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EDITORIAL

JAYME
MODESTO

QUAL LIÇÃO À
PANDEMIA DO
COVID-19 NOS TRAZ
SOBRE O FUTURO?
UMA COISA FICOU clara, a
fragilidade do ser humano.
Esperamos que após esse
teste, a humanidade repense
suas ações e possa aprender
algumas lições para enfrentar novos desafios.
O mundo está passando
por uma prova global, por
conta de um invisível vírus,
o Covid-19. A ameaça nos
mostra que para algumas
crises não existem barreiras
ou fronteiras. Depois deste
teste, espera-se que a humanidade repense suas ações
e possa aprender algumas
lições, para enfrentar novos
problemas e desafios de um
mundo globalizado.
É necessário a partir de
agora pensar em políticas
inovadoras e objetivas, que
facilitem a cooperação institucional e estejam alinhadas
com a nova demanda mundial de inteligência e ciência.
Planejar, estar preparado
e antever situações críticas
como esta que estamos passando, deve ser a nova ordem
a partir daqui para buscar
a resiliência humana, para
amortecer os impactos e desafios que virão pela frente.
Não podemos mais esperar
o caos para começar a agir.
Ameaças como a Covid-19
só demonstram o quanto
precisamos de cooperação
entre poderes, pessoas e instituições – sejam públicas ou
privadas – para trabalhar em
conjunto e superar crises,
quando se trata da busca por
um bem comum.
O Coronavírus é o primeiro desafio a ser superado no
momento, mas ele vai passar.
O combate atual pode nos
deixar um legado de união
pelo bem coletivo, para que
possamos ser efetivos também no enfrentamento a
outros obstáculos que com
certeza virão. As consequências futuras só dependem
de como vamos entender

a mensagem deixada pelo
atual cenário mundial.
Por que pessoas caem em
mentiras e notícias falsas sobre o Coronavírus? O ministério da saúde já desmentiu várias informações falsas que
estavam sendo espalhadas
sobre o Coronavírus, incluindo sobre curas inexistentes.
A Organização Mundial de
Saúde, médicos e cientistas
estão a todo tempo divulgando informações corretas e
confiáveis sobre a pandemia.
E muitas vezes, as informações falsas são tão perigosas
quanto a doença.
Um documento recente de
uma província do Irã descobriu que mais pessoas morreram por consumir álcool
industrial, com base em uma
falsa alegação de que poderia protegê-las do Covid-19,
do que o próprio vírus. Nos
Estados Unidos, um homem
morreu após se automedicar
com o Cloroquina, em seu
formato usado para fazer
limpeza de aquário.
Ideias
aparentemente
inócuas podem levar você e
outras pessoas a terem uma
falsa sensação de segurança,
desencorajando-os, a aderirem às diretrizes de médicos
e organizações de saúde.
Box
Pequenos municípios temem o avanço da pandemia
do Covid-19
Sem UTI’s, sem leitos e
uma frágil estrutura de saúde, municípios pequenos temem o avanço da pandemia
do Covid-19. Casos complexos dependem de traslado
para cidades-polo em todas
as pequenas cidades do interior. Preocupados, prefeitos
mapeiam fragilidades do Sistema de Saúde e cobram suporte do governo federal. Segundo levantamento, 14,9%
da população que depende
do SUS não conta com leito
hospitalar.
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NOTAs
Bahia Farm Show 2020 é
adiada devido à pandemia do
Coronavírus
A organização da Bahia
Farm Show vem a público informar que, em virtude do estado de calamidade pública,
ocasionado pela pandemia do
Coronavírus, foi postergada a
realização da feira, prevista
para acontecer de 26 a 30 de
maio de 2020, no município
de Luís Eduardo Magalhães,
no oeste da Bahia. A Aiba,
entidade realizadora da feira,
analisa junto aos apoiadores, expositores e patrocinadores uma nova data, a ser
anunciada oportunamente,
assim que o cenário nacional se normalizar. A decisão

