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Editorial

Perdademedodeaidsaumentacasosdehepatite
Dobrou o número de casos de hepatite tipos B e C
identificados na
capital de 2006 a
2009, conforme
dadosdoMinistério da Saúde: o crescimento foi de
133% nas infecções do tipo C,
transmitidasporsanguecontaminadoemaisperigosas(80%doscasos evoluem para crônicos) e de
98% nas do tipo B. Juntos, estes
dois tipos de infecções no fígado
respondem por metade das indicações para transplante do órgão
em São Paulo, segundo informa-

çõesdaSecretariaEstadualdeSaúde do Estado.
O aumento exponencial de hepatite do tipo B demonstra o pouco caso da população com os cuidadosqueasautoridadesmédicas
têm reiteradamente recomendado na prevenção de doenças provocadaspelo contatosexual, mesmodepois dos alertas provocados
pela contaminação pelo vírus da
Aids. Pois a transmissão mais comum dessa infecção é provocada
por fluidos genitais em sexo sem
proteção.Emboranãosejamincomuns as possibilidades de vir a
ocorrer por leite materno, saliva e

urina,alémdocompartilhamento
de objetos cortantes que tenham
produzido ferimentos com sangue. O aumento de mais do que o
dobro num quadriênio comprova
odesleixoquantoàprevenção,feitaporvacinação,queestánocalendárionacionaldesde1989,oupelo
uso de preservativos. De acordo
com os especialistas, o aumento
da incidência deve-se ao abandono da “camisinha” provocado pela perda de medo da aids entre os
mais jovens: de 2006 a 2009 metade dos casos de hepatite tipo B
ocorreu em paulistanos de 20 a 39
anos, em plena atividade sexual.

VacinacontratipoBserá
bem-vinda,masgoverno
precisasecomunicar
melhorpara
conscientizarmais
Alémdessecuidado,érecomendável ainda não usar objetos de uso
muito pessoal, como lâminas de
barbear ou depilar e escovas de
dentes utilizados por outrem.
Nem sempre é fácil perceber que
está infectado, mas há sintomas vômitos,febre,fadiga,doresabdo-
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minais,urina escura,fezes clarase
pele amarelada - capazes de denunciá-la.
AhepatitedotipoC,maisperigosa,étransmitidapelousocompartilhado de objetos perfurantes,
transfusõesdesanguecontaminados e na gravidez. Não há vacina e
a doença é traiçoeira, pois só provoca sintomas em fases muito
avançadas.Por isso, ocuidado devesermaiordoquenocasodotipo
B: os médicos aconselham quem
seexpõeasituaçõesderiscoasempre que possível se submeterem a
exames para a detecção do vírus.
Infectada, a pessoa terá de recor-

rer a remédios para evitar que a
doença progrida para cirrose ou
câncer no fígado, o que a obrigará
asesubmeteraotransplantedoórgãoinfectado.Paraprevenir,nunca se deve compartilhar objetos
que possam produzir feridas sangrentas, inclusive na manicure.
O aumento das ocorrências e a
gravidade das consequências demonstram a correção da ampliação da oferta da vacina contra o tipo B, anunciada pelo Ministério.
Mas também exige da autoridade
um esforço maior de comunicação para conscientização dos grupos de risco.
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Ospolíticosdevemser
eleitoscomresponsabilidade
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AdecisãodoSupremo
TribunalFederal(STF)de
concederaJaderBarbalho(foto)
odireitodeassumirocargode
senadorpeloParávaimotivar
muitoscomentáriosecríticas.Até
agoraeleestavasendoimpedido
detomarposseporqueera
acusadodeterinfringidoalgunspontosprevistosnaleidenominadade
FichaLimpa.Éimportantequeoeleitoradoadoteocostumedeavaliar
seuscandidatos,fazendoaescolhacerta.Deumavezportodasnãodá
maisparaentregaraosoutrosaresponsabilidadequecabeacada
cidadãoaovotar,escolhendocomcritérioquemvaiocuparcargos
públicosdequalquernível.

REVOLTA
Mário A. Dente
CAPITAL

Asseçõesdeopiniãodos
leitoresdosjornaisestampam
arevoltadoscidadãossobrea
decisãodopresidentedoSupremo
TribunalFederal(STF),Cezar
Peluso,dedarposseaofichasuja,
JaderBarbalho,noSenado.Masa
culpaédoseleitoresdoEstadodo
Paráque,aoelegê-loem2010,

