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O escritor e poeta Jor-
ge Luis Borges diz que “a 
literatura existe através da 
linguagem, ou melhor, ape-
sar da linguagem” e é com 
essa frase que reforçamos 
a função da literatura como 
qualquer outra arte: quan-
do nos apropriamos dela, 
nos tornamos mais huma-
nos e passamos a ver o 
mundo de forma global, ou 
seja, interpretamos melhor 
a vida. A literatura nos faz 
compreender a comple-
xidade de nossa própria 
existência e não nos deixa 
banalizá-la, pois ajuda a 
nunca mais enxergar o 
mundo de forma inédita, 
tudo se relaciona e se ex-
plica. Tudo faz mais senti-
do a partir da compreensão 
literária e, por consequên-
cia, a interpretação da vida 
se torna mais ampla, plural 
e rica!

A literatura é a arte de 
se emocionar através das 
palavras. Palavras estas 
que são retiradas de seu 
lugar comum e transpostas 
em outras realidades sub-
jetivas à mente humana. É 
a arte que nos permite fugir 
da realidade, nem que seja 
por alguns minutos, para 
amenizar a dor de existir. 
Parafraseando o mara-
nhense Ferreira Gullar: a 
literatura existe porque a 
vida não basta! 
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Você Pergunta: Uma 
grande dúvida que tenho é 
se o rei Salomão foi salvo. A 
Bíblia diz que Deus fez dele o 
mais sábio de todos e o mais 
rico, mas ele desviou dos 
caminhos do Senhor! Mas 
no final Deus o salvou ou 
ele, assim como o Rei Saul, 
morreu distante de Deus?

Cara leitora, a história de 
Salomão realmente é impres-
sionante. A respeito dele o Se-
nhor disse coisas grandiosas:

“eis que faço segundo as 
tuas palavras: dou-te cora-
ção sábio e inteligente, de 
maneira que antes de ti não 
houve teu igual, nem depois 
de ti o haverá” (1 Reis 3:12).

A l é m  d a  s a b e d o -
ria, Deus deu muito mais 
a ele, riquezas e honras 
incrivelmente grandiosas:

“Também até o que me 
não pediste eu te dou, tan-
to riquezas como glória; 
que não haja teu igual en-
tre os reis, por todos os 
teus dias” (1 Reis 3:13).

Mas sabemos o que 
ocorreu depois disso. Al-
guns anos depois Salomão 
abandona o Senhor de for-
ma muito profunda e triste!

Salomão foi salvo? 
O que a Bíblia diz?

(1) Fica evidente na Bíblia 
que Salomão teve dias de 
muita proximidade com Deus 
em sua juventude, mas ao 
ficar mais velho saiu total-
mente da presença de Deus:

“Sendo já velho, suas 
mulheres lhe perverteram 
o coração para seguir ou-
tros deuses; e o seu co-
ração não era de todo fiel 
para com o SENHOR, 
seu Deus, como fora o de 
Davi, seu pai” (1 Reis 11:4).

As centenas de mulheres 
que Salomão trouxe para 
si, algumas certamente por 
alianças políticas com outros 
povos, e outras pelo seu de-
sejo insaciável e pecamino-
so, elas ajudaram a desviá-lo 
totalmente dos caminhos do 
Senhor, a ponto dele construir 
templos a deuses pagãos:

“Nesse tempo, edificou 
Salomão um santuário a 
Quemos, abominação de 
Moabe, sobre o monte fron-
teiro a Jerusalém, e a Molo-
que, abominação dos filhos 
de Amom” (1 Reis 11:7).

Tudo isso, claro, quebrava 
totalmente a aliança de Israel 
com o Senhor Deus. Salo-
mão foi, nesse ponto, um 
péssimo rei, um exemplo do 
que um rei não podia fazer!

(2) Tudo isso nos leva 
a pensar que ele não foi 
salvo, não é verdade? Mas 
sobre a salvação de Salo-
mão temos que observar 
inicialmente que a Bíblia não 
fala claramente se ele foi 
salvo ou não de forma direta.