Governador da Bahia sanciona
projeto de lei que prevê uso
obrigatório de máscaras
O projeto de lei que prevê o uso obrigatório de
máscaras pela população
dos municípios com casos
registrados da Covid-19,
encaminhado pela Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) ao Governo
do Estado, foi sancionado
pelo governador Rui Costa durante transmissão ao
vivo nas redes sociais, na
noite desta quarta-feira
(29). Até o momento, 134
municípios baianos já tiveram pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus.
A lei sancionada estará na
edição do Diário Oficial do

atende às orientações das
autoridades competentes e
está em consonância com o
posicionamento dos organizadores dos demais eventos
de grande porte, sejam eles
do segmento agrícola ou não.
Permaneceremos em alerta e
constante vigilância, acompanhando os desdobramentos desta pandemia e adotando todas as medidas cabíveis
para garantir a segurança da
população, com a responsabilidade e transparência que
a situação exige.
FONTE: ASCOM AIBA

São Desidério inicia doação de
máscaras de tecido por meio da
Campanha Fios da Esperança
A Prefeitura de São Desidério por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social (SAS) está desenvolvendo a Campanha Fios da
Esperança e já iniciou a doação de máscaras de tecido
confeccionadas por costureiras da comunidade. O projeto envolve 10 costureiras do
município que abraçaram
a causa e doam seu dom e
tempo ao trabalho voluntário, além das inúmeras doações de materiais que a cada
dia fortalece a campanha.
As máscaras são reutilizáveis e vão proteger as pessoas que, por algum motivo,
precisam sair de casa neste
momento. A distribuição
já teve início para famílias
atendidas pela SAS e que

Estado (DOE) desta quinta-feira (30) e entra em
vigor em oito dias após a
publicação. O governador
citou o número de casos
confirmados do novo Coronavírus na Bahia, que já
chega a 2.676 e ressaltou a
aprovação do projeto de lei.
“Esse projeto, aprovado na
Assembleia Legislativa, irá
ajudar a reduzir muito a incidência de contaminação.
Se todos nós queremos voltar rapidamente à normalidade, o uso da máscara nos
ajudará a superar este momento que estamos vivendo”, afirmou.

Notícias falsas
Na transmissão, Rui
também lançou um canal
para combater a disseminação das fakes news (notícias falsas) neste período
de pandemia da Covid-19.
A manipulação de vídeos
e distorção e informações
para caluniar prefeitos e
governador foram destacadas por ele. Qualquer ci-

tem em sua composição o
público considerado de risco, para idosos, diabéticos,
gestantes ou portadoras de
doenças crônicas. Também
foram doadas máscaras para
os funcionários da SAS e
para a equipe da Vigilância
Sanitária.
Até o momento foram confeccionadas 1.250 máscaras, outras peças estão em
confecção. “Estou me sentindo honrada e muito feliz
em poder doar um pouco do
meu trabalho ao próximo,
agradeço a Deus pela saúde
da minha família e me coloco à disposição para realizar
essa missão”, revela à voluntária Aureni Saraiva Gama.

dadão poderá encaminhar
as denúncias de notícias
falsas para o whatsapp
(71) 99646-4095. “Nós estamos fazendo representação junto ao Ministério Público, na polícia e iremos
abrir processo criminal
contra quem está espalhando esse tipo de notícia
falsa”, disse.

COM INFORMAÇÕES: SECOM/BAHIA

Programa Encontro Marcado
Devido à pandemia do Coronavírus e a orientação da Organização Mundial da Saúde
- OMS em relação às medidas
de prevenção contra o vírus,
as gravações do Programa Encontro Marcado apresentado
por Jaime Modesto, estão suspensas temporariamente. No
mesmo horário de transmissão

COM INFORMAÇÕES: ASCOM SD

estão sendo reprisadas algumas edições do programa – de
segunda-feira a sexta-feira ao
meio dia e a noite às 20h e em
breve retornaremos com nova
programação de entrevistas.
Desde já agradecemos a
compreensão.
A Produção.

