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Alexandre Henry
Juiz Federal e escritor

Mudar de
opinião
No começo deste ano, fiquei
bastante ansioso quanto à volta
às aulas da minha filha. Depois
de um ano letivo quase inteiro
diante do computador, eu percebia que faria muito bem a
ela voltar à escola presencial,
rever os amigos, interagir diretamente com os professores
sem a mediação de uma tela.
Por conta disso, fiquei bastante chateado quando uma
decisão judicial determinou o
fechamento das escolas na
cidade. Até pela minha própria
profissão, entendo que decisão dessa natureza é para ser
cumprida, mas é inegável que
eu suspirava por continuar
vendo o mesmo sorriso feliz
que minha filha tinha dado nos
três dias de fevereiro em que
ela pode pisar na escola. Na
época, não escondi de ninguém que era favorável à volta
às aulas presenciais.
Gastei menos de duas semanas para mudar de opinião.
Qual era o panorama da pandemia nos primeiros meses do
ano passado? O de vitimar, em
sua quase totalidade, apenas
pessoas idosas ou com comorbidades sérias. Assim, qual
a razão para continuar com o
ensino remoto se as crianças
corriam riscos ínfimos e os
professores, em sua maioria,
não estavam nos grupos de
risco? Por que não afastar
apenas os docentes idosos ou
com comorbidades? Esse foi
o pensamento que me moveu
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no início de fevereiro, aliado
ao fato de que realmente a
educação por meio de um
computador é menos eficiente
para crianças de pouca idade,
chegando, em alguns casos, a
ser praticamente inviável.
Mas, o novo ano trouxe
novas variantes do vírus. Logo,
percebi que, mesmo as crianças ainda não estando ameaçadas de forma preocupante
pela doença, os professores
estavam. Como me olhar no
espelho depois se uma das
professoras da minha filha
falecesse por conta de COVID
comprovadamente adquirida
na escola? Não foi somente
isso: e os pais dessas crianças,
incluindo-me entre eles, não
ficariam também muito mais
expostos às formas graves da
doença trazidas pelas variantes
que ganharam força em 2021?
Tudo isso me levou a uma mudança relativamente rápida de
opinião e, desde então, passei
a defender a continuidade do
ensino remoto, por mais trágico
e ineficiente que ele possa ser,
até que ao menos os professores estejam imunizados.
Durante essa pandemia
interminável, por algumas ocasiões alterei meu pensamento
e minhas opiniões. No começo,
por exemplo, eu defendi que teríamos um problema passageiro, pois logo descobririam um
remédio eficaz para combater
o vírus. Com três meses de
pandemia, eu já não acreditava
mais nisso, pois a realidade
me mostrava exatamente o
contrário.
Mudanças de opinião assim
já aconteceram várias vezes
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Qual era o panorama da
pandemia nos primeiros meses
do ano passado? O de vitimar,
em sua quase totalidade,
apenas pessoas idosas ou com
comorbidades sérias
ao longo da minha vida. Não
é algo que acontece todo dia,
pois não sou folha de bananeira ao sabor dos ventos. Porém,
também não sou uma estaca
fincada profundamente no chão
que não se mexe um milímetro.
Se as circunstâncias mudam,
não há por que não mudar
meu pensamento. Aliás, não
é só quando há mudança nas
circunstâncias, mas também
na compreensão da realidade.
A realidade pode ser a mesma
de antes, mas se agora eu consigo enxergá-la de uma forma
mais clara e isso indica uma
necessidade de mudança de
pensamento, que venha a mudança o mais rápido possível.
Prefiro ser assim e não
deixo de ficar impressionado
quando vejo tanta gente que
coloca uma ideia na cabeça
e não arreda o pé de maneira
alguma. A sensação que tenho
é de que, para boa parte do
povo, mudar de ideia e admitir
um erro é algo que humilha,
que rebaixa, que torna a pessoa alguém pior. No fundo, em
minha visão, trata-se de um
pensamento presunçoso, pois
se você acha que não pode
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errar você se equipara a Deus.
Não preciso dizer que todo
mundo erra, pois isso é óbvio.
Se falhar, seja nos atos, pensamentos ou opiniões, é inerente
à condição de ser humano,
tentar esconder tais falhas não
faz sentido algum e a própria
tentativa de esconder o erro,
em si, faz de você uma pessoa
menor, uma pessoa menos
digna e menos relevante. Por
outro lado, admitir que você
não estava correto traz conforto
interno e também acaba por
engrandecer você perante as
outras pessoas.
Claro, o que digo aqui não
tem nada a ver com ficar mudando de opinião o tempo todo,
especialmente nos assuntos
mais sérios. Quem acredita em
algo deve, antes de alterar seu
posicionamento, avaliar muito
bem as razões para uma mudança dessa natureza. De toda
sorte, se o mundo ao seu redor
está indicando que você pegou
o caminho errado ou que, ainda
que o caminho fosse o correto
até ontem, é hora de pegar
outro, mude seu pensamento
sem medo de ser feliz.

atendimento@diariodeuberlandia.com.br

ASSINATURAS

99862-5000
atendimento@diariodeuberlandia.com.br

REDAÇÃO

99860-5002
redacao@diariodeuberlandia.com.br

www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

08 DE MAIO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

CIDADES | 3

UBERLÂNDIA

Quase 22 mil pessoas

esperam 2ª dose na cidade
|

COORDENADORA AFIRMA QUE NOVOS IMUNIZANTES AINDA NÃO SÃO SUFICIENTES

 NILSON BRAZ

U

berlândia convocou, nesta
sexta-feira (7), 2.700 pessoas para receberem a segunda dose da vacina CoronaVac.
De acordo com o Município, as
pessoas que foram convocadas
para a segunda dose são aquelas
que tomaram a primeira dose do
imunizante no início do mês de
abril, ou que estão próximas de
completar 28 dias da primeira
aplicação.
A vacinação de segunda dose
estava interrompida desde o dia
27 de abril, quando o município
de Uberlândia anunciou a indisponibilidade do imunizante, conforme nota técnica do Ministério
da Saúde no dia anterior e as
declarações do ministro da pasta,
Marcelo Queiroga.
De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de
Imunização, Cláubia Oliveira, as
doses aplicadas nesta sexta-feira
ainda não são suficientes para
contemplar toda a população
que já tomou a primeira dose do
imunizante CoronaVac e está
aguardando a chegada de novas
remessas.
“Estas foram as doses que nós
recebemos nos últimos dias e foi
possível de contemplar com a segunda dose. Nós temos um déficit
de segunda dose muito maior do
que esse, no entanto é o que nós
tínhamos nesse momento e é o
que foi possível disponibilizar. Nós
tínhamos uma estimativa de 24 mil
pessoas. Com as doses aplicadas
nesta sexta-feira esse número cai
para 22 mil pessoas aguardando
a segunda dose”, afirmou.
Cláubia afirma ainda que mesmo se tratando de um número
pequeno de doses, elas chegaram aos poucos e só por isso foi
possível realizar a aplicação das
vacinas nesta sexta-feira. “Na
semana passada nós recebemos
em torno de duas mil doses, na
terça-feira, desta semana, 190

doses, e na data de ontem, quinta-feira, 750. Se somar todas as
doses que recebemos, dá um
número superior a 2.700, mas nós
temos que trabalhar, também, com
a possibilidade de perdas, que
é quando um frasco não dá dez
doses. Então, por isso, a gente
garantiu a vacinação de 2.700
com essas três últimas remessas
de vacinas recebidas” comentou.
 DESABASTECIMENTO
O desabastecimento do imunizante CoronaVac vem sendo
percebido e noticiado desde o
início de abril. João Pessoa, na
Paraíba e Natal, no estado do Rio
Grande do Norte, ficaram sem a
vacina ainda nos dias 14 e 19 de
Abril. Porém, apenas no dia 26 do
mesmo mês, o Governo Federal
notificou os estados e municípios
da interrupção no fornecimento
das vacinas.
Questionada sobre a iminência
da interrupção dos repasses da
CoronaVac, a coordenadora do
Programa Municipal de Imunização de Uberlândia afirmou que
o Município estava seguindo as
recomendações do Ministério da
Saúde e que, por isso, não poderia
adaptar os critérios de aplicação
sem uma posição oficial do órgão
federal.
“Quando a gente recebeu
as vacinas para serem administradas as primeiras dores, nós
tínhamos um compromisso do
Ministério da Saúde que poderíamos fazer como a primeira dose,
que a segunda estava garantida.
Então cabe ao município seguir
exatamente o Plano Nacional de
Vacinação. Não cabe ao município
guardar vacina pensando que o
Ministério da Saúde, que é a maior
referência, não vai cumprir com o
que estava prometendo”, justificou
Cláubia.
 FORÇAS DE SEGURANÇA
Próximo da notificação de

desabastecimento da CoronaVac,
feita pelo Ministério da Saúde, o
município de Uberlândia anunciou
o cronograma para vacinar as
membros das forças de segurança
e salvamento da cidade, como
policiais e bombeiros. Mas, de
acordo com a responsável pelo
Programa Municipal de Vacinação, essas doses não comprometeram o processo de imunização.
“No início vieram doses da
Coronavac para forças de segurança e salvamento, quando ainda
estava com a informação de que
poderia ser feito como primeira
dose. Mas, a grande maioria, nas
últimas remessas, receberam da
AstraZeneca. Mas, como apenas
6% das forças de segurança foram contempladas nas primeiras
remessas, não tem um grande impacto. As forças de segurança no
município de Uberlândia somam
2.800 pessoas. Então não é isso
que impactou. Nós fizemos em
torno de 400 doses em forças de
segurança e salvamento”, disse
Cláubia Oliveira.
 CONTINUIDADE DA
VACINAÇÃO
Mesmo com mais 22 mil pessoas aguardando a segunda dose
da CoronaVac, o município de
Uberlândia continua ampliando os
grupos prioritários a serem imunizados. Foi anunciado, também
nesta sexta-feira (7) a abertura
para o cadastramento de pessoas
com comorbidades.
Em entrevista ao Diário, a
coordenadora de vacinação do
Município disse que o desabastecimento da CoronaVac não compromete a expansão dos grupos
a receberem a primeira dose do
imunizante, uma vez que se trata
de vacinas diferentes.
“É importante esclarecer que
nós estamos com problema de
abastecimento da vacina Coronavac para segunda dose. Nós não
temos problemas para administrar
primeira dose da AstraZeneca.

