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Governador ressalta a essencialidade 
dos supermercados no atendimento 

à população durante reunião com 
empresários do setor

 

Pesquisadores avaliam efeitos de 
treinamentos físicos no metabolismo de 
mulheres diabéticas após a menopausa

Antonieta Francisco Bal-
bino Candido, 63 anos, esta-
va com peso acima do ideal, 
dificuldades para controlar a 
diabetes e a pressão arterial, 
sentia fortes dores nas cos-
tas e nos pés e apresentava 
um quadro depressivo quan-
do foi convidada a participar 
de uma pesquisa realizada 
no Programa de Pós-Gradu-
ação em Ciências da Saúde 
da Universidade Federal de 
Lavras para avaliar o efeito 
de treinamentos físicos no 
metabolismo e na qualidade 
de vida de mulheres com dia-
betes após a menopausa.

O estado em que An-
tonieta se encontrava é 
comum em mulheres nessa 
fase da vida. “A redução da 
produção dos hormônios 
femininos, combinada com 

uma alimentação inadequa-
da e com o sedentarismo, 
dificultam o controle da 
glicemia, do colesterol e da 
pressão arterial. Além dis-
so, distúrbios emocionais, 
como ansiedade e depres-
são, podem ser agravados 
nessa fase da mulher, re-
duzindo sua qualidade de 
vida”, explica a professora 
do Departamento de Saú-
de Aline Carvalho Pereira, 
coordenadora da pesquisa 
junto com a professora 
Nathália Maria Resende, 
do Departamento de Edu-
cação Física.

O primeiro estudo foi re-
alizado em duas etapas. Na 
primeira, mulheres na pós-
menopausa, com diabetes 
mellitus tipo 2 (forma mais 
comum da doença) e idade 

Produtiva, com troca de 
ideias e alinhamentos de con-
dutas. Foi assim a reunião 
por videoconferência do go-
vernador Romeu Zema com 
empresários supermercadis-
tas representados pelo presi-
dente da Associação Mineira 
de Supermercados (AMIS), 
Alexandre Poni, na tarde 
dessa quinta-feira (25).

 Na oportunidade, foram 
expostas ao governador 
as preocupações do setor, 
principalmente no que se 
refere às restrições impos-
tas por alguns prefeitos em 
relação ao funcionamento 

das lojas, com limitação de 
horários e fechamento em 
alguns dias da semana. 
Não reconhecendo, as-
sim, a essencialidade dos 
supermercados no papel 
de abastecer a população 
diariamente. Medidas que 
nem mesmo a Onda Roxa, 
a mais restritiva do Minas 
Consciente, impõe.

 Essas decisões, além 
de prejudicar o consumidor 
na sua escolha de horários 
de compras, podem levar à 
perda de produtos in natura/
perecíveis que compõem 
uma grande parte do mix 

dos supermercados. “O 
setor é essencial, mas gos-
taríamos de ser tratados 
como essenciais”, ressalta 
o presidente da AMIS.  

 Alexandre Poni disse 
que conta com o apoio do 
governador, que tem forte 
representatividade e bom 
relacionamento com os pre-
feitos, para unir forças com 
o setor e conscientizar os 
executivos municipais da 
importância de não restringir, 
de não fechar os supermer-
cados, sob pena de o abas-
tecimento das famílias. 

entre 47 e 65 anos respon-
deram a questionários para 
avaliar a qualidade de vida, 
aptidão e nível de atividade fí-
sica. Participaram dessa fase 
inicial 98 mulheres cadastra-
das em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Lavras.

Entre essas mulheres, 
foram selecionadas aque-
las com amenorreia (au-

sência de menstruação) 
há no mínimo 12 meses 
consecutivos, que não pra-
ticavam atividades físicas, 
mas estavam aptas para 
a prática e possuíam in-
teresse e disponibilidade 
para participar dos treina-
mentos físicos associados 
à pesquisa.

Entre as mulheres, foram selecionadas aquelas com amenorreia há no míni-
mo 12 meses consecutivos, que não praticavam atividades físicas
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Orientado pela Emater-MG, ele investiu em fruticultura irrigada. A mudança foi 
possível por meio do um projeto piloto desenvolvido pela empresa e a Agência 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater)

Produtor do Vale do Jequitinhonha 
investe em Fruticultura Irrigada 

com apoio da Emater-MG e Anater

A propriedade de Vanderlan 
Dias tem 7,5 hectares. No local, 
ele mantinha um rebanho com 
seis animais, uma horta e um 
pequeno pomar com mamão e 
banana. Tudo desenvolvido de 
forma bem rústica, sem adoção 
de tecnologias apropriadas para 
as atividades. 

Após o produtor ser sele-
cionado para integrar o projeto 
piloto, os técnicos da Emater-MG 
elaboraram um novo planejamen-
to de produção para a proprieda-
de. Com isso, a área destinada 
à fruticultura foi ampliada, com 
recursos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). 

O principal foco foi aumentar a 
produção de banana, que passou 
a ocupar 2 hectares. As áreas 
destinadas ao cultivo de mamão 
e de hortaliças foram mantidas. 
Com relação à pecuária de corte, 
a decisão foi finalizar a atividade. 
“Para conseguir algum retorno 
com a pecuária, eu teria de gastar 
muito. Seria complicado”, conta o 
produtor. 

“A inovação foi a utilização de 
irrigação de alta tecnologia por 
micro aspersão automatizada, 
fertirrigação e uso de mudas clo-
nadas da variedade prata-anã. A 
adoção das tecnologias mencio-
nadas foram fundamentais para 
atingir os resultados esperados 
pelo agricultor”, relata o técnico 
da Emater-MG, Mílvio Cardoso 
Laranjeira.

