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São Lourenço prepara-se 
para a volta as Aulas

O Governo Municipal, por 
meio das Secretarias de Edu-
cação e Saúde, comunica 
que a previsão de retorno das 
aulas presenciais no sistema 
híbrido na educação básica e 
ensino superior em São Lou-
renço é dia 13/09/2021

Para que as aulas retornem 
de forma segura, a Secreta-
ria de Educação já preparou 
e enviou para as escolas o 
Protocolo Municipal Sani-
tário de Retorno às Ativida-
des Escolares Presenciais 

(Híbrido) desenvolvido em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde e em 
consonância com as regras 
do plano Minas Consciente. 

As escolas já estão se ade-
quando com equipamentos e 
EPIs para receber os alunos 
com toda a segurança. A 
data foi fixada após reuniões 
com a comunidade escolar 
(profissionais, pais, alunos e 
sociedade civil), Câmara Mu-
nicipal, Defensoria Pública e 
Ministério Público.
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Sinais de que a apneia do sono pode 
interferir na vida social

Brasil Mais: programa gratuito que 
amplia a produtividade tem inscrições 

até 15 de julho

Musculação é um 
inibidor de crescimento 

na adolescência?
A personal trainer Rapha Brazi-
lian esclarece dúvidas e benefí-

cios a respeito do tema.
Musculação e crescimento 

são duas palavras que unidas 
na mesma frase se tornaram 
um tabu por anos. 

A nova geração está mais 
dedicada a se exercitar e por 
isso frequentemente vemos 
jovens de 11, 12 e 13 anos 
querendo fazer musculação. 
Mas e os pais, como reagem? 
Há anos circula um forte boato 
de que a prática de exercícios 
físicos no início da adolescên-
cia são um grande inibidor de 
crescimento. Essa matéria 
com a personal trainer Rapha 
Brazilian servirá para te es-
clarecer todas essas dúvidas 
e pontuar os benefícios dos 
treinos acompanhados por 
profissionais de educação 
física e sempre guiados.

Rapha começa a nossa 
entrevista pontuando a impor-
tância da prática de exercícios 
físicos na adolescência:

“A atividade física é mega 
importante para os adolescen-
tes, além de controlar a obesi-
dade ela vai ajudar a diminuir a 
ansiedade que é muito comum 
nessa idade, ajuda a controlar 
o peso e a formar ossos e mús-
culos saudáveis, adolescentes 
que praticam esporte, natural-
mente se alimentam melhor, 
por influência, perdem calorias, 
e bebe mais água que ajuda na 
perda de gordura. Os benefícios 
são inúmeros: Aumento me 
força e resistência, combate à 
obesidade, aumenta a comuni-
cação entre pessoas e diminui 
a ansiedade e o estresse.”

E afinal, a prática de exer-
cícios físicos na adolescên-
cia realmente compromete o 
crescimento do jovem? Qual 
a idade ideal para iniciar os 
treinos?

“Antes se acreditava que 
poderia realmente comprome-
ter, mas não é verdade, não 
existe nenhum estudo que 
comprove isso! As crianças 
podem ser inseridas nas ati-
vidades físicas com 4 anos, 
nessa idade ela já estão aptas 
para entender e obedecer a 
um comando. 

Dentro de academia é 
recomendado a partir de 12 
anos com o auxílio de um 
Personal, mas fora de uma 
academia a criança menor de 
12 anos pode fazer um funcio-
nal com o auxílio de um pro-
fessor, e isso pode ser desde 
de que a criança já entenda e 
obedeça comandos.”

A personal trainer finaliza 
pontuando quais os maiores 
cuidados devem ser tomados 
ao treinar com jovens:

“Fazer atividades lúdicas 
para que não seja chato para 
o adolescência, sempre inovar 
para que não vire uma rotina 
e a criança ou adolescente 
desista! Observar bem os 
movimentos e tentar corrigir 
sempre que possível, não 
colocar cargas altas, nessa 
fase o adolescente ainda está 
criando força e resistência 
então os movimentos podem 
não ser feitos corretos e po-
dem gerar uma lesão.”

Reta final para donos de 
micro e pequenos negócios se 
inscreverem no programa Brasil 
Mais. A iniciativa do Governo 
Federal, em parceria com o Se-
brae, a Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial (ABDI) 
e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) 
tem como objetivo aumentar a 
produtividade e competitividade 
das empresas brasileiras, com a 
promoção de melhorias rápidas, 
de baixo custo e alto impacto. 
As inscrições para o programa 
foram prorrogadas até o dia 
15 de julho e podem ser feitas 
online e gratuitamente.

