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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

 FALE AÊ! 
Começaremos essa edição já trazendo os relatos dos 

nossos discentes, de como se encontram diante de todas 

as mudanças ocasionadas pela pandemia. Contamos com a 

participação e colaboração do aluno Paulo Ricardo C. Morais, estudante 

do 3° Ano do curso de Edificações Integrado e de Deise Lúcide M. Lima, 

aluna do 2° Ano de Edificações Integrado. Então, FALEM AÊ! 

BOLETIM 

INFORMATIVO  
EDIÇÃO XIII 

JUNHO DE 2020 
 

 Fique por Dentro 

O Tribunal de justiça determinou a 

suspensão temporária dos efeitos 

de alguns artigos dos Decretos 

Municipais de nº 5.259/2020, nº 

5.262/2020 e nº 5266/2020. O 

órgão entende que a flexibilização 

instituída por tais decretos coloca 

em risco todo um esforço que vem 

sendo adotado, no sentido de 

diminuir o avanço da pandemia da 

COVID–19 no Estado da Bahia, 

visando proteger a saúde. Saiba 

mais na página 2. 

Atualiza-se 

Em nossa 4ª Edição, trouxemos 

dados alarmantes e medidas 

necessárias para o controle das 

arboviroses (Dengue, Zika, 

Chikungunya), doenças de 

veiculação hídrica e trasmitidas pelo 

Aedes Aegypti. Nesse contexto, 

abordamos parte do estudo sobre o 

Rio do Antônio, realizado pela 

Docente do IFBA – Brumado. (p. 3) 
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“A Pandemia de Corona Vírus mudou radicalmente a vida de todos 

nós, nos mostrou o quão importante é a nossa liberdade, e, 

principalmente, a nossa vida. Fomos obrigados a nos adaptar a um 

novo estilo de vida e reorganizar a nosso cotidiano. Como parte 

integrante da sociedade, acostumada com um ritmo de vida diferente 

do atual, tive que me adaptar, assim como todas as outras pessoas. 

Quando as aulas pararam, há mais de três meses, regressei à minha 

cidade natal, e estou passando por esse período de distanciamento 

social com minha família. Sem as atividades comuns e fixas do meu 

dia a dia, tive que planejar novas tarefas para ajudar o tempo a 

passar. Confesso que, nesse período de três meses, já passei por 

diversas fases: fui de extremamente organizada para totalmente 

perdida em mim, me fiz e refiz incontáveis vezes, me permitindo 

sempre evoluir, ser e sentir. Já aprendi coisas diferentes, criei 

hábitos, e, a cada dia, me permito entender que ainda sei tão pouco, 

mas posso aprender. 

Em relação ao Campus e à minha vida acadêmica, venho mantendo 

contato, tanto pelos meios oficiais de comunicação, quanto pelo 

WhatsApp, acompanhando as notícias e atualizações que chegam. 

Nesse período, continuo com uma rotina de estudos, porém fiz 

algumas mudanças nela, tornando-a mais leve. Tenho participado 

das reuniões que estão acontecendo, conversado com meus colegas, 

para que juntos possamos encontrar soluções para os problemas que 

se formaram nesse período. 

A todos, gostaria de dizer que isso 

vai passar. Tenham esperança, e 

se cuidem. Sabemos que esse 

período vai deixar uma enorme 

cicatriz na história do mundo e de 

diversas famílias que perderam 

seus entes queridos. Por isso, 

também se faz necessário utilizar 

esse período de quarentena para 

cultivar bons sentimentos, praticar 

o amor, a solidariedade, trabalhar 

a empatia, cuidar de si e dos 

outros. Não está sendo fácil, não 

será nada fácil, mas acreditem, 

assim que tudo passar, vamos 

consertar tudo, e juntos. Por 

enquanto, se cuidem e cuidem 

dos que estão ao seu redor.” 
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NOVIDADE POR AÍ! 

O #IFBA Informação Solidária tem novidade! Fique de olho nos vídeos novos do projeto IFSol. 