As inovações implementadas 
proporcionaram melhorias no sis-
tema de produção. Em média, a 
propriedade produz 25 toneladas 
de banana por hectare. Tudo ven-
dido no mercado local de Alme-
nara. Além disso, Vanderlan Dias 

comercializa seus produtos na 
feira livre da cidade e por meio do 
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) e o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA). 
“Está melhor do que a pecuária. 
O retorno está sendo bom, está 
dando para pagar as contas. 
Continuando assim, eu pretendo 
investir mais na fruticultura”. 

Atualmente, em Almenara, 20 
famílias de agricultores familiares 
participam do projeto piloto. Des-
taque para o desenvolvimento 
de projetos de horticultura e 
fruticultura.

Projeto Piloto
A parceria entre Anater e 

Emater-MG busca viabilizar 
projetos produtivos em quatro 
regiões de Minas Gerais e com-
partilhar conhecimentos agrope-
cuários. A iniciativa beneficia 100 
municípios das regiões Norte, 

Nordeste, Leste e Central. Pelo 
acordo, a Emater-MG, vinculada 
à Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (Seapa), e os Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS) são 
responsáveis pela seleção e ca-
dastramento dos agricultores. 

Os técnicos prestam assistên-
cia técnica coletiva e individual, 
realizam o diagnóstico das pro-
priedades, além de coordenarem 
a implantação de unidades de 
referência (UR). Nessas uni-
dades são desenvolvidos os 
projetos produtivos elaborados 
pela Emater-MG, de acordo com 
as possibilidades e objetivos dos 
produtores. 

São as mais diversas ativida-
des, que visam a geração de ren-
da e uma produção sustentável. 
As unidades são implantadas em 
uma área cedida pelo produtor 

em sua propriedade. 

MelhorAção
A ação desenvolvida por ex-

tensionistas da Emater na pro-
priedade de Vanderlan Dias foi 
uma das vencedoras regionais 
do prêmio MelhorInovação 2020. 
Os autores do projeto são da uni-
dade regional da Emater-MG de 
Almenara: Milena Oliveira Ângelo 
e Mílvio Cardoso Laranjeira. 

A iniciativa da Emater-MG 
tem como objetivo reconhecer e 
disseminar, interna e externamen-
te, ações e projetos inovadores 
que tenham obtido resultados 
relevantes para a empresa ou 
para os clientes da Emater-MG, 
tendo ainda como perspectiva a 
ampliação dos conhecimentos dos 
colaboradores nas ações de assis-
tência técnica e extensão rural.

Assessoria de Comunicação 
Emater-MG.

As organizações que mais conhe-
cem a realidade de comunidades 
vulneráveis no Brasil se uniram 
em uma iniciativa conjunta contra 
a fome. CUFA (Central Única das 
Favelas), Gerando Falcões e Frente 
Nacional Antirracista acabam de 
lançar o movimento Panela Cheia - 
http://www.panelacheiasalva.com.
br/ -, que pretende arrecadar recur-
sos para a compra de 2 milhões de 
cestas básicas para distribuição em 
todo o país. A iniciativa ainda conta 
com apoio do UniãoSP e coopera-
ção da UNESCO. 

O Panela Cheia chega em um 
momento de extrema gravidade. 
Com a pandemia do novo Corona-
vírus levando a milhares de mortes 
diárias, os impactos econômicos e 
sociais fizeram com que a fome se 
alastrasse ainda mais pelo país. 
Pesquisa do Data Favela (parceria 
da CUFA com o Instituto Locomo-
tiva) aponta que quase 7 em cada 
dez (68%) pessoas que vivem em 
comunidades no Brasil tiveram piora 
em sua alimentação em 2021. A mé-
dia de refeições diárias nestes locais 
é de menos de duas (1,9) e 68% dos 
moradores afirmam que, ao longo 
de 15 dias, em ao menos um faltou 
dinheiro para comprar comida. Por 
dados alarmantes como estes, a 
mensagem da campanha é clara: 
“Fome mata. Panela cheia salva”. 

A meta de 2 milhões de cestas 
básicas pretende ajudar a encher 
milhões de panelas de famílias pelo 
Brasil. Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), 
em setembro de 2020, 10 milhões de 
pessoas estavam em situação de “in-
segurança alimentar grave”, ou seja, 

fome. “Este número é bem pior hoje 
em dia. Estamos chegando perto de 
uma calamidade porque a pandemia 
fez piorar ainda mais uma situação 
que já era gravíssima. A sociedade 
precisa ter visibilidade disso e agir 
rapidamente”, afirma Preto Zezé, 
presidente global da CUFA. 

Parte da Frente Nacional Antir-
racista, Karla Pereira lembra que 
a maior parte dessa população é 
negra. “É importante lembrar que 
a maioria dessas pessoas é negra 
e deixá-las sozinha não é uma 
opção. A Frente Nacional Antirra-
cista se uniu à iniciativa porque é 
fundamental que essas pessoas 
recebam assistência o mais rápido 
possível”, explica. 

Para Eduardo Lyra, fundador e 
CEO da Gerando Falcões, é so-
mente com a junção de forças que 
a situação pode melhorar. “Duas 
organizações da favela estão se 
unindo em uma só campanha, 
com apoio de entidades sérias e 
importantes. Mas precisamos de 
toda a sociedade sensível ao tema 
e trabalhando junta para solucionar 
o problema da fome. É desespera-
dor ver tanta mãe de família sem 
comida em casa”, disse. 

No site http://www.panelacheia-
salva.com.br/ será possível co-
nhecer mais sobre a campanha e 
selecionar a instituição para qual 
a pessoa gostaria de fazer uma 
doação: CUFA (projeto Mães da 
Favela), Gerando Falcões (projeto 
Corona no Paredão) ou Frente 
Nacional Antirracista. Em ambas o 
valor arrecadado será utilizado para 
a compra de cestas básicas físicas 
ou digitais e que serão distribuídas 

CUFA, Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista 
se unem em campanha nacional contra a fome 

pelas instituições às comunidades. 
A campanha, com abrangência 

nacional, foi criada pela agência 
Africa, que assina todas as peças 
de mobilização social e o clipe 
da música-tema produzida por 
Simoninha e Jair Oliveira. O jingle 
foi criado para dar visibilidade ao 
problema da fome e convocar todos 
para a ação por meio do Movimento 
Panela Cheia. Alcione, Péricles, 
Fernanda Abreu, Maria Rita, Naiara 
Azevedo, Carlinhos Brown, Dudu 
Nobre, Zeca Pagodinho, Lexa e 
Vanessa da Mata gravaram par-
ticipações especialíssimas, sem 
qualquer cachê. 