Então nós recebemos, ontem [06
de maio], 19 mil doses para contemplar gestantes e pessoas com
comorbidades e nós já estamos
planejando, para na semana que
vem, fazer a primeira dose com
AstraZeneca”, afirmou a servidora.
 FABRICANTES
DIFERENTES
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou
um comunicado no dia 25 de abril
alertando que não se deve fazer
a mistura de doses de diferentes
fabricantes na imunização contra a
covid-19. O órgão afirmou que não
há evidências de que a aplicação
de doses de fabricantes distintos
produza efeito contra o novo coronavírus. Atualmente são aplicadas
no Brasil as vacinas Coronavac
e Oxford/AstraZeneca, além dos
imunizantes das marcas Janssen
e Pfizer que estão em processo
de compra pelo Governo Federal.
A coordenadora do Programa
Municipal de Imunização salientou
ainda que este é outro motivo
para não interromper a ampliação dos grupos a receberem a
primeira dose dos imunizantes
que continuam sendo fornecidos
ao município.
“Nós não podemos pegar as
doses da AstraZeneca e aplicar
em quem tomou CoronaVac. Isso
é totalmente contra indicado de
acordo com o Ministério da Saúde. Quem tomou a primeira dose
de CoronaVac, tem que tomar a
segunda com CoronaVac. Quem
tomou AstraZeneca, a segunda
com AstraZeneca. É por isso que
a gente continua vacinando, avançando nos grupos prioritários. Não
podemos ficar esperando a segunda dose e não avançar nos outros
grupos prioritários”, finalizou.
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Procura por seguro de vida
sobe mais de 80% na cidade
|

PROFISSIONAIS DA ÁREA ATRIBUEM CRESCIMENTO AO MEDO DA COVID-19

 NILSON BRAZ

A

pós quase dois anos
trabalhando como autônomo, o consultor imobiliário Frederico Alves, de 30
anos, aproveitou a pandemia
para tirar do papel um de seus
projetos: ter um seguro de vida.
O consultor, que deixou um emprego de carteira assinada para
trabalhar por conta própria, tinha receio de deixar a mãe com
dificuldades, caso acontecesse
alguma fatalidade, medo que
ganhou ainda mais força com a
chegada do coronavírus.
“Eu já estava pensando
em fazer um seguro depois
que comecei a trabalhar como
autônomo. A pandemia me fez
acelerar esse processo. Eu
conversei com um corretor de
seguros, ele me explicou como
funcionava e eu vi que era realmente o que eu precisava. Com
tudo que está acontecendo, o
seguro deixa meus familiares
assistidos caso aconteça alguma eventualidade. A gente
passa a se sentir mais seguro”,
comentou o consultor.
De acordo com Gabriel Ivo,
gerente de escritório de uma
seguradora em Uberlândia, a
crise sanitária causada pela
Covid-19 contribuiu muito para
fazer com que as pessoas buscassem mais por um seguro
de vida, mas que esse não é
o único fator. Ele conta que
já existia um crescimento do

mercado no país, já que esse
tem sido mais aceito.
“Nos últimos, anos, 2018,
2019, o seguro de vida no
Brasil foi mais vendido do que o
seguro de automóvel. Então foi
o início desse movimento. Isso
aconteceu porque as pessoas
estão se conscientizando mais.
Certamente com a pandemia
a procura por seguro de vida
aumentou ainda mais. Esse
aumento de 80%, esse pico,
tem ligação com a pandemia,
mas não só com ela. Tem relação com a cultura, com essa
mudança de pensamento das
pessoas, mas que agravou
com a pandemia. As pessoas
estão realmente com medo de
morrer”, afirmou Gabriel.
Marluce Teles, que é gerente comercial de outra seguradora, atribuiu o crescimento
de quase 90% na venda de
apólices de seguro de vida na
agência onde ela trabalha a
um outro fator. Além da preocupação das pessoas, que
aumentou, ela acredita que os
próprios corretores começaram
a oferecer mais esse tipo de
seguro. “Com essa tendência
de as pessoas procurarem
mais, os corretores começaram
a falar mais sobre o seguro de
vida. Passou a fazer parte do
portfólio de serviços do corretor. O corretor não tinha o
hábito de passar para o cliente,
de oferecer o seguro de vida”,
comentou.

ARQUIVO PESSOAL

Frederico Alves adquiriu plano
recente por conta da mãe
 MUDANÇAS
Mas, as seguradoras precisaram passar por uma adaptação nos contratos de seguro
de vida. De acordo com o
gerente Gabriel Ivo, existe
uma cláusula que é utilizada
pela maioria das seguradoras
que não prevê o pagamento
de seguro em casos de pandemia. Mas como esta é a
realidade atual, foi necessário
fazer concessões na hora de
oferecer o produto.
“Isso não é de uma seguradora ou outra, é geral. Agora a
grande maioria das empresas
abriram mão dessa cláusula.
Passaram a pagar caso a
pessoa falecesse por uma
pandemia, que é o que a gente
está vivendo hoje, só que com
carência. Porque normalmente

não existe carência em seguro
de vida. Mas agora, praticamente todas as seguradoras
colocam uma carência que
varia de 60 a 90 dias” disse o
gerente da seguradora.
Preocupado com o momento, o consultor imobiliário Frederico Alves procurou saber se
existia esta carência e fechou
uma apólice sem esse prazo.
Ele conta que agora consegue
trabalhar com uma preocupação a menos. “A minha mãe é
a minha maior preocupação.
Com a pandemia ela foi demitida do trabalho, aí eu me
senti ainda mais na obrigação
de ajudar. A preocupação aumentou. Então se por acaso eu
pegar o corona e falecer, ela
vai ter uma assistência. Nada
supre uma vida, mas é uma
ajuda”, afirmou.
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Médicos apontam riscos na

retomada de atividades
|

INTEGRANTE DO COMITÊ ADMITE QUE VOTARIA CONTRA A LIBERAÇÃO DE EVENTOS

 FERNANDO NATÁLIO

D

ois médicos com atuação
em Uberlândia e o infectologista Marcelo Simão,
integrante do Comitê Municipal de
Enfrentamento ao Covid-19, afirmaram que a liberação de eventos
sociais e corporativos, limitados
à participação de no máximo 50
pessoas, das 6h às 21h, durante
toda a semana e a ampliação do
horário de funcionamento de bares geram preocupação e trazem
riscos de novo aumento de casos

de coronavírus na cidade e até um
novo fechamento das atividades
econômicas.
Para os especialistas, a retomada dos eventos e a liberação
de bares com consumo de bebidas alcoólicas à noite feitas pela
Prefeitura de Uberlândia poderiam
ocorrer mais adiante, esperando
uma queda maior do percentual
de ocupação de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs), já que na
rede municipal houve um aumento desta nesta semana, chegando
a 98% na quarta-feira (5), e em
hospitais particulares a taxa, hoje,

varia entre 85% e 100%.
Em entrevista exclusiva ao
Diário de Uberlândia, o infectologista Marcelo Simão afirmou que
não opinou na liberação dos eventos para até 50 pessoas e que se
fosse ouvido sobre essa decisão
votaria contra esta autorização.
“Foi decisão do Comitê. Realmente, eu não seria a favor não,
mas eu tenho certeza que seria
voto vencido”, disse. Questionado
se vê risco destes eventos gerar
aglomeração, o infectologista
afirmou que “teoricamente, sim”.
Para o pneumologista e in-

tensivista Thulio Marquez Cunha,
coordenador da UTI do hospital Uberlândia Medical Center
(UMC), o ideal seria esperar um
pouco mais para retomar estas
duas atividades da forma como
foram liberadas com o decreto
publicado pelo Comitê Municipal
na última terça-feira (4) e válido
desde quinta-feira (6).
“Um evento de uma empresa, com todas as pessoas de
máscara, fazendo uso de álcool
gel, mantendo distanciamento
entre elas, é possível ser feito e
não vai gerar problemas. Mas se

Um amor sempre presente,
merece uma declaração inesquecível.
Presenteie sua mãe.