Produtores e empresários do Oeste doam
multiparamétricos para o enfrentamento do Coronavírus
Produtores,
pecuaristas,
empresários e sociedade civil
doaram 15 monitores multiparamétricos para a Prefeitura de Barreiras, em mobilização durante a pandemia
contra o novo coronavírus,
causador da Covid-19. Dos
equipamentos doados, equipamentos serão usados no
Pronto Atendimento Coronavírus no Hospital Municipal
Eurico Dutra e cinco no atendimento clínico da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA
24 horas). A assinatura do
termo de doação aconteceu

no dia 28 de abril, entre o
Instituto AIBA e Prefeitura de
Barreiras. De acordo com o
pecuarista Antônio Balbino, a
mobilização feita pelos produtores e empresários do Oeste
surgiu após articulação com
o Comitê Interinstitucional
de Operações de Emergência,
fórum articulador criado pela
Administração Municipal cujo
objetivo além de receber doações para o enfrentamento do
Coronavírus, também conta
com a participação da sociedade nas medidas adotadas
pelo governo nesse momento

de pandemia. “Agradecemos
ao grupo de empresários que
em menos de 72 horas após
a mobilização, profissionais
como médicos veterinários
até empresários do comércio e ligados ao agronegócio,
conseguiram mobilizar essa
doação tão significativa para
esse momento vivenciado
por todos. Essa é uma guerra que estamos começando,
não sabemos até onde vai
esse problema e a gravidade,
mas esperamos que não seja
tão árdua e que com nossos
esforços seja superada com

êxito. Esse é um momento de
agradecer em público a todos
aqueles que numa velocidade
tão rápida mostraram que são
solidários e com prontidão
no atendimento”, pontuou
Balbino. Também estiveram
presentes na assinatura do
termo, os produtores Maurício Gatto, Hélio Hoppe, Sávio Mena, Rosi Cerrato, Zeca
Alípio, do pecuarista Antônio
Balbino, do prefeito Zito Barbosa, representantes das unidades de saúde do município
e os promotores de justiça André Fetal e Artur Rios.

COM INFORMAÇÕES: ASCOM/BARREIRAS
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Barreiras perde um de seus
mais ilustres cidadãos,
Dr. Luiz Gonzaga Pamplona
O médico faleceu aos 86 anos na madrugada de 1º de Maio, no HO

Jaime Modesto

O

médico Dr. Luiz Gonzaga Pamplona, faleceu na madrugada
de sexta-feira (01) no Hospital
do Oeste - HO, em Barreiras.
Aos 86 anos deixou um grande
legado para o município, com o seu
trabalho e dedicação ao que se propôs fazer.
Quando falamos de um verdadeiro
amigo, lembramos de detalhes que
jamais teríamos conhecimento se
não fosse pela convivência de muitos
anos. Com o poder de nos colocar presentes em fatos e acontecimentos que
vivenciamos neste período de mais de
35 anos de amizade e respeito mutuo,
passo a reviver cenas, situações e até
aventuras que juntos vivenciamos,
principalmente nas décadas de 80
e 90, com ricas e interessantíssimas
lembranças de nossa história.
E aí, passo a refletir a respeito da
fragilidade da nossa própria vida, mas
me conforto ao saber que sou privile-

giado e uma pessoa de sorte por ter
conhecido e vivido momentos importantes, com um amigo tão especial, de
quem guardarei muitas lembranças.
Ao lado de Dr. Luiz Gonzaga Pamplona, vivi as minhas maiores aventuras no cenário político regional.
Foi com ele que aprendi a confiar
totalmente em alguém, pois me ensinou o verdadeiro valor da amizade
e todos estes aprendizados seguem
comigo até hoje.
Espero que possa me ouvir aí de
cima e saiba a diferença que fez na
minha vida. Um amigo assim não é
esquecido nunca. Levo seu carinho,
sua amizade e seu companheirismo
na memória e agradeço sempre por
tudo que vivenciamos.
Salvar vidas e ajudar as pessoas fez
parte de sua rotina tão agitada. Além
de médico, político, professor e escritor. Sua história foi marcada pela ética e pelo profissionalismo. Dedicado,
objetivo, cuidadoso e atencioso, foram algumas de suas qualidades.