“A Africa é uma agência que 
entende que a criatividade e a 
comunicação são fundamentais no 
diálogo, na conversa e na conexão 
entre as pessoas num momento 
de total disrupção como o que 
estamos vivendo. A gente usa as 
ferramentas, a nossa capacidade, 
o nosso talento e o nosso compro-
metimento com a sociedade para 

criar, estimular e promover movi-
mentos como este. Relevância é 
estar fazendo o que é bom para o 
próximo”, destaca Sergio Gordilho, 
copresidente da agência Africa. 

Um dos objetivos da união de 
entidades é buscar mais participa-
ção de empresários na doação de 
cestas básicas. O UniãoSP, que em 
2020 distribuiu 620 mil cestas para 
cerca de 3 milhões de pessoas, en-
tra com a expertise de mobilização 
empresarial. “Estamos reiterando o 
nosso apoio neste momento difícil e 
ajudando quem mais precisa. Tenho 
certeza que a parceria de CUFA, 
Gerando Falcões e Frente Nacional 
Antirracista, com a UNESCO coope-
rando e o nosso apoio, vai, além de 
levar comida para inúmeras famílias, 
mostrar que este tipo de parceria é 
muito importante num momento de 
desespero social como o que es-
tamos vivendo”, finaliza Ana Maria 
Diniz, do Conselho da Península 
Participações, uma das empresas 
organizadoras do UniãoSP. 

Programa de 
Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021 

oferece 124 vagas 
para universitários

Estão abertas as inscrições para 
o Programa de Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021. A iniciativa, volta-
da à formação de profissionais que 
poderão iniciar atuação futura nos 
quadros de colaboradores como 
assistentes ou analistas da com-
panhia, é destinada a graduandos 
de diversas áreas de formação, 
que tenham previsão de concluírem 
seus cursos entre julho de 2022 e 
julho de 2023. 

Como pré-requisitos para par-
ticiparem do processo seletivo 
do Programa de Estágio 2021, 
os candidatos deverão: 

• Possuir bons conhecimentos do 
Pacote Office; 

• Cursar a graduação no perío-
do noturno para cumprir a carga 
horária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; e 

• Ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão. 

“O objetivo principal é oferecer um 
programa de desenvolvimento de 
estudantes do ensino superior que 
tenham interesse em conhecer e 
atuar no setor sucroenergético para 
ocupar inicialmente posições como 
assistentes ou analistas nas nossas 
operações das áreas da indústria, 
agrícola, administrativas e corpora-
tivas”, explica Cesar Augusto Bres-
ciani, diretor de Recursos Humanos 
da BP Bunge Bioenergia. 

Os candidatos às 124 vagas 
para as 11 unidades agroindustriais 
presentes em 5 Estados (Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e Tocantins) e o centro 
administrativo da companhia na 
cidade de São Paulo devem estar 
cursando graduação em um dos 
seguintes cursos: Bacharelado em 
Química, Administração de Em-
presas, Ciências Contábeis, Eco-
nomia, Psicologia e Engenharias 
Agronômica, Agrícola, Mecânica, 
Elétrica, Química, de Energia, de 
Produção, de Alimentos, entre ou-
tras formações superiores afins. 

“Oferecemos a todos os partici-
pantes do programa uma trilha de 
aprendizagem bastante robusta 
para que os estagiários possam 
se desenvolver nos aspectos téc-
nicos e comportamentais, além de 
garantir uma imersão profunda no 
negócio da BP Bunge Bioenergia”, 
afirma Cesar Augusto Bresciani. 

“A empresa se compromete tam-
bém a oferecer igualdade de opor-

tunidades e diversidade na seleção, 
buscando pessoas que se identi-
fiquem com o trabalho ligado ao 
campo, com as operações do setor 
de açúcar, etanol e bioenergia, com 
nossos valores, com nossa cultura 
e que também estejam dispostas 
a atuar longe dos grandes centros, 
já que é onde estão as nossas 
unidades agroindustriais”, conclui 
o diretor de RH. 

As inscrições vão até 16 de abril 
de 2021 e os estagiários aprovados 
no processo seletivo iniciarão sua 
atuação no mês de maio deste ano. 
O Programa de Desenvolvimento 
de Estagiários tem duração de um 
ano, podendo ser estendido por 
mais um ano. 

Para se inscrever, os interes-
sados devem visitar o seguinte 
endereço eletrônico: https://linktr.
ee/estagiobpbunge . 

A BP Bunge Bioenergia possui 
um centro corporativo na cidade 
de São Paulo e suas 11 unidades 
agroindustriais estão localizadas 
nos municípios de Edéia e Itum-
biara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, 
Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas 
Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pon-
tes Gestal, em São Paulo; Pedro 
Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul. 

Serviço 
Programa de Estágio BP Bun-

ge Bioenergia 2021 
O que é: 124 vagas para gradu-

andos (com perspectiva de conclu-
são de curso entre julho de 2022 e 
julho de 2023). 

Formação: nos cursos de Ba-
charelado em Química, Adminis-
tração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Economia, Psicologia 
e Engenharias Agronômica, Agrí-
cola, Mecânica, Elétrica, Química, 
de Energia, de Produção, de Ali-
mentos, entre outras formações 
superiores afins. 

Pré-requisitos: possuir bons 
conhecimentos do Pacote Office; 
cursar a graduação no período 
noturno para cumprir a carga ho-
rária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; 
e ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão.

