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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Lutando contra 
a síndrome do 
pânico e o novo 
coronavírus

Passou mais uma semana e, 
sim, novamente falarei com você 
sobre os impactos do coronavírus 
que, diga-se de passagem, impac-
tou todo o mundo. Bom, meses 
atrás escrevi que tenho síndrome 
do pânico, TOC etc. Deixei claro 
que somente quem têm sabe o 
quão devastadora essa doença 
é. Mas enfim, como fica a relação 
entre o coronavírus e a síndrome 
do pânico?

Pois bem, nos últimos meses, 
temos vivido num mundo com-
pletamente novo e angustiado. 
Temos medo de sair de casa, de 
ficar doente, vir a morrer, perder o 
emprego, não conseguir pagar as 
contas etc. Pra somar a tudo isso, 
temos sentido o baque da solidão. 
A coisa está tão caótica que chega-
mos ao ponto de impedir ou sermos 
impedidos de nos relacionar com 
nossos amigos, filhos, sobrinhos, 
namorados, avós ou qualquer 
pessoa mais suscetível à contração 
do vírus. Ir à academia se exercitar, 
sair para trabalhar em serviços es-
senciais, fazer compras, tornou-se 

um grande risco. Por tudo isso, a 
preocupação com a saúde mental 
vive o auge das preocupações.

Desde que o mundo constitui 
e compreendeu o que é viver em 
sociedade, nossa história está 
marcada por inúmeras guerras 
territoriais e, diga-se de passa-
gem, duas guerras mundiais. Já 
enfrentamos incontáveis crises 
e inclusive várias pandemias. E 
especificamente nessa pandemia 
da Covid-19, um fator não pode ser 
desconsiderado, o aumento na de-
manda de avaliações psiquiatras, 
sessões com psicoterapeutas, 
inclusive por meio de consultas via 
aplicativos. Esse estresse tacitur-
no, todavia, altamente prejudicial à 
saúde humana contrastando com 
o grito da tempestuosa ansiedade 
tem acentuado os casos de de-
pressão, síndrome do pânico e o 
pior de todos, casos de suicídios. 
Só pra se ter uma ideia, 5,8% da 
população brasileira sofre com de-
pressão, em média 32 pessoas se 
suicidam diariamente. As pessoas 
estão apavoradas, sobretudo as 
pessoas como eu diagnosticadas 
com TOC, nós, que somos muitos 
(cerca de 18 milhões apenas no 
Brasil, de acordo com a OMS). 

Para os que tomam medicação 
tratando essas diagnoses, é mais 
que recomendado não deixar de 
forma alguma tomar a medica-

ção de acordo com a prescrição 
médica e, se for o caso, redobrar 
o acompanhamento com o tera-
peuta. Lembrando que muitos pro-
fissionais estão atendendo online, 
inclusive oferecendo tratamento 
gratuito. Tenho certeza de que 
ninguém vai recusar auxílio nessa 
fase que tem nos tirado o fôlego. 
Bom, relacionando o que eu disse 
acima sobre nosso histórico de 
guerras, crises e adjacentes, é 
fato que experiências catastróficas 
sempre deixam marcas, hoje a 
pior delas é a longa e NECESSÁ-
RIA “temporada” de quarentena, 
resultando evoluções negativas 
na saúde mental das pessoas. 
Fora a vivência das normas de 
isolamento, fora o fato de precisar 
sair de casa é obrigatório redobrar 
o cuidado com a assepsia como 
usar álcool, máscaras, luvas etc. 
tem sido como vivermos no meio 
de mais uma guerra, invisível, mas 
uma guerra. Enfim, estamos aflitos 
com o medo de nos contagiar, com 
nossa vida social, vida financeira. 
Entretanto, NECESSITAMOS se-
guir todas as diretrizes de saúde 
pública zelando por nossa integri-

dade física e saúde mental. A re-
comendação de muitos psiquiatras 
tem sido para que lutemos e não 
deixemos esse caos vir pra den-
tro de nós – literalmente, porque 
senão vamos nos desorganizar 
completamente.

Assim encerro cantando e 
o convidando a cantar comigo, 
a letra de “Tocando em frente”, 
composta por Almir Sater e Renato 
Teixeira: “Ando devagar, porque 
já tive pressa e levo esse sorriso, 
porque já chorei demais. Hoje me 
sinto mais forte mais feliz, quem 
sabe, só levo a certeza de que 
muito pouco sei ou nada sei, co-
nhecer as manhas e as manhãs, 
o sabor das massas e das maçãs. 
É preciso amor para poder pulsar, 
é preciso paz pra poder sorrir, é 
preciso a chuva para florir. Penso 
que cumprir a vida seja simples-
mente compreender a marcha 
e ir tocando em frente (...) Cada 
um de nós compõe a sua história, 
cada ser em si carrega o dom de 
ser capaz e ser feliz (...) como um 
velho boiadeiro levando a boiada, 
eu vou tocando os dias pela longa 
estrada, eu vou, estrada eu sou.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DO BRASIL LTDA - COOTRAT
Rua Paraíba nº 3048, Bairro Umuarama, Uberlândia - MG,

