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Juiz Federal e escritor

 A culpa é do 
brasileiro

Há pouco tempo, fui a uma 
movimentada farmácia perto 
da minha casa. Os números 
da pandemia em Uberlândia 
estavam em seu auge e eu 
pensei no quanto era arris-
cado trabalhar em um lugar 
daqueles, com um vaivém 
incessante de gente, muitas 
delas claramente doentes. 
Perguntei então à farmacêutica 
que me atendia sobre os casos 
entre os empregados de lá e, 
para a minha surpresa, ela me 
disse que nenhum deles havia 
contraído ainda a COVID-19. 
Sorte? Não. Ninguém entrava 
ali sem máscara e nenhum em-
pregado ficava, em momento 
algum, com nariz ou boca sem 
proteção.

Definitivamente, a máscara 
é o meio mais simples e barato 
para se evitar transmissões 
do vírus. Usada corretamente 
e em tempo integral quando 
se tem contato com outras 
pessoas, ela fornece um nível 
de proteção já comprovado 
cientificamente. Aliás, aparatos 
semelhantes já eram utilizados 
antes de Cristo, sendo que o 
pessoal da área de saúde há 
muito tempo sabe que se trata 
de um equipamento de prote-
ção individual indispensável.

Mas, mesmo sendo algo 
simples, barato e eficaz, mes-
mo estando no meio de uma 
pandemia, parte gigantesca da 
população brasileira simples-
mente não usa máscara ou não 
o faz da forma como deveria. 
Na semana que se passou, 

depois da minha filha ficar a tar-
de inteira fazendo aula diante 
do computador, decidi levá-la 
à Praça Sérgio Pacheco para 
tomar um pouco de ar fresco. 
Descemos os dois do carro já 
usando nossas máscaras, mas 
tivemos que permanecer no 
centro da praça, em um local 
em que o mato estava até um 
pouquinho alto. A razão? Quem 
conhece a pista de caminhada 
daquela praça sabe o quanto 
ela é estreita. Pois havia deze-
nas, talvez centenas de pesso-
as caminhando ou correndo, a 
maior parte sem máscara ou 
com ela sem cobrir o nariz. 
Na quadra de basquete, cerca 
de trinta jovens se revezavam 
jogando, todos sem máscara, 
todos com o contato direto e 
constante que esse esporte 
exige. Em outro canto, três 
dezenas de pessoas, mais ou 
menos, faziam musculação 
ao ar livre, metade delas sem 
máscara.

Fiquei pouco tempo ali, 
tentando evitar essa insanida-
de, até que decidi voltar para 
a minha casa. No caminho, 
passei de carro perto de uma 
pequena praça no meu bairro. 
Eu sempre me espanto com 
a quantidade de pessoas por 
lá, mas nesse dia estava pior. 
Acho que havia pelo menos 
umas cem pessoas naquele 
espaço tão reduzido, quase 
todas sem máscara. Para pio-
rar, uma rodinha de vizinhos 
tinha se formado e um senhor, 
lá pela casa dos seus sessenta 
anos, tocava violão para todos 
na maior altura. 

No dia seguinte, pouco 
antes do sol ir embora, fui dar 

uma volta de bicicleta. Era 
hora do fechamento de mui-
tas empresas. Por isso, havia 
muitos empregados em portas 
de lojas, oficinas e coisas do 
gênero. Como regra quase 
absoluta, eram rodinhas de 
três ou quatro pessoas sem 
máscaras.

Isso explica, ao menos em 
parte, o desastre da pande-
mia no Brasil. Se todo mundo 
tivesse feito um pacto de só 
ficar sem máscara diante das 
pessoas que moram em suas 
próprias casas, poucas res-
trições provavelmente teriam 
que ter sido adotadas. Mas, 
o sujeito fica sem máscara 
quando está do lado de fora 
da empresa, conversando com 
os amigos. Aí, esses amigos 
também ficam sem máscara 
quando vão praticar esportes 
ou mesmo em um momento 
de lazer em praças movimenta-
das. As pessoas que estão na 
praça ficam sem máscara não 
só perto de quem mora na casa 
delas, mas também de alguns 
familiares próximos. De galho 
em galho, o vírus vai pulando 
em uma velocidade macabra.

O sociólogo Max Weber há 
muito já apontava os caminhos 

pelos quais as pessoas aco-
lhem ordens. Há o caminho da 
lei. Nós temos isso em relação 
às máscaras durante a pan-
demia, mas leis dependem 
de fiscalização e punição, que 
praticamente não existem no 
Brasil. Weber também dizia 
que as pessoas seguem or-
dens por conta da tradição, 
algo bem ligado à moral. Ora, 
não temos a tradição de usar 
máscaras e, pior do que isso, o 
brasileiro tem a tradição de não 
seguir regras. Por fim, Weber 
falava também no carisma das 
pessoas de destaque, o que 
faria com que o comportamento 
dessas pessoas fosse replica-
do pelo povo. Nesse aspecto, 
quem deveria dar o exemplo 
de uso de máscara no nosso 
país faz justamente o contrário.

Em síntese, se Max Weber 
analisasse a situação do Brasil 
nessa pandemia, no tocante 
ao uso de máscaras, ele diria 
que não temos solução, pois 
tudo conspira para que mer-
gulhemos mais e mais nessa 
tragédia chamada COVID-19, 
especialmente naquilo que se-
ria mais simples e banal para 
diminuir o horror que estamos 
vivendo desde o ano passado.

Defi nitivamente, a máscara é 
o meio mais simples e barato 
para se evitar transmissões do 
vírus. Usada corretamente e em 
tempo integral quando se tem 
contato com outras pessoas, ela 
fornece um nível de proteção já 
comprovado cientifi camente



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

Uberlândia ultrapassa 
2.000 mortes por Covid
 | CIDADE CONTABILIZA MAIS DE 86 MIL CONTAMINADOS DURANTE A PANDEMIA

 � FERNANDO NATÁLIO

Uberlândia superou, nesta 
sexta-feira (16), 2.000 
óbitos em decorrência 

do coronavírus desde o início 
da pandemia. Somente nas 
últimas 24h, a cidade teve 
16 novas vítimas da doença. 
Mais da metade deste total de 
2.005 mortes registradas ocor-
reu nestes três meses e meio 
de 2021, quando a segunda 
onda da Covid-19 chegou a 
colapsar o sistema de saúde 
de Uberlândia. Com a triste 
marca verificada nesta sexta, 
foi decretado luto oficial na 
cidade por três dias.

De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado nes-
ta sexta pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), foram 
registradas, ainda, 218 novas 
confirmações. Com a atualiza-
ção, o município chegou a um 
total de 86.206 contaminados 
pelo vírus desde o primeiro 
registro.

Dentre as 16 vítimas regis-
tradas nesta sexta, 11 estavam 
internadas na rede pública mu-
nicipal de saúde. Eram sete pa-
cientes do sexo feminino (47, 
57, 61, 64, 66, 68 e 107 anos) e 
quatro do sexo masculino (46, 
66, 79 e 84 anos). Outras três 
vítimas estavam hospitalizadas 
na rede particular. Eram dois 
pacientes do sexo masculino 
(62 e 63 anos) e um do sexo 
feminino (84 anos). E mais 
duas vítimas estavam em trata-
mento no Hospital de Clínicas 
da Univerdidade Federal de 
Uberlândia (HC-UFU). Era um 
paciente do sexo masculino 
(83 anos) e uma do sexo femi-
nino (83 anos).

Ainda segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, 522 pa-
cientes estão hospitalizados, 
com sintomas do coronavírus, 

nas redes pública e privada 
da cidade. Destes, 251 estão 
internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 271 
em leitos de enfermaria. Tam-
bém de acordo com o informe, 
a ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
destinados à Covid-19 na rede 
municipal continua em 100 %, 
assim como a ocupação geral 
dos leitos de UTI na rede mu-
nicipal.

O boletim desta sexta tam-
bém informa que outros 43 
casos suspeitos seguem sob 
investigação pelas autoridades 
de saúde. Ao todo, 256.205 
pessoas já testaram negativo 
para o vírus na cidade e 78.133 
pacientes se recuperaram da 
doença.

 � LUTO OFICIAL

Em lamento e memória aos 
cidadãos que foram vítimas da 
doença e em solidariedade aos 
familiares e amigos, foi deter-
minado a decretação de luto 
oficial por três dias, conforme 
foi publicado em edição extra 
do Diário Oficial do Município 
desta sexta-feira (16).  

“A cada um dos familiares 
e amigos das vítimas desta 
doença tão cruel, fica a minha 
solidariedade. Nos cuidemos, 
minha gente” lamentou o pre-
feito Odelmo Leão.

 � MG E BR

Em Minas Gerais, o número 
de óbitos subiu para 29.538, 
conforme apontou o boletim da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) desta sexta (16)). 
Em relação à quantidade de 
pessoas contaminadas, o es-
tado tem 1.266.271 registros. 
Ainda conforme o boletim es-
tadual, 84.789 casos estão em 
acompanhamento e 1.151.944 

TRISTE MARCA

pessoas já se recuperaram da 
doença.

No Brasil, já são 368.749 
mortes causadas pelo co-
ronavírus. O número de ca-

sos confirmados subiu para 
13.832.455. Os dados desta 
sexta não tinham sido divul-
gados até a publicação desta 
matéria.
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Desigualdades podem afetar 
futuro de alunos da rede pública
 | PROFESSORES E PAIS FALAM SOBRE PROBLEMAS DURANTE O ENSINO ONLINE

 � BRUNA MERLIN

Há mais de um ano que 
a educação foi impac-
tada pela pandemia do 

novo coronavÍrus. Sem poder 
frequentar salas de aula, pro-
fessores e alunos contam com 
outras alternativas para con-
tinuar os estudos. Entretanto, 
as desigualdades educacional 
e social, principalmente para 
os estudantes da rede pública 
de ensino, têm se tornado algo 
preocupante e acende o alerta 
sobre como a falta de auxílio e 
estrutura pode afetar o futuro 
de crianças e adolescentes.