No dia de sua partida eu não estava em Barreiras, estava praticamente
isolado e sem comunicação, em uma
fazenda entre os municípios de Barra
e Buritirama. Fiquei sabendo através
da manchete do Blog Mais Oeste,
que dizia. “Com a morte do Dr. Luís
Pamplona, morre também um pouco
da cultura e da política de Barreiras”,
uma definição mais que verdadeira.
Foi um político de personalidade,
objetivo e de pavio curto, não deixava nada sem resposta, nem meias
palavras, nem meias verdades.
Lembro-me ainda, de quando Dr.
Luiz Gonzaga Pamplona, aliou-se ao
ex-governador da Bahia, Waldir Pires (In-Memoria), logo que o mesmo
chegou do exílio em 1982. O primeiro comício foi no Coreto da Praça Duque de Caxias, e recordo-me ainda
de alguns personagens que fizeram
parte daquele evento - Chico Pinto,
Roberto Santos, João Almeida, Genebaldo Correia, Jorge Figueiredo,
Delsuc Nogueira Sampaio , Antônio

Pelegrino, entre outros.
Nossa relação foi muito mais intensa quando se candidatou a deputado estadual pelo MDB, me confiou
a coordenação da sua campanha nos
municípios do Vale do Rio Corrente.
Uma de suas marcas na campanha
foi “Não esqueça! Corte o sete!”.
Na campanha de vereador, foi sorteado com o número 40.666, quando
em uma das primeiras propagandas
eleitoral da televisão em Barreiras,
Luiz Pamplona dizia, “não esqueça
do meu número, eu calço quarenta
(mostrava um par de botas) e uso
três meias ( puxando de dento da
bota um a um, três pés de meias alusivas ao seu número dizendo: - quarenta, meia meia meia)”.
Pamplona ocupou vários cargos,
dentre eles, o de médico do Banco
do Brasil chegando a chefia daquele órgão do BB, no estado do Goiás,
onde se aposentou como bancário;
foi chefe de gabinete e também assessor do prefeito Saulo Pedrosa.

Foi Diretor Médico do Hospital Eurico Dutra, Diretor da DIRES, tendo
sido nomeado Secretário de Medicina Social do Distrito Federal quando
Waldir Pires foi Ministro da Saúde,
cargo que o fez mudar para Brasília,
ocasião em que contribuiu de forma
significativa para a criação e regulamentação do SUS. Ainda Escritor,
fundador da Academia Barreirense
de Letras ( ABL), sendo o seu primeiro presidente e deixando para a
história desta terrao livro “Barreiras
BA... da Barra Prá Cá”.
Dr. Luís Pamplona era viúvo da
Artista Plástica, Profª. Francisca de
Oliveira Pamplona, pai da advogada
Leonina Pamplona Pimentel, ex-Procuradora Geral do Município de Barreiras; de Luís Gonzaga Pamplona
Júnior; de Jesuíno Liberato Pamplona Neto, de José de Oliveira Pamplona; de Leonora de Oliveira Pamplona; de Leonice de Oliveira Pamplona
e de Leonardo de Oliveira Pamplona
e teve 09 netos.

Morre o músico barreirense João do Biriba
O cantor estava internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, depois de sofrer um AVC
ARQUIVO PESSOAL

Ivana Dias

O

músico barreirense João do Biriba conhecido como Pen Drive
Humano, faleceu no dia 28 de
abril, aos 60 anos, em virtude de um
Acidente Vascular Cerebral – AVC,
ocorrido em 19 de abril.
No dia anterior a sua entrada no
Hospital do Oeste – HO, João do Biriba realizou uma LIVE no seu canal do
YouTube, onde apresentou-se pela
última vez por mais de quatro horas,
alcançou mais de 20 mil visualizações e diversas mensagens durante
a transmissão ao vivo. Resultado que
de acordo com familiares, o deixou
extremamente emocionado.
No período de internação no Hospital do Oeste, todos os procedimentos médicos foram realizados para
sua recuperação, quase 10 dias de
muitas orações de familiares, amigos
e fãs, mas o cantor não resistiu e veio
a óbito.
Com todas as medidas necessárias
devido à pandemia do Covid-19, o velório aconteceu no Memorial Senhor
do Bonfim para todos que desejaram
se despedir de Biriba e o sepultamento ocorreu apenas na presença
de familiares.
Em sua rede social, Rafael Silva
- um dos filhos do cantor declarou,
“...agora meu legado é preservar a
memória dele como um grande his-