(3) Quem pensa dessa 
forma argumenta que o texto 
que vimos em 1 Reis 11 afir-
ma que ele já estava velho 
e permaneceu nos maus 

comportamentos até o final.
Como prova disso, inclu-

sive, temos o fato de Salo-
mão não ser citado na galeria 
dos heróis da fé de Hebreus 
11. Isso realmente é bem 
estranho, já que Salomão 
se destacou muito na Bíblia.

Por que não estaria na ga-
leria de heróis da fé junto 

de Davi, seu pai?

Isso pode indicar que 
ele não tenha sido salvo, 
logo, não tinha uma fé 
verdadeira no Deus vivo. 
Ao mesmo tempo, essa ga-
leria de homens de fé teve 
o nome de Davi e outros:

“E que mais direi? Certa-
mente, me faltará o tempo 
necessário para referir o que 
há a respeito de Gideão, de 
Baraque, de Sansão, de Jef-
té, de Davi, de Samuel e dos 
profetas” (Hebreus 11:32).

SALOMÃO FOI SALVO:

(4) Aqueles que pensam 
que Salomão tenha sido sal-
vo, argumentam que Salomão 
pode ter se convertido nos 
últimos tempos de sua vida.

Isso porque alguns creem 
que o livro de Eclesiastes 
seria de autoria de Salomão 
e nele Salomão tenha refle-
tido sobre sua vida e erros 
(Eclesiastes 2) e percebi-
do que longe de Deus não 
havia uma vida verdadeira:

“Nada há melhor para o 
homem do que comer, beber 
e fazer que a sua alma goze 
o bem do seu trabalho. No 
entanto, vi também que isto 
vem da mão de Deus, pois, 
separado deste, quem pode 
comer ou quem pode alegrar-
se?” (Eclesiastes 2:24-25).

Sobre Salomão não es-
tar na lista dos heróis da fé 
argumentam que essa lista 
não é uma lista completa 
de todos os salvos do Ve-
lho Testamento. Nela não 
temos vários nomes de ho-
mens e mulheres de Deus 
que foram pessoas de fé.

Hebreus 11 seria uma 
lista para exemplificar al-
guns nomes de fé escolhidos 
pelo autor, sem o objetivo 
de listar todos os salvos.

(5) Como podemos ver, 
não é tão simples determi-
nar biblicamente se Salo-
mão teria ou não sido sal-
vo. Mas como eu costu-
mo pensar nesse caso?

Eu penso que quando 
falamos de salvação te-
mos que ter em mente que 
somente Deus conhece 
perfeita e precisamente o 
coração de uma pessoa.

Eu não gosto de ficar 
determinando se a pessoa 
“A” ou “B” foi salva. Prefiro 
deixar isso para a exclu-
siva soberania de Deus! 
Ele é justo e sabe exata-
mente quem são os salvos!

Então, no caso de Sa-
lomão, sou daqueles que 
fica “em cima do muro”, pois 
não consigo determinar pela 
Bíblia com 100% de certe-
za se ele foi ou não salvo!

Salomão foi salvo ou 
está no inferno?

Postado por Presbítero André Sanchez

Prefeitura de 
Andrelândia-MG

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 113/2022, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
017/2022

  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 par-
tir das 08:30 horas (horário de 
Brasília- DF) do dia  29/08/2022, 
através do site https://www.bll.
org.br/, destinado  a Registro de 
Preço para futuras e eventuais 
aquisições de testes para detec-
ção de COVID 19, conforme con-
dições e especificações contidas 
no Termo de Referência. O Edital 
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, 16/08/2022. Gabriela 
G Procopio – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 110/2022, 

PREGÃO PRESENCIAL N° 
039/2022

Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de 
empresa especializada na presta-
ção de serviço funerário visando 
o fornecimento de kits de auxílio 
funeral, que serão concedidos 
pela secretaria de assistência 
social, de acordo com a Lei Mu-
nicipal n°2.241 e 2.253/2022, a 
pessoa de família de baixa renda 
residente no município de Andre-
lândia. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 30/08/2022, 
Horário: 13:30 horas. Informa-
ções (035) 3325-1432 e e-mail:  
licitacao@andrelandia.mg.gov.br. 
Pregoeira: Gabriela G Procopio. 
Andrelândia/MG, 16/08/2022.