Cleidivane dos Reis Castro, 
de 35 anos, mora na zona rural 
de Uberlândia e está bastante 
preocupada com a situação 
dos estudos dos cinco filhos, 
que têm idades entre 13 e 16 
anos, e estudam em escolas 
municipais da cidade. Os filhos 
recebem materiais impressos 
das instituições de 15 em 15 
dias, mas ela acredita que não 
é suficiente para concluir um 
ano letivo.

Devido à falta de internet 
e acesso a aparelhos eletrô-
nicos, os filhos de Cleidivane 
enfrentam dificuldades na hora 
de esclarecer dúvidas sobre 
determinadas atividades com 
os professores. “Temos apenas 
um celular para todos utiliza-
rem e conversarem com os 
professores para tirar dúvidas, 
mas nem sempre funciona 
porque tem respostas que che-
gam dois ou três dias depois e 
só vai acumulando dúvidas”, 
explicou.

A dona de casa contou ain-
da que os irmãos mais velhos 
tentam ajudar os mais novos 
em algumas atividades, mas 
ainda não é suficiente. Con-
forme dito por ela, muitas das 
vezes, as questões que gera-

ram dúvidas são deixadas em 
branco e o material é enviado 
incompleto para a correção e 
avaliação dos professores. 

“Eu e meu marido não con-
seguimos ajudar porque não te-
mos estudo e não entendemos 
nada. Os mais velhos tentam, 
mas, também, nem sempre 
sabem sobre algum exercício. 
Está sendo muito difícil”, com-
plementou. 

A aflição é ainda maior 
com a situação dos filhos que 
já estão no ensino médio e se 
preparam para entrar em uma 
universidade através do Exa-
me Nacional de Ensino Médio 
(Enem) ou pelo vestibular. 
“Eles não estão preparados 
para passar por provas assim. 
Não temos condições de pa-
gar uma faculdade”, ressaltou 
Cleidivane.

 � ENSINO PRESENCIAL É 
ESSENCIAL

A professora da rede muni-
cipal de Uberlândia Alice Lima 
da Silva Monteira defende 
que as aulas presenciais são 
essenciais para a formação 
de uma criança e de um ado-
lescente, tanto educacional 
quanto pessoal. “É claro que 
no momento atual é impossível 
arriscar a vida de diversas pes-
soas com o retorno do ensino 
presencial. Mas, ele é muito 
importante para o desenvolvi-
mento social, cultural e, claro, 
educacional de um estudante”, 
destacou.

Atuando, diariamente, com 
diversos alunos, Alice perce-
beu que, mesmo com diversas 
estratégias municipais de levar 
educação à eles, muitos estão 
sendo prejudicados devido 
à falta de apoio, incentivo e, 
principalmente, recursos que 
possibilitem um aprendiza-
do. “Infelizmente, as ações 

não atingem a todos. Nem 
todos conseguem participar 
das aulas online. Nem todos 
conseguem se deslocar até as 
escolas para pegar os mate-
riais impressos. Isso é muito 
triste”, frisou.

De acordo com a educado-
ra, devido às diversas barreiras, 
muitos alunos abandonaram 
os estudos de forma informal 
como, por exemplo, não estão 
fazendo os exercícios propos-
tos ou não conseguem tempo 
porque precisaram buscar 
alternativas para ajudar com 
as finanças e tarefas da casa. 
Conforme dito por ela, muitas 
meninas tiveram que começar 
a cuidar da residência, limpan-
do, cozinhando e olhando os 
irmãos.

“Os pais precisam trabalhar 
o dia inteiro para conseguir 
uma renda que sustente a fa-
mília, principalmente, durante 
essa crise econômica. Sendo 
assim, já que a aluna não está 
indo para a escola, ela acaba 
sendo colocada para fazer as 
tarefas da casa, afastando ela 
cada vez mais dos estudos”, 
detalhou.

Os meninos também são 
incentivados a procurarem em-
prego para ajudar no sustento 
da família. Segundo Alice, ela 
já teve vários alunos que man-
daram mensagens dizendo que 
não tinha tempo para participar 
da aula porque precisavam 
trabalhar.

“É um abandono que irá 
impactar muito a vida deles. E, 
infelizmente, neste período não 
cabe a nós fazer uma cobran-
ça porque eles também estão 
sofrendo. Mas, nosso papel é 
estimular, ajudar, apoiar, nem 
que seja por 10 minutinhos por 
dia”, disse.

 � SEM INCENTIVO

Sem direcionamentos, es-
trutura e incentivo, a educação 
pública foi deixada de lado 
durante o período da pandemia 
por parte do Ministério da Edu-
cação (MEC). É o que afirma o 
coordenador do curso de Peda-
gogia e professor da Faculdade 
de Educação da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
Paulo Celso Costa.

“Para mim, estamos vi-
vendo o maior desastre da 
educação em toda a história 
do Brasil. Sem qualquer tipo 
de apoio e orientação do MEC, 
os municípios, como é o caso 
de Uberlândia, estão tentando 
levar aprendizado aos alunos 
da forma como conseguem”, 
ressaltou. 

Para Paulo Celso, mesmo 
que ainda não haja confirma-
ções sobre o Índice de De-
senvolvimento de Educação 
Básica de 2020, o impacto 
que a pandemia causará aos 
estudantes de baixa renda será 
muito grande. O coordenador 
afirma também que os proble-
mas não serão somente na 
vida educacional, mas também 
na vida social e pessoal. 

“Para a grande maioria dos 
estudantes, a escola represen-
ta educação, socialização e 
sobrevivência. Provavelmente, 
muitos não voltarão a estudar 
depois que isso passar porque 
não foram incentivados e não 
receberam auxílio”, continuou. 

Por fim, Paulo Celso de-
monstrou indignação com a 
negligência do Governo Fe-
deral em traçar estratégias e 
soluções para a educação no 
país. “Lá no início existia uma 
incerteza porque tinha a espe-
rança que as aulas presenciais 
iriam voltar, mas já se passou 
mais de um ano e, até agora, 
nada foi feito”, finalizou.

PANDEMIA 
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Empresários apontam 
prioridades para Plano
 | LIDERANÇAS DE UBERLÂNDIA DERAM SUGESTÕES PARA PROJETO DA ASSEMBLEIA

 � DA REDAÇÃO

Uberlândia e Governador 
Valadares foram as duas 
primeiras cidades do es-

tado a receberem os encontros 
regionais do Recomeça Minas, 
plano da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) 
para incentivar a recuperação 
econômica do Estado. Esses 
encontros, em formato on-line, 
têm como objetivo recolher 

sugestões da sociedade para 
aperfeiçoar o Projeto de Lei 
(PL) 2.442/21, que contém o 
plano.

No encontro em Uberlândia, 
empresários, representantes 
das entidades da sociedade 
civil e políticos apontaram 
prioridades para o Plano, como 
a desoneração da carga tri-
butária e suspensão e parce-
lamento dos pagamentos de 
impostos. Os participantes tam-

bém mencionaram a facilidade 
na concessão de créditos, em 
especial para os pequenos e 
microempresários, como uma 
das medidas consideradas ur-
gentes por eles para a retoma-
da da economia da cidade e do 
estado, atingida pela pandemia 
de Covid-19.

Ainda no encontro on-line 
recebido por Uberlândia nesta 
quinta-feira (15), os empresá-
rios e representantes da socie-

dade civil foram unânimes em 
destacar a situação de penúria 
enfrentada pela indústria e pelo 
comércio nos municípios minei-
ros e defenderam a urgência 
de medidas de auxílio do poder 
público. Eles lembraram que o 
fechamento de empresas gera 
não só um grande prejuízo na 
economia, mas também social, 
ao deixar trabalhadores de-
sempregados e sem ter como 
sustentar suas famílias.

RECOMEÇA MINAS
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Presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas, deputado Agostinho Patrus (PV), no 
encontro regional on-line Recomeça Minas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS



Ação arrecada alimentos 
para famílias carentes
 | INICIATIVA É DA POLÍCIA MILITAR, 36º BI MEC E POLÍCIAS CIVIL E PENAL

 � DA REDAÇÃO

A Polícia Militar, através da 
9ª RPM (Nona Região da 
Polícia Militar de Minas 

Gerais), o 36º BI Mec (Batalhão 
de Infantaria Mecanizado)e as 
Polícias Civil e Penal, lançaram 
nesta semana a Campanha Mão 
Amiga. O objetivo da iniciativa é 
arrecadar alimentos e produtos 
de higiene a serem destinados 
a ajudar pessoas e famílias em 
condição de fragilidade econô-
mica e social.

As doações podem ser de 
produtos não perecíveis como 
arroz, feijão, óleo, extrato, ma-
carrão, sal, açúcar, café, leite 
(em pó e integral), fubá, bolacha 
e sardinha; de higiene pessoal: 
como sabonete, papel higiêni-
co, álcool em gel, escova de 
dente, pasta de dente, bucha, 
xampu, condicionador e fraldas; 
e de material de limpeza como 
detergente, desinfetante, sabão 
em pó, água sanitária e sabão 
em barra.

Estão aptos a receber as doa-
ções todos os quartéis da Polícia 
Militar de Minas Gerais (PMMG) 
nas cidades de Uberlândia, 
Araguari, Ituiutaba e municípios 
vizinhos; Unidades do Exército 
Brasileiro - 36º BI Mec em Uber-
lândia, Batalhão Mauá em Ara-
guari e Tiro de Guerra em Ituiu-
taba; Delegacias da Polícia Civil 
da região; Bases de Segurança 
Comunitária (BSC) e a sede da 
9ª RISP (Nona Região Integrada 
de Segurança Pública).