Prazo para inscrições: até 16 
de abril de 2021. 

Informações e inscrições: ht-
tps://linktr.ee/estagiobpbunge . 

Fonte: Site - https://uniaoeucaliptotratado.com/home

Movimento Panela Cheia, que conta com apoio do UniãoSP e cooperação da UNESCO, 
busca arrecadar 2 milhões de cestas básicas 

INDÚSTRIA DE PAPÉIS PARA EMBALAGENS 
IRMÃOS SIQUERIA LTDA., por determinação do Con-
selho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna 
público que solicitou por meio do Processo Administra-
tivo nº 00012/1985/018/2015, Renovação da Licença 
de Operação, para Fabricação de papel, cartolina, 
cartão e polpa moldada, utilizando celulose e/ou papel 
reciclado como matéria-prima, localizada na Rua Ve-
reador Clementino J. Siqueira, nº 1601 – Pinheirinhos, 
no município de Passa Quatro-MG.
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Regional Governador ressalta a essencialidade 
dos supermercados no atendimento 

à população durante reunião com 
empresários do setor

 

Gerais

Produtiva, com troca de 
ideias e alinhamentos de 
condutas. Foi assim a reunião 
por videoconferência do go-
vernador Romeu Zema com 
empresários supermercadis-
tas representados pelo presi-
dente da Associação Mineira 
de Supermercados (AMIS), 
Alexandre Poni, na tarde 
dessa quinta-feira (25).

 Na oportunidade, foram 
expostas ao governador as 
preocupações do setor, prin-
cipalmente no que se refere 
às restrições impostas por 
alguns prefeitos em relação 
ao funcionamento das lojas, 
com limitação de horários e 
fechamento em alguns dias 
da semana. Não reconhe-
cendo, assim, a essenciali-
dade dos supermercados no 
papel de abastecer a popu-
lação diariamente. Medidas 
que nem mesmo a Onda 
Roxa, a mais restritiva do 
Minas Consciente, impõe.

 Essas decisões, além 
de prejudicar o consumidor 
na sua escolha de horários 
de compras, podem levar à 
perda de produtos in natura/
perecíveis que compõem 
uma grande parte do mix 
dos supermercados.  “O 
setor é essencial, mas gos-
taríamos de ser tratados 
como essenciais”, ressalta 
o presidente da AMIS.  

 Alexandre Poni disse que 
conta com o apoio do gover-
nador, que tem forte repre-
sentatividade e bom relacio-
namento com os prefeitos, 
para unir forças com o setor 
e conscientizar os executivos 
municipais da importância de 
não restringir, de não fechar os 
supermercados, sob pena de 
o abastecimento das famílias, 
tão essencial nesse período 
de isolamento, ficar preju-
dicado.  Poni ressalta que 
os supermercados seguem, 

desde o início, todos os pro-
tocolos de prevenção à Covid 
19 para proteção de clientes e 
colaboradores.

Outra sugestão do presi-
dente da AMIS ao governador 
é que os supermercados pos-
sam funcionar até as 22 horas 
e não às 20 horas como está 
em vigência. A Onda Roxa es-
tabelecia a redução de horário 
até o dia 31 de março. Como 
forma de contribuir, o setor não 
via grandes preocupações em 
fechar às 20h nesse período, 
mas a medida foi prorrogada 
para 4 de abril, e como algu-
mas cidades maiores estão 
fechando os supermercados 
aos domingos ou finais de 
semana, a apreensão agora 
é com o atendimento ao con-
sumidor na Semana Santa/
Páscoa. A justificativa da AMIS 
é que, com as lojas abertas 
mais tempo, podem oferecer 
horários alternativos aos clien-
tes e evitar aglomeração.

 O próprio governador lem-
brou que quando o prefeito 
fecha os supermercados ele 
traz um problema duplo para o 
município, porque leva alguns 
consumidores a fazer as com-
pras em cidades vizinhas, des-
locamento que pode elevar o 
risco de contaminação. Zema 
reconheceu a importância dos 
supermercados e ressaltou o 
seu papel no atendimento à 
população.  “O setor de super-
mercados é muito importante 
e mais ainda nesse momento, 
porque é onde as pessoas se 
sentem acolhidas”.

 O governador se mani-
festou receptivo aos pleitos 
da AMIS, mas lembrou o 
difícil período por que todos 
passam o que justificou a de-
cretação da Onda Roxa, que 
ele chamou de “uma neces-
sidade extrema” para que os 
hospitais tivessem condições 
de continuar atendendo. A 

expectativa do governo é que 
com o aumento da vacinação 
e os efeitos das medidas mais 
restritivas, dentro de um mês e 
meio a dois meses o comércio 
terá condições de funcionar 
com menos restrições. 

 
Proteção ao colaborador

 Alexandre Poni ressalta 
que os trabalhadores do 
setor, mesmo com as empre-
sas seguindo os protocolos 
e com as recomendações 
de segurança, precisam de 
uma proteção adicional, com 
a vacina. Por isso, pede ao 
governador atenção especial 
aos colaboradores de super-
mercados que também mere-
cem ser incluídos na lista de 
profissionais prioritários para 
a vacinação. “Entendemos 
a necessidade de outros 
profissionais, mas nós pre-
cisamos da vacina também. 
Os nossos funcionários estão 
no front”, justifica. 

 Ele manifestou preocupa-
ção também com a proteção 
dos trabalhadores em relação 
ao deslocamento no transpor-
te público.  A redução na oferta 
de ônibus em certos horários 

provoca aglomeração de 
passageiros e expõe os pro-
fissionais ao risco maior.

 
Participantes

 Representando o Estado, 
além do governador participa-
ram da videoconferência o se-
cretário de Estado Adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio Avelar e o 
secretário de Estado da Saú-
de, Fábio Baccheretti Vitor.