Realização de um sonho: ApresentaApresentação no carnaval de Barreiras deste ano, no Bloco das Nigrinhas ção no Pelourinho, em Salvador (BA)
toriador, preservar e deixar cravado
na história dessa cidade o quanto ele
amou, amou até o seu último dia a
sua terra natal...”.
João do Biriba deixou três filhos Arison Dias, Rafael Alves da Silva e
Ruann Carlos Ferreira da Silva, do
casamento de mais de 30 anos, com
sua esposa Vera Lúcia de Oliveira Alves da Silva.
LIVE DE SUCESSO
Um dia antes, dia 18 de abril, João
do Biriba fez uma live com mais de 4
horas de duração e teve uma repercussão em todo o Brasil com 20 mil
visualizações. O pendrive humano

teria chamado à atenção do cantor
Gustavo Lima, que disse que queria
conhecê-lo e cantar com ele.
Pen Drive Humano
Filho do saxofonista João Batista
da Silva Filho, Biriba iniciou na música ainda adolescente, aos 14 anos
e no ano de 1970 tocou com seus
irmãos na banda Biriba Boys, criada
por seu pai. Em seguida começou a
tocar na noite e ficou conhecido por
“João do Biriba Boys”, depois por
“João do Biriba” e ao longo do tempo
“Pen Drive Humano”, por ter um repertório gigante e não repetir uma só
música em suas apresentações, chegando a tocar por 12 horas seguidas.

Em entrevista para o jornalista
Cícero Félix da Revista A (Edição 27Março/2015), João do Biriba declarou: “Eu almoço e janto música. Se
você me der o número de um telefone e eu não anotar, não sei depois,
porque só tem música aqui. Eu não
costumo cantar lendo – armazeno
tudo. Eu canto um dia todo. Uma
vez fui tocar no Tocantins, comecei
ao meio-dia e só parei duas horas
da manhã, tomando água de vez em
quando – nunca bebi! ... Nunca fiz
outra coisa a não ser tocar. Agradeço
muito a Deus porque consigo manter minha família com música, aqui
em Barreiras. Eu tenho meu públi-

Momento com o cantor barreirense
Saulo Fernades
co. Não ando muito na mídia, mas
sempre estou pronto”. Ao ser questionado sobre seu gosto musical ele
revelou que “A dama de vermelho” e
“ Meiga Senhorita” foram as músicas que mais tocou e que a música
de sua vida era “O mais importante
é o verdadeiro amor”, com Márcio
Greyck, pois quando menino a ouvia
muito e ficou na memória.

Nós do Jornal Gazeta do Oeste, nos solidarizamos com familiares e amigos, neste momento. Nosso sentimento por essa perda irreparável.
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Cancelamento do São João na Bahia
impacta a economia dos municípios
A medida é preventiva contra a transmissão em grande escala do novo Coronavírus

ASCOM/PREFEITURA DE BARREIRAS

Jaime Modesto

A

s festas de São João foram suspensas em toda a Bahia este
ano, como medida preventiva
contra a transmissão em grande escala do novo Coronavírus e também,
para direcionar todos os esforços na
aplicação dos recursos públicos - estaduais e municipais, na prevenção e
tratamento das pessoas afetadas.
O anúncio foi feito em 28 de abril,
pelo governador Rui Costa durante
transmissão ao vivo, nas redes sociais. "Eu disse que quando chegasse o final de abril eu teria condições
de falar sobre as festas juninas. Já
posso anunciar que não teremos
festa em nenhuma cidade da Bahia",
afirmou.
No estado da Bahia mais de 300
municípios realizam os festejos juninos - de Santo Antônio, São João e
São Pedro, que mobilizam milhares
de pessoas e diversos segmentos na
produção e participação dos eventos.
Na região Oeste tanto os festejos
juninos quanto os demais eventos
tradicionalmente realizados nesse
período foram suspensos, como o
São João de Baianópolis; São João
de Barreiras; festejo do Divino, Santo Antônio, São João e São Pedro em
Riachão das Neves; em São Desidério foram canceladas as comemorações do São João de Sítio Grande, do