CAMPANHA MÃO AMIGA

DIVULGAÇÃO
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Mesmo em um ano marcado 
pelas dificuldades impostas pela 
pandemia, a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
indica que o PIB do agronegócio 
cresceu 24,31% em relação a 2019. E 
os cartórios de Registro de Imóveis 
têm um papel importante para o 
movimento desse mercado.

“As atividades de plantio, co-
lheita e distribuição precisam de 
crédito. A concessão passa pelas 
garantias oferecidas aos credores, 
que devem ser registradas nos 
cartórios”, explica Humberto Go-
mes do Amaral, oficial do Registro 
de Imóveis de Muzambinho. As 
Cédulas de Crédito Rural (CCR) 
e as Cédulas de Produtos Rurais 
(CPR) são formas de se obter o 
financiamento e suas garantias 

reais devem ser registradas na 
matrícula da propriedade obje-
to do crédito.

Aos cartórios, cabe garantir a 
segurança jurídica e a publicidade 
das transações. Quanto melhor e 
mais segura for a garantia oferta-
da, maior será a possibilidade de 
obter crédito a juros menores. “Isso 
traz confiança ao credor, que fica 
protegido na hora de conceder 
os valores. O agricultor também é 
beneficiado, pois pode se planejar 
para obter taxas menores a partir 
das exigências do credor”, diz.

No cartório de Imóveis, o re-
gistro das garantias é realizado 
em, no máximo, três dias. O custo 
também é menor que em outras 
instituições, seguindo a tabela de 
emolumentos definida pela As-

sembleia Legislativa de Minas Ge-
rais. Para garantias móveis, o valor 
máximo do registro é de R$ 282 – 
em propriedades avaliadas acima 
de R$ 22,5 mil. Isso significa que o 
registro de uma garantia no valor 
de R$ 100 mil, por exemplo, cor-
responde a apenas 0,28% do total.

Além disso, há uma particulari-
dade em Minas. Se o bem dado em 
garantia for um bem móvel, como 
no caso de um trator, a informação 
é averbada na matrícula, dando 
mais transparência à transação e 
evitando fraudes. “O sistema regis-
tral imobiliário é a forma mais con-
fiável, segura e barata para registrar 
garantias. Com unidades em todo 
o estado, estamos prontos a ajudar 
o agro com agilidade e serviços de 
qualidade”, conclui.

Contribuições dos cartórios de imóveis para o agro
INFORME PUBLICITÁRIO
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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Transtorno 
de Ansiedade 
Generalizada – 
TAG. Você sabe 
o que é?

Ficar ansioso diante de situações 
que podem provocar medo, dúvida ou 
expectativa é normal, isso faz parte 
da gente. No entanto, quando esse 
sentimento persiste por longos perí-
odos e começa a interferir na rotina 
do dia a dia, a ansiedade deixa de 
ser natural e passa a ser motivo de 
preocupação. 

Esse excesso de ansiedade tem 
nome. Transtorno de Ansiedade 
Generalizada – TAG. Mas o que é o 
“TAG”? Nada mais nada menos que 
um estado persistente de expectati-
va e apreensão, como se algo ruim 
estivesse na prestes de acontecer. A 
pessoa vive em constante estado de 
sobressalto, ofegante, com tonturas, 
palpitações, suores frios, com insônia 
e quando finamente consegue dormir 
tem pesadelos sem sentido.

A causa exata da Transtorno de 

Ansiedade Generalizada não é total-
mente conhecida, mas uma série de 
fatores – incluindo genética, química 
do cérebro e elementos estressores 
ambientais – podem contribuir para o 
seu desenvolvimento.

Pessoas com TAG têm um trans-
torno crônico causador de grande 
desgaste emocional, e isso acaba 
impactando na qualidade de vida. 
Normalmente a pessoa pode apre-
sentar baixo desempenho no empre-
go, dificuldade pra se relacionar com 
os outros, evita festas e socialização, 
além de dificuldade sexual.

Cerca de 20 milhões de brasilei-
ros sofrem de algum transtorno de 
ansiedade. Na maioria das vezes 
os quadros de ansiedade começam 
na infância ou na adolescência, mas 
pode começar na idade adulta. Nas 
crianças ocorre na idade escolar, com 
sintomas similares aos dos adultos, e 
outras ocorrências como terror notur-
no, recusa de ir à escola, e falta de 
atenção nas aulas e com os deveres 
de casa. Nos adultos é mais comum 
nas mulheres do que nos homens.

A ansiedade é uma reação nor-
mal de um sistema contra outro. 
Como sentir forte ansiedade se 

manifestando nas horas que antece-
dem uma entrevista de emprego, na 
“muvuca” da euforia na lista de apro-
vados no vestibular, no nascimento 
de um filho, uma viagem a um para 
o exterior, uma cirurgia delicada, ou 
um revés econômico... a ansiedade 
funciona como um sinal que prepara 
a pessoa para enfrentar o desafio e, 
mesmo que ele não seja superado,  
favorece sua adaptação às novas 
condições de vida.

Pois bem, essa ansiedade per-
durar aproximadamente por seis 
meses seguidos por três ou mais 
dos seguintes sintomas: nervosismo 
persistente, inquietação, fadiga, 
palpitações, taquicardia, sudorese, 
tremores, irritabilidade, tonturas e 
desconforto epigástrico, dificuldade 
de concentração, tensão muscular, 
perturbação do sono e medos como 
os de que o paciente ou um familiar 
irão adoecer ou sofrer um acidente 
entre outras preocupações.

Um psiquiatra ou um psicólogo 
farão o diagnóstico de Transtorno de 
Ansiedade Generalizada baseados 
em relatos da intensidade e duração 
dos sintomas – incluindo quaisquer 
problemas de funcionamento cau-

sados pelos sintomas. Raramente a 
pessoa consegue uma recuperação 
absoluta, mas pode haver atenuação 
significativa dos sintomas. É uma 
entidade clínica de curso crônico, com 
períodos de exacerbação e refluxo, 
de acordo com as circunstâncias que 
cercam a vida da pessoa. Mas há 
uma grande melhora das condições 
de vida.

Se nenhuma outra condição mé-
dica for encontrada, a pessoa pode 
ser encaminhada para um psiquiatra 
ou psicólogo e outros profissionais de 
saúde mental que são especialmente 
habilitados para diagnosticar e tratar 
doenças mentais como a TAG. O 
tratamento para o Transtorno de 
Ansiedade Generalizada geralmente 
inclui uma combinação de medicação 
e psicoterapia. Bom saber que todos 
nós apresentamos graus distintos 
de certos traços ou sinais de muitos 
transtornos ou mesmo de doenças, 
sem significar que somos ou estamos 
doentes! Então, relaxe e repense seu 
caso. A ansiedade é um importante 
ALERTA para um indispensável 
trabalho de mudança de hábitos dos 
seus padrões comportamentais.

Até a próxima.



Sine de Uberlândia tem 
35 vagas de emprego
 | ENTRE AS OPORTUNIDADES HÁ DEZ VAGAS PARA VENDEDOR PORTA A PORTA

 � DA REDAÇÃO

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de 
Uberlândia oferece 35 

vagas de trabalho nesta sex-
ta-feira (16). Entre as oportu-
nidades há cinco postos de 
emprego para auxiliar de limpe-
za e dez vagas para vendedor 
porta a porta.

Neste momento, também 
têm duas vagas para motorista 
de caminhão, três vagas para 
ladrilheiro e duas vagas para 
auxiliar contábil.

O Sine funciona na Avenida 
São Francisco de Assis, nº 
1.070, no bairro Lagoinha. O 
horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

TRABALHO

CONFIRA AS VAGAS

Empregado Doméstico - 1 vaga 
Salário: R$ 625,00 (seg/sex das 
8:30 as 13:30)
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Técnico Segurança do Trabalho 
- 1 vaga
Salário: R$ 2.000,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Médio Completo

Auxiliar de lavanderia - 1 vaga
Salário: R$ 1.300,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Oficial de Serviços Gerais - 1 
vaga
Salário: R$ 1.100,00
Sem experiência
Ensino não exigida

Auxiliar de limpeza - 5 vagas
Salário: R$ 1.174,88
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Manutenção predial eletricista 
- 1 vaga
Salário: R$ 1.430,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Jardineiro - 1 vaga
Salário: R$ 1.565,62
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Vendedor porta a porta - 10 
vagas
Salário: R$ 1.230,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Médio Completo

Auxiliar Contábil - 2 vagas      
Salário: R$ 1.378,37 + produti-
vidade
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Superior em Contábil

Ladrilheiro - 3 vagas
Salário: R$ 1.100,00
Sem experiência
Ensino não exigido

Motorista caminhão-pipa - 1 
vaga
Salário: R$ 1.800,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino não exigido

Mestre de obras civis - 1 vaga
Salário: R$ 1.100,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Motorista de Caminhão - 2 
vagas  
Salário: R$ 1.600,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Médio Completo
CNH: D

Auxiliar de produção - 1 vaga
Salário: R$ 1.222,61
Exige 06 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Fundamental Completo

Servente de pedreiro - 1 vaga 
Salário: R$ 1.300,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira

Ensino não exigido

Comprador - 1 vaga      
Salário: R$ 3.000,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Médio Completo
CNH: A/B

Assistente Administrativo - 1 
vaga
Salário: R$ 1.400,00
Exige 6 meses de experiência 
comprovada na carteira
Ensino Médio Completo

Assistente de vendas - 1 vaga  
Salário: R$ 1.224,16
Sem experiência
Ensino Médio Completo

Sistema Nacional de Emprego 
- Sine
Av. São Francisco de Assis, nº 
1070, bairro Lagoinha
Telefone: (34) 3226-6389
Funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h
www.empregabrasil.mte.gov.br

O Sine funciona 
na Avenida São 
Francisco de 
Assis, no bairro 
Lagoinha

SECOM/PMU
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Motorista perde controle de  
caminhão e bate em árvore
 | CONDUTOR DO VEÍCULO SOFREU FERIMENTOS NO TÓRAX E FOI LEVADO AO HC-UFU

 � DA REDAÇÃO

Um motor is ta,  de 70 
anos, ficou ferido, nesta 
quinta-feira (15), após 

bater o caminhão que dirigia 

em uma árvore na BR-365, 
entre Uberlândia e Patrocínio. 
A vítima foi conduzida pelo 
Corpo de Bombeiros ao Hos-
pital de Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(HC-UFU).