SÁBADO

6 | CIDADES
for um evento social com até 50
pessoas sem manter a distância
apropriada, os cuidados necessários, poderemos ter aumento
de casos. O grande problema é
o comportamento das pessoas”,
explicou. “Dentro de um bar, manter o distanciamento, mascara, as
regras de segurança também é
difícil”, completou.
Para o infectologista Abel Dib
Rayashi, a retomada dos eventos
poderia ser feita em uma próxima
etapa. “Como a decisão já foi
tomada, agora, cabe aos organizadores deste tipo de atividade
respeitar as medidas de segurança”, pontuou o médico, deixando
claro que não está fazendo esta
observação como poder público
ou esfera privada, mas, sim, com
a experiência de um infectologista
que atende em consultório.
 DIA DAS MÃES
O pneumologista Thulio Marquez Cunha fez também um alerta
sobre o Dia das Mães, para evitar
novo aumento da disseminação
do coronavírus em Uberlândia na
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data comemorada neste domingo
(9).
“Sei que a saudade é grande
e que as pessoas querem muito
estar juntas com suas mães,
mas, neste momento, o ideal é
que quem puder evitar o encontro
presencial o faça e, se houver o
contato, que seja com máscara
e distanciamento. É preferível ter
a mãe por muitos outros anos do
que ela ter Covid e correr risco de
morte”, orientou.
O especialista lembrou que a
segunda onda da Covid-19 em
Uberlândia e o consequente colapso do sistema de saúde da cidade
ocorreram após as reuniões de
Natal e Ano-Novo. “Tiveram as
contaminações, demoraram um
pouco para fechar as atividades
e a consequência disso foi aquela
situação terrível de março. Há um
risco de perder o controle e aumentar os casos novamente após
os encontros do Dia das Mães
neste fim de semana. Existem
muitos casos de famílias inteiras
que se contaminaram pelo vírus.
Temos que evitar que esse cenário
seja visto novamente”, alertou o

www.diariodeuberlandia.com.br

pneumologista.
 MELHORA DE
INDICADORES
Apesar dos riscos da reabertura gradual das atividades
econômicas em Uberlândia, os
três médicos pontuaram que os indicadores da saúde em Uberlândia
melhoraram significativamente, se
comparados ao período de colapso do sistema de saúde ocorrido
no fim de fevereiro e no mês de
março.
“Chegamos a ter 800 leitos
ocupados em março e, hoje,
estamos com cerca de 400 com
pacientes. A média de novos
contaminados também diminuiu
bastante, estando atualmente em
torno de 150. E as UAIs não têm
mais pacientes esperando por
respiradores”, revelou o infectologista Marcelo Simão, integrante
do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. Em março, o
número de novos contaminados
chegou a cerca de 600 em um
único dia e a fila de espera por uma
UTI em Uberlândia chegou a 200

pacientes, segundo o secretário
municipal de Saúde, Gladstone
Rodrigues, informou no ápice da
segunda onda do coronavírus.
“Para ter essa reabertura gradual, certamente, foram levados
em consideração alguns fatores:
já temos quase 20% da população
vacinada e há um grande contingente de pessoas que tiveram a
doença e se recuperaram e, pelo
menos por hora”, observou o infectologista Abel Dib Rayashi. “A
situação atual é bem melhor que
a que era vista na cidade nos meses anteriores”, completou Thulio
Marquez Cunha.
Mas, ainda de acordo com
o infectologista Marcelo Simão,
integrante do Comitê Municipal
de Enfrentamento ao Covid-19,
se a retomada gradual, principalmente de atividades que podem
gerar aglomerações, como bares
e eventos, provocar aumento de
casos ou a chegada da taxa de
ocupação de leitos de UTI em
Uberlândia novamente a 100%,
poderá haver novos fechamentos.
“Podemos restringir novamente”,
afirmou.

A satisfação do proprietário
ao registrar sua casa própria
é o que nos move. Os
cartórios são a segurança
que você precisa para
proteger seu imóvel.

www.corimg.org

www.crimg.com.br
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Alta do preço do leite

preocupa consumidores
|

VALOR MÉDIO DO PRODUTO CHEGOU A R$ 4,19; CENÁRIO NÃO DEVE MELHORAR
ARQUIVO PESSOAL

 BRUNA MERLIN

ARQUIVO PESSOAL

A

ssim como outros produtos da cesta básica
brasileira, o leite vem
registrando um aumento constante do preço nos últimos
meses. O valor do insumo está
assustando as famílias que
fazem consumo diário e também empresários que utilizam
dele para a produção de outros
produtos.
O preço do leite vem aumentando consideravelmente
desde o início da pandemia.
Em 2019, o valor médio do
produto de 1L, segundo dados
do Centro de Pesquisas Econômico-Sociais (Cepes) da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), era de R$ 2,80. A
partir de abril de 2020, o preço
médio começou a variar entre
R$ 3,40, chegando até R$ 4,19
em dezembro do mesmo ano.
Durante o primeiro trimestre
de 2021, o preço do insumo
seguiu alto. Em janeiro, o valor
médio de 1L de leite chegou a
R$ 4. Em fevereiro, foi de R$
3,82 e em março chegou a R$
3,79.
O cenário prejudica de diversas formas aqueles que
compram o produto, seja para
consumo próprio ou para produção de outros alimentos
derivados. É o caso da empresária, Jaqueline de Jesus
Lopes Matos, que usa o leite
como principal matéria-prima
para a fabricação de queijos e
doces caseiros.
A comerciante atua há oito
anos no ramo e nunca presenciou uma elevação tão grande
no preço do insumo. “Antes
da pandemia, existiam meses,
principalmente na seca, que o
preço aumentava um pouco,
mas depois logo abaixava.
Agora, o aumento é constante

Produtora de queijos e doces teve que
aumentar preço dos produtos, mas continua
não sendo suficiente para suprir renda
e parece que irá continuar”,
disse.
Ainda de acordo com Jaqueline, antes ela vendia os queijos
por R$ 16 e precisou aumentar
o valor do produto final para R$
20. A empresária, no entanto,
afirma que há meses em que
ela sai no prejuízo.
“Para eu ter uma margem
boa de renda eu teria que vender por R$ 25, mas o cliente
não aceita. Sendo assim, eu
trabalho no vermelho e nem
todo mês consigo tirar uma boa
renda”, complementou.
A situação também é complicada na casa da Layane de
Moura Lopes, de 31 anos. Ela
tem três filhas, com idades
entre 1 e 10 anos, e o leite
é um alimento diário para as
meninas.
A dona de casa conta que
gasta em média R$ 150 por
mês com cerca de 36 caixas de
1L de leite. “Infelizmente, não
tem como diminuir o consumo
delas. Tá muito complicado e

Layane de Moura tem três filhas que
consomem leite todos os dias e preço do
produto pesa no bolso da família

tem meses que precisamos nos
virar para conseguir comprar.
Tá um absurdo”, ressaltou.
 FATORES
O aumento no preço dos
itens básicos da alimentação
brasileira, como o leite, se deu
em razão da junção de diversos
fatores que englobam a economia e a lei da oferta e demanda.
Segundo a economista Graciele de Fátima Sousa, desde o
início da pandemia, as famílias
concentraram os gatos em
produtos essenciais, principalmente com a alimentação.
Com isso, houve um aumento
da demanda por esses produtos da cesta básica que eram
considerados mais baratos e
acessíveis a todos.
Em contrapartida, a oferta
de produtos ficou menor. O aumento da taxa do câmbio foi um
dos principais influenciadores
para esse cenário já que com
a alta do dólar os produtores

estão investindo em mais exportações e deixando de ofertar produtos para o mercado
interno.
“O preço da produção também subiu devido às condições
climáticas. Em 2020 e também
no início de 2021 foram registradas poucas chuvas, fazendo
com que houvesse menos
pasto para o gado. Sendo assim, os produtores precisaram
investir mais em rações e, consequentemente, aumentaram o
preço final do produto, como é
o exemplo do leite”, explicou.
A economista afirmou ainda
que as expectativas para os
próximos meses não são tão
boas quanto a população espera. Segundo ela, os preços
altos devem continuar ao longo
do primeiro semestre do ano.
“Pode sim ter reduções, mas
não serão tão significativas. Os
valores não irão voltar ao que
eram em 2019. A economia brasileira ainda está muito afetada
e ainda continuará”, finalizou.

8

SÁBADO

08 DE MAIO DE 2021

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

08 DE MAIO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

Túlio Mendhes
Jornalista e escritor

PAPO SAUDÁVEL
PEXELS

O valor do
tempo e de
nossa saúde
mental
Maio! Meu Deus, o natal
não foi ontem? Os dias têm
passado e nós temos vivido
sempre um passo a frente do
agora. Estamos ligados no
piloto automático, trabalhando, estudando, namorando,
cuidando de casa, de olho no
preço da gasolina etc. Ultimamente mal abrimos a boca pra
expressar que queremos – tudo
se resolve no WhasApp. O contato humano está ficando muito
restrito a: “Me passa seu pix”;
“Chama um Uber pra mim?”,
“Me segue no Insta”, “Só respondo no direct”...
Temos desejado tudo e
todos ao mesmo tempo. Assim como temos comprado
tudo como se fosse “suvenires” que logo será trocado. O
que foi que aconteceu com a
euforia do desejo, da espera,
da conquista? O dinheiro que
poderíamos gastar num jantar
a dois ou numa viagem, acaba
ficando pra trocar o telefone.
É absurda a lógica disso tudo.
Aprendemos a contar o tempo
como algo numérico, uma relação entre a vida que segue e
o “tic TAC” do relógio, sempre,
inexoravelmente, seguindo
adiante.
Quando paramos pra pensar a respeito... ‘PUFF” lá
se foi o primeiro semestre do
ano. Como sempre, o tempo
vai passando em um piscar
de olhos. Logo as vitrines estarão enfeitadas despertando
o desejo – o consumismo
desenfreado. Não foi do nada
que a depressão tornou-se o
mal do século XXI. E o mais
complicado é que ela ainda é
incompreendida inclusive por
quem sofre do problema. Já
fala-se sobre uma epidemia
de depressão pois ela atinge
10% da população mundial e
esse índice tem aumentado a
cada ano de acordo com dados
da Organização Mundial da
Saúde – OMS.
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Vivemos num mundinho
privado onde nossas mentes só
registram aquilo que é realmente “novo” para nós. Ou seja,
tudo aquilo que virou rotina
passa totalmente despercebido, sem ser notado? Lembrase de todas as pessoas com
quem falou no trabalho nos
últimos dias? Você se lembra
de tudo o que comeu na semana passada? Eu honestamente
não lembro nem o que almocei
agora a pouco Ao passarmos
a semana trabalhando, em
nossas rotinas diárias, mal nos
lembramos do que aconteceu
naquele momento, e quando
vemos já chegou o final de semana. É famosa frase: “Nossa!
O tempo está voando! (E é isso
que estou tentando dizer) Mas,
quando estamos viajando, parece que o dia rende e nossas
lembranças são muitas! Muitos
têm queixado sobre o tempo,
durante esta pandemia. O tempo, continua, sendo contado
em vez de ser notado. Algumas