Especialista da Rede de Hospitais São Camilo de SP destaca alguns hábitos simples 
que ajudam a minimizar o problema

Dia do Estagiário: estágio marca os primeiros 
dias do resto da vida do profissional

Mudanças no dia a dia podem combater o 
colesterol alto

Em 18 de agosto se come-
mora o Dia do Estagiário. A 
prática do estágio se configura 
em uma das ferramentas mais 
indispensáveis para a qualifica-
ção, formação e crescimento dos 
futuros trabalhadores, e instru-
mento fundamental para os em-
preendimentos, que aguardam 
profissionais preparados e com 
novas ideias no mercado. 

A data faz referência à pu-
blicação da Lei de Estágio, que 
regulamentou a prática no Brasil, 
definindo regras como pagamento 
de bolsa, férias, carga horária e 
auxílios. E, se durante a pande-
mia a contratação de estudantes 
foi prejudicada, agora as contra-
tações foram retomadas pelas 
empresas. Somente no primeiro 
semestre de 2022, o Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL Bahia) inseriu 
mais de 7.700 estagiários no 
mercado.

Foi por meio do IEL que Laina 
Barbosa, 33 anos, conseguiu 
uma oportunidade em Camaçari 
(BA). A estudante do 8º semestre 
de administração se identificou 
com uma vaga no Sebrae e foi 
contratada em fevereiro de 2021, 
onde está até hoje. Ela explica 
que a experiência não apenas 
ratificou o que ela aprendeu 
em sala de aula como também 
permitiu o desenvolvimento de 

outras competências.
“Eu acredito que tem dois 

aspectos, você poder aliar teo-
ria e prática, porque só a teoria 
não dá a base e a vivência que 
o estágio dá, e a questão de re-
lacionamento interpessoal tam-
bém. São os dois fatores-chave, 
o relacionamento interpessoal e 
você poder correlacionar teoria 
e prática. Porque às vezes a 
teoria fica tão distante, mas, na 
prática, a gente consegue aplicar 
vários conteúdos e fundamentos 
da administração de forma bem 
simples”, destaca a estudante.

Laina também acredita que 
essa bagagem adquirida na 
empresa enquanto estuda será 
fundamental para abrir portas 
na hora de buscar um emprego 
efetivo em sua área.

“As empresas procuram muito 
esse perfil de conseguir aproveitar 
aprendiz, estagiário e trainee. Eu 
acredito que quando você vai 
participar de uma seleção para 
uma vaga efetiva e pode citar 
que passou um período em uma 
determinada empresa, que tem 
um nome no mercado, já é um 
diferencial, ou seja, ter passado por 
uma experiência dessa enquanto 
ainda em formação”, aponta a 
estudante.

Edneide Lima, gerente de 
Desenvolvimento de Carreiras 

e Empresarial do IEL Bahia, 
explica que além de ajudar na 
formação profissional, o estágio é 
o momento para reconhecimento 
de campo, ou seja, oportunidade 
para testar e errar antes de en-
gatar em uma carreira. Carreira 
essa que será de sucesso se 
for realmente a que o estudante 
escolheu e que se sente bem e 
preparado para exercer.

“O que é uma carreira de 
sucesso? É aquela em que a 
pessoa vai se realizar, fazer 
aquilo que gosta, que escolheu, 
e vai fazer muito bem. Então, 
a chance de ter sucesso nessa 
carreira é muito grande. É onde 
entra o estágio. É esse momen-
to que cria a oportunidade de 
testar”, diz Edneide. “Quando 
você realmente já escolheu 
uma carreira sólida, claro que 
você pode mudar a qualquer 
momento, mas fica um pouco 
mais custoso. Essa mudança 
acaba ficando mais morosa.”  
Historicamente algumas áreas 
demandam mais estagiários, 
como administração, engenharia, 
marketing e ciências contábeis. 
Mas, segundo Edneide, outras 
ganharam força no mercado nos 
últimos dois anos.

“Com esse momento que vive-
mos, de ainda estarmos em uma 
pandemia, as empresas têm tido 

necessidade de implementar sua 
área tecnológica, então tem cres-
cido muito a necessidade de ter 
pessoas da área de tecnologia da 
informação, marketing digital, áreas 
com volume de vagas muito grande 
e com oportunidades muito boas de 
conhecimento, de ser efetivado na 
empresa, de ter experiências que 
vão fazer com que essa pessoa 
tenha grandes oportunidades de-
pois”, destaca a gerente do IEL.

