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A PANDEMIA
NOS CHAMA
PARA A
TOMADA DE
CONSCIÊNCIA
Os dias difíceis pelos
quais temos atravessado,
nos mostram o tamanho
e os limites dos poderes
estabelecidos e a dimensão das riquezas materiais.
Expressam os sofrimentos
colocados para os setores
subalternizados em função
das relações sociais e econômicas. Muito sofrimento
para pobres e oprimidos.
Mas, com oportunidade para
os setores privilegiados que
embora estejam sendo beneficiados economicamente,
reconheçam a situação que
está imposta aos sofrimentos
humanos.
Muitos dos setores que
usufruem dos privilégios
percebem quanto dependem
dos setores subalternizados
que ficam mais expostos aos
riscos de contaminação e de
óbitos. Embora os mais ricos
não sejam as pessoas que
estão expostas à enfermidade, mesmo assim temos visto, muitos deles irem a óbito.
Agora, vivemos momentos de grandes sofrimentos
e medos, ainda assim há
dúvidas como serão os dias
de amanhã, pós-pandemia.
Mesmo assim, nesta fase,
prevalecem atitudes que
objetivam obter vantagens
com o sofrimento de tantas
pessoas. Sejam vantagens
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POLÍTICA, UMA PERSPECTIVA

econômicas, eleitorais, de
conquistas e manutenção
de poder.
A humanidade tem a possibilidade de expor sua face
mais ultrajante. Mas, também
expõe as faces da solidariedade e das ações de fraternidade. Ações que podem
transformar as realidades
no futuro da vida no Planeta
Terra.
Enquanto há setores sociais e econômicos só pensando no usufruto das dores de outrem, há também
aqueles que se dedicam a
apresentar para a humanidade outros trajetos, na
direção de novos rumos. É
possível que uma modificação no quadro social esteja
se configurando. Ainda que
os setores economicamente
mais pobres tenham sido
mais empobrecidos, e os 3%
mais endinheirados tenham
perdido menos.
Mesmo gerando tantos
sofrimentos, a pandemia se
oferece como uma escola
com aprendizado para a humanidade.
Quanto podemos esperar
dos governantes situados
nos poderes instituídos?
Quais são os que se sentem
“poderosos” e que de fato se
fazem presentes com ações
em favor das vidas?
Onde se situam as ações
da enlevação dos atos de
amor e solidariedade com o
Planeta, com seus habitantes, sejam humanos ou dos
demais animais e vegetais?
As cozinhas comunitárias
instaladas nos bairros mais

O Diário de Uberlândia possui parque gráﬁco próprio.

empobrecidos; o exemplo do
padre Júlio Lancelotti destruindo concreto fixado sob
os viadutos para impedir a
proteção de famílias sob viadutos, por absoluta falta de
outra alternativa; a formação
de coletivos com objetivo de
ajuda e proteção, ainda que
limitada para os setores mais
fragilizados... são atitudes
que nos apontam para um
futuro com solidariedade de
classe.
Está claro que há núcleos
dos Movimentos Populares, entre os que pouco ou
menos têm econômica e financeiramente, dedicados a
amenizar tantas dores, para
pessoas submetidas a situações de sofrimento físico e
mental. Há uma luta insana
para conseguir a aprovação
de medidas que ofereçam
e estendam socorros emergenciais para tantas famílias colocadas em situação
de desespero, e amargura,
desamparadas pelo Estado
Brasileiro nos três níveis e
nas três esferas.
Há uma pontinha de esperança que ilumina no final
deste túnel tão escuro. As
vacinas contra o vírus letal.
Lentamente, estamos nos
dirigindo para vacinação dos
setores mais expostos aos
riscos de contágio e de agravamento das enfermidades
que pode levar ao óbito. A
lentidão na vacinação, mostra o nível superficial das
prioridades para poderes e
instituições. O argumento,
sempre é a falta de dinheiro.
Dinheiro que não falta para
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proteger os endinheirados,
banqueiros.
Enquanto a vacinação
segue lentamente, as nossas
crianças e jovens são expostos aos riscos da contaminação e de contaminar seus
professores e demais setores
da educação. O exemplo de
Manaus, no Amazonas não
está sendo levado em conta.
Depois de 20 dias em que as
escolas estavam reabertas,
foram detectados 342 casos
de covid em profissionais da
educação. A volta às aulas
presenciais é mais uma demonstração de que ao sistema político e econômico não
se privilegia a vida.
Parcela enorme do orçamento anual da União vai
para pagamento da chamada
“dívida pública”, não esclarecida sobre o que de fato se
está pagando ou protelando,
nem como ela foi contraída.
Este é o momento em que
tais recursos financeiros
deveriam ser dirigidos para
acelerar os processos de
obtenção de vacinas e para
a vacinação em massas. As
vidas precisam ser reconhecidas como importantes.
Se o sistema político e
econômico não está preparado ou não quer resolver os
problemas gerais, temos que
buscar outra alternativa.
O capitalismo mostrou
que a superexploração da
força do trabalho e dos demais componentes da natureza levam o mundo à sua
autodestruição, o que de fato
configura a autodestruição
da espécie humana.

atendimento@diariodeuberlandia.com.br

ASSINATURAS

99862-5000
atendimento@diariodeuberlandia.com.br

REDAÇÃO

99860-5002
redacao@diariodeuberlandia.com.br

www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

CIDADES | 3

11 DE FEVEREIRO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

COVID-19

Número de mortes cresce

72% nos últimos 15 dias
|

TOTAL DE ÓBITOS EM UBERLÂNDIA SALTOU DE 36 PARA 62 DURANTE PERÍODO

 BRUNA MERLIN

A

s confraternizações de
fim e começo de ano
ainda causam reflexos
no índice de contaminação da
covid-19 em Uberlândia. Nos
últimos 15 dias, o número de
mortes pela doença cresceu
72% se comparado com a
quinzena anterior.
Conforme apurado pelo
Diário de Uberlândia, com base
nos dados divulgados pela
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) no boletim epidemiológico do dia 9, último informado
antes desta reportagem ser
redigida e publicada, de 26 de
janeiro a 9 de fevereiro, foram
registrados 62 óbitos pela enfermidade na cidade. O maior
número de mortes computadas
durante esse período aconteceu no dia 2 de fevereiro, com
oito vítimas fatais.
Analisando os dados de
15 dias anteriores, de 11 de
janeiro a 25 de janeiro, foram
registradas 36 mortes. Neste
período, o maior número de
óbitos computados ocorreu no
dia 25 de janeiro, com cinco
vítimas fatais.
Segundo o infectologista e
membro do Comitê Municipal
de Enfrentamento à Covid-19,
Marcelo Simão, esse aumento
já era esperado, já que muitas pessoas não respeitaram
o isolamento social durante
as festas comemorativas. O
mês de janeiro deste ano teve
13.152 notificações positivas
para o coronavírus, o que
colocou o mês em primeiro
lugar na quantidade de casos
confirmados desde o início da
pandemia.
“Essa elevação na quantidade de mortes é um reflexo do
aumento de casos confirmados
desde a segunda quinzena de