São Pedro na sede e em Roda Velha
e também, a festa de Santa Cruz no
povoado de Riacho Grande.
Também foram suspensas a tradicional Vaquejada de Formosa do Rio
Preto que aconteceria de 28 a 31 de
maio; a Micarama de Buritirama, festa com mais de 30 anos de tradição
em comemoração ao aniversário de
emancipação política do município;
a Festa de Maio em Serra Dourada; o
São João de Santana, como também
a Micareta no final de julho e a Exposição Agropecuária da cidade, entre
outros relevantes eventos regionais.
PERDAS
Em meados de março a União das
Prefeituras da Bahia (UMOB) já havia
avaliado como inevitável a medida de
suspender os festejos juninos no Estado. De acordo com a UMOB, as perdas
de arrecadação dos governos federal,
estadual e municipal, como consequência da crise econômica gerada
pelo avanço do Coronavírus e a queda
de repasses do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), inviabilizaram
o São João 2020, na Bahia.
“O Governo da Bahia informou
que o pico da doença é entre abril e
maio, meses em que as prefeituras
realizam licitações para a festa e as
particulares, se organizam. Junho
ainda vai ser mês de preocupação e,
somente em julho ou agosto é que

teremos estabilidade. Então, isso,
aliado à queda de FPM resultará em
suspensão do São João, será inevitável”, disse o 1º Tesoureiro da UPB,
prefeito de Santana e também, presidente do Consórcio de Saúde da Bacia do Rio Corrente, Marcão Cardoso.
De acordo com Marcão Cardoso,
a UPB ainda não tem dados sobre a
redução do repasse do FPM, realizado pelo Governo Federal, na Bahia.
“Estamos fazendo estudos na UPB
para verificar de quanto será o prejuízo, não só com relação ao repasse do FPM, mas também com outros
impostos que deixarão de ser arrecadados nesse período em que estivermos enfrentando esse vírus. Imagine
quanto as prefeituras deixarão de arrecadar de impostos sobre serviços,
por exemplo”, pontuou.
Segundo relatório do Observatório
de Informações Municipais - OIM, a
previsão para março em toda a Bahia
era do repasse de FMP no valor de R$
527.170.869; em abril o valor seria
de R$ 616.789.917; e em maio de
R$ 789.491.094. As estimativas já
deduzem os recursos destinados ao
Fundo Nacional da Educação Básica
- Fundeb.
FECOMÉRCIO-BA
Diante do agravamento do cenário
econômico do novo Coronavírus e a
suspensão em todo estado dos fes-

tejos de São João, a estimativa é de
que mais de dois milhões e meio de
pessoas deixem de se deslocar, para
os municípios que promovem os festejos juninos.
Os principais segmentos atingidos
são restaurantes, hotéis, agências
de viagens, mercado imobiliário, serviços como decoração e produção artesanal de comidas e bebidas típicas
e o comércio de alimentos, revendedores de bebidas, roupas, calçados
e combustíveis, bem como autônomos, agências e guias de turismo.
A Fecomércio-BA revisou a projeção de perdas para o comércio dos
itens mais relacionados ao evento. A
estimativa anterior era de queda de
23% na segunda quinzena de junho
em relação ao mesmo período do ano

passado. A retração atualizada é de
32% e com o varejo de supermercados e vestuário faturando cerca de
810 milhões de reais, ou seja, R$ 375
milhões a menos do que em 2019.
“Todas as regiões do país estão sofrendo com a mesma situação, com
cancelamento de importantes eventos geradores de emprego e renda,
e não seria diferente na Bahia. O
desejo é que todos sigam as recomendações dos órgãos competentes de saúde para que o quadro de
contaminação percorra de maneira
sustentável para o sistema de saúde,
e para que a economia, comércio e
serviços possam voltar a funcionar
com tranquilidade”, disse o presidente da Fecomércio-BA, Carlos de
Souza Andrade.

A Bahia registra 2.646 casos confirmados do Covid-19. Considerando o número de 544 pacientes recuperados e 97 óbitos, 2.005
pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica
e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos. No momento, 265 pacientes confirmados para Covid-19 em
toda a Bahia encontram-se internados, sendo 80 em UTI. O boletim
epidemiológico registra 7.929 casos descartados e 14.276 notificações. Existem hoje 203 profissionais de saúde positivos para coronavírus. Estes dados representam notificações oficiais compiladas
pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais, até o
dia 29 de abril de 2020.
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ENTREVISTA

Médica infectologista esclarece
dúvidas sobre Covid-19
Drª. Isabele Lucena fala sobre sintomas, prevenção e outras dúvidas comuns sobre o Coronavírus.
Texto: Ivana Dias
Foto: Arquivo Pessoal