Aprenda, em breve, como fazer uma horta em casa! Pode ser útil em tempos de crise e 

distanciamento social. Curta e compartilhe com os amigos. Siga as redes sociais vinculadas ao projeto e, se 

tiver alguma sugestão de conteúdo, nos envie uma mensagem no endereço de e-mail: ifsol.bru@ifba.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creio que, para todos, o cenário atual é de inúmeras incertezas, mas, ainda assim, tenho fé de que tudo 

isso vai passar. Enquanto estivermos limitados, devemos cuidar dos nossos e refletir sobre esse 

momento, extraindo todo ensinamento que estamos recebendo. #EmBreveaGenteSeVê” 

 

“Atualmente, estamos vivendo um cenário totalmente atípico por causa 

da pandemia. Confesso que não esperava que a situação fosse durar 

por muito tempo e já são três meses de isolamento social. Minha 

rotina foi totalmente modificada. Apesar da dificuldade de manter uma 

rotina de estudos, tenho me esforçado bastante, participando de 

cursos online, buscando aprimorar os meus conhecimentos. 

Antes do isolamento, em grande parte do meu tempo, estava no 

campus e essa foi uma das mudanças mais significativas. Apesar do 

distanciamento, a equipe diretiva tem se esforçado bastante para 

manter contato conosco, principalmente por meio das redes sociais. O 

contato com meus colegas também se limita às redes sociais, mas 

espero que, em breve, possamos estar juntos novamente. 

 

 

FIQUE POR DENTRO 

No dia 17 de junho de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou a suspensão temporária 

dos efeitos de alguns artigos dos Decretos nº 5.259/2020, nº 5.262/2020 e nº 5266/2020, expedidos pelo 

Município de Brumado (BA), que autorizam, na cidade, o funcionamento do comércio, em geral, varejista ou 

atacadista. O Tribunal de justiça teve o entendimento que a flexibilização instituída pelos Decretos 

municipais, liberando a abertura e funcionamento de serviços considerados não essenciais, coloca em risco 

todo um esforço que vem sendo adotado pelas autoridades públicas, no sentido de diminuir o avanço da 

pandemia da COVID–19 no Estado da Bahia, e que visa proteger a saúde. O gestor municipal de Brumado, 

no Decreto nº 5.293, publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (25 de junho), esclarece 

acerca da suspensão dos efeitos dos Decretos Municipais a cima citados por força de decisão judicial. Assim 

sendo, a partir desta sexta-feira (26 de junho), o comércio não essencial será fechado no município. Até a 

data de 25 de junho o município contabiliza 153 casos confirmados e 96 pacientes curados, acompanhe a 

evolução da COVID 19 de 20 a 25/06/2020. 

 

acerca da suspensão dos efeitos dos Decretos Municipais, acima citados, por força de 

decisão judicial. Assim sendo, a partir desta sexta-feira (26 de junho), o comércio não 

essencial será fechado no município. Até a data de 26 de junho, o município 

contabiliza 162 casos confirmados, 108 pacientes curados, 03 Óbitos e 50 casos 

aguardando os resultados laboratoriais para confirmação. 
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Para além do crescimento dos casos da COVID-19, o boletim publicado pela vigilância epidemiológica evidencia 

o aumento das arboviroses causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika 

no município de Brumado. Em abril, em nosso 4º Boletim Informativo, já alertávamos a população para o 

aumento dessas doenças e quais medidas são necessárias para evitá-las. Entretanto, assim como para o 

coronavírus, as pessoas não têm responsabilidade, civilidade e senso de sociedade, menosprezando as 

medidas que são divulgadas para o controle da doença.  

Até o fechamento desse informativo, já foram contabilizados 374 casos de 

Dengue, 15 casos de Zika e 7 casos de Chikungunya. Os dados apontam que 

bairros como Santa Teresa (45), Olhos D'água (40) e o Doutor Juracy (31) 

lideram as localidades com maior índice de pessoas contaminadas com a 

dengue. O relatório da dengue registra também que 16 casos evoluíram para 

a dengue grave, ou seja, a dengue hemorrágica.  