Segundo informações dos 
militares, o condutor perdeu o 
controle da direção do veículo 
e bateu na árvore, às margens 
da via, no km 604. O idoso 
foi socorrido com fraturas no 
tórax e apresentava confusão 

mental. 
A pista ficou parcialmente 

interditada para a prestação de 
socorro. O veículo foi retirado 
do local e encaminhado a um 
pátio credenciado da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

BR-365
CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Veículo colidiu com 
árvore às margens 
da rodovia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 11/2021. Será realizado no dia 04 
de maio de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 059/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 11/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é a aquisição de herbicidas e fertilizantes, para atender secretarias e setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Licitação 
regionalizada conforme Decreto Municipal n° 104 de 15 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2021 - SRP. Será realizado no 
dia 05 de maio de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 060/2021, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 012/2021 - SRP, do Tipo Menor Por Lote, 
cujo objeto é a aquisição de reagentes e materiais laboratoriais para realização 
de exames no Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Coromandel-MG, conforme termo de referência, com para 
participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 13/2021 - SRP. Será realizado no dia 06 
de maio de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 061/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 13/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo 
objeto é a aquisição eventual e futura de e pneus novos, protetor e câmaras de 
ar, para atender a frota de veículos e máquinas pesadas da prefeitura municipal 
de Coromandel – MG, com participação exclusiva de micro empresas, empresas 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Licitação regionalizada 
conforme decreto municipal n° 104 de 15 de junho de 2020. Editais e inf. no e-mail  
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e  
www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura 
municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 16 de abril de 2021. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 053/2021 - 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 053/
2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Item - Estimado, no dia 04 de
maio 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, que tem por objeto a contratação exclusiva de
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para fornecimento de
vários tipos e modelos de uniformes operacionais, em atendimento à Diretoria Administrativa,
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, 16 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 054/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço Item"
- Estimado - Ampla Disputa. 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 054/2021,
na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item" - Estimado, no dia 05 de maio 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, para aquisição de diversos equipamentos de proteção individual, em
atendimento à Diretoria Administrativa. 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, 16
de abril de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital
• Mais de 50 mil Seguidores nas Redes So-
ciais
ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 29 DE ABRIL DE 2021, COM INÍCIO ÁS 10:00 HORAS E TÉRMINO 
ÀS 10:30 HORAS.
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 29 DE ABRIL DE 2021, COM INÍCIO ÁS 10:30 HORAS E TÉRMINO 
ÀS 11:00 HORAS, SE NECESSÁRIO FOR LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede 
do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. BR 365, km 612, s/nº, Conjunto   Alvorada, Uberlândia (MG), na 
modalidade de LEILÃO ONLINE,  através do site: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br
          GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na 
JUCEMG – Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional 
sito á Rod. BR 365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, 
CEP: 38.407-180, faz saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor 
Fiduciário, venderá, na modalidade AD CORPUS, o imóvel a seguir identificado, na forma do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 
e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema de Financia-
mento Imobiliário, em PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local acima 
referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos, 
contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro Oficial, em 
favor da credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODU-
TORES RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA, instituição financeira com 
sede nesta cidade, situada à Rua Marciano de Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no 
CNPJ sob o n° 41.669.227/0001-01 e responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) 
REVENDEDORA PRATENSE DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.021.941/0001-70, MARY LÚCIA MAURÍCIO VILELA, inscrita no CPF sob o nº 196.519.106-
-15, e espólio de EDÉSIO PÁDUA VILELA, inscrito no CPF de nº 009.499.576-15:
          IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
         imóvel de matrícula 15.828, da Serventia de Registro de Imóveis de Prata, MG, descrito 
como "Um imóvel urbano, situado nesta cidade, na AVENIDA BRASÍLIA, Bairro Edna, 
cadastrado no P.M.P. sob o nº 01.02.065.0307.001, com área de 1.440,00 m² (um mil 
quatrocentos e quarenta metros quadrados), medindo pela frente 24,00 metros, confron-
tando com a Avenida Brasília; pelo lado direito mede 60,00 metros, confrontando com 
Gersoney Silva Morais; Djalma Vilela Oliveira e Romeu Bernardes da Silva; pelo lado 
esquerdo mede 60,00 metros, confrontando com Revendedora Pratense de Bebidas Ltda 
– ME; e aos fundos mede 24,00 metros, confrontando com a Rua Rio Grande do Sul. 
Origem R-1-1126, do livro 2-F, às fls 144 (parcial) referente aos lotes nº(s) 11,12,20 e 21 da 
Quadra 18 desta serventia", com posterior averbação, de nº AV-2-15.828, da obra de "um 
Prédio comercial com mezanino, situado na AVENIDA BRASILIA, nº 600, Bairro Edna, 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata, MG, sob o nº 01.02.065.0307.001, com1.568,07 
m² (um mil quinhentos e sessenta e oito metros quadrados e sete centésimos) de área 
total de construção, sendo em Galpão e depósitos 1.440,00 m² (um mil quatrocentos e 
quarenta metros quadrados) + mezanino: 128,07 m² (cento e vinte e oito metros quadrados 
e sete centésimos), contendo 13 (treze) cômodos + 1 mezanino = 14, com piso de cimento 
e parte de granito, paredes de tijolos com massa desempenada, cobertura de telhas de 
barro, galpão sem forro, demais dependências laje e pvc, com instalações de água, luz, 
esgoto, pavimentação, meio-fio, telefone, etc...". Imóvel este objeto de ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE 
LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL conforme registro de nº 
R-5-15.828, e averbação AV-6-15.828, do(a) Serviço Registral Imobiliário de Prata, MG de 
Prata, MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo 
esteja ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
          A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 
5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por 
conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEI-
RO LEILÃO, no dia 29 de ABRIL de 2021, ás 10:00 horas, na modalidade LEILÃO ELETRÔNI-
CO – ONLINE, será de conformidade com avaliação do bem, ou seja, R$ 1.584.035,00 (um 
milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil e trinta e cinco reais), de acordo com o inciso VI do 
artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no 
percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
          Caso não haja licitante no PRIMEIRO LEILÃO, fica desde já designada a realização do  
SEGUNDO PÚBLICO E ÚLTIMO LEILÃO, também na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO – 
ONLINE,  no dia 29 de ABRIL de 2021, às 10:30 pelo maior lanço oferecido, desde que igual ou 
superior ao valor da dívida atualizada, ou seja, R$ 1.082.643,05 (um milhão, oitenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos), acrescido da comissão do leiloeiro no 
percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados 
sobre o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), 
caso não sejam localizados.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470
Telefones (34) 3229-6161 e 99988-1611

e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br – home page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br

LEILÕES BRASIL - GLENER BRASIL CASSIANO
Matrícula Jucemg 470 

Leiloeiro Oficial e Judicial
Justiça Federal - Estadual - Trabalho

SICOOB CREDITRIL VEM RERRATIFICAR O EDITAL PUBLICADO EM 16/04/2021, 
FAZENDO OUTRAS TRÊS PUBLICAÇÕES.

LEILOEIROS
ASSOCIADOS
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www.diariodeuberlandia.com.br10 SÁBADO

17 DE ABRIL DE 2021



CIDADES | 11DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

UAIs São Jorge e Pampulha  
disponibilizam novas entradas
 | MUDANÇA SEPARA PACIENTES QUE ESTÃO COM SINTOMAS GRIPAIS 

 � DA REDAÇÃO

Como forma de preven-
ção aos usuários da 
rede municipal de saúde 

diante da situação da pan-
demia do novo coronavírus, 
as Unidades de Atendimento 
Integrado (UAIs) dos bairros 
São Jorge e Pampulha dispo-
nibilizaram, a partir desta sex-
ta-feira (16), novas entradas 
para o pronto atendimento de 
pacientes que não estejam com 
sintomas gripais.

As duas unidades estão 
localizadas no setor sul da ci-
dade. Anteriormente, a UAI do 
São Jorge estava apenas com 
casos de Covid-19, enquanto 
que a do Pampulha atendia 
demais enfermidades. Com a 
criação das novas entradas 
de pronto atendimento, será 
possível continuar garantindo 

os demais atendimentos para 
a população de referência das 
unidades.

 Confira como 
 ficou o fluxo: 
 
 UAI São Jorge:
• Pacientes sem sintomas gri-

pais devem procurar aten-
dimento pela nova entrada, 
localizada no estaciona-
mento da unidade.

• Pacientes que estão com 
sintomas gripais serão aten-
didos na entrada convencio-
nal do pronto atendimento.

• O ambulatório da unidade, 
que fica do lado oposto a 
essas entradas, continua 
com os atendimentos nor-
malmente.

 Pampulha:
• Pacientes sem sintomas 

gripais devem procurar 

atendimento pela entrada 
do ambulatório.

• Pacientes com sintomas 
gripais serão atendidos pela 
entrada convencional do 
pronto atendimento.

• Os atendimentos do ambu-
latório estão acontecendo 
no Centro Educacional Re-
verendo Terso Aguiar de 
Souza (Ceduc), que fica na 
rua Antônio Paiva Catalão, 
nº 765, bairro Laranjeiras.

 � MUDANÇA NAS UAIS

Desde março, a Prefeitura 
de Uberlândia tem redirecio-
nado os atendimentos nas 
Unidades de Atendimento Inte-
grado (UAIs), visando prevenir 
novos contágios e garantir a 
segurança da comunidade que 
busca por cuidados médicos 
nos pronto atendimentos.