A

médica infectologista Drª. Isabele Lucena esclarece nesta entrevista exclusiva dúvidas sobre
o Coronavírus. Ela comenta sobre
sintomas, prevenção, quais medidas
restritivas devem ser tomadas neste
momento, além de outras dúvidas
muito comuns sobre o vírus.
Jornal Gazeta do Oeste - O que é o
Coronavírus?
Drª Isabele Lucena - Coronavírus é
um família de vírus que possui várias cepas virais que podem infectar os humanos e causar infecções
respiratórias geralmente leves, mas
também casos graves. Entre os vírus
desse grupo está o SARS – Cov – 2,
um novo tipo de Coronavírus que foi
descoberto na China, em dezembro de 2019, após vários pacientes
apresentarem um forma atípica de
pneumonia. Ele é o responsável por
causar a Covid 19, que é a doença
responsável pela pandemia atual.
JGO - Quanto tempo o vírus sobrevive no ar?
IL - O Coronavírus pode permanecer
algumas horas no ar na forma de
aerossóis, mas o comum é que ele
se se deposite no solo e nas superfícies como plástico, metal e permaneça viável por até três dias. Porém,
é eliminado em minutos, quando as
superfícies são limpas com álcool a
70% ou com solução a base de água
sanitária.
JGO - De que forma acontece a
transmissão?
IL - O Coronavírus pode ser transmitido de pessoa a pessoa por gotículas de saliva e também por contato
indireto através de objetos contaminados.
JGO - É possível ser infectado mais
de uma vez?
IL - Até o momento não se sabe com
precisão se é possível ser infectado
mais de uma vez ou se as pessoas adquirem imunidade permanente após
a infecção.
JGO - Quais os principais sintomas?
IL - A Covid 19 pode ser assintomática ou causar sintomas que variam
desde sintomas leves, como febre,
tosse, dor na garganta até quadros
graves, como pneumonias e a síndrome respiratória aguda grave (SARS).
JGO - Quando se preocupar com os
sintomas da pandemia?
IL - Principalmente quando surgirem
sintomas como falta de ar, mas também com febre que não baixa ou com
piora do estado geral do paciente.
JGO - Existem também os casos
assintomáticos? O que fazer nessa
situação?
IL - Os casos assintomáticos são
aqueles em que não se apresentam
sintomas, mas o paciente testa positivo para a doença. Eles também
são responsáveis pela transmissão e
esse é um dos motivos para a recomendação do uso de máscaras pela

Como a Covid 19
é uma doença
nova e ainda
não sabemos
exatamente
como ela ocorre
no organismo
e nem temos
uma medicação
específica, é
necessário seguir
as medidas
de prevenção
com bom senso
para evitarmos
maiores danos”,
DRª. ISABELE LUCENA –
INFECTOLOGISTA E PEDIATRA.
CRM/BA: 18.591 // RQE: 13.540

população em geral. Para diminuir o
contágio pelos assintomáticos.
JGO - Como é feito o diagnóstico do
Covid-19?
IL - O diagnóstico é feito por dois
tipos de exames: O RT-PCR que é o
padrão ouro. É realizado preferencialmente nos primeiros 7 – 10 dias
dos sintomas e o teste rápido ou sorologia, que deverá ser realizado a
partir do 7 dia de doença.
JGO - Quais são os grupos mais vulneráveis?
IL - Os grupos mais vulneráveis são
os de idosos acima de 65 anos, grávidas e puérperas e pessoas com doenças preexistentes como diabetes, hipertensão, obesidade, nefropatias,
pneumopatias, entre outras.
JGO - Qual a recomendação para
esse grupo?
IL - Principalmente o distanciamento
social, manter o controle da doença
preexistente além de seguir todas as
medidas de higienização das mãos
e recomendações para a população
geral.
JGO - É possível prevenir?
IL - Até o momento não existe vacina para a Covid 19 nem tratamento
específico. A prevenção é feita com
medidas não farmacológicas como a
higienização correta e frequente das
mãos com água e sabão ou álcool a
70%, evitando-se aglomerações e o
contato com pessoas apresentando os sintomas da doença, além de
realizar a etiqueta respiratória quando espirrar ou tossir, evitando tocar
olhos, nariz e boca com as mãos não
lavadas. Higienizando o aparelho
celular com frequência e não compartilhando objetos de uso pessoal.