Comitê anunciou restrição de
funcionamento do comércio para
tentar controlar o aumento de casos
janeiro. Casos confirmados
podem acabar em mortes que
são confirmadas dias depois”,
explicou.
Os idosos, com idades entre
60 e 90 anos, foram as maiores
vítimas do coronavírus. Durante
o período analisado pela reportagem, 47 mortes foram de idosos. Os 15 óbitos restantes são
de vítimas com idades entre 30
e 59 anos.
“A maioria dos casos confirmados são de jovens, mas
o que as pessoas esquecem é
que a doença é transmissível
e ela chega nos idosos, que
acabam sofrendo muito mais,
podendo resultar em óbito”,
ressaltou Simão.
 INTERNAÇÕES
O infectologista Marcelo
Simão também chamou a atenção para o crescimento da
quantidade de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas. De acordo com o boletim

epidemiológico da última terçafeira (9), a taxa de ocupação
dos leitos na rede municipal
destinados à covid era de 98%.
“É um número preocupante
porque nunca tivemos tantos
leitos ocupados na cidade. Em
novembro e dezembro estava
controlado e bastou um mês
para piorar como nunca havia
acontecido”, destacou.
 SOLUÇÕES
No dia 3 de fevereiro, a
Prefeitura de Uberlândia anunciou uma nova deliberação de
restrição do funcionamento do
comércio para tentar controlar
o aumento de casos e mortes
no município. De acordo com
o membro do Comitê Municipal
de Enfrentamento à Covid-19,
Marcelo Simão, a expectativa
é de que a medida reflita de
forma positiva e que, nos próximos 15 dias, as quantidades
de pessoas contaminadas e de
óbitos diminuam.

“Essa solução foi anunciada
porque as aglomerações em
estabelecimentos estavam
sem controle. Ninguém estava
respeitando a pandemia mais.
Sem distanciamento social,
sem utilização de máscaras e
outros equipamentos para a
proteção individual”, complementou o infectologista.
A deliberação começou a
valer a partir do dia 5 de fevereiro e é válida por 10 dias, ou
seja, finaliza em 14 de fevereiro. Contudo, o Município já
afirmou que haverá uma nova
avaliação do Comitê para saber
se é necessário prolongar as
restrições comerciais.
“Temos consciência de que
só iremos sair disso com a vacina, mas atitudes do dia a dia
podem diminuir os efeitos. O
distanciamento social deve ser
respeitado e os equipamentos
para proteção individual devem
ser utilizados”, finalizou o infectologista.
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Atividades foram
retomadas nesta segundafeira (8) na rede municipal

Justiça manda suspender

aulas presenciais na cidade
|

DECISÃO CONSIDERA PEDIDO DA DEFENSORIA E AUMENTO DE CASOS DE COVID

 DA REDAÇÃO

O

Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG)
decidiu suspender o
retorno das aulas presenciais
em Uberlândia nas redes pública municipal e particular. A
determinação, assinada pelo
desembargador Alexandre
Santiago, foi publicada na terça
(9) e acata a um pedido feito
pela Defensoria Pública do Es-

tado de Minas Gerais (DPMG).
Na última semana, a Defensoria entrou com uma ação civil
pública com pedido de liminar
solicitando a suspensão das
atividades na cidade até que
haja a imunização dos grupos
de risco e profissionais da
educação. O Diário noticiou
a adoção da medida, que foi
adotada porque, segundo a
DPMG, a Prefeitura de Uberlândia não apresentou resposta à

VENDO POSTO DE
COMBUSTÍVEIS
Zona Urbana de Uberlândia,
ótimo ponto com loja de
conveniência.
Documentação em dia.

Tratar: (34) 9 9993-5691

recomendação feita pelo órgão
para que fosse adiada a volta
das atividades presenciais nas
escolas.
A decisão do TJMG considerou válidas as alegações feitas pela Defensoria, entre elas
o aumento considerável do número de casos de coronavírus
em Uberlândia. No documento,
o desembargador entende que
“a retomada das aulas presenciais oferece grave risco à saúde da população local, devendo
ser suspensa até o julgamento
deste recurso”.
A determinação anula os
efeitos da deliberação expedida pelo núcleo estratégico
do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 para o
retorno das aulas presenciais
e estabelece como pena uma
multa de R$ 1 mil por dia de
descumprimento.
Durante entrevista coletiva

realizada na Prefeitura, na
tarde desta quarta-feira (10), a
secretária municipal de Educação, Tânia Toledo, afirmou que
a pasta ainda não foi notificada.
“Tem uma coisa que nós fazemos com tranquilidade, cumprir
regras, cumprir leis. Seja qual
for a determinação que vier, se
houver qualquer determinação,
nós cumpriremos. Mas não recebemos nenhum comunicado
ainda. Se recebermos, vamos
adotar as medidas cabíveis na
situação”, disse.
Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia disse que,
até o momento, o Município
não foi intimado da decisão.
Segundo a Prefeitura, as aulas
presenciais estão mantidas
para esta quinta-feira (11). A
retomada das atividades nas
escolas em formato híbrido
ocorreu na última segundafeira (8).
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CORONAVÍRUS

Médico alerta para risco
de contágio entre crianças
| MEMBRO DO COMITÊ, MARCELO SIMÃO, FOI CONTRA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS
 IGOR MARTINS

E

m Uberlândia, a volta às
aulas segue sendo alvo
de discussões e opiniões
controversas por parte de pais
e professores. Em meio à indecisão de levar ou não os filhos
para as escolas, um dos temas
mais abordados nas últimas
semanas diz respeito à contaminação e transmissibilidade
da covid-19 pelas crianças.
Para o infectologista Marcelo Simão, membro do Comitê
Municipal de Enfrentamento à
Covid-19, a maioria das crianças não apresenta sintomas
do vírus e, quando apresentam, eles são muito leves.
Entretanto, em conversa com
o Diário, o médico afirmou que
mesmo sendo assintomáticas,
elas são capazes de transmitir
a doença.
“Existe uma preocupação
com os professores, com as
merendeiras, auxiliares de
limpeza, pais, avós e outros
parentes. Essas pessoas podem ser contaminadas por uma
criança. Vamos rezar para que
isso não aconteça e os casos
não aumentem”, disse Simão.
O infectologista se mostrou
contrário à decisão de retomada das atividades presenciais
nas escolas da cidade neste
momento, que ocorreu nesta
semana. Segundo Marcelo
Simão, o aumento de casos
do coronavírus em Uberlândia
demonstra um momento muito

delicado no município. No início
deste mês, o Diário noticiou
que o mês de janeiro bateu
o recorde de contaminações
desde o início da pandemia.
“Mesmo sendo do Comitê,
eu tenho uma ideia divergente
da decisão que foi tomada.
Neste momento, eu fui contra
a retomada das aulas presenciais nas escolas porque estamos em um momento difícil,
em que o número de casos
confirmados está aumentando. O ideal era que a situação
melhorasse para que as aulas
retornassem, talvez em março”,
explicou o médico.
 RELATO
“Eu não tenho coragem de
mandar nenhum filho meu para
a escola. Não dá para jogar tamanha responsabilidade para
as crianças com o aumento
de casos do coronavírus, os
óbitos e a falta de leitos”. Foi o
que disse Lívia Arruda Lopes
em entrevista ao Diário. Empresária e mãe de três filhos,
ela e sua família passaram por
momentos complicados nos
últimos tempos, isso porque
sua filha foi contaminada pela
covid-19 e ficou em coma por
oito dias.
Tudo começou no dia 8 de
janeiro, quando Giovanna Arruda Nascimento, de 12 anos,
apresentou dores de cabeça.
Três dias depois, ela passou
mal e chegou a ir a um hospital