Atualmente, as UAIs Luizo-

te, Morumbi e Roosevelt estão 
fazendo atendimento apenas 
de casos de Covid-19. Já as 
unidades de pronto atendi-
mento dos bairros Martins, 
Planalto e Tibery estão com 
os atendimentos de outras 
enfermidades.

O Município reforça que 
as consultas e os acompa-
nhamentos ambulatoriais da 
população não estão sendo 
prejudicados neste período. 
Todos os atendimentos que 
ocorriam nos ambulatórios são 
encaminhados para as unida-
des básicas mais próximas às 
UAIs. Também são oferecidas 
teleconsultas e visitas domici-
liares, se necessário. Em caso 
de dúvidas, a população pode 
entrar em contato pelos tele-
fones das UAIs, que estão no 
Portal da Prefeitura.

ATENDIMENTO EM UBERLÂNDIA
SECOM/PMU

UAIs terão novo 
fluxo de entrada

SÁBADO
17 DE ABRIL DE 2021
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Caixa pode fazer novas 
antecipações de saques
 | DECISÃO DEPENDERÁ DO SUCESSO DA RETIRADA DA PRIMEIRA PARCELA

 � AGÊNCIA BRASIL

Depois de antecipar em 
duas semanas o saque 
da primeira parcela da 

nova rodada do auxílio emer-
gencial, a Caixa Econômica 
Federal poderá fazer o mes-
mo com as demais parcelas. 
A informação foi dada pelo 
presidente do banco, Pedro 
Guimarães, nesta sexta-feira 
(16). Segundo ele, a medida 
será tomada se o calendário da 
primeira parcela funcionar bem.

“A partir da avaliação do pa-
gamento deste primeiro ciclo, 
poderemos também antecipar 
os pagamentos dos Ciclos 2, 3 
e 4. Vamos avaliar como será 
este fluxo de pagamento e, se 
for como imaginamos, ante-
ciparemos os outros meses”, 
disse Guimarães em entre-
vista coletiva para detalhar a 
antecipação do calendário de 
saques.

Na noite desta quinta-feira 
(15), o presidente Jair Bolso-
naro anunciou a diminuição do 
intervalo entre o depósito do 
auxílio emergencial nas contas 
poupança digitais e o início da 

retirada em espécie do bene-
fício. O prazo de saques da 
primeira parcela, que seria de 
4 de maio a 4 de junho, passou 
para 30 de abril a 17 de maio.

 � DIMINUIÇÃO DE FILAS

Segundo Guimarães, a an-
tecipação foi possível porque a 
população está cada vez mais 
movimentando o benefício por 
meio do aplicativo Caixa Tem. 
A ferramenta permite o paga-
mento de contas domésticas, 
de boletos, compras em lojas 
eletrônicas e pagamentos com 
código QR (versão avançada 
do código de barras) em ma-
quininhas de lojas parceiras.

Com mais gente movimen-
tando o auxílio emergencial 
pelo aplicativo, menos pessoas 
precisarão sacar o benefício 
em espécie. A diminuição das 
filas nas agências, explicou 
Guimarães, permitiu a anteci-
pação do saque.

“Primeiro publicamos um 
calendário, vimos como era 
a dinâmica de pagamento, 
tanto pela questão de aplica-
tivo, quanto pela questão de 
potenciais filas. Percebemos 

que estávamos muito bem e 
antecipamos”, explicou.

O presidente da Caixa infor-
mou que esse critério também 
será aplicado para eventual-
mente antecipar o saque das 
demais parcelas. “Por toda a 
maneira como estamos fazen-
do os depósitos nas contas 
sociais digitais, antecipamos o 
ciclo de pagamento. Outros ci-
clos poderemos antecipar tam-
bém, dependendo da dinâmica 
que tivermos nos pagamentos”, 
acrescentou.

A primeira parcela da nova 
rodada do auxílio emergencial 
começou a ser depositada nas 
contas poupança digitais no 
último dia 6 e vai até o dia 29, 
para trabalhadores autôno-
mos e inscritos no Cadastro 
Único de Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚni-
co). Cerca de 10 milhões de 
beneficiários do Bolsa Família 
seguem um calendário distinto 
de saque, nos dez últimos dias 
úteis de cada mês, e podem 
sacar o benefício ou transfe-
ri-lo para uma conta-corrente 
imediatamente.

 � PROBLEMAS DE 
ACESSO

Nesta quinta (15), o apli-
cativo Caixa Tem registrou 
1,1 milhão de operações, com 
pagamentos que somaram R$ 
153 milhões. Quem trocou de 
aparelho ou de número de ce-
lular recentemente, no entanto, 
precisa ir a uma agência do 
banco desbloquear o acesso 
ao aplicativo. Segundo Guima-
rães, a medida foi tomada para 
coibir fraudes.

“Se o celular for trocado, 
mas ficar o mesmo número, 
você pode conseguir fazer o 
desbloqueio automaticamente 
pelo aplicativo. Mas, se você 
trocou o número do celular, por 
uma questão de evitar fraude, 
há necessidade de ir à agência. 
Sabemos que várias pessoas 
têm o número pré-pago e tro-
cam, mas isso é fundamental 
para proteger vocês. Quando 
há alguma desconfiança de 
fraude, há o bloqueio”, disse o 
presidente da Caixa.

Segundo ele, o desbloqueio 
é simples, bastando o usuário 
apresentar um documento de 
identidade na agência.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
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O prazo de saques da primeira parcela, 
que seria de 4 de maio a 4 de junho, 
passou para 30 de abril a 17 de maio
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Seleção feminina sobe para  
sétimo no ranking da Fifa
 | NORTE-AMERICANAS ENCABEÇAM A LISTAGEM, SEGUIDAS PELA ALEMANHA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Brasil avançou uma 
posição na atualiza-
ção desta sexta-feira 

(16) - a primeira de 2021 - no 
ranking de seleções femininas 
da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa). As brasileiras 
ocupam o sétimo lugar, com 
1.970 pontos, ultrapassando 
a Austrália (que caiu para 
nono) e desempatando com 
o Canadá (que permanece 
em oitavo).

A atualização computou os 
resultados das comandadas 
da técnica Pia Sundhage no 

She Believes, torneio amisto-
so realizado em Orlando (Es-
tados Unidos) que serviu de 
preparação para a Olimpíada 
de Tóquio (Japão). O Brasil foi 
superado pelos EUA (0 a 2), 
mas derrotou Argentina (4 a 
1) e Canadá (2 a 0). O triunfo 
sobre as canadenses, que 
rendeu o vice-campeonato na 
competição, foi decisivo para 
a seleção canarinho deixar as 
rivais para trás.

A subida no ranking alterou 
a situação do Brasil para o 
sorteio dos grupos dos Jogos 
de Tóquio, no próximo dia 21. 
A seleção nacional foi para o 
pote dois, com Suécia e Grã-

-Bretanha. Canadá, Austrália 
e China ficaram com o pote 
três, enquanto o pote quatro 
tem Nova Zelândia, Chile e 
Zâmbia. EUA, Países Baixos 
e Japão (país-sede) estão no 
pote um, dos cabeças-de-cha-
ve. Como equipes do mesmo 
continente não podem integrar 
as mesmas chaves, as brasi-
leiras só não podem encarar 
as chilenas na primeira fase.

De agosto de 2019 - após 
a Copa do Mundo da França, 
quando Pia assumiu a seleção 
nacional - para cá, o Brasil su-
biu quatro posições no ranking 
da Fifa. A melhor colocação da 
história foi o segundo lugar, 

atingido em março de 2009. A 
posição atual é a melhor des-
de março de 2015, quando as 
brasileiras ocuparam o sexto 
posto da lista.

Atuais bicampeãs e donas 
de quatro títulos mundiais, 
as norte-americanas enca-
beçam o ranking, seguidas 
pela Alemanha. A novidade 
na atualização desta sexta é 
a presença dos Países Baixos 
na terceira colocação, ultra-
passando a França. Suécia, 
Inglaterra, Brasil, Canadá, 
Austrália e Coreia do Norte 
completam o top-10. O Japão, 
anfitrião da Olimpíada, é o 11º 
colocado.

FUTEBOL
MAURO HORITA/CBF

Seleção brasileira tem a 
melhor colocação no ranking 
desde março de 2015



Quanto pesa a 
camisa do seu 
time?

Essa semana aconteceu o 
inesperado, o Flamengo per-
deu para o Vasco, Grêmio em 
casa perdeu a vaga da Liberta 
depois de anos e o Palmeiras 
perdeu para o Defensa, com 
todas essas zebras te pergun-
to, quanto vale a camisa do 
seu time?

O Palmeiras ganhou fora 
e fez um jogo horripilante em 
casa, tomou gol na famosa 
prorrogação, perdeu mais uma 
vez nos pênaltis. Abel em 
campo fez exatamente o que 
fez com o seu time contra o 
Flamengo, fez seu time jogar 
muito mal.

Abel expulso, o Palmeiras 

sufocou o Flamengo, estanho 
não?

O Flamengo foi motivo de 
chacota, claro que desperdiçou 
inúmeras tentativas, mas foi 
goleado. Tem muitas coisas 
positivas no time do Marcelo 
Cabo, por isso, o Vasco de 
2021 é melhor que o de 2020, 
mas muito melhor.

Eu não tenho críticas para 
apontar o quanto Rogério Ceni 
faz um desfavor sendo técnico 
e técnico do Flamengo, Ceni 
é treinador de time pequeno, 
resultados médios, professor 
pardal da Gávea, coitado.

E o Grêmio? O Grêmio, 
que não abriu o cofre, apenas 
contratou Rafinha e segurou 
pensando que seria classifica-
do. Claro que o Renato tem sua 
parcela de culpa, mas o time do 
Grêmio é o verdadeiro milagre 
de Renato.