Pelo lado dos supermer-
cados, estavam o presidente 
do Conselho Diretor da AMIS, 
Alexandre Poni, na interlocu-
ção com Romeu Zema, com 
a participação de diversos 
membros do conselho diretor 
da entidade; o Presidente 
Executivo, Antônio Claret 
Nametala; Vice-Presidentes 
Regionais da AMIS e outras 
lideranças do setor em todo 
o Estado.
Departamento de Comunicação 
e Informações Estratégicas
Associação Mineira de Super-
mercados - AMIS
Telefone: 31 2122 - 0500 
www.amis.org.br - www.
facebook.com/amisasso-
ciacao 

Entre as mulheres, foram selecionadas aquelas com amenorreia há no mínimo 12 meses consecutivos, 
que não praticavam atividades físicas

binando exercícios aeróbicos (como 
correr) e de resistência (utilizando o 
próprio peso corporal, como sentar e 
levantar, agachar e levantar, empurrar 
e puxar), de média e alta intensidade, 
nos parâmetros cardiometabólicos e 
na qualidade de vida de mulheres com 
diabetes. De acordo com estudos pré-
vios, o treinamento funcional combinado 
pode ser moldado para qualquer nível 
de condicionamento físico e qualquer 
população alvo, e tem a capacidade 
de melhorar aspectos relacionados à 
execução de atividades do dia-a-dia. 
Entretanto, não há consenso quanto à 
intensidade do treinamento.

Nesse estudo, 24 mulheres volun-
tárias foram divididas em dois grupos: 
de alta e moderada intensidade, para 
a realização do treinamento funcional. 
Após oito semanas de treinamento, foi 
possível perceber que, independente da 
intensidade, a prática regular de exercí-
cios físicos pode reduzir o percentual de 
gordura corpórea, melhorar o controle 
da glicemia e da pressão arterial.

Esses efeitos ficaram visíveis para 
Judith da Conceição Marciano, 61 anos. 
Com a diabetes e a pressão arterial 
muito altas antes de participar do pro-
jeto, ela conseguiu controlá-las com o 
treinamento. O ambiente descontraído 

Gerais

tipo 2 (forma mais comum da doença) e 
idade entre 47 e 65 anos responderam 
a questionários para avaliar a qualidade 
de vida, aptidão e nível de atividade 
física. Participaram dessa fase inicial 
98 mulheres cadastradas em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de Lavras.

Entre essas mulheres, foram selecio-
nadas aquelas com amenorreia (ausência 
de menstruação) há no mínimo 12 meses 
consecutivos, que não praticavam ativi-
dades físicas, mas estavam aptas para 
a prática e possuíam interesse e disponi-
bilidade para participar dos treinamentos 
físicos associados à pesquisa.

Antes e após as oito semanas de 
intervenção pela prática de exercícios 
físicos com diferentes intensidades, as 
participantes foram submetidas a exames 
clínicos para avaliar dados como peso, 
índice de massa corporal, pressão arte-
rial, glicemia, colesterol e triglicerídeos. O 
treinamento físico foi realizado entre 2018 
e 2019, em duas UBSs de Lavras, com 
frequência de três vezes por semana e 
sessões de uma hora de duração.

A primeira dissertação sobre o tema, 
defendida por Alfredo Melhem Baruqui 
Junior, teve o objetivo de comparar o 
efeito da prática de treinamento funcio-
nal, isto é, treino que prepara o corpo 
para atividades da vida diária, com-

Antonieta Francisco Balbino Candido, 
63 anos, estava com peso acima do ide-
al, dificuldades para controlar a diabetes 
e a pressão arterial, sentia fortes dores 
nas costas e nos pés e apresentava um 
quadro depressivo quando foi convida-
da a participar de uma pesquisa reali-
zada no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Lavras para avaliar o efeito 
de treinamentos físicos no metabolismo 
e na qualidade de vida de mulheres com 
diabetes após a menopausa.

O estado em que Antonieta se en-
contrava é comum em mulheres nessa 
fase da vida. “A redução da produção 
dos hormônios femininos, combinada 
com uma alimentação inadequada 
e com o sedentarismo, dificultam o 
controle da glicemia, do colesterol e da 
pressão arterial. Além disso, distúrbios 
emocionais, como ansiedade e depres-
são, podem ser agravados nessa fase 
da mulher, reduzindo sua qualidade de 
vida”, explica a professora do Departa-
mento de Saúde Aline Carvalho Pereira, 
coordenadora da pesquisa junto com a 
professora Nathália Maria Resende, do 
Departamento de Educação Física.

O primeiro estudo foi realizado em 
duas etapas. Na primeira, mulheres na 
pós-menopausa, com diabetes mellitus 

Março Azul

    Ampliar a conscientização da 
população brasileira a respeito do 
câncer colorretal (CCR) e estimular 
a prevenção e o diagnóstico precoce 
da doença. Este é o objetivo da cam-
panha Março Azul, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva (SOBED). Para esclarecer 
os principais pontos dessa iniciativa 
- pioneira no País -, o presidente da 
entidade, Ricardo Anuar Dib, explica 
quais ações estão em andamento e 
quais as perspectivas do combate à 
doença no Brasil. 

Leia, a seguir, a íntegra da en-
trevista com o Dr.  Ricardo Anuar 
Dib:

Portal da SOBED - Em 2021, a 
SOBED decidiu coordenar a cria-
ção do mês de conscientização 
sobre o câncer colorretal (CCR) 
no Brasil. Quais ações estão pre-
vistas? 

Ricardo Dib - A SOBED está 
promovendo uma série de iniciativas 
em conjunto com outras sociedades 
de especialidades que também são, 
de algum modo, relacionadas com o 
tema. De forma geral, a campanha 
Março Azul está direcionada a ações 
assertivas de comunicação, seja 
por meio da introdução do assunto 
na grande imprensa, da utilização 
das redes sociais da SOBED e dos 
parceiros, ou da divulgação junto a 
formadores de opinião, como artistas, 
esportistas, políticos e empresários. 
Além disso, também está prevista a 
organização de um programa de ras-
treamento do CCR na cidade de Pilar, 
no estado de Alagoas, que deverá ser 
divulgado nacionalmente. De todo 
modo, o objetivo central é chamar a 
atenção da população, dos médicos 
e do Poder Público, para destacar 
a importância da prevenção desta 
doença, que tem alta prevalência na 
população brasileira. 