pessoas ainda alimentam a
ideia de que pra dar um jeito na
ociosidade desses últimos, devemos todos sairmos para as
ruas, desafiando o “Covid-19”
é lutar contra o tempo de ficarmos restritos, obedecendo
todos os protocolos de segurança, devemos tirar tempo pra
ganharmos mais tempo.
Infelizmente as pessoas
tem perdido tempo disseminando mentiras via internet, e não
para ganhar as possibilidades
de um mundo melhor, humano
e solidário.
As pessoas devem compreender que não podemos perder
o tempo, porque ele não é
uma mercadoria que podemos
comprar ou vender. O tempo é
democrático. De todos.
Para o bom equilíbrio de
nossa saúde mental, muitos
PRECISAM parar de perder
tempo com coisas inúteis, inclusive com o seu tempo o tempo
de. Tornou-se nossa obrigação
deixar de se perder no tempo

para outros, carecemos deixar
de causar perdas e danos com
o nosso tempo. Alguns ou quase todos vendem o seu tempo
em troca de valores. Mas ainda
existem os que veem o tempo
como possibilidades, adquirir
experiência para não precisar
vendê-lo no amanhã. Pra hoje
é isso, desejo que você perceba o quão lindo e misterioso em
sua essência. Há tempo para
tudo, para plantar e para colher,
para viver em paz e para lutar.
O tempo admite todas essas
coisas. A escolha, no entanto,
é nossa.
LAREDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA LTDA - CNPJ: 07.141.354/0001-03
Empresa sediada na cidade de Uberlândia/MG, na Rua
Machado de Assis nº 904, sala 06, bairro Centro, CEP:
38.400-112. Ata de Reunião de Sócios Redução de Capital
Social aos 01/04/2021, às 11h. Local: Sede social. Presença:
Presentes os sócios da empresa. Deliberação: (i) aprovar a
redução proporcional do capital social atual, equivalente a
R$ 1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil reais),
passando o capital social para o valor de R$ 4.423.900,00
(quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil e novecentos
reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, dividido em 4.423.900 (quatro milhões,
quatrocentas e vinte e três mil e novecentas) quotas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real), distribuídas igualmente
entre os sócios da Sociedade, por considera-lo excessivo
em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo
1.082, inciso II do Código Civil, mediante a devolução
do capital aos sócios representativo das quotas do Capital
Social da Sociedade. Sócios: Cephas Participações
Societárias S/A, representada por João Batista Rodrigues
e Simônio Freita da Silva. Cavilo Participações Societárias
Ltda., representada por Egton de Oliveira Pajaro.
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IMUNIZAÇÃO

Governadores solicitam nova análise da Sputnik V
 AGÊNCIA BRASIL

A diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Meiruze Freitas minimizou
nesta sexta (7), em Brasília, o
conflito entre a agência e governadores de estados que já
adquiriram mais de 66 milhões
de doses da vacina Sputnik V,
produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. No dia 26 de
abril, a Anvisa negou a autorização para a importação e o
uso emergencial do imunizante
russo.
“A Anvisa está sempre aberta ao diálogo. Ainda há processos em discussão, inclusive,
com os importadores”, disse
Meiruze em audiência pública
da Comissão Temporária da
Covid-19 do Senado, que debateu a aquisição de vacinas
pelo Brasil.
Aos senadores, o relator da
matéria sobre a importação da
Sputnik V na Anvisa, Alex Campos, lembrou que a agência
trabalha com modalidade regulatória excepcional para vacinas
com um rito mais acelerado.
Apesar disso, especifica-

mente sobre o imunizante russo, Campos destacou que não
foi apresentado relatório técnico
da vacina à Anvisa, que notificou todos os importadores,
enviando expediente para 62
países que aprovaram o uso
emergencial da Sputnik para saber os motivos das aprovações.
A garantia da eficácia, segurança e qualidade, indispensáveis
ao processo, também não foi
apresentada à agência.
 GOVERNADORES
Durante a audiência, o
representante do Consórcio
Nordeste e governador do
Piauí, Wellington Dias, atribuiu
o não cumprimento do plano
estratégico de vacinação,
elaborado pelos estados em
2020, a não aprovação do
imunizante pela agência. O
plano previa que, em 30 de
abril deste ano, pelo menos
25% da população brasileira
estariam vacinados.
“Estou aqui tratando, em
nome das 27 unidades da Federação. Nós trabalhamos um

plano estratégico, e o fato é que
o plano furou. E quando um plano fura, ele tem efeitos. No caso
do Brasil, uma tragédia”, disse.
 NOVO PEDIDO
Também convidado para
a discussão, o representante
da União Química, Fernando
Marques, responsável pelo
imunizante russo no país e por
enviar os dados de eficácia e
segurança da vacina para a
Anvisa, disse que a farmacêutica vai apresentar um novo
pedido para uso emergencial
de mais 10 milhões de doses
da Sputnik V.
“Já que não perdemos esses
10 milhões [de doses] que não

pudemos importar no primeiro trimestre, conseguimos 10
milhões com o governo russo
embarcando de lá. Ao mesmo
tempo, o nosso processo industrial está caminhando. Os
nossos técnicos estiveram em
Moscou, os técnicos russos estiveram aqui, tivemos reuniões
no Ministério da Saúde com
os executivos russos, lá com o
Programa Nacional de Imunização (PIN), eles esclareceram,
fizeram as exposições, e nós
demos seguimento ao nosso
processo industrial, com vistas
a cumprir o nosso contrato com
o fundo soberano russo de produção da vacina para o Brasil e
para demais países da América
Latina” afirmou.

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31.300.102.971
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 5/3/2021, às 10 horas, na sede social, Uberlândia/MG, dispensa convocação e com 100% do capital social.
Mesa: Presidente: Danilo Dalia Jorge; Secretario: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações unânimes
aprovadas: 1. Alteração no número de membros da Diretoria, passando de 4 para 5 e nova redação do Artigo
8º do Estatuto Social: “Artigo 8º. A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 diretores, pessoas
físicas residentes e domiciliadas no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2
anos, e por este destituíveis a qualquer tempo, permitida a reeleição. Dentre os membros da Diretoria, um será
necessariamente designado como Diretor Geral.”; 2. Substituição do Diretor Geral Clésio Gomes da Silva pelo
Danilo Dalia Jorge. 3. Eleição da Diretoria: Diretor da Companhia: Regis Murilo Lourenço Lemes e Indicação
do Vadim Kondratyev como Diretor da companhia, ficando sua posse condicionada à emissão do respectivo visto
pelas autoridades brasileiras. 4. Consolidar a Diretoria da Companhia, reelegendo os membros (mandato 2 anos
contados da presente data): Diretores Gerais: (i) Danilo Dalia Jorge; (ii) André Luís Escuiçato Bonifácio; (iii)
Felipe Ferreira Falleiros e (iv) Regis Murilo Lourenço Lemes. Nada mais. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais nº 8511896 em 6/5/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOSE AROLDO VIEIRA NASCIMENTO, CPF/CNPJ nº
74904299604, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em),
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao
endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG 38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 2.249,44, em
04/05/2021, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao
contrato nº 801610008238-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s)
nº(s) 65122, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício.
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá
ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor
fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias,
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a)
devedor(a), expediu-se este edital.
Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JULIANO SAMPAIO MEDRADO, CPF/CNPJ nº 95139427672, que
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao
endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que
será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 776.928,53, em 04/05/2021, sujeito à atualização
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 155552184624-7 e garantido
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 110598, do Livro 2 – Registro Geral,
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo
ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.
26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.
Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro
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O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ELZA ROQUE, CPF/CNPJ nº 99930820663, que está(ão) em
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço
do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1°
Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de atendimento, e
satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado
em três dias, o encargo no valor de R$ 4.748,65, em 04/05/2021, sujeito à atualização monetária, juros de
mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que
vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 824940002824-6 e garantido por
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 72448, do Livro 2 – Registro Geral, do
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo
ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.
26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.
Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, EURIPEDES VIEIRA MARQUES, CPF/CNPJ nº 48160466668,
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que
será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 2.936,92, em 04/05/2021, sujeito à atualização
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 824940002469-0 e garantido
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 68465, do Livro 2 – Registro Geral,
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.
26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.
Uberlândia, 05 de Maio de 2021
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro
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TRANSPARÊNCIA
NAS LICITAÇÕES

PELA DERRUBADA DOS VETOS

13.16 E 13.27

A licitação pública deve ser transparente para que o
cidadão possa ter acesso às informações nos jornais
de sua cidade. A nova Lei de Licitações 14.133/21, que
estabelece esse processo, corre sério risco.
O veto presidencial estabelecido irá suspender a
obrigatoriedade das publicações nos jornais e
encerrar a transparência das informações. E sem
dúvida, causará o enfraquecimento da imprensa.
A ampla Publicidade dos avisos evita fraudes,
superfaturamentos, direcionamento em contratos
e privilégios.