Quatro anos e sete meses, 
308 jogos, 161 vitórias, 82 
empates e apenas 65 derrotas, 
modulado no jogo ofensivo, 
as revelações gremistas com 
a tutela de Renato colocaram 
mais de 500 milhões de reais 
no cofre do tricolor.

Revelar jogador, fazer o 
clube estar na briga cons-
tantemente, oportunizar os 
guris, é marca de um trabalho 
seríssimo.

Everton Cebolinha, Arthur, 
Jaílson, Pedro Rocha, Pepe, 
lembrar que Diego Rosa e Tetê 
sequer estrearam no profis-
sional, marcas de um trabalho 
vantajoso.

Foram nove finais, sete 
títulos, Renato é apaixonado 
pelo mata-mata, Grêmio sem-
pre ficou devendo nos pontos 
corridos, mas merece respeito 
pelas conquistas.

Renato falou demais, mas 
a camisa do Grêmio é pesa-
díssima, como a do Flamengo, 
como a do Palmeiras.

O futebol sempre se ganha 
dentro de campo, uma pena o 
Palmeiras não entender a lição 
de duas derrotas por pênaltis. 
O Flamengo não entendeu o 
que era o clássico dos milhões. 
Uma pena não ter o investi-
mento necessário para o tradi-
cional Grêmio na Libertadores.

Lembrando que a sema-
na está lotada de vergonha, 
Galo com milhões perdeu 
para o Cruzeiro se preparando 
para a Série B, o Botafogo do 
Chamusca, infelizmente, não 
engrenou, o América, da Série 
A, perdeu para o Tombense.

Já dizia o professor Gilson 
Batista Machado, camisa não 
ganha jogo.

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

14 | ESPORTE DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO
17 DE ABRIL DE 2021



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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Uberlândia participa do 
maior festival de criatividade
 | WORLD CREATIVITY DAY (WCD) ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL

 � DA REDAÇÃO

Pela segunda vez, Uber-
lândia está entre as 126 
cidades, de 19 países, 

que receberão o WCD (Fes-
tival World Criativity Day), 
considerado o maior evento 
colaborativo de criatividade 
do mundo. 

Nos dias 21 e 22 de abril, os 
interessados poderão acom-
panhar e participar gratuita-
mente da revolução criativa 
sem sair de casa: basta bai-
xar o aplicativo (https://www.
worldcreativityday.com/app) 
e aproveitar as mais de 1.400 
atividades e apresentações de 
conteúdos inspiradores feitos 
por pessoas de vários países 
– que se destacam por fazer 
a diferença na vida de tantas 
outras – através de uma qua-
lidade: a criatividade.  

Para a secretária municipal 
de Cultura, Mônica Debs, a 
participação da cidade de-
monstra o seu próprio ta-
manho. “Uberlândia ser no-
vamente uma das cidades 
selecionadas para este evento 
mundial demonstra o brilhan-
tismo do nosso povo. Sem 
criatividade, andamos para 
trás, mas, com ela, a socieda-
de caminha sempre em frente 
criando métodos e ideias que 
favorecem e melhoram o co-
letivo.”

Neste ano, o festival, que 
conta com o apoio da Prefei-
tura de Uberlândia, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, irá abordar 
a economia criativa no âmbito 
educacional e o desenvolvi-
mento de novas habilidades 
para o futuro do trabalho. Se-
rão quase 48 horas de imersão 
neste universo aprimorando 
habilidades e competências 
dos participantes, principal-

EVENTO

mente num momento de pan-
demia em que exige de toda 
sociedade novas aptidões e 
doses de equilibrismo para se 
manter e superar obstáculos. 
Os inspiradores foram sele-
cionados através de projetos 
enviados que foram escolhidos 
devido à relevância para a 
sociedade.

 � INCENTIVO AOS 
PARTICIPANTES

Para dar ferramentas e 
ajudar a desenvolver a capa-
cidade dos participantes, mais 
de 32 escolas renomadas no 
Brasil e no mundo distribuirão 
112.745 bolsas de estudo de 
até 100% de desconto durante 

o evento. 
A líder local de Uberlândia, 

Viviane Lemes, comemora a 
grandiosidade do evento que 
selecionou 27 inspiradores na 
cidade. “Se você já percebeu 
que o mundo está mudando e 
está precisando de inspiração 
para se adaptar aos novos 
desafios, o Festival World 
Criativity Day é para você! 
Quando nenhuma atividade 
interessa, quando nenhuma 
comida agrada, quando o que 
se tem não é o que se quer, 
somos provocados a inventar 
e a desejar o novo. E, no meio 
das nossas tentativas de ven-
cer nosso próprio tédio, nos 
permitimos descobrir e usar 
novas ferramentas. O Dia Mun-

dial da Criatividade propõe um 
despertar para a criatividade e 
reflexão sobre as novas habili-
dades e competências que os 
novos tempos nos exigirão.”

 � COMO PARTICIPAR

Nos dias 21 e 22 de abril, 
através do canal Youtube e 
do World Creativity Channele - 
aplicativo “Dia da Criatividade” 
para smartphones (necessário 
fazer a inscrição para as ativi-
dades). O formato de partici-
pação será totalmente digital, 
gratuito e remoto, com a opção 
de uma das modalidades: Play 
(Vídeos gravados de até 30 
minutos) e Live (ao vivo) de até 
30 minutos.

PMU

Uberlândia está entre as 
126 cidades, de 19 países, 
que receberá o WCD
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Curiosidade: 
coisas que 
aprendemos 
tarde na vida!

Bom dia!
A vida é uma jornada de 

voltas e reviravoltas, picos e 
vales, montanhas para escalar 
e oceanos para explorar.

Tempos bons e tempos 
ruins. Tempos felizes e tempos 
tristes.

Mas, sempre, a vida é um 
movimento para frente.

Não importa onde você este-
ja na jornada, de alguma forma, 
você está continuando - e é isso 
que a torna tão magnífica. Um 
dia, você está se perguntando 
“o que vai fazer você se sentir 
feliz e realizado. E, no próximo, 
você está perfeitamente no flu-
xo, escrevendo o livro mais im-
portante de toda a sua carreira” .

O que ninguém nunca lhe 
diz, porém, quando você é uma 
criança de olhos arregalados, 
são todas as pequenas coisas 
que vêm junto com o “cresci-
mento”.

Vamos lá?
1. A maioria das pessoas 

tem medo de usar a imagina-
ção - Elas se desconectaram de 
sua criança interior. Elas não se 
sentem “criativas”. Elas gostam 
das coisas “do jeito que são”.

2. Seu sonho realmente não 
importa para ninguém - Algu-
mas pessoas podem se inte-
ressar. Alguns podem apoiá-lo 
em sua busca. Mas, no final 
do dia, ninguém se importa ou 
se importará com o seu sonho 
tanto quanto você.

3. Amigos são relativos a 
onde você está em sua vida - A 
maioria dos amigos fica apenas 
por um período de tempo - ge-
ralmente em referência ao seu 
interesse atual. Mas quando 
você segue em frente ou suas 
prioridades mudam, o mesmo 
acontece com a maioria de seus 
amigos.

4. Seu potencial aumenta 
com a idade - À medida que as 
pessoas envelhecem, tendem 
a pensar que podem fazer cada 
vez menos - quando, na rea-

lidade, deveriam ser capazes 
de fazer mais e mais, porque 
tiveram tempo para absorver 
mais conhecimento. Ser bom 
em alguma coisa é um hábito 
diário. Você não apenas “nas-
ceu” assim.

5. A espontaneidade é irmã 
da criatividade - Se tudo o que 
você faz é seguir exatamente 
a mesma rotina todos os dias, 
você nunca se deixará abrir 
para momentos de descoberta 
repentina. Você se lembra de 
como você era espontâneo 
quando criança? Tudo pode 
acontecer, a qualquer momento! 

6. Você esquece o valor de 
“toque” mais tarde - Quando foi 
a última vez que você tocou na 
chuva? Quando foi a última vez 
que você se sentou na calçada 
e olhou atentamente para as ra-
chaduras, as pedras, a sujeira, 
a única erva daninha crescendo 
entre o concreto e a grama pró-
xima? Faça isso de novo. Você 
vai se sentir muito conectada (o) 
com a diversão da vida.

7. A maioria das pessoas 
não faz o que ama - É verdade. 
As “massas” não são aquelas 
que vivem a vida que sonharam. 
E a razão é porque elas não lu-
taram com força suficiente. Elas 
não fizeram isso acontecer por 
si próprias. E quanto mais você 
envelhece, e quanto mais você 
olha ao redor, mais fácil se torna 
acreditar que você vai acabar 
igual. Não caia na armadilha.

8. Muitos param de ler de-
pois da faculdade - Pergunte a 
alguém que você conhece qual 
o último livro bom que leu, e, 
aposto, que a maioria respon-
derá: “Uau, há muito tempo que 
não leio um livro”.

9. As pessoas falam mais 
do que ouvem - Não há nada 
mais ridículo para mim do que 
ouvir duas pessoas falando 
“uma” com a outra, nenhuma 
ouvindo, mas esperando que 
a outra pare de falar para que 
eles possam começar de novo. 
Ha ha ha!

10. A criatividade requer 
prática - É engraçado o quanto 
nós, como sociedade, louvamos 
e valorizamos a criatividade e, 
ainda assim, parecemos fazer 
tudo o que podemos para proibir 

e controlar a expressão criativa, 
a menos que seja de alguma 
forma lucrativa. Se você deseja 
manter seu músculo criativo 
bombado e ativo, você deve 
praticá-lo por conta própria.

11. “Sucesso” é um termo 
relativo - Quando crianças, 
somos ensinadas a “buscar o 
sucesso”. O que isso realmente 
significa? O sucesso para uma 
pessoa pode significar o oposto 
para outra. Defina seu próprio 
sucesso.