VENHA PRA
MAIOR REDE
DE ENSINO
DO PAÍS

para realizar o teste de diagnóstico de covid. A suspeita foi
confirmada após poucas horas.
Um dia depois, sem apresentar
febre ou dores de cabeça, Giovanna sofreu uma convulsão e
precisou ser hospitalizada às
pressas.
“Nós levamos ela para a
Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Luizote e
eles conseguiram estabilizar a
situação, mas ela não voltava.
Ela teve confusão mental e não
abria o olho direito. Transferimos ela para a Hospital de Clínicas da Universidade Federal
de Uberlândia (HC-UFU) e os
médicos disseram que precisariam entubá-la para induzi-la
ao coma e manter a atividade
cerebral”, relatou Lívia Lopes.
De acordo com os médicos,
Giovanna sofreu uma encefalite (inflamação do cérebro)
aguda por conta do vírus. A
enfermidade não a atacou do
pescoço para baixo, segundo
a mãe. Entretanto, o sistema
nervoso central foi infectado,
inflamando o cérebro. Lívia
conta que viu a filha ter uma
piora considerável no segundo
dia de internação.
“Ela teve descerebração
(condição patológica resultante
de quadros de trauma que acometam áreas cerebrais). Não
respondia a nada. Graças a
Deus, tentaram desentubá-la e
conseguiram. O vírus afetou a
visão, os movimentos, mas ela
já está em casa e teve algumas

melhoras. É tudo gradativo, o
quadro dela foi extremamente
grave. É uma menina que não
tem comorbidade e é extremamente saudável”, detalhou a
empresária.
Já em casa para se recuperar da covid-19, Giovanna
tem tomado medicamentos.
O tratamento, de acordo com
a mãe, irá durar seis meses.
Uma das maiores sequelas
para a filha e para a família foi
o trauma psicológico causado
pela internação na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) no
hospital.
“Eu tenho mais dois filhos,
a Bianca, de oito (anos), e o
Gabriel, de 16. Eles ficaram
em estado de choque. Na hora
da convulsão da Giovanna,
eu achei que tinha perdido a
minha filha. Foi um desespero
total. Até hoje as coisas não
voltaram ao normal. Nós redobramos os cuidados. Até hoje
não consigo dormir direito”,
disse a uberlandense.
Com relação ao retorno
das atividades presenciais nas
escolas municipais de Uberlândia, a empresária defendeu
a necessidade de imunização
dos profissionais de saúde e
criticou a decisão do Município.
“Nós temos dificuldades para
controlarmos as crianças até
em casa, imagine nas escolas.
A decisão é completamente errada e desproporcional a tudo
o que estamos vivendo neste
momento”, afirmou.

POLO UNOPAR UBERLÂNDIA I
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Secretária Municipal de Educação,
Tânia Toledo, fez balanço durante
entrevista coletiva

Adesão a aulas presenciais
é de apenas 4,5% na cidade
|

POUCO MAIS DE 3.200 ALUNOS ESTAVAM PRESENTES NAS AULAS NA TERÇA (9)

 FERNANDO NATÁLIO

A

ntes da decisão do desembargador Alexandre
Santiago, do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), suspendendo o retorno das aulas presenciais em
Uberlândia nas redes pública
municipal e particular, as atividades presenciais nas escolas
municipais e entidades conveniadas estavam com aproximadamente 4,5% de adesão de
alunos em Uberlândia.
De acordo com dados da
Secretaria Municipal de Educação, na última terça-feira (9),
2.500 matriculados nas escolas
municipais acompanharam presencialmente as aulas e mais
de 700 estudantes estiveram

nas unidades das entidades
parceiras do município, totalizando pouco mais de 3.200
alunos presentes nas aulas, em
um universo de mais de 70 mil
estudantes da rede municipal.
Os números foram informados pela secretária municipal
de Educação, Tânia Toledo,
em uma entrevista coletiva
concedida na tarde desta quarta-feira (10), na Prefeitura. “É
normal este número nestes
primeiros dias desta volta às
aulas presenciais. Aos poucos,
os pais vão se acostumando
com essa ideia e esta quantidade vai aumentando”, disse a
secretária, antes da divulgação
da notícia sobre a decisão do
desembargador de determinar
a suspensão das aulas.

Ainda de acordo com a
chefe da pasta, a maioria das
escolas da rede municipal estava preparada para receber
os alunos presencialmente,
seguindo de forma rigorosa
os protocolos sanitários para
evitar contaminação pelo coronavírus.
 REFORMAS
Sobre as escolas que estão em reforma, Tânia Toledo
explicou que os ajustes fazem
parte do programa “Escola
Bem Arrumada” e que, assim
que as melhorias forem concluídas, as unidades serão
liberadas para as atividades
presenciais. Enquanto isso,
os alunos delas estão tendo

atividades remotas.
A secretária também falou
sobre a paralisação dos profissionais da educação da rede
municipal, iniciada na segundafeira (8), data em que a rede
municipal teve a retomada das
aulas presenciais como parte
do formato híbrido de ensino.
Tânia afirmou que o movimento
tem diminuído gradativamente.
Ainda segundo a responsável
pela Secretaria, neste terceiro
dia do ano letivo de 2021 nenhuma escola ficou totalmente
paralisada. “Na segunda-feira,
60% das unidades funcionaram
parcialmente. Na terça-feira
(9), apenas 10% ficaram desta
forma e, hoje (quarta), foram
muito poucas escolas com funcionamento parcial”, afirmou.
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RAMO SUPERMERCADISTA

Uberlândia abre 10% das

novas lojas do setor em MG
| COM AS SEIS UNIDADES INAUGURADAS NA CIDADE, FORAM GERADOS 610 EMPREGOS
DIVULGAÇÃO/AMIS

va de crescimento de 4,5% nas
vendas em 2020, mas, com a
pandemia do coronavírus, chegamos a 10,97%. Tudo isso foi
reflexo desse ano atípico, em
que a maioria das pessoas passou boa parte desse período
em casa, o que fez aumentar
bastante o consumo das pessoas”, explicou Claret.
Ainda de acordo com o
dirigente da Amis, essa alta
nas vendas foi impulsionada
pelos produtos básicos, como
o arroz, feijão, macarrão e óleo.
Simultaneamente a esse crescimento, esses artigos também
foram os que registraram maior
elevação nos preços. “Além da
procura maior verificada, que
já provoca essa pressão sobre
os valores, pesou também a
alta do dólar e o aumento da
exportação desses produtos”,
apontou.

 FERNANDO NATÁLIO

U

berlândia foi responsável
por cerca de 10% das
69 unidades do setor
supermercadista inauguradas
em 2020 em Minas Gerais. A
segunda maior cidade do estado abriu seis lojas do setor no
ano passado, gerando 610 empregos diretos, de acordo com
dados da Associação Mineira
de Supermercados (Amis).
O desempenho do município foi responsável pela
abertura de quase metade dos
15 novos estabelecimentos do
setor na região do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, primeira colocada no ranking de
regiões do estado que mais
abriram lojas, juntamente com
a região Central, que inclui a
capital Belo Horizonte.
“A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba teve
um resultado extraordinário e o
município de Uberlândia foi decisivo nesse saldo registrado”,
avaliou o presidente da Amis,
Antônio Claret Nametala.
O bom desempenho do
setor na região também pode
ser notado no crescimento
nas vendas apresentado em
2020. Enquanto a alta do setor
supermercadista em Minas foi
de 10,97%, no Triângulo e Alto
Paranaíba a elevação foi de
11,78%.
“No geral, o estado inteiro
teve um resultado muito acima
da média. Tínhamos expectati-

 PROJEÇÃO

*

Presidente da Amis, Antônio Claret
Nametala, faz balanço e projeções
para o setor supermercadista

rança para a população e gera
confiabilidade na economia. A
sinalização do governo para a
volta do auxílio emergencial,
ainda que em parte, também
é muito bem-vinda”, explicou.
“A nossa crença é de que o
País volte a se desenvolver”,
completou Claret.