Edneide também aponta que 
além da capacidade técnica e 
do conhecimento adquirido na 
instituição de ensino, outras 
competências são observadas 
pelas empresas nos processos 
de seleção, como proatividade, 
relacionamento com demais fun-
cionários e novas ideias.

“A empresa busca princi-
palmente a questão compor-
tamental. Qual é a atitude que 
aquela pessoa tem, qual é a 
vontade dela em participar da 
empresa, qual a vontade que 
tem de contribuir e de crescer. 
Porque o estágio é um espaço, 
um momento onde a pessoa vai 
adquirir muito conhecimento, 
confiança, experiência, mas é um 
momento também de troca, onde 
esse estagiário vai entregar suas 
qualidades, vai trazer as novida-
des que está vendo para dentro 
da empresa”, destaca. 

O colesterol é uma gordura 
produzida pelo fígado e dividida 
em dois tipos: o HDL, também 
chamado de “colesterol bom”, 
e o LDL, considerado o “coles-
terol ruim”. O primeiro contribui 
para a redução da deposição 
de gordura na parede dos 
vasos e o segundo para o seu 
aumento.

Nem sempre considerado 
vilão, ele tem papel importante 
na constituição das membranas 
celulares e dos ácidos biliares, 
que ajudam a digerir gorduras, 
e no metabolismo das vitami-
nas lipossolúveis (vitaminas 
A, D, E e K). Além disso, é 
bastante significativo para a 
síntese de vários hormônios, 
como, por exemplo, o cortisol, 
a aldosterona e os hormônios 
sexuais. 

Mas, apesar de seus bene-
fícios e de desempenhar um 
papel essencial para o bom 
funcionamento do organismo, 
a sua presença em altos níveis 
pode ser negativa para o corpo. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, quatro em cada dez 
brasileiros sofrem com coleste-
rol alto, acendendo um alerta.

“O alto índice de colesterol 
resulta na obstrução da circu-
lação em diversos locais do 
organismo, como as artérias 
coronárias (causando a angi-
na e o infarto do miocárdio), 

artérias do encéfalo (levando 
ao AVC - acidente vascular ce-
rebral ou derrame), artérias dos 
rins, dos membros e da retina, 
gerando sérios problemas de 
saúde”, afirma Dr. Luiz Guilher-
me Velloso, cardiologista da 
Rede de Hospitais São Camilo 
de SP.

Entre as principais causas 
que colaboram para o aumento 
dos níveis de colesterol estão 
genética, má alimentação, al-
terações causadas por outras 
doenças associadas, como 
doenças renais e hepáticas 
crônicas, disfunções da tireoi-
de, das suprarrenais e diabe-
tes. Existem também casos 
associados ao uso de alguns 
medicamentos.

Para o tratamento, são uti-
lizados diferentes medicamen-
tos, sendo as estatinas as 
mais recomendadas, por conta 
de sua eficácia. Com elas, é 
possível reduzir o quadro, mas 
o estilo de vida baseado em 
bons hábitos também é um forte 
aliado na sua redução.

Hábitos do dia a dia 
que podem ajudar

- Parar de fumar: Deixar de 
lado o cigarro favorece a eleva-
ção do “colesterol bom” (HDL) 
e, consequentemente, diminui 
o “colesterol ruim” (LDL). “Isso 

porque a lipoproteína de baixa 
densidade (LDL) deposita o 
colesterol nas placas de atero-
ma, obstruindo as artérias. No 
entanto, a lipoproteína de alta 
densidade (HDL) consegue re-
mover o colesterol ruim destas 
lesões, sendo benéfica para a 
saúde”, complementa Dr. Luiz.

- Praticar exercícios físicos: 
Ter uma rotina de atividades físi-
cas também é uma maneira de 
diminuir os índices, além de evitar 
diversas complicações à saúde.