12. Você não pode mudar 
seus pais - Uma verdade triste 
e difícil de enfrentar conforme 
você envelhece: você não pode 
mudar seus pais. Eles são 
quem são. Se eles aprovam ou 
não o que você faz, em algum 
momento, não importa mais. 
Ame-os por terem trazido você 
a este mundo e deixe o resto 
de lado.

13. A única pessoa que você 
tem que enfrentar pela manhã 
é você mesma - Quando você 
é mais jovem, parece que você 
tem que agradar o mundo 
inteiro. Você não. Faça o que 
a (o) deixa feliz e crie a vida 
que você deseja viver para si 
mesma. Você verá alguém que 
você realmente ama olhando 
para você todas as manhãs, se 
você puder fazer isso.

14. Nada é tão bom quanto 
algo que você faz de coração - 
Nenhuma quantia de dinheiro, 
conquista ou validação externa 
jamais tomará o lugar do que 
você faz por puro amor. Siga 
seu coração, e o resto virá.

15. Seu potencial está dire-
tamente relacionado ao quão 
bem você se conhece - Aqueles 
que se conhecem e maximizam 
suas forças são aqueles que 
vão aonde querem. Aqueles 
que não se conhecem e evitam 
o trabalho árduo de olhar para 
dentro, vivem a vida à revelia. 
Eles não têm a capacidade de 
criar seu próprio futuro.

16. Todos que duvidam de 
você sempre voltarão - Aquele 
garoto que costumava intimidar 
você virá pedir um emprego. 
A garota (ou garoto) que não 
queria namorar você ligará de 
volta assim que vir para onde 
você está indo. Sempre aconte-

ce assim. Concentre-se apenas 
em você, permaneça fiel ao que 
você acredita, e todos os que 
duvidam virão até você!

17. Você é um reflexo das 5 
pessoas com quem passa mais 
tempo - Ninguém se cria por si 
mesmo. Somos todos imagens 
espelhadas, esculpidas através 
dos reflexos que vemos em 
outras pessoas. Este não é um 
jogo que você joga sozinha (o). 
Trabalhe para estar cercada 
(o) por aqueles que deseja ser 
e, com o tempo, você também 
carregará neles exatamente as 
coisas que admira.

18. As crenças são relativas 
ao que você busca - Onde quer 
que você esteja na vida, com 
base em quem está ao seu 
redor e em suas aspirações 
atuais, essas são as coisas que 
moldam suas crenças. Ninguém 
explica, porém, que as “cren-
ças” não são “fixas”. Não existe 
“certo e errado”. Tudo é relativo. 
Encontre o que funciona para 
você.

19. Qualquer coisa pode 
ser um vício - Seja cautelosa 
(o). Novamente, não há “cer-
to” e “errado” conforme você 
envelhece. Um mecanismo de 
enfrentamento para um pode 
ser uma forma de relaxar de um 
domingo para outro. Permane-
ça ciente de seus hábitos e de 
como você gasta seu tempo, 
e quais hábitos começam a 
aumentar em frequência - e 
então questione de onde eles 
vêm em você e por que você se 
sente compelida (o) a repeti-los. 
Nunca comete erros, sempre 
lições. Como eu disse, conheça 
a si mesma (o).

20. Seu propósito é ser 
VOCÊ - Qual o significado da 
vida? Para ser você, tudo de 
você, sempre, em tudo que 
você faz - o que quer que isso 
signifique para você. Você é 
seu próprio criador. Você é sua 
própria obra-prima em evolu-
ção. Crescer é perceber que 
você é tanto a escultura quanto 
o escultor, o pintor e o retrato. 
Pinte-se como quiser.

Bom fim e boa semana!
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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 54

(?)
absoluto: 

-273°C

"(?) 
Today",
jornal 

dos EUA

Tradicional
jogo de

tabuleiro
chinês

Linhagem
(fig.)

A pessoa
que tem

prioridade
em filas

A fábrica
de carros
do "cavalo
rampante"

Construções
rústicas 

em margem
de rios

"Ricardo
(?)", peça
de Shake-

speare
Terra (?),

região
imaginada 
por Tolkien

Peça que
controla a
roda do

leme

Midnight
(?), banda 
australiana

Meta do
atleta

esforçado

Formiga,
em inglês

Emissora
italiana de
Rádio e

Televisão

Interjeição
de quem
atende o
telefone

Sucesso
de Djavan

(1982)

Índia, no
alfabeto
fonético 
da Otan

Merecedo-
res de re-
compensa

Mantra
budista

(?) de cabresto, prá-
tica eleitoral vigente 

na Repúbli-
ca Velha

Sérios;
agudos

Responde
a estímulo

Espaçosa

 (?)-
Exupéry,
escritor
de "O 

Pequeno
Príncipe"

Ocorrência
que pode
levar ao 

surgimen-
to de dissi-
dentes em
uma seita

Pronome
pessoal

Grama
(símbolo)

Membra-
na ocular
Diminuto
(bras.)

A vigésima letra do
alfabeto

Aluno que discursa 
na colação de grau

Ordem dos
Advoga-
dos do  
Brasil
(sigla)

Acima, em
inglês

Coeso
A classe vi-
sada pelo
arrivista

Viveu a cantora Dalva de Oliveira
em minissérie da TV Globo

Escuridão (fig.) Aflição
indefinida

Prêmio que Marlon
Brando se recusou a
receber pessoalmente
Crustáceo comestível

O mineral
de maior
dureza

Largada

Ocorrência
central do

filme "John Carter –
Entre Dois Mundos"

Noticiário estatal
obrigatório às

rádios
brasileiras

AO
AVOZDOBRASIL
DIVERGENCIA

ARIUSAGO

GOABIRIS
EUNOMET

AMPLAIDOSA
AFERRARI
MDSAIDAP

SAINTMEDIA
GRAVESOIL

TMVITORIA
REAGEINF

NSAMURAI
VOTONÃALTA

MERITORIOS

2/up. 3/ant — oil — usa. 5/saint.

21 DE MARÇO | 
19 DE ABRILÁRIES

Você terá a oportunidade de mudança e de 
manter a sua distância. Escape sem se sentir 
culpado. Você precisa ficar sozinho na calma 
completa para recarregar suas baterias. 

Você vai encontrar maneiras de evitar compli-
cações e de mostrar seus valores direta e firme-
mente. Tenha cuidado com o que come, já que 
pode ter problemas digestivos.

Suas alterações em seus padrões de trabalho 
estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você 
vai usar menos energia se preservar momentos 
de solidão e intimidade. 

Algumas pessoas vão pensar que você procura 
conflito, mas é simplesmente a sua necessida-
de de perfeição. Todos vão sentir a sua vitalida-
de e nada vai impedi-lo! 

Você está atraindo novas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas 
ideias. Você sente a necessidade de moderar 
suas ações e isso é bom. 

Você está brincando com fogo sem querer. O 
seu senso de humor corre perigo de fazer as 
pessoas se afastarem. Sua distração o torna 
mais propenso a lesões acidentais. 

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. 
Você sente a necessidade de desacelerar um 
pouco para ouvir os seus instintos.

Seria bom simplesmente desfrutar dos praze-
res oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você 
tem uma maior sensação de força interior e está 
cada vez mais em forma.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a oportunida-
de de florescer. Suas amizades vão estar presentes 
hoje. Seria bom fazer uma pausa na sua vida diária 
- de preferência, tire um dia de folga para respirar.

O bom senso vai permitir que você saia de uma 
situação difícil. Sair do convencional recarrega-
rá sua energia moral. 

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

Sua sensibilidade crescente tende a colocá-lo 
muito na defensiva, tente colocar as coisas em 
perspectiva. Você é muito descuidado e precisa 
desacelerar. 

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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O fantástico 
mundo das 
vacinas

A vacinação é uma forma 
simples, segura e eficaz de 
proteger as pessoas contra 
doenças nocivas, antes que 
entrem em contato com elas. 
As vacinas estimulam o nosso 
sistema imunológico, ensinan-
do as células do nosso sistema 
de defesa a reconhecer de-
terminados vírus ou bactérias 
como nocivos e a neutralizá-los 
através de anticorpos (prote-
ínas que inativam os agentes 
agressores) para construir uma 
resistência competente contra 
infecções específicas. Assim, 
basicamente, as vacinas esti-
mulam o seu organismo a se 
tornar mais resistente contra 
microorganismos invasores, 
tornando o seu sistema imuno-
lógico mais forte.

O corpo humano é fasci-
nante! No decorrer dos últimos 
milhares de anos, a fim de ga-
rantir a sobrevivência do corpo 
(e da espécie), o nosso sistema 
imunológico aprendeu a atacar 
os microorganismos nocivos 
que invadem nossas células 
e tecidos. Nosso sistema de 
defesa sabe reconhecer um 
agente invasor e consegue es-
timular a produção imediata de 
células de defesa que atacam 
o invasor e também a produ-
ção de toxinas e anticorpos 
que também vão neutralizar o 
agente. Isto permite com que 
sobrevivamos à maioria das in-
fecções virais, bacterianas, fún-
gicas e agressões por vermes 
e parasitas que adquirimos ao 
longo da vida. É bem verdade 
que, muitas vezes, precisamos 
da ajuda de uma medicação 
antiviral ou antibacteriana que 
seja capaz de ajudar a frear 
a replicação do invasor ou a 
ajudar a destrui-lo, facilitando o 
vencer da batalha pelo sistema 
de defesa. Outra dura realidade 
é saber que, muitas vezes, a 
ativação do sistema de defesa 
ou é ineficaz ou é muito demo-
rado, o que acaba permitindo a 
destruição maciça de células e 

tecidos pelo agressor e a con-
sequente vitória do invasor... 