TEMPO

sabiamdaextensafichasujaqueo
candidatotraziaconsigo.As
eleiçõesdecandidatosfichasujaou
despreparadosparaasfunçõessão
marcaregistradadoseleitores
tambémdespreparados,dos
TribunaisRegionaisEleitorais(TRE)
edosTribunaisSuperioresEleitorais
(TSE),quenadafazemparaimpedir
absurdoscomoaeleiçãodeuns
políticosjábemconhecidospelos
brasileiros.Oquepodemosesperar
destescidadãos?
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NoPoderJudiciário,um
ministrodamaisaltaCortedo
Paísdeixoubemclaroqueos
bandidosdomensalãoterãoseus
crimesprescritosantesdo
julgamento.NoPoderLegislativo,o
presidentedaCâmara,aocomentar
asafadezatramadanosporõesda
CasaequeenvolveR$368milhões
doscofrespúblicos,cinicamente
declarou“É Natal”.NoPoder
Executivo,apresidenteda
Repúblicaindagadasobreapouca
vergonhaeomaucaráterdoseu
amigoeministrodo
Desenvolvimento,assegurouque
issoéumassuntopessoalequeele
nãotemdedarsatisfaçãoa
ninguém,sósequiser.NasForças
Armadas,ostrêschefesmilitares
estãoouvindopalestrase
recebendoordensdograndeCelso
Amorim,aquelequeaproximouo
Brasildoquehádemaispodreno
mundo.Hoje,travestidodeministro
daDefesaeassessoradopelo
pseudoguerrilheiroJoséGenoino.
Prefiromanterminhacredibilidade
nasForçasArmadas,nãoquero
pensaremoutracoisa.Escapoude
todoessedescalabroqueoPTquer
“democratizar”.Nuncaimaginei
queoBrasilpudessechegaratão
baixoníveléticoemoral.

Apropostadotécnicodo
Corinthians,Tite(foto),é
desproporcionalàssuasteóricas
explicaçõesderesultadosnosjogos
eaparentetranquilidade.Eleteve
muitasorte.Osadversáriosnão
andarame,nomeuentendimento,o
Titeéretranqueiro.OCorinthians
deverespeitarotetosalarial.Tem
pelomenosmeiadúziadetécnicos
melhoresqueoTitetecnicamente,
comnomesmenosbadalados.

BOAS-FESTAS
Recebemoseretribuímososvotos
deboas-festas de:PrefeituradeSão
Paulo,VivênciaPublicidadeeMarketing,AgênciaStarbrands,MaryKay,
LaboratórioStiefel,HdPressComunicação

Ascartaspoderãoserreduzidas.Devem
conternomedoautor,RG,endereço,
telefoneparacontatoee-mail.Nãoserão
publicadascartascomataquespessoais.

O Brasil distribui mais de 40
milhões merendas diárias – o
equivalente a uma Espanha por
dia!–e são asprefeiturasque decidem onde e de quem comprar
a refeições.
Antes de prosseguir, devo registrar que embora o politicamente correto seja a expressão
“alimentação escolar”, peço licença para continuar chamando a refeição de “merenda” nesta linhas, pois a expressão “hora
da merenda” me remete a confraternização, prazeres simples
e sabores honestos.
Poucos brasileiros conhecem
a Lei n.º 11.947(16/06/2009) e
sua regulamentação (em
22/07/2009) que dispõe sobre
mudanças no atendimento da
alimentação escolar.
Segundoestalei,30% nomínimo,detodorecursoparamerenda escolar deve ser comprado
de produtos da Agricultura Familiar.Omínimoé30%,maspode ser comprado da agricultura
familiar até 100% do recurso repassadopara alimentaçãoescolar pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
O que pouquíssimos brasileirossabem é que “os produtos da
agricultura familiar” e dos empreendedores familiares rurais
aseremfornecidosparaAlimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre
que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos (isso
de acordo com a Resolução no
38/2/2009),
O papel das merendeiras neste cenário é estratégico, sendo
reconhecido e valorizado pelo
Prêmio Gestor Eficiente da Me-

renda Escolar.
Criado pela Ação Fome Zero,
este prêmio em 2011 contemplou 22 municípios que tiveram
iniciativasbem-sucedidas.Nesteano,oMinistériodoDesenvolvimentoSocialpropôsainstituição de mais duas categorias: a
de compra de merenda usando
produtosorgânicosdaagricultura familiar e a de compra de merenda com produtos da sociobiodiversidade, que contemplam a produção e os serviços
dos agricultores familiares, extrativistas, povos e comunidades tradicionais, entre outros.

Quantomaismunicípios
reconheceremos
benefíciosdese
promoverumamerenda
dequalidadeemparceria
comprodutoreslocais,
maisalunosse
beneficiarão
O tema é apaixonante e os desafios ainda são muitos: desde
assistência técnica permanente
até quebrar preconceitos sobre
a capacidade de abastecimento
e a qualidade dos produtos da
agricultura familiar.
Há um ditado que diz “a palavra convence, o exemplo arrasta”.Quantomais municípiosreconhecerem os benefícios de se
promoverumamerendadequalidade em parceria com produtoreslocais,maisalunossebeneficiarão e mais renda será gerada para a região.
É a hora da merenda no Brasil. ::

FÓRUM JT > pergunta.jt@grupoestado.com.br
Essencialparareduzirpontosdealagamentonacapital,o
investimentoemobrasdemicrodrenagemficoupara
2012,comresultadosapenasparaoverãode2013
(pág.4A).Porqueentraano,saiano,opaulistanosegue
refémdealagamentos.EscrevaparaoJTedêsuaopinião.
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