Neste ciclo, com início em ju-
lho, o programa já conta com mais 
de 21 mil inscritos. Ainda há mil 
vagas disponíveis nos seguintes 

estados: AC, MT, PA, PI, RN, RO, 
RR, RS, SE e SP. O Brasil Mais 
já atendeu, desde novembro de 
2020, mais de 28 mil empresas. 
Neste ano a meta é chegar a 
mais de 40 mil pessoas jurídicas 
amparadas pelo programa.

A analista de competitividade 
do Sebrae, Roberta Aviz, explica 
que o Brasil Mais é direcionado 
a otimizar processos e melhorar 
o desempenho de gestão da 
empresa, através de um acom-
panhamento personalizado. 
“Durante os quatro meses do 
programa, o Brasil Mais promo-
ve uma verdadeira jornada de 
inovação e desenvolvimento de 
soluções para a empresa. Com 
auxílio dos Agentes Locais de 
Inovação (ALI), o negócio pas-
sa por um diagnóstico, onde 

os principais problemas são 
levantados. Há uma proposta 
de solução, que é colocada em 
teste pelo empreendedor. Na 
sequência, acontecem as fases 
de implantação e avaliação da 
solução aplicada”, comenta.

Entre os principais benefí-
cios apontados por empresas 
que participam do Brasil Mais 
estão a promoção de melhorias 
rápidas na gestão, redução de 
custos, inovação de proces-
sos, aumento do faturamento, 
aperfeiçoamento da gestão dos 
recursos, impulsionamento da 
competitividade, aplicação de 
ferramentas para inovação, en-
tre outras. “O Brasil Mais foi re-
formulado no ano passado para 
contribuir com a reinvenção das 
empresas durante a pandemia. 

O programa é multisetorial, ágil 
e dinâmico, focado em moderni-
zar o setor produtivo brasileiro”, 
acrescenta Roberta.
Prêmio Sebrae de Jornalismo

Estão abertas as inscrições 
para a 8ª edição do Prêmio Se-
brae de Jornalismo. A iniciativa 
vai reconhecer o trabalho de 
profissionais da imprensa na 
cobertura dos temas relacio-
nados ao universo dos micro 
e pequenos negócios do país. 
Com etapas estadual, regional e 
nacional, a premiação terá como 
tema central: “A importância da 
micro e pequena empresa para 
o enfrentamento da pandemia”. 
Os interessados têm até o dia 
31 de agosto de 2021 para ins-
creverem por meio do site do 
Prêmio. Participe!

Alterações no sono podem 
ter consequências diretas para 
a saúde mental, precipitando 
ou perpetuando a ansiedade, o 
estresse e a depressão, além 
de interferirem na saúde fisio-
lógica.1 Portanto, dormir bem é 
essencial para conseguir reali-
zar as tarefas diárias com dis-
posição e vigor. Sem uma noite 
de sono adequada, até mesmo 
as interações sociais podem ser 
prejudicadas e há estudos que 
provam isso. Uma pesquisa da 
Universidade da Califórnia, por 
exemplo, publicada pela revista 
Nature Communications, apon-
ta que pessoas que dormem 
mal não se sentem tão bem 
em interagir com outras, além 
de tenderem a parecer social-
mente desagradáveis.2

O doutor Alan Eckeli, profes-

sor de neurologia e medicina do 
sono da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto (USP), conta 
que algumas pessoas, que 
podem sofrer com dificuldades 
de interação social, não sabem 
que sua má qualidade do sono 
pode estar associada à apneia 
e explica que o alerta pode vir 
por meio de alguns sinais: “Ao 
atender pacientes que possam 
estar com apneia do sono, faze-
mos algumas perguntas. Muitas 
vezes, pessoas que moram na 
mesma casa podem identificar 
isso no outro e listam algumas 
características que podem indi-
car a apneia, como o ronco, a 
respiração ofegante ou engas-
go enquanto dorme.”

A apneia do sono é um dis-
túrbio em que os músculos da 
garganta relaxam a ponto de 
entrar em colapso, restringindo 

o fluxo de ar, o que faz com que 
a respiração se torne superficial 
e até pare por segundos ou mi-
nutos, privando o corpo e o cé-
rebro de oxigênio. A maioria das 
pessoas com apneia do sono 
desconhece o problema, mas 
alguns sinais podem indicar a 
presença do distúrbio. O ronco 
é um deles, bem como outros 
indicativos, como cansaço diur-
no constante, dificuldade de 
concentração, dores de cabeça 
matinais, humor depressivo, 
falta de energia, esquecimento 
ou hábito constante de acordar 
para ir ao banheiro.3