A descoberta deste fasci-
nante mecanismo natural de 
ativação do sistema de defesa 
para destruir os invasores es-
timulou os cientistas (ao longo 
das últimas décadas) a tentar 
desenvolver uma maneira de 
estimular o sistema imunoló-
gico humano a se antecipar a 
uma série de agentes agresso-
res. Ou seja, se sabemos que 
ao entrar em contato com um 
agressor, o organismo conse-
gue reconhecer esta invasão e 
ativar mecanismos para conter 
a sua replicação e a sua agres-
são, por que não tentar desen-
volver uma maneira de ativar 
o sistema de defesa antes do 
contato com este agressor. 

Assim, ao longo das últimas 
dezenas de anos, os cientis-
tas conseguiram desenvolver 
meios de treinar o nosso sis-
tema imunológico para criar 
anticorpos, antes de entrar 
em contato com determinados 
patógenos, causadores de uma 
série de doenças. Mas, fazer 
isso sem o risco de induzir ao 
surgimento da doença é que 
sempre é um grande desafio. 
Portanto, para que uma vacina 
seja eficaz e também segura, 
ela tem que ser capaz de es-
timular o organismo a produzir 
uma resposta de defesa sem, 
no entanto, causar a doença. 
A maneira mais utilizada para 
este fim é a aplicação de va-
cinas que contenham apenas 
formas mortas ou enfraqueci-
das de germes, como vírus ou 
bactérias. Estes microorganis-
mos inativados, enfraquecidos 
ou, simplesmente, uma parte 
do invasor que é administrada 
acaba estimulando o rápido 
reconhecimento da invasão e 
uma resposta de contra-ataque 
eficiente, através da produção 
de células de defesa especia-
lizadas (que conseguem reco-
nhecer e lutar contra o invasor) 
e da produção de substâncias 
que conseguem ajudar a neu-
tralizar o invasor. Lembrando 
que isto tudo tem que ser feito 
sem o risco de complicações, 
como, por exemplo, o desen-
volvimento da própria doença.

SAÚDE! DE CORPO E ALMAJõao Lucas O’Connell
Cardiologista

Os objetivos principais das vacinas 
são, portanto, estimular o 
reconhecimento do germe 
(como um determinado vírus ou 
bactéria); estimular o organismo 
a produzir células especializadas 
de defesa e anticorpos contra 
o invasor, permitindo que o seu 
organismo reconheça a invasão e 
estimule a formação dos principais 
mecanismos de defesa; e, ainda, 
treinar o seu organismo para que, 
em caso de exposição ao germe 
no futuro, seu sistema imunológico 
possa destruí-lo rapidamente
Os objetivos principais das 

vacinas são, portanto, estimular o 
reconhecimento do germe 
(como um determinado vírus ou 
bactéria); estimular o organis-
mo a produzir células especia-
lizadas de defesa e anticorpos 
contra o invasor, permitindo que 
o seu organismo reconheça a 
invasão e estimule a formação 
dos principais mecanismos de 
defesa; e, ainda, treinar o seu 
organismo para que, em caso 
de exposição ao germe no fu-
turo, seu sistema imunológico 
possa destruí-lo rapidamente, 
antes que você adoeça... As-
sim, uma vez expostos a uma 
ou mais doses de uma vacina, 
normalmente permanecemos 
protegidos contra uma doença 
por anos, décadas ou mesmo 
por toda a vida. 

A maioria das vacinas é 
administrada por injeção (intra-
muscular ou subcutânea), mas 
algumas são administradas por 
via oral, inaladas ou pulveri-
zadas no nariz. Hoje, existem 
vacinas disponíveis para pro-
teger contra pelo menos 20 
doenças, como difteria, tétano, 
coqueluche, gripe, sarampo, 
pneumonia, meningite, vírus re-
lacionados ao desenvolvimento 
de câncer de colo de útero e 
outras. Juntas, essas vacinas 
salvam a vida de até 3 milhões 
de pessoas todos os anos.

É importante lembrar tam-
bém que, em se tratando de 

doenças facilmente transmis-
síveis, quando somos vaci-
nados, não estamos apenas 
protegendo a nós mesmos, 
mas também aqueles ao nosso 
redor. Pois, se o meu sistema 
imunológico fica apto a reco-
nhecer rapidamente um invasor 
e eliminá-lo, eu consigo evitar 
que eu mantenha o circuito de 
transmissão do agressor, uma 
vez que o meu organismo vai 
destruí-lo antes que eu consiga 
transmitir o patógeno a outras 
pessoas. 

É isso que torna as vacinas 
tão eficazes. Em vez de tratar 
uma doença depois que ela 
ocorre, as vacinas nos previ-
nem, em primeira instância, de 
ficarmos doentes.

As vacinas funcionam trei-
nando e preparando as defesas 
naturais do corpo - o sistema 
imunológico - para reconhecer 
e combater vírus e bactérias. 
Se o corpo for exposto a es-
ses patógenos causadores de 
doenças mais tarde, ele estará 
pronto para destruí-los rapida-
mente - o que evita o desen-
volvimento de várias doenças.

Nas próximas colunas, fala-
remos um pouco mais sobre o 
processo do desenvolvimento 
de vacinas, sobre as vacinas já 
desenvolvidas para combater a 
COVID e sobre as dificuldades 
inerentes ao desenvolvimento 
e distribuição das vacinas.
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Abraços 
quentinhos 

Por muitos anos eu jurei 
que não teria filhos, que não 
trabalharia com crianças e que 
aqueles olhos encantadores 
nunca iriam me hipnotizar. Con-
fesso que tentei, lutei e quis 
me afastar, no entanto quando 
temos um chamado, ele não 
costuma se calar. Logo que a 
Maria nasceu, eu já comecei a 
planejar a segunda gestação 
e antes de o Benjamin nascer 
eu já estava novamente na fa-
culdade estudando pedagogia, 
pois não queria mais saber 
de outra coisa que não fosse 
conhecer e me aprimorar no 
desenvolvimento motor, cogni-
tivo e afetivo desses pequenos 
seres humanos.

Desde então, foram muitas 
horas de estudo, palestras, 
leituras, cursos e lives com 
especialistas, além de MUITA 
pesquisa. Fora um caminho 
sem volta, me apaixonara lou-
camente por aquelas mini pes-
soas e por todas as possibilida-
des que estar em contato com 
eles me proporcionaria. Decidi 
então migrar da educação dos 

adolescentes para esse novo 
universo da educação infantil e 
como não podia deixar de ser, 
me joguei de cabeça, afinal, do 
que adianta dar uma guinada 
sem ser tipo um cavalo de pau?

Prestei outro concurso, pas-
sei bem colocada e na expecta-
tiva de já iniciar imediatamente 
minha nova colocação, dei de 
cara com o cancelamento das 
aulas presenciais e tudo virou 
do avesso. Mas a esperança, 
por ser a última que morre, 
seguiu firme comigo que co-
meçaria minha nova jornada re-
cheada de abraços quentinhos.

Kkkkkkkkkkkkk, sonha não 
minha filha, você está numa 
pandemia! Rolou mesmo foi 
uma sala BEM vazia e nada 
daqueles sorrisos que sonhava 
receber. Mais medidas restriti-
vas e nem na escola podia ir 
mais. Olhava ansiosa as aulas 
on-line, querendo absorver 
cada movimento das professo-
ras da escola particular que eu 
trabalho, naqueles momentos 
eu ficava vidrada, captando 
a entonação, os desafios das 
aulas remotas e cada conquista 
daquelas profissionais encan-
tadoras de crianças.

Agora é a minha vez. A 
Secretaria Municipal de Edu-
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cação de Uberlândia lançou 
uma normativa que nos instrui 
a interagir com as crianças 
diariamente. Quando fiquei 
sabendo, fui à forra, já tinha 
fichas de nomes prontas, mi-
lhares de atividades e muita 
disposição. Tinha certeza que 
faria uma aula show logo na 
primeira semana, então convo-
quei reunião de pais, ajeitei a 
sala virtual, ajustei os detalhes 
com muita ansiedade para que 
nada saísse errado.

Mais uma vez eu me enga-
nei: o som falhou, eu suei igual 
tampa de marmita, fiquei super 
nervosa e parece que tudo saiu 
da minha cabeça. Respirei e 
pensei nos meus filhos, em 
como seria uma aula bacana 
para eles e tudo começou a 
fluir. Não foi perfeito, mas foi o 
que eu consegui fazer naquele 
momento sem os abraços que 
eu tanto queria. O que havia 
planejada EXATAMENTE não 
rolou, porém, o que vi foram 
crianças ansiosas e alegres por 
poderem ver os colegas e inte-
ragir de alguma maneira, então 
meu coração se aquietou: eu 
havia conseguido.

Na vida é bem assim, faze-
mos planos, cortamos cartões, 
elaboramos planejamentos, 

criamos rotas, objetivos e es-
tratégias, enfeitamos a nossa 
sala, passamos nosso melhor 
perfume para receber o novo 
e a expectativa nos leva a 
pensar alto, porém a realidade 
nem sempre corresponde. Isso 
significa que devemos reduzir 
todo o plano a baixas expecta-
tivas, com medo de se frustrar? 
JAMAIS! Temos que sempre 
aumentar, na certeza que o ide-
al nem sempre chega, mas não 
podemos nos curvar e bater em 
retirada buscando nossa zona 
de conforto, viver no raso não 
é uma opção quando se quer 
mudar o mundo.

Por isso, sugiro que não 
siga a manada com o discurso: 
“não crie expectativas para não 
se frustrar.” Faça o oposto, crie 
altas expectativas, se planeje 
com base nelas, faça com o 
que você tem de melhor, en-
tendendo que o “feito é melhor 
eu o perfeito”, mas o bem feito 
é o ideal e o mal feito sempre 
precisa ser refeito. Ensine 
seus filhos a criar expectativas, 
incentive-os a pensar alto e a 
longo prazo, precisamos de 
pessoas mais comprometidas 
e resilientes nesse mundo, faça 
com que sejam os seus.


