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BAHIA

Sisu vai ofertar quase 6 mil vagas na Bahia
EDUCAÇÃO Começa hoje a
disputa de vagas no Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) e
a Bahia terá cerca de 5,7 mil
vagas disponíveis, distribuídas em nove Instituições de
ensino superior. As inscrições vão até o dia 10 de julho
e os resultados ficam disponíveis no próximo dia 14. Na
Bahia, as vagas serão ofertadas em 190 cursos de graduação de duas universidades federais, três estaduais,
uma de integração e outros
dois institutos federais espalhados no estado. Podem
concorrer todos aqueles estudantes que fizeram o
Enem em 2019. Dessas, a
Universidade Federal da Bahia é a que possui o maior
número de vagas, mais de

1,5 mil. Já a Universidade do Estado da Bahia
é a que oferece a maior quantidade de cursos
disponíveis, 45, dado que faz jus ao título da
Uneb como maior instituição pública estadual de ensino superior.
No total, a Bahia tem campi de 10 universidades federais e outros dois institutos federais, o de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (Ifba) e o Baiano (Ifbaiano). No entanto, não são todas que vão oferecer vagas no
Sisu 2020.2. A Universidade Federal do Sul
da Bahia (Ufsb), por exemplo, suspendeu todos os processos seletivos durante a pandemia, mantendo apenas os que haviam iniciados antes. Já a Federal do Oeste da Bahia
(Ufob) e a do Vale do São Francisco (Univasf)
já não participariam do Sisu 2020.2 independente do surgimento da pandemia.
As aulas dos aprovados nessa edição do Sisu devem ter início no segundo semestre letivo de 2020, o que não significa que acontecerá, na prática, ainda esse ano. É que, com a
pandemia, algumas universidades viram as

LEPTOSPIROSE VIRA
ALVO DE AÇÕES NO
DIQUE DO TORORÓ

Cientista baiano
estuda efeitos da
covid nos órgãos
dos doentes

SAÚDE PÚBLICA A Secretaria
Municipal da Saúde de Salvador vai intensificar, a partir de amanhã, as ações de
controle da leptospirose na
região do Dique do Tororó.
Até o início de julho deste
ano, foram registrados 16
casos confirmados da doença em Salvador com a ocorrência de um óbito pelo
agravo. De acordo com a
chefe do setor de Vigilância e
Controle das Zoonoses, Cristiane Yuki, a mobilização faz
parte das operações especiais deflagradas pelo Centro
de Controle de Zoonoses: “O
Dique do Tororó é uma das
áreas do município com
grande vulnerabilidade para
infestação de roedores. Por
esse motivo, intensificaremos a intervenção química”.

MP PEDE QUE 5
CIDADES MOSTREM
GASTOS COM COVID
PRESTAÇÃO O Ministério
Público estadual ingressou
com cinco ações civis públicas contra os municípios
baianos de Poções, Mirante,
Bom Jesus da Serra, Boa Nova e Caetanos para garantir
que os gestores dêem transparência nos gastos públicos
com a covid-19. Nos documentos, o promotor de Justiça Ruano Leite destaca que
os municípios não estão
dando a devida e efetiva publicidade às informações relativas aos gastos públicos e
às medidas de assistência à
saúde adotadas. Entre as informações solicitadas, devem constar o número de
leitos de enfermaria e de UTI
disponíveis; o número de
casos de covid-19; a quantidade de aparatos de testagem disponíveis; o quantitativo de testes realizados; número de óbitos; taxa de isolamento social; e a estimativa do pico.
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CIÊNCIA Um grupo de pesquisadores da Fiocruz Bahia,
com apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa da Bahia,
analisa como o organismo
lida com a infecção ocasionada pelo coronavírus. O
objetivo do estudo é entender como é possível reconhecer precocemente o paciente que possui risco de
evoluir para um quadro grave e o que é necessário fazer
para reverter este prognóstico. À frente da pesquisa,
Washington dos Santos ex-

aulas serem suspensas
quando mal começavam o
primeiro semestre de estudo. Outras, como o Ifba,
nem conseguiram terminar
o semestre de 2019.2, devido
aos atrasos no calendário
causados por greves.
Hoje, ainda não há qualquer perspectiva de retorno
das aulas presenciais em nenhum universidade do estado. A Uneb foi a única que
começou a montar um protocolo para a volta, mas sem
data definida. A instabilidade no setor educacional causada pela pandemia fez com
que a data do Enem também
não tenha data para sua realização - existe a possibilidade da prova ser realizada
até em maio de 2021.

Já
tínhamos o
interesse
em
entender
como
ocorrem as
modificações na
morfologia
dos órgãos
atingidos
por doenças
Washington
dos Santos
pesquisador

ONDE É QUE
TEM VAGA?
ï Ufba 1.532 vagas
ï UFRB 1.245 vagas
ï Uefs 1.097 vagas
ï Uneb 454 vagas e 225 sobrevaga
ï Uesb 406 vagas
ï Ifba 314 vagas
ï Ifbaiano 80 vagas
ï Uesc 302 vagas
ï Unilab 104 vagas

plica que para realizar o estudo a equipe vai
pedir a autorização para fazer exames em órgãos de pessoas que foram a óbito pela doença: “Vamos fazer análises microscópicas para
identificar o que está sendo ativado e as
substâncias químicas que o organismo produz no local”.
Ele ressalta que o interesse para desenvolver o estudo veio do anseio como médico de
contribuir na busca por soluções para a pandemia. “Eu já liderava um grupo de pesquisa
em patologia estrutural e molecular na Fiocruz, então, já tínhamos o interesse em entender como ocorrem as modificações na
morfologia dos órgãos atingidos por doenças”, disse.
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