Thompson Mota desco-
briu ter apneia do sono grave 
em 2016 e relata que, por in-
contáveis noites, sua esposa 
acordava assustada com seu 
ronco e asfixia, mas ao ser 
diagnosticado com a doença, 
procurou uma fisioterapeuta es-
pecialista na área de medicina 
do sono, Dra. Aline Franco, que 
o orientou e o acompanhou no 
processo de adaptação ao uso 
do CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure, na sigla em 
inglês). “Comecei a observar 
os sinais da apneia em minha 
rotina. Sentia muito cansaço e 
indisposição para tudo. Ficava 
irritado com situações e coisas 
banais com muita facilidade, 
fruto de noites mal dormidas. 
Não tinha energia e nem von-
tade para atividades físicas. 
No trabalho, tinha muita von-
tade de dormir em momentos 
inapropriados. Bocejava muito 
e ficava envergonhado muitas 
vezes, por parecer que era 
preguiçoso”, declara.

“Durante todo o processo de 
adaptação ao aparelho, testei 
diversas máscaras e apare-
lhos, até tomar a decisão de 
adquirir o Modelo AirSenseTM 
10 da ResMed, com máscara 
AirFitTM N20. Desde então, 
minhas noites de sono melho-
raram consideravelmente, bem 
como minha qualidade de vida. 

Me sinto revigorado todas as 
manhãs e pronto para encarar 
as atividades do dia a dia. Infe-
lizmente, muitos desconhecem 
sua condição de saúde e sem-
pre que posso, oriento amigos 
a procurar um profissional qua-
lificado para diagnóstico preciso 
e tratamento adequado, ao 
identificar os sinais. Hoje, não 
me vejo mais dormindo sem 
meu aparelho CPAP e fico feliz 
de ter redescoberto a importân-
cia de dormir bem”, comemora 
Thompson.

Dr. Eckeli destaca que “ao 
perceber esses sinais já cita-
dos, a pessoa precisa procurar 
um médico. Existe tratamento 
eficaz, incluindo o CPAP. A me-
lhora com o tratamento, quando 
é seguido de forma correta, é 
nítida. A empatia, a disposição, 
o humor, a falta de atenção 
para as tarefas diárias e outros 
fatores, são normalizados na 
rotina”.

A ResMed, uma das maio-
res fabricantes mundiais de 
soluções para o tratamento de 
apneia, proporciona ao paciente 
máscaras confortáveis e dispo-
sitivos de fácil utilização, além 
da possibilidade de telemonito-
ramento, recurso que facilita a 
adesão do paciente.4 “Nosso 
portfólio possui diversas solu-
ções com conectividade para 
permitir a terapia adequada às 
necessidades de cada pacien-
te”, diz Fernanda Murakami, 
líder em inovações clínicas da 
ResMed LATAM.

Pacientes também podem 
acompanhar sua própria te-
rapia com CPAP com um 
aplicativo gratuito e fácil de 
usar, chamado myAir™. O app 
fornece uma pontuação diária 
de como a pessoa dormiu e in-
clui guia de instruções, vídeos 
e informações personalizadas 
de treinamento com base nos 
dados da sua terapia, melho-
rando ainda mais a adesão ao 
tratamento.4

A iniciativa já conta com mais de 21 mil inscritos e ainda há mil vagas para 
que as empresas passem por autoavaliação, otimização e modernização 

de processos gerenciais com baixo custo e alto impacto. A meta é atender 
mais de 40 mil empresas até o fim deste ano

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELÂNDIA

PROCESSO N° 107/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 041/2021

AVISO DE EDITAL
Objeto: Registro de preços 

para contratações de microempre-
sas, empresas de pequeno porte 
e equiparadas para eventuais e 
futuras prestações de serviços de 
alinhamento, balanceamento, cam-
bagem, substituição e instalação 
de pneus, nos veículos, maquinas 
e caminhões da Prefeitura de 
Andrelândia/MG, no período de 
12 meses. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 04/08/2021, 
Horário: 13:00 horas. Informações 
(035) 3325-1432 e e-mail: licita-
cao@andrelandia.mg.gov.br. Pre-
goeira: Aline A. Rizzi. Andrelândia/
MG, 22/07/2021.