JUNTE-SE A NÓS PELA DERRUBADA DOS VETOS DE NÚMEROS 13.16
E 13.27, LANÇADOS NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 54,
BEM COMO SOB O § 2º DO ARTIGO 175 DA LEI Nº 14.133/2021.

O BRASIL QUER TRANSPARÊNCIA NAS LICITAÇÕES
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RIO DE JANEIRO
VLADIMIR PLATONOW/AGÊNCIA BRASIL

Operação foi
a mais letal na
história do estado

ONU pede investigação sobre

homicídios no Jacarezinho
|

OPERAÇÃO DA POLÍCIA NA COMUNIDADE TERMINOU COM 25 PESSOAS MORTAS

 AGÊNCIA BRASIL

O

Alto Comissariado da
Organização das Nações Unidas (ONU)
para Direitos Humanos, com
sede em Genebra, na Suíça,
pediu nesta sexta (7) ao Ministério Público que realize
uma investigação independente, completa e imparcial
de acordo com as normas
internacionais da operação na
comunidade do Jacarezinho,
na zona norte da capital fluminense, que terminou com 25
mortos, entre eles um policial
civil. A operação ocorreu na
quinta (6) e foi a mais letal na
história do estado.
“Isto implica que as autoridades devem garantir a
segurança e a proteção das
testemunhas e protegê-las
contra intimidações e retalia-

ções”, disse Rupert Colvill,
porta-voz do Escritório da Alta
Comissária da ONU para os
Direitos Humanos, Michelle
Bachelet.
O porta-voz acrescentou
que há uma tendência antiga de uso desnecessário e
desproporcional da força pela
polícia nas favelas. “Lembramos às autoridades brasileiras
que o uso da força deve ser
aplicado somente quando estritamente necessário, e que
elas devem sempre respeitar
os princípios de legalidade,
precaução, necessidade e proporcionalidade. A força letal
deve ser usada como último
recurso e somente nos casos
em que haja uma ameaça iminente à vida ou de ferimentos
graves”.
Na manhã de sexta-feira,
manifestantes fazem um ato
em frente a Cidade da Polícia,

na zona norte do Rio, contra as
mortes ocorridas na Operação
Exceptis, realizada pela Polícia Civil no Jacarezinho.
 POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil negou que
tenha havido casos de execuções entre os 24 suspeitos
mortos no Complexo do Jacarezinho. Segundo delegados
que participaram diretamente
da operação, os suspeitos
morreram em decorrência do
confronto com os policiais.
Ainda de acordo com a
Polícia Civil, o objetivo era
combater grupos armados de
traficantes de drogas que estariam aliciando crianças para o
crime. Além disso, segundo as
investigações, eles estavam
envolvidos em outros crimes,
incluindo sequestros de trens
que passam pela comunidade.

 PREFEITURA
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que vai
conversar com o governador do
estado, Cláudio Castro, sobre
a possibilidade de ser feita
uma ocupação permanente no
Jacarezinho. “Não é admissível
que, em frente da Cidade da
Polícia, você tenha o poder
paralelo comandando”, disse,
durante a coletiva de divulgação do boletim epidemiológico
da covid-19.
Para Paes, o resultado da
operação de ontem é fruto de
uma política de segurança pública inexistente. “A gente não
pode achar que é normal, em
qualquer lugar minimamente
civilizado, que 25 pessoas – um
agente de segurança pública e
24 cidadãos –, que podem ser
eventualmente de fato criminosos, que isso aconteça”.
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Brasil fecha Grand Slam
com 2 pratas e 3 bronzes
|

RAFAEL SILVA BABY, ACIMA DOS 100 KG, FOI VICE-CAMPEÃO NESTA SEXTA (7)

 AGÊNCIA BRASIL

O

Brasil encerrou nesta
sexta (7) sua participação no Grand Slam
de Judô de Kazan (Rússia),
último do ciclo olímpico, com
mais uma medalha de prata
de Rafael Silva Baby (categoria acima de 100 quilos) e
três bronzes dos atletas David
Moura (+100 kg), Maria Suelen
Altheman (+78 kg) e Beatriz
Souza (+78 kg). A primeira
prata foi conquistada na quinta
(6) pela meio-médio Ketleyn
Quadros (63 kg), medalhista
de bronze nos Jogos Olímpicos
de 2008, em Pequim (China).

Na disputa pelo ouro na
final do peso pesado nesta
sexta (7), Baby foi superado
pelo russo Tamerlan Bashaev,
e faturou a medalha de prata,
somando mais 700 pontos no
ranking mundial. O judoca luta
para disputar a terceira olimpíada da carreira: Baby conquistou
o bronze em Londres (2012) e
na Rio 2016. Natural de Campo
Grande (MS), o atleta compete
diretamente com o matogrossense David Moura pela vaga
olímpica na categoria acima de
100 kg. Moura levou o bronze
nesta sexta (7), após vencer
o russo Anton Krivobokov. O
bronze vale 500 pontos no
ranking.

O segundo bronze do dia
veio com a paulista Maria
Suelen Altheman (+78 kg),
que derrotou a portorriquenha
Melissa Mojica. Em fevereiro,
Suelen já havia superado Mojica por ippon, no Grand Slam
de Tel Aviv (Israel), vitória que
também lhe valeu o bronze. A
judoca paulista é forte candidata à classificação para Tóquio
2020 na categoria acima de 78
kg, assim como Beatriz Souza,
que também ficou em terceiro
lugar ao derrotar a Sonia Asselah, da Argélia.
A primeira a subir ao pódio
no Grand Slam russo foi a judoca Ketleyn Quadros, natural
de Ceilândia (DF), na categoria

até 63 kg . Na decisão ontem
(6) pela medalha de ouro, a
meio-médio brasileira foi superada pela polonesa Agatha
Ozdoba-Blach. Foi a segunda
final consecutiva de Ketleyn no
circuito mundial. A judoca somou mais 500 pontos e segue
na briga pela vaga olímpica.
Ketleyn foi bronze nos Jogos
de Pequim (China), em 2008.
A última oportunidade de os
judocas brasileiros somarem
pontos para o ranking será o
Mundial, no período de 6 a
13 de junho. Cada país pode
levar no máximo um judoca por
categoria de peso e em cada
gênero (masculino e feminino).
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A 76 dias da Olimpíada, Japão prorroga emergência
 AGÊNCIA BRASIL

O governo esperava que
uma emergência “curta e poderosa” contivesse uma quarta
onda de infecções, mas os casos novos em cidades grandes,
como Tóquio e Osaka, ainda
estão em níveis altos, disse
o premiê, Yoshihide Suga, ao
anunciar a decisão.
Prorrogar o estado de emergência de 11 a 31 de maio deixará a uma margem de menos
de dois meses para o início dos
Jogos, que foram adiados no
ano passado devido à pandemia, em 23 de julho.
“Houve um aumento rápido

no número de pacientes gravemente doentes e mortes”,
disse Suga em uma coletiva
de imprensa, acrescentando
que conter a propagação do
vírus da população mais jovem
para grupos mais vulneráveis,
incluindo os idosos, é crucial.
Ele também observou que as
variantes do vírus estão se
espalhando rapidamente.
“Superaremos isto no futuro
próximo”, disse Suga, prometendo comandar os esforços
do governo para acelerar as
vacinações com a meta de administrar um milhão de doses
por dia ao público.
O ministro da Economia,

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

Yasutoshi Nishimura, que
também está a cargo das
medidas contra a pandemia,
disse que o governo teme
que Tóquio também fique
sem leitos hospitalares em
breve.
Em uma casa de repouso
de Osaka, 61 pessoas foram
infectadas com covid-19 e 14
morreram à espera de hospitalização, noticiou a emissora
pública NHK.
O município de Osaka relatou 1.005 casos novos nesta
sexta-feira, e Tóquio teve 907.
Nacionalmente, o Japão
já registrou 618.197 casos de
infecção e 10.585 mortes de