A estimativa da Amis para
2021 também aponta para um
total de 70 lojas abertas durante
o ano, com a geração de 7,3
mil empregos diretos. Se confirmados esses investimentos,
até o final de 2021, o setor terá
investido R$ 720 milhões em
novos empreendimentos.
*VALOR REFERENTE AOS CURSOS DE TECNÓLOGO AGRONEGÓCIOS / RECURSOS HUMANOS / LOGÍSTICA. PARA
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA UNIPAC UBERLÂNDIA.

Para 2021, a projeção da
Amis para o setor supermercadista mineiro é de aumento de
4,20% nas vendas. Conforme
o presidente da Amis, essa expectativa favorável é motivada
pela perspectiva de chegada
da vacina a toda a população
e seus reflexos positivos na
economia, além da possível
volta do auxílio emergencial.
“Essa projeção reflete a
melhora da confiança dos
empresários do setor, com chegada da vacina, que traz segu-
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UFMG desenvolve vacina
nacional contra a Covid-19
|

PRIMEIRO IMUNIZANTE PRODUZIDO EM CASA PODERÁ ESTAR DISPONÍVEL EM 2022

 AGÊNCIA BRASIL

S

e tudo correr como previsto e houver os investimentos necessários, o
Brasil terá uma vacina nacional
contra o novo coronavírus (covid-19) em 2022. O primeiro
imunizante nacional contra a
covid-19 está sendo desenvolvido pelo Centro de Tecnologia
em Vacinas (CT-Vacinas) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), junto com
outros estudos relevantes na
mesma área de vacinas.
A parceria firmada no dia 4
de fevereiro entre a UFMG, o
governo de Minas Gerais e o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) pode
acelerar a produção de vacinas
no estado, disse, em entrevista
à Agência Brasil, a professora
Ana Paula Fernandes, uma das
coordenadoras do CT-Vacinas.
Outros parceiros poderão
participar do projeto, entre os
quais a Fundação Ezequiel
Dias (Funed), que tem uma
fábrica para produção de vacinas. A professora disse que a
parceria está sendo avaliada.
 TESTES
No ano passado, foram
realizados testes em modelos animais (camundongos),
quando a equipe do CT-Vacinas identificou os antígenos e
a melhor composição nesse
sentido. “Fizemos testes em
animais, inclusive em animais
transgênicos [geneticamente
modificados], necessários para
esse tipo de análise”, informou
Ana Paula.
A equipe está se preparando para lançar estudos clínicos,
seguindo os parâmetros da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para

depois começar os testes em
humanos.
Para definir qual vai ser a
composição da vacina, serão
feitos testes de toxigenicidade
em outros dois modelos, que
poderão ser ratos e coelhos,
de modo a cumprir exigência
da Anvisa. “Será preparado um
lote piloto para testagem em
animais, e que servirá também
para humanos, e usa essa
formulação para o teste clínico
de segurança, inicialmente,
imunogenicidade, e, depois,
o teste de proteção”, disse a
professora da UFMG.
A perspectiva é que, havendo investimentos, os testes
em humanos poderão ser realizados ainda este ano, disse a
professora.
 INDEPENDÊNCIA
Na fase inicial do projeto e
nas alternativas buscadas pelo
CT-Vacinas, foram gastos R$ 5
milhões. Ana Paula Fernandes
disse que para as fases 1 e
2 - testes em animais -, o valor
dos investimentos oscila entre
R$ 15 milhões e R$ 30 milhões.
A etapa clínica, que envolve
os testes em humanos, é bem
mais cara, alcançando recursos
em torno de R$ 100 milhões.
Ana Paula destacou que
esse investimento, embora seja
elevado, “é menor do que aquele que está sendo feito para a
transferência das tecnologias
de fora”.
“Esse processo vai ser,
realmente, um marco histórico,
que vai poder ser replicado para
outros processos, para que
o Brasil tenha independência
nessa área estratégica”, disse
a coordenadora do CT-Vacinas.
De acordo com Ana Paula,
todos os países do grupo do
Brics (Brasil, Rússia, Índia,

China e África do Sul), à exceção do Brasil, “conseguem
abocanhar, digamos assim,
uma fração considerável do
mercado de insumos em vacinas mundialmente”, o que
repercute de maneira positiva
em suas balanças comerciais.
“O Brasil tem competência para fazer isso. Precisa é
colocar os elos da cadeia conectados”, disse a professora.
Na avaliação de Ana Paula,
o projeto da UFMG tem esse
vínculo.
Ela disse que, ao contrário
do Instituto Butantan ou da
Biomanguinhos, que estão trazendo tecnologia de fora e produzindo no Brasil, o CT-Vacinas
está construindo um processo
do início ao fim. “Estamos chamando de vacina de raiz”.
A coordenadora disse que
a construção desse processo,
o domínio dessas plataformas
de tecnologia, são estratégicos,
“e o Brasil não tem isso”. Ela
lembra que todas as vacinas
usadas em humanos no Brasil
são de tecnologias importadas.
Ana Paulo disse que a equipe do CT-Vacinas já dominou
as diferentes plataformas para
produção de vacinas em vetores virais, mas que isso não
significa, entretanto, que em
uma única vacina serão usados
todos esses vetores ou uma
combinação deles. No momento, segundo a professora,
mesmo a partir da produção da
primeira vacina nacional, o indicativo é que serão necessárias
duas doses para imunização
da população. “Mas ela é uma
vacina muito mais fácil de ser
produzida, porque o sistema
de produção dela não tem a
complexidade, por exemplo, de
uma Coronavac”, tratando-se
de uma alternativa mais simples
e mais viável.

 CONTINUIDADE
Ana Paula acredita que ao
longo dos próximos meses
serão concluídos os estudos
clínicos da fase 1 e 2, de imunogenicidade e segurança em
humanos, prevendo para o
segundo semestre o início da
fase 3, em humanos. A nova
vacina deverá estar disponível
no próximo ano.
A professora da UFMG disse que uma vacina desse tipo
vai continuar sendo necessária
no Brasil porque, “hoje, a cada
dia que passa, a gente tem
mais certeza de que vamos
entrar possivelmente em uma
sistemática de doses anuais
para coronavírus, assim como
é para Influenza”.
Segundo a pesquisadora, o
vírus vai continuar circulando
e variantes vão surgir, o que
demandará plataformas que
contornem o problema do surgimento dessas variáveis do
coronavírus.
A reitora da UFMG, Sandra Almeida, não tem dúvidas
que a parceria com o MCTI
e o governo mineiro “será
fundamental não apenas para
a continuidade do desenvolvimento do imunizante contra o
coronavírus, mas também para
as pesquisas com vacinas a
longo prazo”.
“Necessitamos, mais do
que nunca, de articulação
entre as universidades e os
órgãos públicos estaduais e
federais para garantir investimento contínuo”.
Já o ministro Marcos Pontes disse que a vacina da
UFMG, desenvolvida com
tecnologia nacional, “é importantíssima para o estado [de
Minas Gerais] e para o país e
tem grande relevância para a
ciência brasileira”.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA

BRASIL & MUNDO | 9

11 DE FEVEREIRO DE 2021

ECONOMIA

Confiança do empresário cai em fevereiro, diz CNI
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI)
caiu pelo segundo mês consecutivo e registrou 59,5 pontos
em fevereiro, em uma escala
de 0 a 100. O indicador, que
mostra a avaliação dos empresários sobre as condições de
seus negócios, foi divulgado
nesta quarta (10) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e acumula queda de 3,6
pontos entre janeiro e fevereiro
deste ano.
Apesar da aparente piora, o
índice está acima da linha divi-

sória de 50 pontos, que separa
confiança da falta de confiança,
indicando que os empresários
seguem confiantes. A média
histórica do índice é de 53,8
pontos.
De acordo com a CNI, a
percepção do estado atual
da economia brasileira e das
empresas é de melhora na
comparação com os últimos
seis meses, mas essa visão
já foi mais forte e disseminada
entre os empresários.
O Índice de Condições
Atuais se tornou menos positivo, registrando queda de 3,5
pontos e ficou em 53,2 pontos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 50.073, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de agosto de
2020, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei complementar
nº 040/92, INTIMA o servidor público municipal Thiago Tolomeli Brescia, matrícula
nº25.366-9, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido,
com flagrantes indí cios de ocultação para esquivar-se do recebimento de
mandados, notificações, intimações e citações, após diversas tentativas, não
sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado em seus
assentamentos funcionais, dos termos da DECISÃO proferida no dia 12 de janeiro
de 2021 e publicada no DOM, edição nº 6046, de 03 de fevereiro de 2021, a qual
determinou a aplicação da penalidade de DEMISSÃO, nos termos do art. 180, II c/
c 186 da Lei Complementar nº 40/1992, para apresentação de pedido de
reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência
do presente mandado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do seu término
(art. 155 c/c art. 237 da LC nº 40/1992). Ressalta-se que não havendo interposição
de recurso ou a apresentação de pedido de reconsideração, implicará no trânsito
em julgado administrativo da decisão proferida.Uberlândia, 08 de fevereiro de
2021.Humberto Tomaz Gonzaga

“A manutenção do sentimento
de otimismo é importante para
estimular o aumento da produção, a geração de empregos
e o aumento do investimento,
elemento essencial para o
Brasil voltar a crescer”, diz o
documento.

Já o Índice de Expectativas
se manteve estável, com variação negativa de 0,4 ponto para
62,6 pontos, o que, segundo a
CNI, indica ainda elevado otimismo para os próximos seis
meses da economia brasileira
e das empresas.
AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO

 AGÊNCIA BRASIL

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso
de suas atribuições, tornam público o resultado dos recursos
contra o indeferimento das inscrições, reserva de vagas
destinadas a pessoas com deficiência, negros e pardos e
condição especial para realização das provas. A integra do
resultado será divulgado nos endereços eletrônicos
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão
Eletrônico nº 002/2021, a ser realizado para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 jucemg,
devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: Augusto Cesar, 620
sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 3121051389-1, que será realizado
LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site
www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com
antecedência para efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº
9.514, de 20 de novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida
Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos
abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONALÁrea 3ª1- RESIDENCIAL LAGO AZUL, com medidas e confrontações da respectiva
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:
LOTE
54

QUADRA
02

ÁREA

MATRÍCULA

250,00 m²

200,120

LANÇO MÍNIMO LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO
2º LEILÃO
R$ 125.665,16

R$ 131.112,70

1ª PRAÇA: DIA: 18 FEVEREIRO DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ
REALIZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO,
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA: 22 FEVEREIRO DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as
despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.
Uberlândia, 08 de fevereiro de 2.021.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado
por WV EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada
nesta cidade de Uberlândia, MG, na Av. Anselmo Alves dos Santos nº 1066, Bairro
Santa Mônica – CEP 38.408-097, inscrita no CNPJ sob nº 14.310.990/0001-79, faz
saber que levará a público, que será realizado o LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA
MODALIDADE ELETRÔNICA através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde
os interessados deverão se habilitar com antecedência para EFETUAR LANCES
ONLINE, leilão na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1.997, na Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG,
pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta cidade, no
LOTEAMENTO CONVENCIONAL PORTAL DO VALE I, com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta
comarca, a saber:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado por
WV EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada nesta
cidade de Uberlândia, MG, na Av. Anselmo Alves dos Santos nº 1066, Bairro Santa
Mônica – CEP 38.408-097, inscrita no CNPJ sob nº 14.310.990/0001-79, faz saber que
levará a público, que será realizado o LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE
ELETRÔNICA através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados
deverão se habilitar com antecedência para EFETUAR LANCES ONLINE, leilão na
forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, na Avenida Suíça n°
30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o
seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL PORTAL
DO VALE I, com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o.
Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

LOTE
26

QUADRA
04

ÁREA

MATRÍCULA

260,00 m²

196.950

LANÇO MÍNIMO LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO
2º LEILÃO
R$ 134.384,79

R$ 162.212,41

LOTE
11

QUADRA
05

ÁREA

MATRÍCULA

260,00 m²

196.962

LANÇO MÍNIMO LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO
2º LEILÃO
R$ 138.517,24

R$ 134.122,33

1ª PRAÇA: DIA:18 DE FEVEREIRO DE 2021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS COM TÉRMINOS ÀS 11:00 HORAS
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ
REALIZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO,
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS COM TÉRMINOS ÀS 11:00 HORAS
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as
despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

1ª PRAÇA: DIA: 19 DE FEVEREIRO DE 2021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS COM TÉRMINOS ÀS 11:00 HORAS
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALIZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, DESDE QUE
NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO
IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA: 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS COM TÉRMINOS ÀS 11:00 HORAS
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as
despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 09 de fevereiro de 2.021.

Uberlândia, 09 de fevereiro de 2.021.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613
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Confederação Brasileira de
Judô (CBJ) convocou 15 atletas

Judocas seguem de olho
no Grand Slam de Tel Aviv
|

BRASILEIROS PARTICIPAM DE EVENTO EM ISRAEL ENTRE 18 E 20 DE FEVEREIRO

 AGÊNCIA BRASIL

A

seleção brasileira de
judô embarca no domingo (13) para Israel, onde
acontecerá o Grand Slam de
Tel Aviv, entre os dias 18 e 20
de fevereiro. Foram convocados pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) 15 atletas.
Nas chaves masculinas, a
equipe nacional contará com
dobradinhas no 60kg, 73kg e
81kg: Phelipe Pelim e Allan Kuwabara, no ligeiro; David Lima
e Eduardo Katsuhiro, no leve;
e João Macedo e Victor Penalber, no meio-médio. Fecham a
equipe Rafael Macedo (90kg),
Leonardo Gonçalves (100kg) e
Willian Lima (66kg).
Em janeiro, o Brasil fechou a

participação no Master de Doha
sem medalhas. Para reverter
esse resultado e tentar voltar
ao pódio, a equipe passou por
dez dias de concentração em
Pindamonhangaba, no interior
de São Paulo, entre os dias 25
de janeiro a 3 de fevereiro. “A
gente teve algumas mudanças
nos treinos após os resultados
do Masters e os treinadores
conseguiram montar um treinamento melhor para que a
gente consiga desempenhar
um resultado melhor nas próximas competições”, ponderou o
campeão mundial júnior, Willian
Lima, ao site da Confederação
Brasileira de Judô. “Contamos
também com a presença do
Leandro Guilheiro e do João
Derly, que são grandes ídolos, que conseguiram agregar