PROCESSO N° 108/2021, PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
 A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preço por Item, em sessão 
pública eletrônica a partir das 09:00 
horas (horário de Brasília- DF) do 
dia  05/08/2021, através do site 
https://www.bll.org.br/, destinado  a 
Registro de Preços para eventuais 
e futuras aquisições de materiais 
diversos para a atender secretarias 
do município. O Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no 
endereço citado abaixo ou nos sites 
https://www.bll.org.br/ e também 
pelo site www.andrelandia.mg.gov.
br. Andrelândia, 22/07/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

 
PROCESSO 109/2021 – PRE-
GÃO ELETRÔNICO  029/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preço por Item, em sessão 
pública eletrônica a partir das 09:00 
horas (horário

de  Bras í l ia -  DF)  do  d ia  
04/08/2021, através do site ht-
tps://www.bll.org.br/, destinado  a 
Registro de Preço para futuras e 
eventuais aquisição de vigas la-
minadas para confecção de mata 
burros nas estradas rurais do mu-
nicípio e seus anexos encontram-
se disponíveis no endereço citado 
abaixo ou nos sites https://www.
bll.org.br/ e também pelo  site 
www.andrelandia.mg.gov.br. An-
drelândia, 22/07/2021. Aline Rizzi 
– Pregoeira.

AVISO DE DECISÃO DE AMOS-
TRAS

Processo n° 097/2021, Pregão 
Pres. nº 035/2021.

Objeto: Registro de Preço para 
futuras e eventuais contratações 
de microempresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas para 
fornecimento de pneus novos para 
os veículos e caminhões da frota 
da Prefeitura Municipal de Andre-
lândia. Após análise pelo setor 
competente sobre as amostras 
apresentadas, fica marcado para 
o dia 26/07/2021, às 13:00 horas 
nova sessão para divulgação do 
resultado das amostras, momen-
to em que será aberta a palavra 
aos licitantes para manifestar a 
intenção de recurso. Informações 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoeira: 
Aline A. Rizzi,. Andrelândia - MG, 
23/06/2021.
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Governo Municipal inicia 
doação de agasalhos 

arrecadados em campanha
A partir da próxima terça-

feira (27/07) serão disponibi-
lizados para a população os 
agasalhos arrecadados na 
campanha do agasalho em 
que o Governo Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social 
(SMDS), participou junto 
com a EPTV Sul de Minas. 
As doações acontecerão até 
quinta-feira (29/07).

As peças arrecadadas 
estarão disponíveis na sede 
do projeto Crer Ser e serão 
disponibilizadas para quem 
tiver interesse nestes dias 
entre 8h e 11h 30min e das 
13h às 16h 30min. O Proje-
to Crê Ser está localizado 
na Rua Ida Lage, próximo 
ao Hospital São Lourenço. 
Foram arrecadados cober-
tores, calças, calçados e 
blusas de frio.

As equipes do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos da SMDS 
atuam na organização da 
distribuição. As peças estão 
sendo separadas as por ta-
manhos e tipos. “As pessoas 
que precisarem das peças 
podem comparecer no Proje-

e sociedade.
“O objetivo do curso é ajudar 

o IBGE na sua função de disse-
minação da informação, uma vez 
que os dados estão na platafor-
ma. O curso está ajudando essas 
pessoas a como usar a ferramen-
ta e consultar resultados para as 
diferentes pesquisas realizadas 
pelo IBGE”, diz o analista em 
desenho educacional da Ence, 
Hugo Sousa Campos.

Ao final do curso, aqueles 
que obtiverem média igual ou 
superior a 7,0 na avaliação final 
receberão certificado. O conteúdo 
programático é dado por meio de 
vídeos tutoriais demonstrativos 
do sistema ensinando como cada 
pesquisa é feita e como montar 
tabelas, quadros, extrair dados e 

Estão abertas as inscrições 
para a turma de 2021 do curso 
online de capacitação no Sistema 
IBGE de Recuperação automáti-
ca – Sidra, a plataforma interativa 
de visualização de dados das 
pesquisas do Instituto. O curso, 
disponível na Escola Virtual do 
IBGE, é gratuito e voltado a ser-
vidores públicos, acadêmicos e 
pesquisadores, mas é aberto a 
qualquer interessado como jor-
nalistas, economistas e público 
em geral. Não há limite de vagas 
e as inscrições podem ser feitas 
até o final do ano.

Desenvolvido pela Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas 
(Ence), em parceria com o Centro 
de Documentação e Dissemina-
ção de Informações do IBGE, o 
curso visa a capacitar usuários a 
consultar informações como taxa 
de desemprego, inflação, produto 
interno bruto, população, bem 
como criar rankings temáticos e 
gerar gráficos, mapas e cartogra-
mas a partir desses dados.