- Não consumir bebidas al-
coólicas em excesso: O cardio-
logista afirma que o consumo de 
álcool em quantidades peque-
nas e controladas contribui para 
elevar os níveis de colesterol 
HDL, o “colesterol bom”. Porém, 
em doses exageradas, prejudi-
ca a saúde. No geral, o ideal é 
não beber, mas, caso a pessoa 
tenha este hábito, que o desen-
volva de forma moderada.

A alimentação como aliada

Outro hábito importante e 
que faz toda a diferença na luta 
contra o colesterol alto é uma 
boa alimentação. O médico dá 
algumas dicas para a hora das 
refeições:

- Reduzir o consumo de ali-
mentos ricos em gorduras trans 
e/ou saturadas: Esse cuidado 
tem efeito bastante importante, 

seja no aumento do colesterol 
HDL como na redução do “co-
lesterol ruim” ou LDL.

- Evitar comer carnes gor-
das: Para evitar o aumento do 
colesterol, as carnes magras 
grelhadas ou cozidas são as 
mais indicadas. Carnes com 
gordura aparente, como alca-
tra, contrafilé e picanha, não 
são boas opções. Também é 
recomendado tirar dos pratos 
embutidos como salsicha, lin-
guiça, bacon, torresmo e vís-
ceras, além da pele de aves, 
peixes e porco.

- Incluir na dieta a inges-
tão de fitosteróis e fibras: Os 
fitosteróis tem como caracte-
rística uma estrutura química 
semelhante ao do colesterol 
bom. Com isso, alimentos com 
gorduras de origem vegetal 
são bastante úteis para dimi-
nuir o colesterol LDL. As fibras 
também são recomendadas na 
dieta.

Ademais, o cardiologista 
destaca a importância do con-
sumo de leite desnatado, clara 
de ovos, frutas, verduras, legu-
mes, castanhas e nozes em pe-
quenas quantidades. E reforça 
que o consumo de gema de ovo, 
frios, leite integral, manteiga, 
queijos amarelos, biscoitos 
amanteigados, folhados, sor-
vetes cremosos e chantilly não 
são benéficos para o corpo. 
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São Lourenço

A Secretaria de Saúde promoveu um momento 
de conscientização para os alunos do 5° ano 

da Escola Municipal Manoel Monteiro, no bairro 
Nossa Senhora de Lourdes. 

A nutr ic ionista Bruna 
Briskiewicz e a estagiária 
de nutrição, Jéssica Luma, 
comandaram as atividades 
com as crianças. Houve um 
primeiro momento de palestra 
e, após, uma dinâmica para 
mostrar para as crianças a im-
portância de ter bons hábitos 
alimentares desde cedo. 

“A população brasileira, de 
modo geral, não recebeu uma 
educação nutricional. A gente 
fala que a pessoa passa por 
um processo de reeducação 
alimentar quando é adulta ou 
idosa, mas na verdade a gente 
nunca foi educado.  A criação 
de um bom hábito alimentar 
deveria começar desde a in-
trodução dos alimentos com 
o bebê. Poder reforçar isso no 
ambiente escolar é interessan-
te porque, às vezes, a pessoa 
só vai controlar e melhorar a 

alimentação quando ela já tem 
alguma disfunção. Acho que o 
mais importante desse projeto 
é isso: criar o hábito desde a 
infância”, ressalta Bruna. 

Para a diretora da escola, 
Luciana Teixeira, o momento 
foi muito esclarecedor e im-
portante para os alunos. “É 
importante esse movimento 
para mostrarmos para as 
crianças as vitaminas e o que 
cada alimento oferece para 
uma alimentação mais saudá-
vel e consciente. É importante 
aprenderem desde cedo sobre 
isso. Agradecemos muito a 
Secretaria e as profissionais 
que estiveram aqui com a 
gente”, disse a diretora.

Sobre o programa 
Saúde na Escola:

O programa une as secre-

tarias de Saúde e Educação 
com o objetivo de contribuir 
para a formação integral das 
crianças, adolescentes e jo-
vens da educação pública, por 
meio de ações de promoção 

da saúde, de conscientização 
e prevenção de doenças. 

A próxima ação aconte-
cerá no dia 17 de agosto, na 
Escola Municipal Dr. Emílio 
Ábdon Póvoa.