muito nesse treinamento com
coisas que a gente precisava
ouvir, não só na parte técnica,
mas de motivacional também.”
Já no time feminino, a única
categoria com mais de uma
atleta será o peso Leve (57kg),
com Ketelyn Nascimento e
Jéssica Pereira. Elas terão
a companhia das experientes Eleudis Valentim (52kg),
Ketleyn Quadros (63kg), Maria
Portela (70kg) e Maria Suelen
Altheman (+78kg). Atual número três do ranking mundial
no peso pesado feminino e
com a experiência de três ciclos olímpicos com a seleção,
Suelen sabe da importância
das próximas competições. “É
um Grand Slam e agora não
tem mais competição fraca.
Todas estão muito fortes. E o

fato de podermos estar vindo
sempre à Pinda treinar está
nos ajudando muito a nos
preparar. Agora é uma competição de cada vez. A gente
nem tem certeza se as outras
competições vão acontecer,
por que tem muitas fronteiras
fechadas. Então, é participar
como se fosse a última para
Tóquio”, projeta.
O Grand Slam de Tel Aviv é
a segunda etapa do calendário
internacional da Federação
Internacional de Judô (FIJ)
em 2021. O Circuito Mundial
tem outros quatro Grand Slam
previstos (Tashkent, Antalya,
Tbilisi e Paris), além de um
Campeonato Pan-Americano
e do Campeonato Mundial, que
fechará a classificação para
Tóquio, em junho.
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FUTEBOL

CBF faz sorteio de mandos

de campo da Copa Verde
|

SEMIFINAL DA COMPETIÇÃO TERÁ CLÁSSICO ENTRE EQUIPES DE MANAUS E REMO

 AGÊNCIA BRASIL

A

Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
sorteou, na terça-feira
(9), os mandos de campo das
semifinais e da final da edição
2020 da Copa Verde.
Conforme o sorteio, Remo
e Brasiliense serão mandantes
no segundo jogo nos confrontos contra Manaus e Vila Nova,
respectivamente. O primeiro
jogo da fase semifinal, entre
Manaus e Remo, acontecerá
nesta sexta-feira (12), a partir

das 17h (horário de Brasília),
na Arena da Amazônia. Já
o duelo inicial entre o Brasiliense e o Vila Nova será no
domingo (14), a partir das 16h,
no estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga.
Os dois confrontos de volta
vão acontecer no dia 20 de
fevereiro, quando o Remo
receberá o Manaus no Mangueirão, a partir das 16h, e o
Vila Nova visitará o Brasiliense
no estádio Boca do Jacaré, a
partir das 15h30.
Também de acordo com
o sorteio, quem avançar no

duelo entre Remo e Manaus
terá o mando de campo da
segunda partida da final. No
último domingo (7), o Remo
se classificou ao eliminar o
Independente-PA nos pênaltis, após perder por 3 a 1 no
tempo normal (na partida de
ida, o Remo venceu por 2 a
0). No mesmo dia, o Manaus
bateu o Paysandu por 2 a
1 e o Brasiliense superou o
Atlético-GO por 3 a 1. Manaus
e Brasiliense avançaram. Na
última segunda-feira (8), o Vila
Nova derrotou o Cuiabá por 3
a 0 e também se garantiu nas

semifinais.
A competição reúne clubes
das regiões Norte e CentroOeste e do Espírito Santo e
dá ao campeão vaga direta à
terceira fase da Copa do Brasil
de 2021, o que garante uma
premiação de R$ 1,5 milhão.
Paysandu e Cuiabá, com dois
títulos, são os maiores vencedores do torneio, que também
já foi conquistado por Brasília
e Luverdense-MT. Portanto, a
edição 2020 da Copa Verde,
que tem Remo, Brasiliense,
Manaus e Vila Nova nas semifinais, terá um campeão inédito.
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CLASSIFICADOS
IMÓVEIS
VENDA
APARTAMENTO
JARDIM PATRÍCIA – Vendo um apto de
78m² no 1º andar 204, no Condomínio
Morada do Bosque localizado na Av. do
Óleo ,361. Com 3/4, sendo 1 suíte, com
2 quartos armários embutidos, banheiro social, com box nos dois banheiros,
sala com sacada com uma boa vista, cozinha com armários e área de serviço,
condomínio R$196,00, valor do apto R $
186.500,00. Contato Rogério 34 998703434/ 34 99102-6385.
CASAS
JARDIM HOLANDA - vendo uma casa 3/4,
duas suítes, sala ampla, cozinha, área de
serviços ampla, 1 cômodo de despejo.
Valor R$ 480.000,00. Tratar com Gledes
34 99663-1321/ 34 99154-3601.
LARANJEIRAS - vendo 2 casas em um
terreno de 250m² , sendo cada uma
com 2/4, sala, cozinha, banheiro e área
de serviço e quintal. Localizada na Rua
Congresso ,640. Não ﬁnancia. Valor R$
160.000,00. Tratar 34 99879-0979 / 34
99214-6810.
TERRENOS
JARDIM IPANEMA - Ótimo para Construtor! Vendo ótimo lote no Asfalto. Próximo
ao Aeroporto, 307m². POR APENAS R$

CLASSIFICADOS | 13

09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021

75.000,00 à vista. (3211-0216/999788098/99688-0216) Avelar Imóveis - Creci MGJ5925
MORADA NOVA - Oportunidade. Vendo
terreno 250m, desmembrado, ﬁnanciamento direto com Avelar Imóveis. Entrada R$5.280,00 + 180X R$570,00 (iniciais).
(3211-0216/99978-8098/99688-0216)
- Creci MGJ5925.
MORADA NOVA - Vendo Lote Bem Localizado, Área de 20x50. Por apenas
R$
60.000,00
(3211-0216/999788098/99688-0216) Avelar Imóveis - Creci MGJ5925.
CANAÃ - Ótimo para Construtor! Vendo
ótimo lote de esquina. Financiamento
direto com a Imobiliária. Entrada de apenas R$ 9.280,00 + 180 Parcelas Iniciais
de R$ 1.002,00 ou R$ 92.800,00 à vista.
(3211-0216/99978-8098/99688-0216)
Avelar Imóveis - Creci MGJ5925
OPORTUNIDADE
AUXILIAR DE MONTAGEM E SERRALHERIA - Necessário saber soldar em eletrodo.
Currículo para Av. Cesário Crosara 2469
Roosevelt.
AUXILIAR ELETRICISTA -Precisa-se de
Auxiliar de eletricista. Desejável CNH B e
curso na área elétrica. Currículo para Av.
Cesário Crosara 2469 Roosevelt
ELETRICISTA MONTADOR – Precisa-se Eletricista montador industrial, desejável CNH
B e NR 10. Currículo na Av. Cesário Crosara
2469 Roosevelt.
FUNILEIRO/LANTERNEIRO - Contratação
Imediata! Função: Lanternagem, Alinhamento e solda MIG em veículos. Salário
compatível com o cargo, requisitos: Experiência comprovada. Empresa: Mascarello

IMÓVEIS EM CAPINÓPOLIS/MG
Edificação coml. e casa 306m² a.c., 622m² a.t., Av. 1º de Agosto c/ R. Belo Horizonte, 120,
B. São João. Inicial R$ 132.000,00. (PARCELÁVEL)
Sítio 58ha, c/ casas, barracões e curral p/ gado, Sítio Planalto, Faz. dos Baús, Rod. MG-181.
Inicial R$ 810.000,00. (PARCELÁVEL)
leiloesjudiciaismgnorte.com.br | 0800-707-9272