A iniciativa está alinhada 
com os objetivos institucionais 
do IBGE de fortalecer a difusão 
do conhecimento, promover a 
pesquisa acadêmica e a extensão 
integradas à produção institucio-
nal e amplificar a disseminação 
e a comunicação com usuários 

Inscrições abertas para curso de 
Sidra, a plataforma de visualização 

de dados do IBGE

montar rankings. Os exercícios 
são elaborados a partir de posts 
nas mídias sociais do IBGE e 
matérias jornalísticas que empre-
garam dados do Instituto. Desde 
o ano passado, os vídeos estão 
hospedados no YouTube, melho-
rando a experiência dos alunos.

“Os exercícios são desafios 
baseados em post de redes so-
ciais e matérias jornalísticas para 
que o aluno entenda que aqueles 
dados são utilizados pela socie-
dade. Tudo isso para tornar mais 
tangível e próximo à realidade 
do aluno. A gente recomenda 
que ele tenha ao menos o ensino 
médio para entender conceitos 
de tempo, território e variável”, 
diz Campos.

Curso já teve quase sete mil 

inscritos desde 2018
Ele explica que, até 2018, não 

havia uma versão EAD (ensino 
à distância) para o Sidra e cada 
estado, com servidores que do-
minam a ferramenta, oferecia a 
capacitação nas suas unidades 
estaduais, ou, a convite, iam às 
universidades e escolas.

A partir de novembro de 2018, 
o IBGE passou a ofertar o cur-
so para servidores e teve 432 
servidores inscritos em uma 
única turma. Em 2019, o curso 
foi aberto para a sociedade com 
turmas trimestrais, recebendo 
4.410 inscrições. No ano pas-
sado, houve uma melhoria com 
a mudança da plataforma da 
escola virtual para uma versão 
mais atualizada do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem e houve 
a possibilidade de as pessoas se 
inscreverem e cursarem de forma 
autônoma. A plataforma registrou 
2.145 inscrições.

“Analisando as turmas desde 
2018, verificamos que servidores 
de vários órgãos se inscreveram, 
como Ministério da Economia, 
Caixa Econômica, agências 
reguladoras, Defensoria Públi-
ca, INSS, Embrapa, Fundação 
Oswaldo Cruz, além de empresas 
jornalísticas como Folha de S. 
Paulo e BBC”, destaca Campos.

*Por Leonardo Suzart
                
Desde o início da pan-

demia, as principais reco-
mendações que escutamos 
são de lavar as mãos e 
higienizar ambientes, tudo 
para evitar a proliferação da 
Covid-19. No ambiente hos-
pitalar essa prática já é mui-
to comum, principalmente, 
devido ao risco de infecção 
relacionada à assistência à 
saúde (IRAS).

Segundo o Ministério da 
Saúde, somente em 2019, 
as IRAS atingiram 14% 
das internações no Brasil. 
Diante disso, o Centro de 
Material e Esterilização 
tornou-se ainda mais es-
sencial na prevenção com 
o controle de produtos 
para saúde críticos, como 
os dispositivos médicos 
e soluções injetáveis que 
devem ser livres de mi-
crorganismos ao serem 
usados. Além disso, exis-
tem outras áreas críticas 
que oferecem riscos de 
infecções, como as salas 
de operação e unidade de 
tratamento intensivo. 

Quando falamos de tec-
nologias para desinfecção 
de produtos para saúde 
semicríticos, no merca-
do, existem sistemas que 
automatizam a lavagem 
e o ciclo de desinfecção 
de alto nível de endoscó-
pios flexíveis. Esse tipo 
de maquinário aumenta a 
produtividade e melhora 
a conformidade. No seg-
mento de esterilização, 
o processo tecnológico 
utilizando gás plasma de 
peróxido de hidrogênio 
tem bastante destaque, 
pois é um método inovador 
e, atrelado com sistemas 
automatizados, consegue 
trazer segurança, tanto 
para o paciente, como 
para equipe médica. Vale 
ressaltar que, este tipo 
de processo tecnológico 
faz a esterilização a baixa 
temperatura, ser a única 
indicada para os casos de 
cirurgias robóticas.  

Mais do que isso, as 
aplicações que contém 
uma inteligência artificial 
tendem a melhorar ainda 
mais o sistema de saúde, 
pois oferecem uma opor-
tunidade única para que a 
maioria dos dados sejam 
analisados, permitindo que 
a saúde em geral faça-se 
mais preditiva e precisa.  

Dentro desse cenário 
tecnológico na área da 
saúde é preciso destacar 
também a “Internet das 
Coisas” na medicina. As-
sim como a inteligência 

A importância da 
tecnologia para a 

central de material 
e esterilização

to. Lembramos que as peças 
são destinadas as pessoas 
que realmente tem neces-
sidade. Para quem quiser 
fazer doações, elas poder 
ser realizadas na Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social, no CRAS do 
centro ou do Nossa Senhora 
de Lourdes e no CREAS”, 

informou Marcel Carvalho, 
secretário Municipal de De-
senvolvimento Social.