Drª. Isabele Lucena, médica infectologista
Evitando abraços, beijos e apertos de
mão e mantendo ambientes limpos e
bem ventilados.
JGO - Quando é necessário o uso de
álcool em gel e máscara?
IL - O álcool gel é utilizado quando
não for possível lavar as mãos com
água e sabão ou após tocar em objetos que possam estar contaminados. O uso das máscaras de tecido
é necessário todas as vezes que for
necessário sair de casa.
JGO - Lavar as mãos com água e sabão é tão eficiente quanto o uso do
álcool?
IL - Sim. Lavando as mãos de forma

correta a água e sabão tem a mesma
eficácia que o álcool a 70%
JGO - Por que o álcool 70 é o mais
eficaz entre os compostos disponíveis?
IL - Porque apenas nessa concentração ele tem efeito bactericida comprovado.
JGO - Já existe tratamento contra o
Covid-19? Como é feito?
IL - Até o momento não existe tratamento específico para a Covid 19. O
tratamento é feito com sintomáticos
e medidas de suporte quando necessário. Inúmeros estudos estão sendo
realizados mas até o momento, ain-

da são inconclusivos.
JGO - Qual a orientação referente a
medicamentos?
IL - Os medicamentos devem ser
prescritos por médicos, avaliando-se
caso a caso.
JGO - Algumas pessoas acham exagero tantas medidas de prevenção.
Qual a orientação nessa situação?
IL - Como a Covid 19 é uma doença
nova e ainda não sabemos exatamente como ela ocorre no organismo
e nem temos uma medicação específica, é necessário seguir as medidas
de prevenção com bom senso para
evitarmos maiores danos.
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Artistas de Barreiras participam
do Projeto cultural LIVE do BEM
As apresentações serão transmitidas na TV Câmara e também no canal da emissora, no Youtube
Com Informações: Ascom Câmara

O

projeto cultural LIVE do BEM
foi anunciado na sessão do dia
28, pelo presidente do Poder
Legislativo, Eurico Queiroz, e será
transmitido a partir do dia 08 de
maio, às 19 horas no canal 4.3 da
TV Câmara e também, no canal da
emissora no Youtube.
As apresentações online passaram a ter destaque no perfil de artistas de todo o Brasil e os artistas de
Barreiras, também terão oportunidade de realizar sua Live, seguindo
as medidas adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de
evitar aglomeração.
“Vamos abrir espaço na TV Câmara
para que os nossos artistas tenham
condições de ficar perto do público e todos juntos vamos contribuir,
para que os profissionais possam
superar parte das dificuldades que
estão passando neste período. Desta forma a TV Câmara cumpre com

o seu papel social, pois este é um
momento de unirmos forças”, disse
o presidente Eurico Queiroz.
A LIVE do BEM é idealizada pelo
vereador João Felipe e desenvolvida pela TV Câmara, no intuito de
divulgar o trabalho dos artistas de
Barreiras, que estão impossibilitados de realizar shows devido à
pandemia do Covid-19 e ainda, dar
oportunidade para que o profissional da música possa receber contribuições, tanto em dinheiro quanto
em cestas básicas.
“Diante desse momento em que
a classe artística é prejudicada,
pensem vocês que essa categoria
será a última a retomar, porque
dificilmente nós teremos festas. A
LIVE DO BEM é um grande projeto.
Neste mês de maio em que celebramos o aniversário da nossa cidade
a TV Câmara está preparando este
presente, está de mãos dadas para
apoiar e fomentar a cultura local”,
disse o João Felipe.

PROGRAMAÇÃO MAIO
DIA 08/05

• Das 19h às 20h30: Talita Sampaio
• Das 20h30 às 22h: Leoni

DIA 15/05

• Das 19h às 20h30: Aender Olywer
• Das 20h30 às 22h: Wátilla Fonseca

DIA 16/05

• Das 16h às 17h30: Luciana Lyn
• 17h30 às 19h: Keyle Rejane
Inscrições: As inscrições estão
abertas para a programação da
LIVE do BEM no mês de junho.
Artistas que cantam e tocam
forró podem se inscrever no
email: ascom@cmbarreiras.ba.
gov.br. Telefone para contato:
(77) 3611-9600.
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