A vigilância epidemiológica, juntamente com a secretária de saúde, continua fazendo seu trabalho de combate 

ao mosquito Aedes Aegypti, como o trabalho dos agentes de endemias que aplicam larvicidas nos reservatórios 

de água. E para reforçar o combate ao mosquito, desde o dia 18 de junho, está circulando nos bairros DOIS 

carros fumacê: o carro 1 executará o serviço nos bairros Flores, São Jorge, Centro, Dr. Juracy e Novo Brumado, 

de 17 de junho a 1º de julho e o carro 2 estará nos bairros Santa Tereza, Olhos D’ água, Jardim Brasil, São Félix 

e Malhada Branca até 1º de julho. Cada bairro receberá o serviço do carro fumacê por cinco vezes e é importante 

que a comunidade deixe as portas e janelas de suas casas abertas. Fique de olho no cronograma dessa ação 

em Brumado.  

Além das Arboviroses supracitadas, existem várias outras doenças de veiculação hídrica, as quais estão 

associadas, principalmente, à poluição de recursos hídricos. Nesse sentido, o Rio do Antônio, em Brumado, 

afluente da bacia do Rio de Contas, é atualmente um depósito de 

detritos, contribuindo para o acúmulo de água e, por conseguinte, 

para a formação de um criadouro do mosquito da Aedes Aegypti.  

Diante disso, aproveitamos a atual conjuntura para apresentar um 

pouco da pesquisa da professora do IFBA Camila Reis de Souza. Ela 

é Engenheira de Minas, especialista em Mineração e Meio Ambiente 

e, atualmente, docente do IFBA Campus Brumado. No munícipio de 

Brumado, desenvolveu a pesquisa intitulada “ANÁLISE DE 

EUTROFIZAÇÃO E ASSOREAMENTO DAS ÁGUAS NO LAGO DA 

Carro 01 

Bairros: Datas 

Flores 26/06/2020 29/06/2020 

São Jorge 26/06/2020 29/06/2020 

Centro 27/06/2020 30/06/2020 

Doutor Juracy 28/06/2020 01/07/2020 

Novo Brumado 28/06/2020 01/07/2020 

Carro 02 

Bairros: Datas 

Santa Tereza 27/06/2020 30/06/2020 

Olhos D'água 27/06/2020 30/06/2020 

Jardim Brasil 27/06/2020 30/06/2020 

São Feliz 28/06/2020 01/07/2020 

Malhada Branca  28/06/2020 01/07/2020 

Atualize-se! 

(Camila Reis de Souza) 
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BARRAGEM DO RIO DO ANTÔNIO – BRUMADO/BA”. Trata-se 

de um trabalho de avaliação sobre as condições da 

barragem do Rio do Antônio, por meio de ferramentas de 

Sensoriamento Remoto e técnica de processamento digital 

de imagens de satélite. Como desdobramentos, obteve-se o 

percentual de eutrofização, assoreamento e lâmina d’água 

da barragem no período de outubro/2018, data da imagem. 

Nesse estudo, constatou-se que a expansão desordenada 

da cidade vem trazendo problemas de degradação 

ambiental severa no leito do Rio que corta o município. Entre 

os impactos causados pelas ações antrópicas sobre o Rio 

do Antônio, podemos citar:  

• Poluição das águas (lançamento de esgoto e efluente, 

deposição de lixo e entulho, exploração por atividade mineradora); 

• Assoreamento (deposição de entulhos, atividade mineral, supressão e ocupação ilegal da mata ciliar); 

• Eutrofização do leito hídrico (descarga de esgotos e efluentes domésticos, excesso de adubos, 

acumulação de materiais de origem mineral). 

 O Estudo realizado no lago da Barragem do Rio do Antônio, 

por meio de técnicas de sensoriamento remoto e 

processamento digital de imagem, mostra dados alarmantes 

sobre a situação do lago. (Figura 1) 

A área do lago estava 

coberta por regiões 

assoreadas e 

eutrofizadas, com pouca 

lâmina d’água disponível 

para uso, no momento 

em que foram realizadas as coletas e as análises dos dados 

(imagem Landsat 10/2018). Este aspecto é visível ao visitar o 

lago da barragem. Diante disso, a revitalização do Rio do 

Antônio é de suma importância para o município, tratando-se 

também de uma questão de Saúde Pública. 

Figura 2 - Resultado do processamento digital de imagem 

Figura 1 - Poluição do Rio e suas margens 

Figura 3 - Imagem lago da Barragem do Rio do Antônio 