A campanha ainda con-
tou com o apoio da Câmara 
Municipal de São Lourenço e 
das 10 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), que disponibi-
lizaram seus espaços para 
receberem ad doações.      

Distribuição dos
agasalhos

Datas da distribuição: 27, 
28 e 29 de julho

Horários: de 8h às 11h 30 
min e de 13h às 16h 30min 

Local: Sede do Projeto 
Crer – Rua Ida Mascarenhas 
Lage, 497 - (próximo ao Hos-
pital São Lourenço)

artificial, a IoT pode gerar 
uma grande quantidade de 
dados e permitir o rastrea-
mento de informações. Um 
exemplo muito importante 
nesse momento que vive-
mos, é que através dessa 
nova tecnologia, existem 
sistemas que, acoplados 
aos dispositivos conecta-
dos, avaliam por exemplo, 
se as mãos de profissio-
nais da área da saúde 
estão com as mãos infec-
tadas ou não. Isso auxilia 
também na não ocorrência 
de possíveis infecções 
hospitalares. 

Essa integração de in-
formações também pode 
ser vista no rastreamento 
dos instrumentais, na qual 
é um processo que re-
gistra dados como, data, 
lote, quantidade, destino 
e usuário. Desta forma 
é possível acompanhar 
todas as etapas do proces-
so, desde a limpeza até o 
seu uso. Um processo de 
rastreabilidade bem exe-
cutado pode oferecer ao 
hospital a garantia de que 
todas as diretrizes de me-
todologia, como limpeza, 
desinfecção, preparo e es-
terilização, foram feitas de 
acordo com regras previa-
mente estabelecidas por 
um conselho. Fora isso, 
este tipo de controle auxilia 
nas estatísticas de consu-
mo e controle de estoque, 
evitando possíveis solicita-
ções desnecessárias, além 
de gastos com materiais 
poucos utilizados. 

Concluímos assim, que 
as novas tecnologias, como 
a inteligência artificial e 
a IoT são extremamente 
importantes e beneficiam 
o sistema de saúde, além 
de auxiliar os pacientes por 
meio de equipamentos mé-
dicos que monitoram e en-
viam mensagens à equipe 
de enfermagem ou espe-
cialistas de plantão quando 
necessário. As novas solu-
ções são fundamentais em 
todos os departamentos de 
um hospital.  Outro bom 
exemplo, é a aplicação da 
telemedicina no dia a dia 
do paciente e do médico, 
criada a partir do uso de 
tecnologias da informação 
e a comunicação. 

Certamente, podemos 
afirmar que as novas tec-
nologias nos abrem uma 
nova perspectiva para que 
o sistema de saúde fique 
cada vez mais distante das 
infecções hospitalares. 

*Leonardo Suzart, é 
Country Manager da Ad-
vanced Sterilization Pro-
ducts Brasil.

 Gerais

As peças estão disponíveis na sede do Projeto Crê Ser
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A maior simulação da Assembleia da ONU 
no Brasil acontece em uma escola pública 

de Ensino Médio Integral no Sergipe

O Atheneu ONU surgiu de 
uma iniciativa criada, em 2019, 
pelos alunos do Centro de 
Excelência Atheneu Sergipen-
se - escola adepta ao Ensino 
Médio Integral (EMI), modelo 
de educação público e gratuito. 
Sob a orientação do professor 
de Sociologia, Yuri Norberto 
Silva, fruto de uma experiência 
em sala de aula que buscava 
propor discussões sobre Direi-
tos Humanos e outros assuntos 
importantes, o projeto cresceu 
e se tornou a maior simulação 
da ONU no país. 

Marcelo Tas, Luiza Helena 
Trajano, Mateus Solano, Iberê 
Thenório, a campeã olímpica 
de vôlei, Fofão e outros bri-
lhantes profissionais foram 
convidados para falar sobre 
temas de grande relevância 
para a formação pessoal e 
intelectual dos alunos. Atra-
vés de webinars, abordaram 
sobre educação, tecnologia, 
empreendedorismo, sustenta-
bilidade, comunicação, cultura 
e muito mais. 

Por ser uma proposta pe-
dagógica multidimensional e 
moderna, focada nos Projetos 

de Vida e no desenvolvimento 
das habilidades e competên-
cias socioemocionais, o EMI 
estimula os estudantes a se 
tornarem jovens protagonistas 
e a criarem ações de impacto 
social. Foi a partir da vivência 
com essa metodologia educa-
cional e da vontade coletiva em 
produzir algo que também se 
conectasse às suas realidades, 
que os alunos do Atheneu Ser-
gipense sugeriram uma simu-
lação nos moldes do Conselho 
de Segurança da ONU. 

