberdade 
de expressão é essencial. 
Lembrando que liberdade não 
se confunde com abuso; qual-
quer livre-arbítrio que prejudica 
a liberdade do outro, este migra 
de liberdade para opressão.

O medo paralisa. Ainda, de 
acordo com Conte e Brandão 
(2007, p. 40): “Existem duas 
maneiras para você lidar com 
os medos, dentre eles o medo 
de perder. Uma, é você olhar 
para o seu medo e fugir dele. 
Como se ele fosse um monstro 
[...]. Quando corre e fica um 
pouco mais longe do monstro, 
o medo diminui. Quando o 
medo diminui, [...] interessado 
em ver o que está para além 
da porta”, a vítima se aproxi-
ma novamente, gerando um 

círculo vicioso. A outra ma-
neira de enfrentamento é “[...] 
olhar os seus monstros-medo 
bem nos olhos deles, assim, 
direto”. Depois, atravessá-los. 
Nesse caso, descobrimos que 
o terrível monstro não passava 
de uma sombra, a qual agigan-
tamos.

Na obra “O medo do escu-
ro”, de minha autoria, a criança 
abre um diálogo, olho no olho, 
com o Medo, um monstro no-
turno que a aterroriza, e, por 
meio do diálogo, o menino re-
estabelece sua autoconfiança, 
vencendo o medo. A literatura 
aciona a criatividade de nos-
sos pequenos, ensinando-os 
a fortalecer sua autodefesa. É 
essencial que os bons livros 
não sejam trocados pelos jogos 
eletrônicos, durante a formação 
psíquica da criança. A rotina 
de uma criança pede apren-
dizados e ludicidade, amor e 
compreensão. Que haja livros, 
brincadeiras, histórias, jogos, 
tecnologias, invencionices, 
propiciando o eco de cada 
um, lembrando, porém, que o 
diálogo e a leitura são os que 
propiciam maior reflexão à 
criança, e ao ser humano em 
geral, pois das palavras é que 
se extraem as estratégias.

a padrões mundiais de segu-
rança sanitária para combate 
à pandemia de Covid-19. 

Em breve, a Secult anuncia-
rá parcerias que vão contribuir 
ainda mais para a promoção 
de Minas Gerais como destino 
turístico seguro, como projetos 
em conjunto com operadoras 
de turismo e com a Associa-
ção Brasileira de Operadoras 
de Turismo (Braztoa) para 
capacitação de profissionais e 
promoção e comercialização 
do destino turístico Minas Ge-
rais. Além disso, nas próximas 
semanas, a Secult irá lançar 
um programa de promoção que 
envolve uma série de produ-
ções audiovisuais, em parceria 
com a Empresa Brasileira de 
Comunicação (EMC), por meio 
da Rede Minas, com as Instân-
cias de Governança Regionais 
(IGRs), e outras empresas de 
comunicação, com objetivo 

de projetar regional e nacio-
nalmente destinos turísticos 
mineiros de todos os territórios 
do estado.

 A Secult informa também 
que, em breve, irá lançar um 
pacote de editais do Fundo 
Estadual de Cultura (FEC) e 
da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura (LEIC), para os quais os 
profissionais de turismo cultural 
poderão inscrever projetos e 
receber os recursos. No enten-
dimento de que os profissionais 
de turismo cultural talvez não 
estejam familiarizados com o 
setor de Fomento Cultural da 
pasta, a Secult irá realizar ca-
pacitações destinadas a esse 
público, por meio da plataforma 
de Ensino a Distância (EAD), 
para orientar sobre elaboração 
de projetos e inscrição em 
editais tanto do FEC quando 
da LEIC.