Portal da SOBED - Qual a re-
levância de existir um mês para 
debater assuntos relacionados a 
essa doença? 

RD - Apenas em 2020, quase 41 
mil novos casos de CCR foram es-
timados no Brasil, de acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca). 
Considerando esses números, o CCR 
já é considerado o segundo tipo de 
câncer mais frequente em mulheres e 
homens em nosso País, excluindo-se 
os casos de tumores de pele. Por isso, 
um mês específico que se relaciona ao 
CCR é fundamental, pois as atenções 
se voltam a esse problema específico. 
Com mais visibilidade, a população 
recebe mais informações sobre como 
evitar a doença e, ao mesmo tempo, 
os nossos governantes são convida-
dos a se sensibilizar e a desenvolver 
políticas públicas de prevenção. 

Portal da SOBED - Qual tem sido 
o papel da SOBED no debate acerca 
da importância do diagnóstico pre-
coce da doença? Quais ações foram 

promovidas nos últimos anos? 
RD - Há muito tempo, a SOBED 

tem trabalhado para conscientizar 
a população, os médicos e a classe 
política quanto à importância da pre-
venção, tanto através da adequação 
de atitudes pessoais - os chamados 
hábitos de vida saudáveis -, como 
também através do rastreamento. 
Neste sentido, a entidade já pro-
moveu uma série de mutirões em 
diversas cidades de várias unidades 
da federação, bem como programas 
de rastreamento de toda a população 
de algumas cidades. Além disso, fez 
contato junto ao Ministério da Saúde 
e a algumas importantes pessoas 
do Legislativo visando estimular o 
desenvolvimento de uma política 
nacional de prevenção do CCR. 

Portal da SOBED - Sabe-se que 
o CCR é um dos tumores malignos 
mais frequentes no mundo e um 
dos que mais mata. No entanto, 
ainda não há nenhum Programa 
Nacional de Prevenção de Câncer 
Colorretal. Qual o papel da SOBED 
na luta pela criação de um progra-
ma como esse? 

RD - Esse tema é prioritário para 
a SOBED e todos os nossos re-
presentantes estão empenhados 
extremamente em mobilizar agentes 
chaves do Estado para que o Brasil 
consiga desenvolver um programa 
nacional. Certamente, políticas desta 
natureza levarão a uma significativa 
redução da incidência e mortalidade 
relativas ao CCR. 

Portal da SOBED - O rastrea-
mento da doença é fundamental 
para que o paciente inicie seu 
tratamento precocemente. Quais 
são os grandes desafios para que 
as cidades/estados consigam 
fazer esse rastreamento de forma 
abrangente? 

RD - Para o desenvolvimento 
de programas de rastreamento é 
necessário que os órgãos regulado-
res da saúde pública, nos diversos 
níveis - municipal, estadual e federal 
-, entendam o grande impacto que 
estes programas têm. Entendemos 
que, quanto mais precoce o diag-
nóstico, maiores são as chances de 
cura do paciente e menores são os 
recursos financeiros gastos para o 
tratamento. 

Portal da SOBED - Qual a rele-
vância da participação ativa do 
médico endoscopista nas ativida-
des do Março Azul? 

RD - O médico endoscopista está 
totalmente envolvido no rastrea-
mento do CCR, tendo em vista que 
a colonoscopia é uma ferramenta 
indispensável para o diagnóstico e 
subsequente tratamento das lesões 
que antecedem o câncer ou até mes-
mo do câncer nas suas fases iniciais. 
Sendo assim, é preponderante a 
participação dos endoscopistas na 
divulgação destas informações e na 
orientação da população. 

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Pesquisadores avaliam efeitos de treinamentos físicos no 
metabolismo de mulheres diabéticas após a menopausa

contribuía ainda mais para a qualidade 
de vida. “Passávamos juntos horas mui-
to agradáveis. A turminha era muito boa 
e a gente se divertia bastante enquanto 
fazia os exercícios”, acrescenta.

A segunda dissertação, que está sen-
do desenvolvida por Pedro Gustavo Ma-
chado, teve o objetivo de avaliar o efeito 
do treinamento funcional combinado, em 
moderada-alta intensidade, no mesmo 
grupo de mulheres, mas por um perí-
odo de tempo maior. Um limitante para 
a realização desse estudo foi a baixa 
adesão, já que metade das participantes 
não terminaram o treinamento.

Ao final de 16 semanas, as 12 
mulheres apresentaram uma melhora 
significativa na qualidade de vida, 
destacando-se os parâmetros de ca-
pacidade funcional, estado geral de 
saúde, saúde mental e, principalmente, 
vitalidade. A pressão arterial e a glice-
mia foram controladas. O peso corporal 
não foi alterado, mas o percentual de 
gordura diminuiu.

“Saí outra pessoa”, assim Antonieta 
resume o resultado da sua experiência 
no projeto. “Emagreci 10 quilos, agora 
é mais fácil minha pressão abaixar do 
que subir, as dores que eu sentia su-
miram e a depressão passou”, conta. 
A partir de então, a prática de atividade 

física regular foi inserida em sua rotina, 
primeiro com as aulas de ginástica 
oferecidas no Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) e, durante a 
pandemia, com a realização de alguns 
exercícios em casa.

Os resultados evidenciaram que 
oito semanas de treinamento funcional 
combinado foram capazes de promover 
benefícios para a saúde de mulheres 
diabéticas na menopausa e que, após 
16 semanas, os efeitos foram ainda mais 
evidentes, justificando a importância da 
mudança no estilo de vida e a constância 
na prática de exercício físico.