Inicialmente, o objetivo do 
projeto era contribuir com o 
desenvolvimento dos estudan-
tes e incentivá-los a desen-
volverem soluções a partir de 
problemas reais. Mas o Athe-
neu ONU conseguiu ir além e 
impactar toda a comunidade 
escolar,  especialmente os 
professores. “Foi um momento 
único, voltado para o apren-
dizado dos alunos e também 
dos professores. Os encontros 
trouxeram muitas informações 
relevantes, sobre como lidar 
com o ensino na pandemia e 
guiar as aulas. Com isso, foi 
possível criar metodologias di-

ferentes nas salas de aula. Um 
trabalho fundamental para con-
seguirmos um modelo eficiente 
durante o período remoto”, 
explica Alex Melo, estudante 
e Secretário Executivo Geral 
do projeto.

E o Atheneu ONU não parou 
por aí. A defasagem tecnológi-
ca ainda era um problema real 
na escola. Pensando nisso, os 
integrantes do projeto criaram 
um site para disponibilizar aos 
alunos os materiais didáticos 
e também para que os pro-
fessores pudessem colocar 
os planejamentos das aulas. 
Incent ivaram a cr iação de 
podcasts com conteúdos re-
levantes e com apoio da CEO 
do Magazine Luiza, conquis-
taram parcerias com a Alura 
- plataforma de cursos online 
sobre programação, marketing, 
produção de conteúdo e design 
- além do Luiza Labs -  labora-
tório de tecnologia e inovação 
do Magazine Luiza. 

 
O Ensino Médio Integral e o 
seu poder de transformação

Por acreditar no poder de 

transformação que a educação 
pública de qualidade tem, o EMI 
busca proporcionar o amadu-
recimento do indivíduo, com o 
objetivo de prepará-lo não só 
para o mercado de trabalho ou 
para o vestibular, mas também 
para a vida. Uma proposta pe-
dagógica multidimensional, que 
foca em auxiliar os jovens na 
construção de seus Projetos de 
Vida e planos para o futuro. 

Em todo o Brasil são cerca 
de 3720 escolas no modelo e 
778 mil estudantes.  A modali-
dade apresentou crescimento 
exponencial no último IDEB 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), refor-
çando sua assertividade. Os 
índices de desempenho e ren-
dimento também surpreendem. 
Enquanto a média nacional 
do IDEB foi de 3.9 pontos, o 
Ensino Médio Integral atingiu 
4.7 pontos na média nacional, 
superando a meta Brasil de 
4.6 pontos. Apesar de acumu-
lar os melhores resultados do 
Ensino Básico, o modelo, que 
promove a formação integral 
e cidadã dos jovens, ainda é 
pouco conhecido. 

O Governo Federal anun-
ciou neste mês o cronograma 
nacional de implementação 
do Novo Ensino Médio (NEM), 
bem como os procedimentos e 
orientações que deverão ser 
cumpridas pelos Estados. Am-
plamente debatido, o modelo é 
produto da Lei nº 13.415/2017 
que altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacio-
nal.  A nova Lei estabelece 
mudanças na estrutura do 
ensino médio, ampliando o 
tempo mínimo do estudante 
na escola de 800 horas para 
1.000 horas anuais (a partir 
de  2022) e define uma nova 
organização curricular, mais 
flexível, contemplando a Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a oferta de diferen-
tes possibilidades de escolhas 
aos estudantes, denominadas 
“itinerários formativos”, com 
foco nas áreas de conheci-
mento e na formação técnica 
e profissional. 

Tendo como três grandes 
pilares a formação integral, o 
protagonismo juvenil para o 
desenvolvimento do itinerário 
formativo e a ampliação da 
carga horária, o Novo Ensino 
Médio se aproxima de elemen-
tos do modelo de Ensino Médio 
Integral (EMI). Um exemplo 
disso é o Projeto de Vida, eixo 
central no EMI na conexão 
entre o futuro dos estudantes 
e a aprendizagem e um dos 
destaques do NEM.

  O projeto iniciado de 
forma pioneira em Pernambu-
co, em 2006, é público, gratuito 
e hoje presente em todos os 
Estados, o Ensino Médio In-

tegral (EMI) é realidade para 
mais de 778 mil estudantes e 
3720 escolas. O desempenho 
dessas escolas na edição de 
2019 no Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica) evidencia o impacto do 
investimento.Enquanto a média 
nacional entre as escolas das 
redes estaduais IDEB foi de 3.9 
pontos, o Ensino Médio Integral 
atinge 4.7 pontos, superando 
a meta Brasil de 4.6 pontos. 
Mais: as escolas que eram 
parciais na edição de  2017 e 
migraram para o integral em 
2019 tiveram uma melhora de 
17,3%. Já as que permanece-
ram regular cresceram apenas 
9,7%. 