ACERVO/SETUR-MG

Iniciativa do estado é 
estimular o turismo
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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 43

DAR
SAGITARIO

SABOROSAQUEM
RECRURA

CENTOPEIAN
CAASIMPLES
RUDOCEANO
GAVEALJS

PALAVREADO
EDAIMGOAT

GEMINADOSU
NTIRAEDER

CEREALNEWI
GOLLADRAS
IIDADERT

MACARRONADA

Formação
como

Abrolhos
(Geol.)

"(?) avisa,
amigo é"

(dito)

Animal
conhecido

como
lacraia

Linfócito
da

imunidade
celular

Extensão
de sites

russos na
internet

Posição 
de Falcão
no futsal

Sente
náuseas

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Dificulda-
de para a
pessoa

anoréxica

Medida de
venda do
uísque, 

em bares
Visitante
esperado
durante o
Carnaval

Sigla da 
Esquadri-

lha da
Fumaça

País-
berço da

civilização
etrusca

Vampiro
de "Cre-
púsculo"

(Cin.)

Nome
usual para
designar
orfanatos 

Ernesto
Nazaré,
pianista

brasileiro

Terceira
(?): novo 

nome para
"velhice" 

Retuíte
(abrev.) 

Música de
Djavan

Arquitetar
(fig.)

Bode, em
inglês

Amaldi-
çoado

(?) Jofre,
pugilista
Paraíso

(fig.)

Prato típi-
co de do-

mingo (BR)

Os imóveis
ligados

pela mes-
ma parede

Goiás
(sigla)

Nome comum a vá-
rios estádios usados
na Copa

2014 

Causa comum de da-
nos a aparelhos do-

mésticos
(Eletr.)

Gostosa

Signo
zodiacal 

simboliza-
do pelo

centauro

Erva, 
em tupi-
guarani 

Tântalo (símbolo) 

Mídias de reprodução
musical cultuadas 
por colecionadores

Devorar
aos

poucos

Os cães
que não
atacam

nem
mordem

Singelo
(?)-passa,
fruta do

panetone

Item da
bagagem
Episódio
de HQ

Plataforma
a certa

altura dos
mastros

Discurso
excessivo 
geralmente
sem nexo

Aveia,
trigo ou
centeio
Bola na

rede (fut.)

Larápias
Daniel
Rocha,

ator

3/caá. 4/eder — goat. 6/edward. 9/centopeia. 13/discos de vinil.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar sua 
opinião, o seu realismo não falhará. 

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pes-
soas ao seu redor e nada vai atravessar o seu 
caminho. Seja tolerante, nem todos serão capa-
zes de acompanhar seu ritmo. 

Você precisa pensar muito bem antes de se lan-
çar em qualquer coisa - e tente manter a calma 
para tomar a decisão certa.

Memórias antigas ressurgem. Você pode ver o 
quão longe chegou e suas dúvidas desapare-
cem. Pense no futuro. Você vai achar difícil ser 
razoável. 

Nenhuma grande preocupação no horizonte. 
Sua energia vai permitir que você tenha um dia 
muito agradável. 

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Os ex-
cessos sensuais poderiam facilmente levá-lo ao 
cansaço intenso.

Suas ideias estão ganhando impulso. Há pre-
visão de reconhecimento em vista, o que será 
bom para seu ego! 

Agora é um bom momento para fazer uma cur-
ta viagem a algum lugar, você precisa de uma 
pausa de sua rotina e isso seria regenerador. 

Um golpe de sorte vai permitir que você faça 
progressos no aspecto social. Não perca tem-
po com detalhes. Você vai estar em excelente 
forma. 

Você vai estar no processo de plantar as se-
mentes para colher uma vida melhor. Siga a sua 
linha de raciocínio. É hora de descansar e per-
mitir que seu corpo se recupere.

Você está considerando uma mudança radical, 
possivelmente no próximo mês. Comece a es-
tabelecer as bases agora. 

Você vai ser admirado pelo seu espírito - nin-
guém será capaz de dizer não a você! Mas seja 
paciente, nem todo mundo vai ser capaz de 
manter o seu ritmo. 

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