PAIXÃO FUTEBOL
DIVULGAÇÃO

Os números
do Guardiola
A lenda como técnico e os
números a mesa, Pep disputou
42 partidas com Barcelona B,
242 com Barcelona, 161 com
Bayer e mais 250 com o City, a
cada ano Pep se agiganta com
números e feitos.
Último foi a eliminação do
PSG em casa, são uma média
de 80 a 90 jogos perdidos dos
mais de 700 que já disputou.
Não são somente títulos, é
uma identidade, uma proposta
de jogo, conceitos, fórmula de
sucesso, imposição técnica,
variações e muita potência na
diversidade do objeto.
São poucos mais de 12
anos de carreira, e o sucesso
do Pep é notório.
Revelando atletas e conduzindo histórias tudo começou
no Barcelona B, revelando as
estrelas Xavi, Messi, Iniesta e
cia, no Barcelona foram simplesmente mais de 13 títulos
conquistados, marca história e
domínio na modalidade.
No City onde está atualmente já levantou mais 8 títulos,
busca constante de resultados
e o brilho nas conquistas, Pep.
Alem de ser um dos top 3
no mundo, técnico de mais

covid-19, a doença respiratória
causada pelo vírus, mostraram
cifras governamentais.
O governo também submeteu o município de Aichi, sede
da Toyota Motor Corporation,
e o município de Fukuoka,
no sudoeste, a um estado de
emergência - o que os coloca
ao lado de Tóquio, Osaka,
Hyogo e Kyoto, onde as medidas atuais vigoram desde 25
de abril.
A ilha de Hokkaido, no norte, e dois outros municípios
foram acrescentados a um
estado de “quase-emergência”
que já cobre oito dos 47 municípios japoneses.

conquistas na história,
Façanhas e a história.
Em 2009 com Pep de treinador o Barcelona conquistou
todos os títulos que conquistou.
O City foi time que mais obteve vitórias na Premier League
na história da competição, 32
vitórias, Record era 18.
City fez 635 gols e sofreu
214, saldo de incríveis 421 gols.
O Barcelona deu 777 passes no jogo x Manchester United, o adversário fez apenas
357, foram 69% de posse bola,
isso em apenas uma partida.

Acreditem se quiser.
5x0 foi o placar do histórico
jogo x Real de Mourinho e mais
de 50 mil torcedores, massacre
e aula de futebol no Camp Nou.
Já são no City 73,85% de
Aproveitamento no City, 72,4%
na Espanha e 75,1% na Espanha e 73,78% na Alemanha
como treinador.
Pochettino já sabia, poucos
dariam conta de dominar e
jogar contra a história e o fundamento de Pep no City.
Agora a Champions, terá
Zinade x Homem dos números,

a história x história.
Guardiola não precisa provar nada a ninguém, mas precisará de um desafio, uma
seleção, a cereja do bolo para
um treinador, não um técnico,
a diferença do trabalho talvez
esteja no treino, não somente
na condução dentro das quatro
linhas.
Talvez quando Guardiola
estiver já enfadado de ganhar
títulos, da rotina desgastante
de um clube, pensará numa
seleção.
Pep é fantástico.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

TERRENOS

VENDA

JARDIM CANAÃ – Vendo terreno medindo 250 metros
quadrados - murado nas
laterais. Contato Silvio 34
99153-3191.
PARQUE DOS IPÊS - Ótimo
lote, esquina, próximo ao
Shopping Park, área 250m².
Financiamento direto com
Avelar Imóveis. Entrada R$
9.580,00 + 180 x R$ 1.035,00
(iniciais). 3211-0216, 999788098, 99688-0216, Avelar

APARTAMENTOS
JARDIM BOTÂNICO – Vendo
um apartamento novo com
3/4, uma suíte, sacada, elevador, área de serviço independente e uma vaga de
garagem. Contato Silvio 34
99153-3191.
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Imóveis. Creci MGJ5925
MORADA NOVA - Oportunidade, vendo terreno,
250m², desmembrado. Financiamento direto com
Avelar Imóveis. Entrada R$
5.280,00 + 180x R$ 570,00
(iniciais). 3211-0216, 999788098, 99688-0216, Creci
MGJ5925
CANAÃ - Ótimo para construtor, vendo ótimo lote,
ﬁnanciamento direto com a
Imobiliária, entrada de apenas R$ 8.880,00 + 180 parcelas iniciais de R$ 959,99
ou R$ 92.800,00 à vista.
3211-0216,
99978-8098,
99688-0216, Avelar Imóveis,
Creci MGJ5925
VEÍCULOS
NISSAN
FRONTIER SV- At.4X4 2.5
AUT. 2016 , Diesel. R$

95.000,00. Tel. (34) 993121661. Tratar Luiz Carlos Jr
EMPREGOS
SOLDADOR- Contrata se soldador com mais de 2 anos de
experiência na carteira, enviar currículo para 99976-0931
(Whatsapp) ou nsrecuperadora@gmail.com
DIVERSOS
MASSAGEM ANTI ESTRESSE
– Dona antiga Sempre bem,
desde 2006. Dor local, Relaxante, Revigorante, Esfoliante
e Hidratante. (Especíﬁca para
peles secas /extra-seca). A
partir de R$ 150,00. Ligar
com antecedência. Não é Programa 34 99642-2171 / 34
99839-1127.
MORADA NOVA E SHOPPING
PARK - compro terreno à
vista. Telefone para contato
(34) 99238-0125
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Videoaulas foram
produzidas pela Secretaria
Municipal de Educação

‘Escola em Casa’ começa a
ser exibido em rede aberta
|

SINAL VAI AO AR PELO CANAL 8.2 PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO REMOTO

 DA REDAÇÃO

E

m nova ação para ampliar
o acesso de estudantes
da Rede Municipal de
Educação ao ensino remoto, a
Prefeitura de Uberlândia inicia
na próxima segunda-feira (10)
a transmissão do programa
“Escola em Casa” por meio
de canal aberto de televisão.
A programação diária, que
vai das 7h às 22h, pode ser
sintonizada pelo canal digital
8.2 UHF, com qualidade Full
HD. A faixa aberta tornou-se
possível devido a uma concorrência pública realizada pelo
Município e que foi vencida
pela TV Integração. O contrato,
coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação, vigora
até 31 de dezembro.
Todo o processo de criação do canal e licitação para
contratações da plataforma

digital e da emissora de TV está
amparado no decreto federal
10.312, de 4 de abril de 2020.
O documento ampliou, temporariamente e em razão da
pandemia da covid-19, o escopo de multiprogramação, com
conteúdo específico destinado
às atividades de educação,
ciência, tecnologia, inovações,
cidadania e saúde de entidades
executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens
em tecnologia digital, com fins
exclusivamente educacionais
ou de exploração comercial.
 VIDEOAULAS
Com todas as aulas e atividades produzidas pela Secretaria Municipal de Educação,
o canal 8.2 UHF ainda oferece
conteúdos complementares.
Tem o “Dialogando com a
Educação Especial” (específico
para alunos com deficiência e

familiares) e as videoaulas do
“Vamos Aprender” (com materiais de cunho cultural e educacional das secretarias municipais de Cultura e Turismo
e de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Habitação), além
de conteúdos de transição da
edição 2020 do programa “Escola em Casa”.
Os alunos da Educação
Infantil e do 1º ao 9º ano poderão assistir as videoaulas
no turno que estão matriculados na escola (manhã ou
tarde). À noite, serão exibidas
videoaulas da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e
para o Programa Municipal
de Alfabetização de Jovens
e Adultos (Pmaja). São nove
aulas diárias, totalizando 45
videoaulas apenas durante
este mês de maio.
Para viabilizar a produção
por parte dos professores
municipais, a Prefeitura tam-

bém instalou um mini estúdio
de gravação no Centro Municipal de Estudos e Projetos
Julieta Diniz (Cemepe) e disponibilizou uma plataforma
on-line licitada Xtream Solutions. A plataforma digital
é especializada em oferecer
recebimento, gestão, edição,
arquivamento e conversão
dos arquivos de vídeos para
conteúdos televisivos, otimizando e simplificando os
processos.
No Portal da Prefeitura,
www.uberlandia.mg.gov.br, os
estudantes encontram a página
dedicada ao “Escola em Casa”,
que continua oferecendo materiais de apoio, além de links
para acesso às videoaulas que
ficarão armazenadas na plataforma Xtream Solutions. Os
alunos utilizam como usuário
o número de matrícula escolar
e como senha a data de nascimento.
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Dudi Bastos
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COMO PARAR
DE PERDER
TEMPO
Bom dia!
Perguntinhas:
Você está sempre olhando
pela janela por incontáveis
minutos, mesmo quando tem
trabalho a fazer? Você faz
pesquisas inúteis ou joga na internet sabendo que tem tarefas
mais importantes e urgentes?
Sim? Então, pode ser a hora
de admitir que você tem uma
tendência à procrastinação. O
segredo para administrar seu
tempo de maneira mais eficaz
é minimizar as distrações, focar
nas tarefas mais importantes
que precisam ser concluídas e
encontrar uma maneira confiável de medir sua produtividade.
Tem algumas dicas, que
você pode colocar em prática,
segundo orientações da nossa
colaboradora, Eliana Alves Pereira, psicóloga. Vejamos:
1 - Fique longe da internet
- Com a internet quase sempre
a um clique ou toque de distância, não é surpresa nenhuma
estarmos sempre lutando contra o impulso de checar nossas
páginas favoritas. Quando
você sabe que precisa parar
de perder tempo e começar
a trabalhar em algo, evitar a
internet é uma maneira fácil
de escapar da procrastinação.
Se só a sua força de vontade não é suficiente para
mantê-la (o) longe da internet
– ou pior, se o trabalho a ser
feito envolve o uso dela –, você
pode instalar ferramentas para
bloquear algumas páginas em
vários navegadores. É só ligar
o aplicativo quando precisar se
manter focado e permitir que
ele seja sua força de vontade.
2 - Feche a sua caixa de
e-mails - Uma enquete entre empregados da Microsoft
mostrou que eles passam uma
média de dez minutos respondendo a um e-mail e os próximos quinze tentando voltar a
se concentrar no que estavam
fazendo. Se você realmente
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precisa se concentrar em uma
tarefa específica, configure
uma resposta automática para
seus e-mails e evite checar a
caixa de entrada até terminar
seu trabalho.
O mesmo princípio básico
se aplica a mensagens de celular, mensagens de texto em
outros aplicativos, notificações,
alarmes, etc. Essas distrações
estimulam a procrastinação,
porque parecem mais produtivas do que outras interrupções,
mas não costumam ser. Desligue completamente seu celular
quando puder (se a ansiedade
ao fazer isso não se tornar mais
uma distração).
3 - Faça todo o seu trabalho em um aparelho só - Ficar
trocando entre uma planilha no
laptop, os e-mails no celular e
uma apresentação no tablet
é a receita para um desastre.
Cada vez que você troca de
aparelho, é provável que caia
em uma ou duas tentações e
depois tenha que reencontrar
seu foco. Sempre que possível,
tente juntar tudo que precisa
em um só aparelho durante a
preparação antes de começar
as tarefas; assim, não precisa
trocar no meio delas.
4 - Faça um cronograma.
Muitas pessoas odeiam a ideia
de manter uma agenda completa, mas a programação
não precisa ser tão detalhada
assim. Antes de começar uma
tarefa específica, tire cinco minutos para fazer uma lista ou
tabela com o tempo estimado
para cada parte. Definindo um
prazo razoável, você tem mais
chances de focar no trabalho
presente.
Usar períodos fixos de tempo para cada tarefa também
ajuda a dividi-las em pedaços
mais simples de se lidar, tornando o seu dia de trabalho
mais fácil de enfrentar. Essa
prática pode funcionar com
tudo, de tarefas escolares a
prazos no trabalho e consertos
na casa.
5 - Vá com calma - Parece
muito contraproducente para
a administração do tempo,
mas tentar trabalhar depressa
demais, fazer várias coisas de