A ação faz parte do programa federal Saúde na Escola e, dessa vez, 
o tema abordado foi sobre o colesterol
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Operadora faz parceria 
para agronegócio

Dentro de um projeto de 
expansão de conectividade 
para o agronegócio bra-
sileiro, a Tim anuncia seu 
primeiro projeto “4G Tim no 
Campo” para o estado de Mi-
nas Gerais, com parceria da 
usina Santa Vitória Açúcar 
e Álcool. Situada no Pontal 
do Triângulo Mineiro, a em-
presa é referência no setor 
sucroalcooleiro no país, com 
capacidade de produção 
de 240 milhões de litros de 
etanol hidratado por safra. A 
parceria prevê a cobertura 
4G às 160 propriedades do 
complexo e às comunidades 
vizinhas, atendendo mais de 
37 mil hectares de produção 
de cana de açúcar, benefi-
ciando a comunidade local 
de aproximadamente 20 mil 
habitantes e cerca de 1.500 
colaboradores diretos. (Ga-
zeta do Pontal – Ituiutaba)

Passeata combate 
violência doméstica

A Prefeitura de Caratinga 
promoveu uma passeata 
em alusão ao “Agosto Lilás”, 
mês de enfrentamento à 
violência doméstica. Escolas 
e a Fundação Cidade dos 
Meninos (Funcime) partici-
param da ação. Dionatan 
Carlos, psicólogo do Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Cre-
as), destaca o trabalho que 
tem sido realizado ao longo 
do mês. “É um tema crucial 
para a nossa sociedade, 
que é a violência contra 
a mulher. Todas as vezes 
que uma mulher sofre vio-
lência, corre-se o risco de 
se perder a vida.”  (Diário 
de Caratinga – Caratinga)

Sede do Samu 
inaugurada em Muriaé

Foi inaugurada no último 
final de semana a nova sede 
do Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
na cidade de Muriaé. Des-
de o início de suas opera-
ções em Muriaé e região, os 
agentes do Samu dividiam 
espaço sedido pelo Corpo 
de Bombeiros no bairro da 
Gávea. A nova unidade do 
Samu fica próximo ao Bata-
lhão do Corpo de Bombeiros 
a parceria nos atendimentos 
vai continuar, mas, a partir 
desta data, os agentes do 
Samu passam a ter alo-
jamento e infraestrutura 
própria. (Gazeta de Muriaé)

Unifor debate advocacia 
criminal

O Unifor-MG promoverá, no 
dia 22 de agosto, a partir das 
19h, a palestra “Desafios da 
Nova Advocacia Criminal”. 
A atividade será ministrada 
pelo advogado criminalista 
e Presidente da OAB/Minas 
Gerais, Sérgio Leonardo. A 
iniciativa é uma parceria com 
a 16ª subseção da OAB/MG 

Rede de Notícias do Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

de Formiga e a Comissão 
OAB/MG Jovem Formiga. O 
objetivo é compartilhar com 
os estudantes, advogados 
e professores os principais 
desafios da nova advocacia 
criminal, especialmente, na 
reafirmação e desenvolvi-
mento da formação do ad-
vogado. O evento ocorrerá 
no Salão “Prof. Walmor de 
Borba”, prédio 4 do campus. 
(Últimas Notícias – Formiga)

CGU multa Vale 
em R$ 86 mi

A Controladoria-Geral da 
União, órgão federal com 
atribuição para realização de 
auditorias públicas e outras 
ações de preservação da 
integridade da gestão públi-
ca, aplicou multa de R$ 86,3 
milhões à Vale. Em decisão 
publicada, a mineradora foi 
responsabilizada por dificul-
tar a fiscalização da barra-
gem que se rompeu em Bru-
madinho em janeiro de 2019. 
A ruptura da estrutura gerou 
uma avalanche de rejeitos 
de mineração, culminando 
em devastação ambiental e 
na morte de 270 pessoas. 
Dezenas de cidades minei-
ras da bacia do Rio Para-
opeba foram impactadas. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Projeto cria o 
‘Censo Inclusão’

