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SUS vai distribuir nova insulina
para crianças e adolescentes
Medicamento análogo é mais moderno, tem efeito rápido e começará a ser entregue no início de 2018
Da Agência Brasil

A partir do começo de
2018, unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) distribuirão doses de insulina análoga, um medicamento mais
moderno e de efeito mais rápido, a 100 mil crianças com
diabetes mellitus do tipo 1. A
substância será armazenada
em uma embalagem em formato de caneta, o que deverá
facilitar o manuseio durante
a aplicação, o reúso do recipiente e seu transporte. O
anúncio foi feito ontem pelo
governo federal.
Em um primeiro ciclo, o
medicamento será fornecido
a crianças e jovens entre 10 e
14 anos, faixa etária em que a
doença se manifesta de maneira mais intensa e necessita de
uma resposta corpórea mais
imediata. Se não tratada, a diabetes mellitus do tipo 1 pode
causar danos irreversíveis ao
sistema neurológico e dificuldade de aprendizagem. Os pacientes poderão obter o medicamento em postos de saúde e
unidades da Farmácia Popular.
“Será um grande conforto para essas crianças e uma
segurança, à medida que elas
tenham a condição de se adaptar melhor”, disse o ministro
da Saúde, Ricardo Barros.

Ação mais rápida
Segundo o ministério, a
insulina análoga apresenta
diversas vantagens em relação às versões mais comumente utilizadas. Ao contrário
da insulina regular (que tem
estrutura idêntica à insulina
humana) e da NPH (mistura
de protamina e zinco), que devem ser aplicadas entre 30 e
45 minutos antes do início das
refeições e ao dormir, a insulina análoga deve ser injetada
imediatamente antes das refeições, segundo a Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD).
A ação no organismo leva
apenas de 10 a 15 minutos,
muito menos que os outros
dois tipos, que agem a partir
de 30 minutos, no caso da regular, e de uma a três horas,
quando usada a NPH.
O governo investiu
R$ 135 milhões na compra
de 8 milhões de unidades do
novo insumo. A próxima etapa, ainda sem data definida, é
estender a distribuição da insulina análoga a adultos.
O grupo com prioridade
na fila da distribuição corresponde a 1% do total de crianças brasileiras com a doença,
que é de 1 milhão. De acordo
com a SBD, a cada ano, no
mundo, 440 mil crianças desenvolvem o diabetes. Hoje,
de acordo com a Vigitel 2016,
uma sondagem que acompanha doenças crônicas no país,
o diabetes cresceu 8,9% entre
a população adulta.

Ação no organismo
leva apenas de 10 a 15
minutos, muito menos
que os outros dois tipos,
que agem a partir de 30
minutos, no
caso da regular
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Imagem de Nossa Senhora de Aparecida, cujo Jubileu de 300 anos é comemorado este ano

Mais de 4 mil romeiros
registrados em nove dias
Mais de quatro mil
romeiros já foram registrados, entre 1º e 9 de
outubro, caminhando na
rodovia que leva ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O
número de peregrinos
deve aumentar 43% em
relação ao ano passado,
quando 8.640 pessoas fizeram a rota a pé. A atenção da Agência Nacional

de Transportes Terrestres
(ANTT) à BR-116/RJ/SP
será redobrada no feriado desta quinta-feira (12),
pois neste ano se comemora o Jubileu de 300 anos de
Aparecida. A BR-116/RJ/
SP tem 402 km e é concedida desde 1996 para a CCR
NovaDutra.
Segundo a agência, os
romeiros devem utilizar a
nova Rota da Luz SP, que

é o caminho mais seguro,
em vez da pista no sentido Rio de Janeiro, contra
o tráfego.
Para garantir a segurança dos fiéis, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
interditou, na última terça
(10), a faixa da direita para
o tráfego de veículos entre
o km 72,1 e o km 72,8 no
sentido São Paulo. O tráfego não apresenta lentidão.

Município obriga oração do
Pai Nosso nas escolas no RJ
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A Secretaria Municipal
de Educação de Barra Mansa,
município do Estado do Rio
de Janeiro, determinou que
os alunos deverão rezar a
oração do Pai Nosso nas escolas todos os dias após cantar
hinos cívicos. A decisão entrou em vigor no último dia 4
e vale para todas as unidades
da rede pública municipal.
Segundo a secretaria,
a oração do Pai Nosso, por
ser universal, “é aceita pela
maioria das manifestações
religiosas”. Pela decisão, os
alunos que não quiserem
fazer a oração, “deverão declarar, por escrito, através de
seus responsáveis”. Nesses
casos, os alunos “serão colocados em fila apartada e,
após o hino, encaminhados à
sala de aula”.
Em nota, a prefeitura
de Barra Mansa disse que a
prática não fere o princípio
da laicidade do Estado e destaca que o Supremo Tribunal
Federal (STF), na análise da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439, “decidiu
recentemente que um Estado
laico como o Brasil é compatível com um ensino religioso
confessional, vinculado a uma
ou várias religiões específicas, nas escolas públicas.” No
final de setembro, o plenário do STF decidiu que o
ensino religioso nas escolas

públicas pode ter natureza
confessional, isto é, que as
aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião
específica.
“Se considerarmos o fato
de que a Constituição brasileira encerra seu preâmbulo invocando a proteção de
Deus e que, no plenário da
Câmara Federal e do Supremo Tribunal Federal figuram
crucifixos, não há qualquer
afronta ao princípio da laicidade fazer a oração do Pai
Nosso com os alunos”, argumenta a prefeitura.
Ainda segundo a nota,
os alunos não são obrigados
a participar da oração do Pai
Nosso, basta declararem que
não desejam fazê-lo. “A possibilidade de manifestação pelos pais pela não realização
da oração é exatamente o que
garante o princípio da liberdade religiosa, respeitando o
que diz a Constituição”.