PEXELS

uma vez ou realizar tarefas
que o esgotem pode acabar
desperdiçando seu tempo.
Estudos mostram que apenas
2% das pessoas conseguem
fazer várias coisas ao mesmo
tempo de maneira eficaz e que
economize tempo.
Não se apressar também
permite que você não tenha
que refazer uma tarefa e acabe
demorando mais por tal motivo.
6 - Foque na tarefa presente
- Não é segredo nenhum que
os apartamentos de vários universitários ficam brilhando nas
semanas anteriores às provas
finais. Costumamos procrastinar escolhendo outras tarefas
importantes (porém, não urgentes) em vez da que realmente
precisamos terminar. Gastar
seu tempo em atividades menos importantes também é um
passo atrás e um desperdício
de tempo quando você tem
prazos à espreita. Reconheça
quando a tarefa à qual você
está se dedicando não é uma
prioridade no momento.
7 - Estabeleça um horário
para parar - Trabalhar sem ter
horário de saída em mente é
uma maneira garantida de se
esgotar e ficar frustrada (o).
Pode ser no final do dia de trabalho, com um jantar marcado,
ou algo totalmente diferente:
o importante é ter um horário
específico em mente para não
trabalhar demais (o que com
certeza vai levar a uma queda
na qualidade do trabalho).
Mesmo que esteja correndo, com um trabalho para

ser entregue no dia seguinte,
marque horários para pausas
que permitam que você respire um pouco antes de voltar à
atividade.
Finalizando:
Crie uma forma de administrar seu tempo durante o dia.
Analise o uso de cada hora.
No momento da avaliação,
observe o que você fez durante a última hora. Vale para
tudo: estudar para uma prova,
passar uma hora em frente à
televisão, praticar exercícios
físicos, etc. Seja honesta (o)
consigo mesma (o) sobre o que
tiver feito neste tempo.
Pergunte a si mesma (o)
se repetiria esta hora. Depois
de analisar a última hora, simplesmente se pergunte se a
repetiria. A ideia essencial é
perceber se a última hora foi
produtiva. É menos provável
que você se repita caso a resposta seja não.
Resuma a hora e escreva
sua avaliação. Manter um registro escrito do dia para ver
quantas horas você repetiria
e quantas não também é uma
ferramenta motivacional.
Dica: faça uma análise honesta da sua produtividade
durante períodos longos de
trabalho. Às vezes, a melhor
coisa a fazer é parar e ir dar
uma volta, comer alguma coisa
ou falar com uma (um) amiga
(o) por alguns minutos quando
precisar recarregar as energias
depois de muito trabalho.
Bom fim e boa semana!
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PALAVRAS CRUZADAS

HORÓSCOPO

O jogo mais clássico!
Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
O maior do
país é o
de Guarulhos (SP)

© Revistas COQUETEL

Folha do charuto
Torna-se
árabe (Culinária) mais difí(?) de texto: auxilia cil de como estudo do aluno preender

Empresá- Capela
Editoria
fora do de jornais
rio da
marinha povoado; influenmercante igrejinha ciada pelo
lobby da
indústria
farmacêutica

3.000, em
romanos
Esfera de
ação (fig.)

(?) Atleta:
concessão
do Min. dos
Esportes

Rogério
Cardoso,
comediante
brasileiro

21 DE MARÇO |
19 DE ABRIL

O ambiente é agradável e você se sente mais
capaz de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo.

TOURO

20 DE ABRIL |
20 DE MAIO

Com sua abordagem insistente, mas flexível,
você é bom em persuadir, reunindo e motivando
aqueles que o rodeiam.
21 DE MAIO |
20 DE JUNHO

Reavalie a situação de forma diferente e não
mantenha silêncio sobre o que você quer. Você
precisa se afirmar.

Qualidade
que opõese à arrogância

CÂNCER
Estrutura
que protege
o pirarucu
da piranha

Lúgubre Espaço de
oração
Divisão
em
adminis- hospitais
trativa do
(?) na
território
cara: é
brasileiro
evidente
durante o
(gíria)
Segundo
Reinado

Cuidado,
em inglês
Danificada

Interjeição
muito usada por Sílvio Santos

LEÃO

23 DE JULHO |
22 DE AGOSTO

Seus pensamentos estão conduzindo você à
distração. Não embarque em tarefas difíceis.
Você pode sentir que a sua força está melhorando.

Tem o hábito de
Diz-se do divertimento como a boate

VIRGEM

Representa os
São assina- interesses
lados pelo dos estudantes
revisor

Thiago
Silva,
jogador
de futebol

21 DE JUNHO |
22 DE JULHO

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas
ações estão em sintonia com o seu ego básico
e isso o torna dinâmico hoje.

23 DE AGOSTO |
22 DE SETEMBRO

Seu relacionamento com crianças e jovens
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não
combina com você. Há sinais de que lhe faltam
vitaminas.

Vitamina
de sementes oleaginosas

LIBRA

23 DE SETEMBRO |
22 DE OUTUBRO

Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensação
de cansaço irá dificultar um pouco as suas atividades. A culpa é da sua dieta.

Feita com
morosidade
(a tarefa)
Simply (?), grupo
pop inglês
Papel dado à entrada
Elemento de boates
do acidente radiológico de
Goiânia

Nelson
Mandela,
político
sul-africano

ESCORPIÃO

Flexão de
“ser”
Saudação
ao telefone

23 DE OUTUBRO |
21 DE NOVEMBRO

Você vai descobrir os lados inesperados das
pessoas próximas a você. É um dia para surpresas.

(?) cáustica, ingrediente de
detergentes

SAGITÁRIO

Serviço de
entrega
de encomendas

22 DE NOVEMBRO |
21 DE DEZEMBRO

Você corre o risco de parecer muito envolvido
nas suas próprias preocupações e precisa relaxar. Você está sobrecarregado de trabalho.

3/red. 4/care. 6/grêmio. 7/armador — comanda.
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BANCO

ÁRIES

GÊMEOS

(?) Noel,
célebre
morador
da Lapônia

Antigo
status jurídico das
filhas nascidas fora
do casamento

www.meu-horoscopo-do-dia.com

CAPRICÓRNIO

22 DE DEZEMBRO |
19 DE JANEIRO

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta,
mas você precisa relaxar. Hoje você vai ter paz
interior e vai acalmar seus nervos.

AQUÁRIO

20 DE JANEIRO |
18 DE FEVEREIRO

Você terá, naturalmente, maneiras de evitar
problemas e de estabelecer seus limites. Seus
níveis de energia estão melhorando.