Os estudos também confirmaram que a 
prática regular de exercícios físicos é uma 
importante estratégia não-farmacológica 
para prevenir complicações à saúde. “Vale 
ressaltar o baixo custo da intervenção, que 
pode ser uma estratégia eficiente para 
programas de saúde pública. 

As pesquisadoras ressaltam que 
os benefícios estão associados a 
treinos realizados sob orientação 
profissional. Alertam ainda que, antes 
de iniciar qualquer atividade física, 
pacientes com diabetes devem ser 
submetidos a avaliação médica e 
que a prática sem orientação de um 
educador físico pode levar a riscos 
de lesão muscular.

Presidente da SOBED esclarece 
pontos centrais da campanha 

nacional de Prevenção ao 
Câncer Colorretal
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Dar nome “aos bois”
Quando ficamos sabendo do 

surgimento de uma nova doença 
— como foi o caso recentemente 
da covid-19, procuramos apren-
der sobre as causas, os sintomas 
e como podemos evitá-la.

Raramente paramos para 
analisar o nome de uma doença 
ou por que decidiram chamá-
la de determinada maneira. · 
Como as pandemias acabam? 
· A geografia das pandemias: o 
que faz um novo vírus surgir em 
determinado lugar do mundo?

No entanto, os nomes das 
doenças têm enorme peso po-
lítico, econômico e social.

“Quando surge uma nova 
ameaça à vida, a primeira e mais 
premente preocupação é dar 
um nome à ela”, diz a jornalista 
especializada em ciência Laura 
Spinney em seu livro Pale Rider: 
The Spanish Flu of 1918 and 
How it Changed the World (“Ca-
valeiro Pálido: a gripe espanhola 
de 1918 e como ela mudou o 
mundo”, em tradução livre).

Em entrevista ao programa 
Word of Mouth, da BBC Radio 4, 
Spinney explica por que a deno-
minação é tão importante.

“É muito difícil falar de algo que 
não tem um nome e mais difícil 
ainda combatê-lo. Depois de dar 
um nome, você pode falar sobre 
isso, discutir possíveis soluções, 
adotar ou rejeitar essas solu-
ções, transmitir uma mensagem 
de saúde pública e pedir que as 
pessoas cumpram”, afirmou.

“Acho que não há nada mais 
assustador do que algo que 
não tem nome e você não sabe 
o que é.”

No entanto, às vezes, quando 
surge uma doença infecciosa, 
as autoridades se apressam em 
nomeá-la antes mesmo de co-
nhecer todos os seus sintomas 
e efeitos. E, ocasionalmente, 
esses nomes acabam sendo 
equivocados ou confusos.

Um exemplo que a especialista 
citou foi a pandemia da chamada 
gripe suína, causada pelo vírus 
H1N1, que surgiu em 2009.

“É provável que tenha surgido 
com uma transmissão de por-
cos para humanos, mas a razão 
pela qual se tornou uma doença 
perigosa é que foi transmitida 
entre humanos”, afirmou.

O nome escolhido teve fortes 
consequências: muitos países 
proibiram as importações de 
carne de porco, e no Egito 
tomaram a decisão drástica de 
sacrificar todos os porcos: cer-
ca de 300 mil animais que eram 
criados principalmente pelos 

Raramente paramos para analisar o nome de uma doença ou por que decidiram 
chamá-la assim, mas isso têm um enorme peso político, econômico e social. 

Da covid ao ebola: de onde vêm os nomes das doenças?
coptas, uma minoria cristã.

A gripe espanhola não surgiu 
na Espanha. O caso mais fa-
moso de uma doença nomeada 
inadequadamente foi o pior 
surto de gripe da história, que 
matou mais de 50 milhões de 
pessoas em todo o mundo em 
1918 e 1919.

Ainda hoje, cem anos depois, 
continuamos a chamá-la de 
gripe espanhola. No entanto, 
“não havia nada de particular-
mente espanhol na doença”, 
disse Spinney.

“Afetou a Espanha, mas não 
começou na Espanha, acredita-
mos que começou provavelmen-
te nos Estados Unidos, embora 
não tenhamos certeza.”

“A razão pela qual foi cha-
mada de gripe espanhola foi 
porque a Espanha se manteve 
neutra durante a 1ª Guerra 
Mundial e não censurou seus 
jornais, como fizeram os Esta-
dos Unidos, o Reino Unido, a 
França e as nações em guerra, 
que proibiram informar sobre a 
gripe para não baixar a moral 
da população”, explica.

“Então, quando os espanhóis 
começaram a relatar os primei-
ros casos que surgiram em Ma-
dri, que ocorreram vários meses 
depois dos primeiros casos nos 
Estados Unidos — algo que eles 
não sabiam —, o resto do mun-
do pensou que a doença havia 
surgido em Madri, e a chamaram 
de gripe espanhola.”

Apesar desse erro, a verdade 
é que no passado era muito 
comum nomear uma doença 
de acordo com o lugar onde ela 
surgiu — ou onde se acredita 
que tenha surgido.

A linguísta Laura Wright listou 
vários exemplos para a BBC, 
como a febre de Malta, a febre 
do Mediterrâneo ou a doença de 
Lyme, em referência à pequena 
cidade em Connecticut, nos 
Estados Unidos, onde foi desco-
berta pela primeira vez.

Segundo ela, no passado 
distante, antes de haver cien-
tistas especialistas em vírus e 
bactérias, as doenças também 
recebiam nomes de animais 
— por exemplo, a catapora, 
que em inglês é chamada de 
chicken pox, que remete ao 
frango, ou a escrófula, que vem 
do latim e significa algo como 
“pequena porca”.