Críticas
Para o coordenador-geral do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso
(Fonaper), Elcio Cecchetti, a
decisão da Secretaria municipal de Educação de Barra
Mansa não tem previsão legal
e viola o caráter laico da escola e do Estado.
“Essa decisão é inconstitucional porque a escola
pública não tem o dever de
praticar determinados cultos
religiosos ou orações confes-

sionais na escola. A decisão do
STF não autoriza isso [fazer a
oração do Pai Nosso]. O que
se está normatizando inclusive é uma coação dos que não
rezam o Pai Nosso de ter que
fazer por escrito que não querem fazê-lo”, disse Cecchetti.
Segundo o coordenador
do Fonaper, o Artigo 19 da
Constituição Federal veda ao
Estado privilegiar determinada crença religiosa em todas as suas instituições. “Isso
quer dizer que uma religião,
mesmo majoritária, não tem
legitimidade para impor ou
ter privilégios de ter a sua
oração contemplada semanalmente na escola”, afirmou.
O professor titular de
Direito Constitucional da
Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), Daniel
Sarmento, também considera
inconstitucional a decisão da
prefeitura de Barra Mansa.
“O Pai Nosso não é neutro, é associado às religiões
cristãs. A decisão viola não só
a laicidade do Estado como
a própria liberdade religiosa
das crianças. A mera previsão da declaração por escrito
se não quiser participar não
me parece que basta, porque
isso cria um embaraço para
as crianças, especialmente
se a gente considerar que as
crianças sempre desejam agir
de acordo com os colegas, não
querem destoar, há preocupação de ser aceito pelo meio”,
afirmou o advogado.

Jimny ganha novidades
A versão 2018 do Suzuki Jimny ganhou novos elementos.
A parte interna recebeu sistema multimídia com tela de 7
polegadas que permite o espelhamento de celulares com
sistemas Android e IOS, além de possibilitar a instalação de
acessórios, como câmera de ré e TV digital. O novo volante de
três raios proporciona excelente empunhadura e diâmetro
ideal, trazendo conforto e praticidade para as manobras. Na
versão 4Sport, o volante é revestido em couro.
Outra novidade é o painel de instrumentos totalmente
reestilizado, com novo grafismo e elementos prateados. O
cluster recebeu uma tela digital, dando ainda mais visibilidade
e fácil acesso as informações, como relógio, odômetro parcial
A e B, odômetro total, temperatura do fluído de arrefecimento
e volume de combustível no tanque, tudo isso num visual
moderno e agradável. Os valores da nova linha são: Jimny 4All
- R$ 68.890,00; Jimny 4Sport - R$ 76.690,00; Jimny 4Work - R$
67.490,00 e Jimny 4Work Off Road - R$ 75.290,00.
Fit
A nova versão do compacto da Honda passou a oferecer
uma nova central multimídia de sete polegadas na versão
EXL, trazendo navegador integrado e conectividade com o
sistema Apple CarPlay e Android Auto. De fácil operação, a
nova central permite a operação de mapas do sistema de
navegação nativo ou do Waze (por meio do Android Auto),
além de permitir a reprodução de música via Bluetooth e
visualização da câmera de ré em três ângulos de visão e
indicação de distância por cores.

Pesados
A Mercedes-Benz estima que as vendas de caminhões
deverão crescer aproximadamente 20% no mercado brasileiro
em 2018. Juntamente com o transporte graneleiro, canavieiro
e demais atividades do agronegócio, outros setores começam
a dar sinais de retomada, como a mineração, transporte de
gases e líquidos, combustíveis e produtos frigorificados. A
avaliação é do vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças
& Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil,
Roberto Leoncini.

Conectados I
A Ford anunciou que, até 2019, pretende que 100% dos
seus novos veículos nos Estados Unidos estejam conectados.
A marca também tem planos agressivos para a China e outros
mercados, já que 90% dos novos veículos globais da marca
terão conectividade com a internet até 2020. A empresa
também pretende reduzir o aumento dos custos automotivos
em 50% até 2022, com medidas como o aumento do uso
de peças comuns em toda a linha de veículos, redução na
complexidade dos processos e construção de protótipos.
Além disso, a marca está reduzindo em um terço os gastos
com motores de combustão interna e redirecionando esse
investimento para eletrificação – além do investimento de
US$ 4,5 bilhões já anunciado.
Conectados II
Um novo recurso da Nissan permite aos proprietários
conversar com seus carros do conforto de suas casas.
Um dispositivo de conexão veicular permite controlar
remotamente alguns modelos por meio da assistente virtual
Amazon Alexa, serviço ativado por voz e hospedado na nuvem.
Modelos Nissan atuais e de linhas anteriores equipados com
sistema de telemática podem usar comandos de voz para
travar e destravar portas, buzinar, piscar faróis, dar a partida
ou desligar o motor. O dispositivo estará disponível ainda
neste mês em alguns veículos 2016, 2017 e 2018, equipados
com o serviço de telemática NissanConnect Services.