PEIXES

19 DE FEVEREIRO
| 20 DE MARÇO

Seja determinado se a tentação se tornar forte demais para você. Você está achando difícil
manter a calma hoje! Não se afunde em discussões inúteis.
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Jõao Lucas O’Connell
Cardiologista

As vacinas
contra a COVID
A vacinação é uma forma
simples, segura e eficaz de
desenvolver proteção contra
doenças nocivas, antes que
entremos em contato com os
patógenos que as transmitem.
As vacinas estimulam o nosso
sistema imunológico, ensinando as células do nosso sistema
de defesa a reconhecer determinados vírus ou bactérias
como nocivos e a como neutralizá-los. Este treinamento
do sistema imunológico pode
ser dado ensinando células de
defesa “assassinas” a agredir
rapidamente o invasor ou através do estímulo à produção
de anticorpos (proteínas que
ajudarão a neutralizar a ação
dos invasores). Assim, basicamente, as vacinas estimulam o
seu organismo a se tornar mais
resistente contra microorganismos invasores, tornando o
seu sistema imunológico mais
forte. 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 estimular o organismo a produzir uma resposta
de defesa sem, no entanto,
causar a doença.
Desde que as vacinas contra a COVID chegaram no Brasil, em Janeiro último, muitas
dúvidas relacionadas às vacinas começaram a surgir. São,
de fato, seguras? São realmente eficazes? Estariam indicadas
para todos os pacientes? Quais
os efeitos colaterais? Quais as
contraindicações? Por ora, três
imunizantes foram aprovados
e dois já foram distribuídos
no país: a Coronavac e os
imunizantes da AstraZeneca/
Oxford e da Pfizer. No artigo
desta coluna, vamos discutir
as principais características, a
segurança e a eficácia de cada
uma delas.
A Coronavac é uma vacina
desenvolvida pelo laboratório
chinês Sinovac e que está
sendo produzida no Brasil
em parceria com o Instituto
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Butantan (em São Paulo).
Sua tecnologia é a da injeção
intra-muscular do coronavírus
inativado, ou seja, incapaz de
invadir as nossas células e se
multiplicar em nosso organismo. O racional desta vacina é
de que estes “restos mortais”
do vírus, quando em contato
com o nosso organismo, vão
apresentar proteínas estranhas
ao nosso sistema de defesa,
que desenvolverá a capacidade imunológica para combater
o vírus futuramente. A taxa
geral de eficácia da Coronavac
é de 50%. Isto significa que a
vacina reduz pela metade o risco do vacinado de apresentar
qualquer sintoma de gripe por
COVID ao longo, pelo menos,
dos próximos meses. Mais do
que isso, quem toma a vacina
tem uma chance 80% menor
de desenvolver um quadro
grave de COVID, a ponto de
necessitar de oxigênio ou de internação hospitalar. Seu índice
de efeitos colaterais é mínimo,
sendo reações graves praticamente inexistentes. Não há
descrições de efeitos colaterais
graves ou óbitos relacionados
a esta vacina no Brasil.
A vacina desenvolvida pela
Universidade de Oxford e pelo
laboratório AstraZeneca será
produzida no Brasil em parceria com a Fiocruz (no Rio
de Janeiro). Trata-se de uma
vacina que traz o conceito de
vetor viral não replicante. Por
isso, utiliza um vírus vivo (como
um adenovírus que causa um
resfriado comum), mas que
é atenuado (enfraquecido)
artificialmente em laboratório
e perde a sua capacidade de
invadir as nossas células e de
se multiplicar e nos prejudicar.
Este adenovírus também é
modificado, através de engenharia genética, para carregar
as instruções para a produção
de uma proteína típica do
coronavírus, conhecida como
“proteína S” ou “espícula”. Ao
entrar nas nossas células, o
adenovírus faz com que elas
passem a produzir essa proteína e a exibi-la em sua superfície. A exibição desta proteína
“espícula” faz com que o nosso

sistema imune reconheça a
proteína como estranha e
passe a produzir defesa contra
patógenos que contenham esta
superfície em sua superfície,
caso do coronavírus. Sua eficácia para qualquer sintoma de
gripe é de 70% e, para formas
graves da doença, é maior que
80%. Por tratar-se da inoculação de adenovírus atenuado, a
vacina pode induzir a reações
inflamatórias parecidas como
a de uma gripe em fase inicial.
Efeitos colaterais graves como
pneumonias ou trombose são
muito raros. Não há descrições
de óbitos relacionados a esta
vacina no Brasil.
Já a vacina da Pfizer utiliza a tecnologia chamada de
RNA-mensageiro, diferente
das outras duas que utilizam o
cultivo de vírus em laboratório.
Os imunizantes são criados a
partir da instrução genética, em
que o RNA injetado estimulará
as células do nosso organismo
a replicar sequências de RNA
que mimetizam a proteína “espícula” do coronavírus, levando
à produção de uma reação de
defesa robusta das células do
nosso sistema imunológico
contra o vírus. É, dentre as
três vacinas discutidas aqui,
a considerada mais eficaz,
levando a mais de 90% de re-

dução de casos de gripe entre
os vacinados. Ela tem poucos
efeitos colaterais e não há
registros de reações adversas
graves ou óbitos secundários
a esta vacina. A maior dificuldade do uso desta vacina se
relaciona às dificuldades de armazenamento da mesma (sob
baixíssimas temperaturas), o
que dificulta sua distribuição
e aplicação longe de grandes
centros urbanos.
Apesar de ainda existirem várias dúvidas e questionamentos sobre as vacinas,
sabemos que a vacinação
em massa da população é a
maneira mais rápida, segura e
eficaz de tentarmos botar um
fim a esta pandemia. Há uma
enorme esperança, dentro da
comunidade científica, que, a
partir da vacinação de mais
da metade da população (que
deve ocorrer nos próximos
meses), possamos atingir a
chamada “imunidade populacional”. Esta “imunidade de rebanho” poderia levar a quedas
drásticas do número de novos
casos e de óbitos no Brasil.
Até lá, todo cuidado é pouco...
E a manutenção de todas as
medidas de distanciamento
social e de higiene manual e
respiratória são fundamentais.

Débora Ottoni
Psicóloga/CRP-04/61358

ACEITAÇÃO X
JULGAMENTO
Se tem algo inevitável nessa
vida, é o julgamento das pessoas sobre nós! Não há como
fugir, seremos sempre alvo da
língua maledicente. Se você
sofre com isso, certamente é
porque sente necessidade de
aceitação por parte dos outros.
Pessoas assim são motivadas
a agir em busca de admiração
e, dessa forma, acabam se esforçando incansavelmente para
mostrar virtudes e qualidades,
quase sempre inexistentes em
sua personalidade.
No entanto, é indispensável
compreendermos que o outro
conhece apenas recortes de
quem somos, que ele nos
avalia e nos enxerga com uma
lente própria, moldada por
suas percepções, formas de
processar valores, crenças e
limitações. Por isso, nos julga
conforme acha ser o certo.
Dessa forma, não temos
que nos justificar e nos explicar para o mundo buscando
validar e provar para todas as
nossas ações, a nossa verdade
e quem realmente somos. Não
importa o quanto queiramos e
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desejemos nos defender, o outro escolheu pensar assim e é
um direito que ele tem. O nosso
papel é, simplesmente, aceitar.
Quando essa verdade passa a se tornar uma realidade
em nossas vidas, percebemos
o quanto sofremos desnecessariamente quando cobramos
do mundo que ele seja justo,
nos aceite e funcione como
queremos.
Somente uma pessoa madura respeita, aceita e entende as escolhas do outro sem
julgá-lo, sem difamá-lo e sem
cobrá-lo de pensar e agir diferente. Isso porque ela conhece
a sua verdade e sabe quem ela
é: tão deficiente quanto o outro,
em um maior ou menor grau.
Por outro lado, a pessoa
imatura alimenta o fetiche de
constante aprovação e, muitas
vezes, assume uma postura
de injustiçada e se apossa de
intolerância quando o outro age
de forma oposta à expectativa
por ela gerada, pois pressupõe
o que o outro deve pensar e
falar a seu respeito.
Quem somos nós para
achar que podemos controlar
como o outro nos vê? Quem
somos nós para reivindicar
que falem bem e nos aceitem

sempre? Ironicamente, à medida que cobramos aceitação,
podemos nos tornar os mesmos julgadores tão repudiados
por nós.
Precisamos nos atentar
para o fato de sermos limitados
e, não muito raro, reduzimos o
outro a uma leitura cheia de inferências, de uma perspectiva
própria, do nosso mundo e da
nossa própria imaginação!
É de tamanha prepotência
ocuparmos o lugar de julgador
da vida alheia, porque supomos saber o que o outro é, pensa e sente, apenas por termos
acesso a minúsculos recortes,
fragmentos de memórias (que
não passam de ilações) e fatos
de sua vida. Isso não é suficiente para traçarmos o perfil
de alguém.
Tão óbvio, mas tão ignorado...
Não convivemos, não conhecemos na integralidade,
não sabemos metade da sua
história, mas, JULGAMOS!
E nos achamos suficientemente aptos para isso. E
desconsideramos sua caminhada, suas subjetividades,
suas potencialidades e, por
fim, desconsideramos a sua
humanidade. Sim, a sua hu-
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manidade! Ora, o ser humano
é dotado de possibilidades. Ele
é um eterno VIR-A-SER. Está
em constante transformação.
E muda-se para o bem quando
em contato com os estímulos
e elementos certos. Se eu não
tenho capacidade de enxergar
isso no outro, apenas o objetifico e superficializo minha
relação, pois ignoro a condição
de transcendência daquele ser.
É de uma limitação imensa
e de um imaginário extremamente empobrecido, dizer:
“Fulano é egoísta”, porque
agiu, falou ou fez algo em um
determinado contexto. Pensar
que aquela pessoa “estacionou” ali, naquele ponto da ação
e se resume a isso, é assassinar uma biografia e confessar a
incapacidade de acreditar que
existe algo muito maior, que o
impulsiona em busca da bondade, da verdade e da beleza.
Se para você é inconcebível
que o outro pode se transformar e se tornar uma pessoa
melhor, na verdade, é VOCÊ
quem está estagnado e totalmente desprovido de recursos
para evoluir e crescer.
Lembre-se, sempre seremos julgados, mas julgar, não
cabe a você.