DR. MATHEUS SILVESTRE MINUCCI

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
- Cirurgias hospitalares e em consultório
- Cirurgia Ortognática
- Cirurgias de fraturas, tumores e reconstruções
de face
- Cirurgias da Articulação Temporomandibular
- Extrações dentárias (sisos, supranumerários
dent comuns)
e dentes
CIRURGIÃO-DENTISTA
Cirur
- Cirurgia
para tracionamento dentário
CRO 47151
Implantodontia
- Implantes dentários
• ESPECIALISTA EM CIRURGIA E
- Enxertos ósseos e gengivais
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
- Prótese sobre implante
• ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA
- Manutenção em implantes
DTM e Dor Orofacial
• DTM E DOR OROFACIAL
- Bruxismo e apertamento dentário
• HARMONIZAÇÃO FACIAL
- Disfunções da Articulação Temporomandibular
- Dores na região de cabeça e pescoço
Harmonização Facial
CONSULTAS:
- Toxina Botulínica (Botox)
34 3231-9299
- Preenchimento Facial
34 99686-7447
- Fios de PDO
- Lipo Enzimática de Papada
Av. Getúlio Vargas, 1695.
- Cirurgias estéticas (lip lifting, bichectomia,
Centro - Uberlândia/MG
fechamento de base do nariz)

Cabines. Contato 34 3213-9795/34 992110292 rh@mascarellocabines.com
LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO-Contratação Imediata! Função: Fabricar cabines
e recuperar peças de ﬁbra. Requisitos: Experiência comprovada, salário compatível
com o cargo. Empresa: Mascarello Cabines. Contato 34 3213-9795/ 34 992110292 rh@mascarellocabines.com
MONTADOR AUTOMOTIVO – Contratação
Imediata! Função: Desmontar e montar cabines de caminhões. Requisitos: experiência comprovada, salário compatível com o
cargo. Empresa: Mascarello Cabines. Contato 34 3213-9795/34 99211-0292 rh@
mascarellocabines.com
PREPARADOR/PINTOR AUTOMOTIVO Contratação Imediata! Função: Aplicar

massa, fundo PU e lixamento. Salário
compatível com o cargo, requisitos: Experiência comprovada. Empresa: Mascarello
Cabines. Contato 34 3213-9795/34 992110292 rh@mascarellocabines.com
PROJETISTA ELÉTRICO- Precisa- se Projetista elétrico, Curso técnico eletrotécnica
ou superior, Autocad avançado e pacote
oﬃce Word/Excel. Currículo na Av. Cesário
Crosara 2469 Roosevelt.
SOLDADOR SERRALHEIRO - Precisa- se
Soldador /Serralheiro. Boa experiência
em Solda Eletrodo e Tig (INOX). Currículo
na Av. Cesário Crosara 2469 Roosevelt

ESTAMOS CONTRATANDO!

Os Postos Eldorado, é um grupo que está
sempre em busca de pessoas comprometidas
com a qualidade na prestação de serviços em
todos os setores. Por isso estamos contratando profissionais qualificados para as seguintes
funções:
- Administrativo;
- Gerente de Pista;
- Frentista Vendedor;

- Troca de óleo;
- Caixa;
- e outros.

Envie seu currículo para o email:
POSTOPALMASUDI@OUTLOOK.COM

QUINTA-FEIRA

14 | DIVERSÃO & ARTE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

11 DE FEVEREIRO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

CULTURA

Estado cria comissão para
monitorar setor de eventos
|

GRUPO DEFINIRÁ DIRETRIZES PARA A RETOMADA DE ATIVIDADES EM MINAS
RAFAEL MOTTA

 DA REDAÇÃO

A

Secretaria de Estado
de Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult)
publicou, no Diário Oficial do
Estado de terça-feira (9), uma
nova resolução. O texto regulamenta a criação da Comissão
de monitoramento do setor de
eventos a partir das orientações
do Plano Minas Consciente.
Ficam a cargo do Grupo de
Trabalho constituído, também,
as diretrizes e orientações para
o retorno seguro e protocolar
do setor.
No âmbito da pandemia de
covid-19 em Minas Gerais caberá à Comissão de monitoramento do setor de eventos elaborar
proposições para apreciação da
equipe do Plano Minas Consciente, propor ações para a retomada segura das atividades do
setor de eventos e acompanhar
a implementação das ações
propostas para o segmento,
tendo, como guia, as determinações do Minas Consciente.
Como Uberlândia não segue as
diretrizes do programa estadual,
o monitoramento do setor na
cidade não cabe à Secult.
A Comissão de monitoramento é formada pelo secretário
de Estado Adjunto de Cultura
e Turismo, Bernardo Silviano
Brandão Vianna, que também
ocupará o cargo de presidente
da comissão; pela superintendente de Marketing Turístico da
Secult e subsecretária interina
de Turismo, Fernanda Fonseca,
assumindo também a função
de secretária executiva da comissão; e pelo assessor-chefe
da Assessoria de Parcerias,
Gustavo Mendicino.
Para o secretário de Estado
Adjunto de Cultura e Turismo,
Bernardo Silviano Brandão,
essa iniciativa é mais uma das

Comissão acompanhará a
implementação das ações propostas
para o retorno das atividades culturais

várias ações do Governo de
Minas para viabilizar o retorno
seguro das atividades, tendo,
como ponto de partida, os protocolos do Minas Consciente.
“Sabemos que o momento
exige muita cautela e a autorização de retomada para
outras atividades deve ser feita
observando todos os protocolos
de saúde. Criar uma Comissão
de monitoramento é um passo
muito acertado para que, juntos,
possamos estudar, avaliar e propor as soluções mais seguras
para a retomada dos eventos
em Minas Gerais, setor importante para a economia, geração
de emprego e renda no estado”,
pontuou o secretário adjunto.
 INTEGRANTES
Também integram a Co-

missão de monitoramento do
setor de eventos a partir das
orientações do Plano Minas
Consciente representantes
indicados pelas associações
que representam o setor de
eventos, como Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MG), Associação
Brasileira de Empresas de
Formaturas e Afins (Abeform),
Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), Associação
Brasileira dos Promotores de
Eventos (Abrape-MG) e Associação de Marketing Promocional (Ampro).
Fazem parte do grupo, também, a Associação Mineira
de Eventos e Entretenimento (AMEE), Belo Horizonte
Convention & Visitors Bureau
(BHCVB), Sindicato das Empresas de Promoção, Organi-

zação e Montagem de Feiras
Congressos e Eventos de MG
(Sindiprom-MG), Sindicato
Intermunicipal das Empresas
de Buffet de Minas Gerais (Sindbufê-MG) e União Brasileira
dos Promotores de Feiras e
Eventos de Negócios (Ubrafe).
Novos integrantes poderão
ser convocados para subsidiar
tecnicamente as discussões e
a elaboração dos trabalhos da
Comissão de monitoramento, e
os encontros serão realizados
de acordo com as demandas
definidas pelo presidente. A
Resolução Secult nº 31 também determina o encerramento
das atividades da Comissão,
que se dará ao fim da situação
de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto
NE nº 113, de 12 de março de
2020.