Outra origem remetia à apa-
rência ou à atitude dos pacientes 
após a infecção. Por exemplo, a 
varíola foi chamada small pox em 
inglês por causa das pequenas 

marcas que deixa no rosto.
Nos tempos modernos, algu-

mas doenças também recebe-
ram nomes com base em quem 
era acometido por elas. Um 
exemplo é a doença do legio-
nário, que recebeu esse nome 
porque as primeiras vítimas 
conhecidas eram integrantes 
da Legião Americana que par-
ticiparam de uma convenção 
em um hotel em 1976.

Há também muitas doenças 
e condições que ganharam 
nomes dos cientistas que iden-
tificaram sua causa, como a 
listeriose (em referência ao ci-
rurgião inglês Joseph Lister), a 
síndrome de Down e a doença 
de Creutzfeldt-Jakob (também 
conhecida como a versão hu-
mana do mal da vaca louca).

Peter Piot, diretor da London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine, no Reino Unido, e 
professor de saúde global, 
disse à BBC que hoje muitos 
especialistas achariam de mau 
gosto usar seu nome para iden-
tificar uma doença fatal.

Em 1976, Piot foi um dos 
cientistas que descobriram 
o vírus ebola, que recebeu o 
nome de um rio remoto perto de 
uma aldeia na República Demo-
crática do Congo, onde a febre 
hemorrágica foi descoberta.

Segundo ele, a forma tradi-
cional de nomear as doenças 
pelo local de onde teriam sur-
gido causa muito estigma.

“Quando você identifica uma 
doença com o nome de um 
país, isso pode ter uma conota-
ção política e também consequ-
ências enormes: fronteiras são 
fechadas, e voos são cance-
lados para aquele destino. Há 
consequências enormes para 
toda a economia do país.”

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) cri t icou, por 
exemplo, a escolha do nome 
Mers (Síndrome Respiratória 
do Oriente Médio, na sigla em 
inglês), cujo primeiro surto foi 
registrado na Arábia Saudita 
em abril de 2012.

“Vimos que certos nomes de 
doenças provocam uma reação 
contra membros de comunida-
des religiosas ou étnicas espe-
cíficas, criam barreiras injustifi-
cadas para viagens, comércio 
e comércio e provocam o abate 
desnecessário de animais para 
alimentação”, afirmou a OMS 
em comunicado.

Como resultado, foram cria-
das em 2015 novas regras para 
nomear doenças e evitar erros 

do passado.
“O nome não deve estigma-

tizar ou citar lugares especí-
ficos, tampouco animais ou 
grupos humanos. Deve evitar 
palavras alarmantes como ‘fa-
tal’ ou ‘desconhecido’ e deve 
ser neutro”, explicou Piot.

A OMS diz ainda que o nome 
deve ser curto e descritivo — 
como o da Sars (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, na 
sigla em inglês).

Covid-19
A covid-19, doença cau-

sada pelo novo coronavírus 
(Sars-CoV-2), foi nomeada 
pela OMS dentro das novas 
diretrizes. Mas você sabe de 
onde surgiu esse nome?

O nome deriva das palavras 
“corona”, “vírus” e “doença”, com 
2019 representando o ano em 
que surgiu — o surto foi relatado 
à OMS em 31 de dezembro.

“Tivemos que encontrar um 
nome que não se referisse a 
uma localização geográfica, 
a um animal, a um indivíduo 
ou a grupo de pessoas, e que 
também seja pronunciável e 
relacionado à doença”, explicou 
na ocasião o chefe da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

“Ter um nome é importante 

para impedir o uso de outros 
nomes que podem ser impre-
cisos ou estigmatizantes. Tam-
bém nos fornece um padrão a 
ser usado em futuros surtos de 
coronavírus.”

A demora em anunciar o 
nome oficial, no entanto, pode 
ter consequências:

“O perigo quando você não 
tem um nome oficial é que 
as pessoas comecem a usar 
termos como ‘vírus da China’, 
e isso poderia criar uma discri-
minação contra certas popula-
ções”, afirmou Crystal Watson, 
professora-assistente do Centro 
para Segurança da Saúde de 
Johns Hopkins, nos EUA.

Com as redes sociais, nomes 
não oficiais se firmam rápida-
mente e são difíceis de ser 
mudados, diz ela.

Em relação às diretrizes da 
OMS, Laura Spinney adverte 
que a adoção de um nome neu-
tro, que não menciona a fonte 
de contágio e evita causar 
alarde, pode ser perigoso.

“Acho que a intenção da OMS 
de evitar o estigma e a discrimi-
nação é boa, mas neste contex-
to um nome tem que deixar as 
pessoas em alerta e esclarecer 
quais são as potenciais fontes 
de infecção que devem ser 
evitadas”, declarou.

“Nomes insípidos e esquecíveis 
não farão as pessoas ficarem 

alertas, porque elas não saberão 
do que estamos falando.”

A jornalista científica desta-
ca que, às vezes, chamar as 
coisas pelo nome pode ter um 
efeito positivo.

“Às vezes, dar o nome da 
origem pressiona um setor 
para evitar que o risco seja 
ainda maior. Por exemplo, 
‘gripe aviária’ sugere alguma 
responsabi l idade do setor 
agrícola e dos governos que a 
regulamentam.”

“Mas se você extrair essa 
informação do nome, haverá 
menos pressão, e ninguém será 
forçado a se encarregar disso.”

Mas os especialistas concor-
dam que, no fim das contas, 
não existe uma pessoa ou 
grupo específico que decide o 
nome de uma doença: podem 
ser médicos, políticos, burocra-
tas ou jornalistas.

“Simplesmente o nome que 
‘pega’ é aquele que permane-
ce”, afirmou Spinney.

Sob o ponto de vista linguís-
tico, Wright acredita que as 
novas diretrizes da OMS têm 
um efeito limitado.

“As regras pressupõem que 
há um poder que pode contro-
lar o idioma, e isso não existe. 
As pessoas vão chamar do que 
quiserem.”

Fonte: Uol Notícias

Foto:https://noticias.uol.com.br/