CNPJ/MF SOB O Nº 23.311.262/0001- 72.
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DO BRASIL LTDA – 
COOTRAT, no uso das atribuições legais e estatutárias - art. 57 - CONVOCA os senhores representantes 
em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam-se 12 (doze), para a ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, com objetivo de deliberarem sobre os assuntos da Ordem do Dia.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 DE JULHO DE 2020.
Local de realização: Na sala de reuniões do condomínio empresarial situado na Rua Paraíba, nº 3048, 
sala 05, bairro Umuarama, nesta cidade.
Horário: Às 07h00min (sete horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número de associados. Em segunda convocação às 08h00min (oito horas), com a presença de metade 
mais um dos associados em condições de votar. Em terceira e última convocação, às 09h00min (nove 
horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados.
ORDEM DO DIA:
I- Prestação de contas do Liquidante escolhido em assembleia anterior, compreendendo:
 1. Relatório de gestão.
 2. Balanço do exercício encerrado em 31 de maio de 2020.
 3. Demonstrativo das Sobras ou Perdas
 4. Apresentação dos saldos e sua aplicação
II- Parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do liquidante.
III- Deliberação sobre a prestação de contas e sobre e encerramento definitivo das atividades da coopera-
tiva.

Uberlândia, 24 de junho de 2020
José Pedro Ferreira
Diretor PresidenteInformações: (31) 3207-3900 ou 99180-1333 - www.saraivaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ONLINE

ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA, leiloeira ofi cial inscrita na JUCEMG nº 441, com escritório à 
Rua Araguari, nº 1750, 6º Andar, Santo Agosti nho, Belo Horizonte/MG, devidamente autorizada 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com 

sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento parti cular 
de 30/05/2014, no qual fi guram como Fiduciantes ELIZETE MARIA SILVA DORÇA, brasileira, viúva, empresária, 
RG nº M-2.373.769-SSP/MG, CPF nº 024.448.476-79, residente e domiciliada em Uberlândia/MG; THÚLIO SILVA 
DORÇA, brasileiro, empresário, RG nº M-8.156.970-SSP/MG, CPF nº 009.345.586-04 e sua mulher LUCIANA 
ALVES DE SOUZA DORÇA, brasileira, do lar, RG nº 11595318-4-DGPTC/RJ, CPF nº 998.124.100-82 casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia/MG e THASSIANA SILVA DORÇA, 
brasileira, solteira, empresária, RG nº M-6.858.229-SSP/MG, CPF nº 027.327.626-36, residente e domiciliada 
em Uberlândia/MG, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 e parágrafos. O leilão 
será EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO e realizado no site www.saraivaleiloes.com.br. O PRIMEIRO LEILÃO 
terá início a parti r da inserção do presente Edital no referido site, com encerramento no dia 13/07/2020 
às 18:00 horas, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.793.294,68. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, imediatamente inicia-se o período do SEGUNDO LEILÃO, com seu fechamento desde já designado para 
o dia 30/07/2020 às 14:00 horas, com lance mínimo igual ou superior a R$ 847.217,90. DESCRIÇÃO DO BEM: 
Imóvel com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, localizado na Rua Mercedes Brasileiro, nº 
47, General Osório, Uberlândia/MG, designado por lote A, medindo e confrontando 13m de frente para a Rua 
Mercedes Brasileiro; pelo lado direito, 32,90cm confrontando com José Barbosa Melgaço, Clodovil Silva e Vilma 
Enedina Garcez; pelo lado esquerdo em linha quebrada de 13m, mais 7m, e 18,23cm confrontando com Alaor 
Rodrigues da Cunha e com o lote “B”; e, 20,12cm pelos fundos confrontando com o lote “C”, com espólio de 
Raimundo Nonato Gomes Filho e Luiz Antônio de Souza, com área construída de 363,95m², com edifi cação de 
2 pavimentos, sendo 64,12m², desti nados ao subsolo e 299,83m² desti nados ao pavimento térreo. MATRÍCULA 
nº 29.579 do Cartório do 1º Ofí cio de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. OBS.: Imóvel ocupado. 
A desocupação é por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor 
total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja 
arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada. Objeto: permissão de uso remunerado do espaço público,
a título precário e oneroso, com fins de exploração comercial da atividade de lanchonete, bar
e/ou restaurante, nas dependências do Centro Municipal de Cultura. A visita facultativa ao
local poderá ser realizada até o dia anterior que precede a sessão pública, conforme consta
no Edital. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves
dos Santos, nº.600, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas,
bem como no sitio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega das propostas: 03/08/2020, às 13:00
horas na Diretoria de Compras. Uberlândia,  26 de junho de 2020.MONICA DEBS
DINIZ.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 382/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MAIOR OFERTA"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 376/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
Secretaria Municipal De Saúde, E A Secretaria Municipal De Cultura, através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto:
equipamentos eletroeletrônicos (liquidificadores, máquinas de lavar roupas, batedeiras,
entre outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 22/07/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 26 de junho de 2020.Gladstone
Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de Saúde.Mônica Debs Dinis.Secretária
Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020. Será realizado no  dia 14 de Julho de 2020 
às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 094/2020, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 09/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aqui-
sição de patrulha mecanizada para apoio aos pequenos produtores rurais do 
município de Coromandel-MG, conforme convênio 892137/2019, firmado entre 
o MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o município. Ed-
itais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 22 de Jun-
ho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

SÁBADO
27 DE JUNHO DE 2020
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