Um projeto de lei protocola-
do na Câmara Municipal de 
Juiz de Fora sugere a insti-
tuição do Programa Censo 
Inclusão em Juiz de Fora. O 
texto é de autoria da verea-
dora Kátia Franco Protetora 
e iniciou tramitação no último 
dia 14 de julho. O objetivo da 
proposta é permitir a identi-
ficação, o mapeamento e o 
cadastro de pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida que residem na ci-
dade. Na prática, a proposta 
tem viés autorizativo e quer 
permitir à Prefeitura, que terá 
a palavra final, a realizar a 
coleta de dados socioeco-
nômicos sobre os tipos e os 
graus de deficiência encon-
trados da cidade. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Venda de celular usado 
cresce

A procura por aparelho celu-
lar usado tem aumentado e a 
venda dos seminovos chega 
a ser quatro vezes maior 
que a de novos em lojas 
do segmento em Passos. 
O preço mais acessível, na 
faixa entre R$300 a R$500, 
é apontado como o principal 
atrativo dos telefones usa-
dos. Numa loja consultada, 
a média de venda de apare-
lhos usados gira em torno de 
30 a 40 celulares por mês. 
A procura é tanta que se a 
empresa tivesse outros 40 
aparelhos, venderia todos, 
principalmente no início do 
mês, que é quando as pes-
soas recebem seus salários. 
(Folha da Manhã – Passos)

Administração do suplemento não apresenta riscos de eventos adversos

Suplementação com vitamina D pode prevenir 
infecções respiratórias agudas

Uma abordagem esta-
tística desenvolvida por 
pesquisadores da Queen 
Mary University of London, 
da Inglaterra, que combi-
na resultados de estudos 
relevantes para vitamina 
D demonstrou que a suple-
mentação desta vitamina 
apresenta segurança e pro-
teção contra infecção aguda 
do trato respiratório, doença 
comum nos meses mais 
frios do ano. O estudo1 foi 
publicado no periódico The 
British Medical Journal, uma 
das revistas científicas mais 
relevantes do mundo. 

A pesquisa, que contou 
com 11.321 pacientes, de 0 
a 95 anos, constatou que pa-
cientes com maior carência 
de vitamina D e aqueles que 
não receberam doses em 
bolus -- modo de adminis-

tração do suplemento para 
aumentar rapidamente a 
concentração da vitamina no 
organismo -- foram os mais 
beneficiados. Os efeitos pro-
tetores foram observados 
naqueles que receberam 
vitamina D diariamente ou 
semanalmente. De acordo 
com o estudo, a dosagem 
em bolus pode fazer oscilar 
a concentração de vitamina 
D no corpo e, consequen-
temente, desregular as en-
zimas responsáveis pela 
síntese e degradação dos 
resíduos remanescentes da 
vitamina.

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia (SBPT), as infec-
ções respiratórias agudas 
são a terceira causa mundial 
de morte em adultos, sendo 
a pneumonia a grande re-

presentante. No Brasil, so-
mente em 2021, foram mais 
de 400.000 hospitalizações 
por conta da doença. 

“Os resultados desta 
pesquisa são muito valiosos 
para a definição de medidas 
de cuidado em saúde em 
momentos de maior inci-
dência dessas doenças. A 
vitamina D é conhecida por 
sua importante ação nos 
ossos e músculos. Mas, ela 
também pode proporcionar 
benefícios na imunidade 
por sua ação imunomodu-
ladora, reduzindo os riscos 
e melhorando a evolução 
das infecções respiratórias. 
Sabe-se que no inverno há 
menos exposição à radia-
ção solar e redução dos 
níveis de vitamina D e a 
suplementação diária ou 
semanal com cápsula ou 

comprimido pode ser uma 
importante aliada na re-
posição e manutenção da 
vitamina”, comenta o médi-
co, ex-secretário de saúde 
Campinas SP e consultor 
de saúde.

As análises foram feitas 
em subgrupos, definidos de 
acordo com o status basal 
de vitamina D, regime de 
dosagem de vitamina D 
(diário ou semanal sem 
dosagem em bolus versus 
regime incluindo pelo me-
nos uma dose em bolus), 
tamanho da dose, idade (≤1 
ano, 1,1-15,9 anos, 16-65 
anos, >65 anos), índice de 
massa corporal (< 25 v ≥25), 
e presença comparada com 
ausência de asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica 
e vacinação prévia contra 
influenza. 


