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Sesi e Senai também serão
parceiros da prefeitura
FOTO TIAGO CABRAL

As indústrias instaladas em Barreiras enfrentam dificuldades para
contratar funcionários
qualificados. Para esse
fato, muito contribuiu a
falta de políticas públicas municipais para a
capacitação da mão de
obra local. Visando reverter esse quadro, a
prefeita Jusmari Oliveira esteve reunida com
representantes do Sesi e
Senai. Entre os temas
abordados, está a doação de um terreno, pelo
município, para a construção de uma unidade
em Barreiras.
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Prefeitura promove campanha para
diagóstico precoce da hanseníase
FOTO RONALDO CARVALHO

Durante essa semana, a
Prefeitura promove palestras
de conscientização sobre a
importância do diagnóstico
precoce da hanseníase. A
cada ano no Brasil, são descobertos cerca de 50 mil novos casos. As chances de
cura com tratamento chegam
a 90%.
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Cura da hanseníase alcança
90% dos casos tratados
FOTO RONALDO CARVALHO

Hanseníase
Principais sintomas - Manchas esbranquiçadas,
avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do
corpo. Área de pele seca e com falta de suor. Área da
pele com queda de pêlos, mais especialmente nas sobrancelhas.
Área da pele com perda ou ausência de sensibilidade
(dormências, diminuição da sensibilidade ao toque, calor ou dor). Neste caso, pode ocorrer de uma pessoa se
queimar no fogão e nem perceber, indo verificar a lesão avermelhada da queimadura na pele mais tarde.
Participantes do Programa idade viva receberam orientações sobre sintomas e tratamento da hanseníase

EXPEDIENTE

Dados da Secretaria de
Saúde revelam que o índice
de henseníase no município
continua sendo preocupante.
No ano passado, foram registrados 178 novos casos da
doença. Com objetivo de reduzir esses números, a secretaria está promovendo durante a semana uma série de palestras educativas para divulgar os sintomas, alertando a
população sobre a importância do diagnóstico precoce da
hanseníase.
Ontem, 26, foi realizada
uma palestra no centro de Saúde Leonídea Ayres para os idosos do Programa Idade Viva.
"O objetivo desse encontro foi
tirar as dúvidas mais freqüentes que os idosos têm sobre a
doença", disse a enfermeira do
Programa de Controle da Hanseníase e Tuberculose, Silvana Schilling. Segundo ela, os
técnicos do programa municipal de controle da hanseníase

estão à disposição da população para palestras educativas
sobre a doença. Basta fazer o
agendamento.
O Ministério da Saúde
aponta o Brasil como o segundo país no mundo em números de casos da doença e o
primeiro da América Latina,
com registros de 47 a 50
mil novos casos por ano. "O
diagnóstico precoce é o mecanismo mais eficiente para a
quebra da cadeia de transmissão da doença e assim diminuir a sua proliferação. Hoje a
hanseníase tem cura com tratamentos ambulatoriais, com
chances superiores a 90% de
eficácia, mas, para isso, é preciso se antecipar", comentou
Schilling.
As palestras educativas em
escolas, associações de moradores e em outras localidades
podem ser solicitadas pelos
telefones (77) 3613-9746 ou
3613-9544.
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Transmissão - Não é uma doença hereditária. A forma de
transmissão é pelas vias aéreas: uma pessoa infectada
libera bacilo no ar e cria a possibilidade de contágio.
Porém, a infecção dificilmente acontece depois de um
simples encontro social. O contato deve ser íntimo e
freqüente.
Contágio - A maioria das pessoas é resistente ao bacilo e,
portanto, não adoece. De sete doentes, apenas um oferece risco de contaminação. Das 8 pessoas que tiveram contato com o paciente com possibilidade de infecção, apenas 2 contraem a doença. Desses 2, um
torna-se infectante.
Tratamento - A hanseníase se apresenta, basicamente, de
duas formas. O tratamento depende do tipo.
Se for do tipo paucibacilar (com poucos bacilos), o tratamento é mais rápido. É dada uma dose mensal de
remédios durante seis meses. Além da ingestão de um
comprimido diário;
Se for do tipo multibacilar (com muitos bacilos), o tempo para tratamento é mais longo. São 12 doses do medicamento, uma por mês. Além de dois outros remédios diários durante os dois anos. O tratamento será 100%
eficiente se for levado a sério do começo ao fim. Todos
os medicamentos devem ser distribuídos pela rede pública de saúde.
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Parceria vai garantir
mão-de-obra qualificada
N