QUINTA-FEIRA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

11 DE FEVEREIRO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

Ivone Gomes de Assis
Escritora
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Indivíduos
Outro dia, lendo Mario Sergio Cortella, em “Qual é a tua
obra? inquietações propositivas sobre gestão, liderança
e ética” (Vozes, 2017), à página 33, deparei-me com um
questionamento sobre o que
é fundamental/essencial, cujo
capítulo é: “Fundamental é
chegar ao essencial: Contar
com mecanismos de reconhecimento é sinal de inteligência
estratégica”. Embora pareça
algo óbvio, não é. Porque
estamos sempre correndo em
busca de qualquer coisa, e
nem sempre esta coisa vale
a pena. Sem contar as muitas
oportunidades perdidas por
falta de gestão ou, citando o
escritor Cortella, por falta de
“inteligência estratégica”. No
processo ganha-ganha, nem
sempre estamos falando de
finanças, há ganhos maiores
que a pífia moeda.
Cortella escreve: “Por que
eu preciso morar em grandes
cidades, viver desesperado
dentro de um carro para lá e
para cá, restringir imensamente
meu tempo de convivência com
as pessoas de que eu gosto,
reduzir o meu ócio criativo para
ficar num lugar onde vão me
oferecer apenas e tão-somente
dinheiro?”
Aqui o autor, acertadamente, coloca em xeque o conceito de prioridade. Uma velha
máxima diz: “Dinheiro não traz
felicidade”. Poderia ser, dinheiro não traz qualquer outra
coisa, mas, não, é felicidade,
porque a felicidade é essencial. A felicidade, sabemos,
não vem em pacotes, bônus,
email... ela é um sentimento
de contentamento para o qual
não há substitutos. Quando se
é feliz, o entorno fica mais leve.
A felicidade rejuvenesce, cura,
embeleza, propicia oportunidades. A felicidade mora dentro
de cada um, mas também ela
se esconde dentro de cada um.
É preciso encontrá-la e alimentá-la, do contrário ela morre.
Ainda citando Cortella, ele
escreve: “[...] sem dinheiro não
se vive. Sim, sem dinheiro não

se vive, mas só com dinheiro
não se vive. Há uma mudança
em curso no mundo do trabalho”. Mais vale um abraço, que
um diamante de mau grado. O
dinheiro é fundamental para
a aquisição de coisas, mas o
essencial vai além das coisas.
Quando assistimos ao noticiário, ficamos estarrecidos
diante da liquidez humana. A
humanidade tem se esquecido do essencial para se viver,
como isso, uma brutalidade
tem se levantado e ganhado
voz, de modo que a intolerância
se fortalece em todos os setores e, não havendo um surto
de consciência, em breve será
um risco ações simples como
até mesmo atravessar uma

rua, ou ocupar uma vaga de
estacionamento, ou pegar filas
para concorrer a vagas.
Como muito bem escreveu
Ferreira Gullar e, hodiernamente, Bosco de Lima, “Não há
vagas”, não há vagas para as
pessoas de bem, porque uma
minoria tem gritado tanto suas
insanidades, que até parece
ser a maioria, mas não é.
Pode até ser fundamental
cada um levantar suas bandeiras e suas verdades, mas
o essencial é que todos lutem
pelo objetivo maior que atenda
o todo, não como tolos e néscios, mas como pensadores
e gestores, porque pensar o
propósito em vez de pensar o
indivíduo é criar planos de ação

para um sistema que atenda
a humanidade. Por exemplo,
pensar a Educação, em vez de
pensar apenas na educação
dos próprios filhos; pensar a
Saúde, em vez de pensar somente na própria saúde.
Uma sociedade é feita de
ações para a sociedade e não
para o indivíduo, por outro lado,
o indivíduo que não se realiza
e não se prioriza, torna-se um
inimigo de si. Então, o raciocínio é simples: desnude-se das
ações tóxicas e faça o melhor
por si, e assim estará fazendo o melhor pela sociedade.
Quando agimos bem, agimos
para o todo, no presente e na
posteridade. A história é feito
pelos indivíduos.
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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
Congregação
religiosa da qual
Martin Luther King
fazia parte

Teoria de
origem
da vida
Composto
orgânico
pertencente ao
grupo dos
alcóois
Alugado
novamente
(o imóvel)

Criar;
Peças que
produzir formam a
Sociedade cota de
malha
secreta

Seu relacionamento com crianças e jovens
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não
combina com você.

TOURO

20 DE ABRIL |
20 DE MAIO

21 DE MAIO |
20 DE JUNHO

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

Duas (?),
município
fluminense

CÂNCER
A 4a vogal
A (?) e
blusa,
moda na
pintura de
carros na
década
de 1950

Formato
do esquadro de
pedreiro

Tripulante
de avião
ou helicóptero

21 DE JUNHO |
22 DE JULHO

Não tente ser algo que você não é. Seja verdadeiro, sem falsos pretextos. Você será capaz
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente a
você pelas pessoas ao seu redor.

LEÃO

23 DE JULHO |
22 DE AGOSTO

Você sente que está chegando perto da verdade. Declare sua posição sem hesitação, mas
sem ser agressivo.

Ritmo
musical
eletrônico

VIRGEM
(?) magna,
evento
inaugural
de cursos

Tipo de
restaurante
português

23 DE AGOSTO |
22 DE SETEMBRO

Você vai perceber que estava certo de ser insistente com uma pessoa em particular.

Também,
em inglês

LIBRA

Plural de
modéstia
(Gram.)

23 DE SETEMBRO |
22 DE OUTUBRO

Se você se prender aos seus valores, você terá
o melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance.

Coronel
(abrev.)

ESCORPIÃO

Nosso,
em inglês
Estado
dos EUA

23 DE OUTUBRO |
21 DE NOVEMBRO

Você vai ter pouca paciência com caminhos já
trilhados. Não force as coisas, mas dê uma trégua a sua vida cotidiana.

A (?)
aberto:
ao ar livre

SAGITÁRIO

País
insular de
capital La
Valeta

3/our — too. 6/ioruba — trance. 8/glicerol — necrosar. 9/biogênese — sodalício.

58

Solução
B I
G
R
E
J
N A
B
A
T
I
N
O S
T
A

O G
L I
E L
B
O E
I R
T
R O
U B
O R
A
O G
B A

E N
C E
O C
A R
O
S
R A
R
A
U B
L A
A
M

G
E S
R O
A D
R A
L
A I
N C
I
T O
A
S C
C E
A L

T

A

A
E
R
O
N
A
U
E
L
O
S

BANCO

21 DE MARÇO |
19 DE ABRIL

GÊMEOS

Idioma
dos rituais
do Candomblé

Veste
símbolo
do cargo
do juiz
Apêndice
de absorventes
femininos

ÁRIES

Você estará mais sério do que o habitual, o que
poderia ser interpretado como mau humor, por
isso fique aberto a outras pessoas.

(?) Pesci,
ator de
"Cassino"

(?) de
Tefé, caricaturista
brasileira
Armação
de óculos
Instrumento
de sopro

© Revistas COQUETEL

Risco do ferimento
Autor principal da telenovela "Babilônia", grave em uma extreBrado da da Globo Repercute midade
(2015)
tourada
(o som) do corpo

www.meu-horoscopo-do-dia.com

22 DE NOVEMBRO |
21 DE DEZEMBRO

Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras pessoas entrem
na sua vida.

CAPRICÓRNIO

22 DE DEZEMBRO |
19 DE JANEIRO

Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se
sinta culpado por fazê-lo, caso contrário pode
se sentir esgotado.

AQUÁRIO

20 DE JANEIRO |
18 DE FEVEREIRO

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito
interessantes e há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do
estresse.

PEIXES

19 DE FEVEREIRO
| 20 DE MARÇO

Você já colocou uma barreira muito alta. Você
deve confiar em você mesmo para alcançar
seus objetivos, você vai vencer um obstáculo.