Além do acesso à educação 
de qualidade, o Ensino Médio 
Integral se mostra um aliado 
na promoção da equidade. 
A começar pelos critérios de 
adesão definidos pela Política 
de Fomento à Implementação 
de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral (EMTI), 
responsável por auxiliar os es-
tados na expansão das escolas 
da rede pública. Em vez de 
uma ilha de excelência, optou-
se pela ampliação a partir das 
áreas de maior vulnerabilidade 
socioeconômica. Na lista de 
escolas localizadas em cidades 
com níveis socioeconômicos 
‘muito baixo’ e ‘baixo’, 182 
conquistaram no IDEB nota 
igual ou superior à meta 4,6: 
124 estão em Pernambuco; 16 
no Ceará; 14 na Paraíba e 4 no 
Maranhão.

Pesquisa do Instituto Sonho 
Grande, publicada em 2019, re-
vela ainda que a probabilidade 

de ex-alunos (de 2009 a 214) 
do Ensino Médio Integral em 
Pernambuco é de 63% contra 
46% daqueles formados em 
escolas regulares – diferença 
significativa de 17 pontos per-
centuais. Em relação à equida-
de racial, nas escolas regulares 
de Pernambuco, quando se 
analisa a diferença salarial en-
tre egressos brancos e negros, 
o segundo grupo apresenta 
ganhos aproximadamente 10% 
inferiores na comparação com 
o primeiro. Já quando consi-
derado o ensino integral, essa 
diferença não mais existe, ou 
seja, o integral se mostra capaz 
de fechar o gap salarial racial.

       Apesar da expansão do 
modelo nas redes estaduais 
e responder pela meta 6 do 
Plano Nacional de Educação 
(oferta em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% dos 
jovens da Educação Básica até 
2024), o ensino integral ainda 
corresponde apenas 12,4% do 
Ensino Médio como um todo. 
12,4% do Ensino Médio como 
um todo. 

Ferramentas pedagógicas 
do EMI:

- Tempo Integral: auxilia na 
solidificação dos conteúdos da 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) e proporciona o de-
senvolvimento de habilidades 
em diferentes práticas educa-
tivas oferecidas no modelo. 

- Projeto de vida: estraté-
gias que estimulam o estudante 
a uma reflexão sobre quem 
ele é e aonde ele quer chegar, 

estimulando-o a traçar um pla-
no que lhe permita visualizar os 
melhores caminhos para atingir 
seu sonho e objetivos na vida 
adulta. 

- Eletivas: semestralmente 
o estudante pode selecionar 
uma Eletiva para ampliar a 
sua formação básica que deve 
dialogar com Projeto de Vida e 
com a BNCC. Duas aulas por 
semana.

- Orientações de estudo: 
busca desenvolver o planeja-
mento de estudos, a autono-
mia, o autodidatismo, a atitude 
colaborativa,  etc. De duas a 
quatro aulas por semana.

- Aprendizado na prática: 
Aulas práticas realizadas para 
estimular o pensamento cien-
tífico, crítico e criativo.  Duas a 
três aulas por semana. 

- Acolhimento:  promove a 
interação entre as pessoas e 
cria um ambiente de coletivi-
dade e aproximação. O Acolhi-
mento Inicial é o momento em 
que são revelados os primeiros 
sonhos dos estudantes. Ocorre 
diariamente.

- Protagonismo juvenil: de-
senvolve a liderança,  autono-
mia, criatividade, autogestão,  
cocriação e  corresponsabili-
dade dentro e fora do ambiente 
escolar.

- Tutoria:  interação peda-
gógica onde o educador (tutor) 
acompanha e se comunica 
com os estudantes de forma 
sistemática, planejando seu 
desenvolvimento e avaliando a 
eficiência de suas orientações 
de modo a resolver problemas 
que possam ocorrer durante o 
processo educativo.

Desenvolvido por alunos e professores, projeto Atheneu ONU ganhou visibilidade 
e engajou diversos famosos, como Luiza Trajano, Mateus Solano e Marcelo Tas

Resultados positivos do Ensino Médio 
Integral podem apoiar a proposta 

pedagógica do Novo Ensino Médio
A recente divulgação da implementação do “Novo Ensino 
Médio” traz ao debate a evolução, desafios e novas ferra-

mentas da educação pública brasileira