a semana passada, a
prefeita Jusmari Oliveira, dando continuidade às
ações de fomento do desenvolvimento industrial para
Barreiras, esteve reunida
com o superintendente do
Serviço Social da Indústria –
Sesi, Manoelito de Souza, e
com o gerente do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, Leone Andrade. “Estou empenhada em
viabilizar mais apoio para
que as pequenas empresas
possam crescer, e atenta à
necessidade de atrairmos
novos investidores para nossa cidade. O diálogo com os
governos Estadual e Federal
é aberto e constante, com o
objetivo de canalizarmos recursos e iniciativas para alavancar o processo industrial
em Barreiras. O Sesi e o Senai serão nossos parceiros
nesse processo”, avaliou a
prefeita.
De acordo com o gerente
do Senai/Bahia, Leone An-

drade, a região Oeste possui
uma localização estraté gica
e há grande interesse do Sesi
e Senai na construção de
uma sede em Barreiras.
“Contamos com o apoio da
prefeitura para a viabilização
do terreno. Com a nossa vinda para Barreiras, serão oferecidos diversos cursos aos
trabalhadores, o que resultará em uma melhor qualificação profissional da mão-deobra local”.
Os representantes do
Sesi e Senai visitaram algumas áreas sugeridas pela
prefeita para a posterior elaboração de um projeto de
construção da sede.
"Vamos fazer o possível
para a instalação definitiva as
instituições em Barreiras.
Com isso, teremos mais qualificação, as empresas locais
se tornarão mais competitivas e, com certeza, colocaremos Barreiras num novo
ciclo de desenvolvimento",
comentou a prefeita.
FOTO ARQUIVO SENAI

Saiba mais sobre o Sesi e Senai
Senai - A missão do Senai-BA é proporcionar a melhoria
contínua do padrão de qualidade e produtividade da indústria, através da educação profissional e da prestação de serviços especializados, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia. Entre os
seus focos de atuação estão a oferta de serviços nas áreas
de educação, técnica e tecnológica, pesquisa aplicada e consultoria.
No âmbito nacional, o Senai-BA está vinculado ao Senai
Nacional, o braço educacional do Sistema CNI (Confederação Nacional da Indústria). Já na esfera estadual, integra o
Sistema Feib, tendo à frente a Federação das Indústrias do
Estado da Bahia. O Senai-BA está capacitado a responder
aos desafios do novo ciclo de desenvolvimento industrial
vivido pela Bahia.
Sesi - O Sesi tem como missão promover a qualidade de
vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em
educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente
responsável da empresa industrial. Neste sentido, vem desenvolvendo ações como o Programa de Educação do Trabalhador, que visa erradicar o analfabetismo na indústria, e
o Programa de Saúde e Segurança do Trabalho, voltado a
atualizar a indústria quanto às normas de saúde ocupacional
e ambiental.
Ainda na área de educação desenvolve projetos de ensino fundamental, médio, pré-escolar, oficinas artesanais e
escola para crianças portadoras de necessidades especiais.
Isso sem falar em programas como Ginástica Empresa e
Arte na Empresa. O objetivo do Sesi é se tornar, até 2010,
parceiro indispensável ao desenvolvimento sustentável da
indústria do Estado da Bahia.
Fonte: www.fieb.org.br

O Sesi e o Senai qualificam a mão-de-obra com cursos de capacitação nas mais diversas áreas

