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JORNADA DE TRABALHO E
DIREITOS FUNDAMENTAIS
Professor do curso de direito da UVV-ES lança livro sobre
jornada de trabalho

O professor Bruno Ávila Klippel, do curso de Direito da Universidade, lançou o livro “Jornada de Trabalho e Direitos Fundamentais”, trabalho de dois anos originado de sua tese
de doutorado.
A obra, de acordo com o docente, trata da necessidade de redução da jornada de trabalho,
uma vez que longas jornadas prejudicam e adoecem os trabalhadores, expondo os mesmos
a doenças profissionais e a acidentes de trabalho.
A ideia surgiu com a disciplina “direitos fundamentais” de doutorado, levando o professor a traçar um paralelo entre a alta carga de trabalho a que são submetidos os trabalhadores, com a necessidade de proteção da saúde, e agora possui como público alvo estudantes
de Direito de graduação e pós-graduação.
Se quiser conhecer um pouco mais sobre a obra, dê uma passadinha na biblioteca! O docente
realizou uma doação de 14 exemplares para a UVV-ES.
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VOLUNTARIADO EM ANGOLA
Professor Gilton Almada participou como voluntário em uma
missão na África

O professor Gilton Luiz Almada, dos cursos de Medicina e de Medicina Veterinária da Instituição, participou de uma missão como voluntário em Angola por 45 dias! O objetivo da viagem,
segundo o docente, foi a prestação de apoio às ações de controle da epidemia de febre amarela,
coordenada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
De acordo com o professor, profissionais de diversas nacionalidades estiveram presentes na
missão e, entre eles, quatro brasileiros.
“Foi uma experiência bastante enriquecedora. Lá, nós atuamos na saúde pública, mais especificamente no controle de doenças das pessoas”, explica Gilton.
A seleção dos voluntários foi realizada pelo Ministério da Saúde de Angola e pela Organização Mundial de Saúde.
Após um mês e meio de trabalhos voluntários e muito aprendizado em ambas as partes, o
professor retornou ao Brasil no terceiro dia do mês de agosto.
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GEAS
Projeto de Extensão multidisciplinar realiza 1º Ciclo de Palestras

Você conhece o GEAS? É o Grupo de estudos de animais selvagens da Universidade. Um projeto de extensão multidisciplinar da UVV-ES que promove diversas palestras e cursos dentro
e fora da Instituição, envolvendo as mais diversas áreas de estudos, tais como a Medicina
Veterinária, Biologia, Oceanografia, Ecologia e outros mais.
Nos dias 17 a 21 de outubro, das 19h30 às 21h50, o projeto realizará o 1º Ciclo de palestras
do GEAS-UVV gratuitamente!
O 1º Ciclo é um evento multidisciplinar que contará com diversas palestras sobre temas
relacionados à biologia, medicina, ecologia e conservação de animais selvagens e silvestres.
O evento contará com palestrantes e ouvintes da Universidade e, também, de outros centros de referências como a Universidade Federal do Espírito Santo, Institutos de pesquisa
e ONG’s.
Serão disponibilizadas 80 vagas, com direito a certificados. A inscrição é gratuita e deve
ser realizada pelo e-mail uvvgeas@gmail.com.
Além disso, o projeto, que possui parceria com a Pestalozzi, pede para quem puder ajudar,
um litro de leite para doações, mas frisa que não é uma obrigatoriedade.
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VOLUNTARIADO
NA ÁFRICA DO SUL
Aluna de enfermagem da UVV-ES atuará como voluntária
em outro continente!

Heloisa Xavier, aluna do 6º período de enfermagem da UVV-ES, está realizando o sonho de
atuar como voluntária na África do Sul, na República do Benin. A viagem ocorrerá no dia 6 de
outubro, com retorno previsto para o dia 26 do mesmo mês.
Foi através da ONG “Sementes da Saúde”, que o tão sonhado desejo se tornou realidade. A
ONG sobrevive de doações e suas missões são desenvolvidas por uma equipe multiprofissional
da área de saúde. Os participantes arcam apenas com a passagem aérea, uma vez que possuem
taxas de passaporte, visto, hospedagem e alimentação pagos pela organização.
“As pessoas que, como eu, têm convívio dentro do hospital, passam a ser muito mecânicas,
vendo apenas a doença e não o ser humano. Essa viagem vai me ajudar a ter outra percepção.
A República do Benin possui uma renda per capita de menos de um dólar por dia, sendo considerada a menor do mundo. Apenas 37% de sua população jovem é alfabetizada e seu índice
de mortalidade é de 8,5%. O país ocupa a 179ª posição no índice de mortalidade mundial em
uma lista de 194”.
A graduanda diz ser uma realização pessoal e profissional, e pretende colher materiais para,
futuramente, desenvolver seu trabalho de conclusão de curso.
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CONTAMINAÇÃO
DE ALIMENTOS
Professor de ciências farmacêuticas da UVV-ES realiza
pesquisas sobre agrotóxicos

O professor Rodrigo Scherer, de Ciências Farmacêuticas da UVV-ES, apresentou na quarta-feira (05/10), uma palestra organizada pelo Ministério da Cultura, na Assembleia Legislativa, sobre os impactos dos agrotóxicos no Espírito Santo.
Estiveram presentes deputados, o secretário da agricultura, o presidente da FINDES, da
FAPES, do IFES, além de alunos e população em geral, assim como representantes do MAPA,
da ANVISA e da Secretaria do Estado.
Membro da Comissão Estadual de Produção Orgânica, o docente começou a trabalhar com
pesquisas sobre agrotóxico no ano de 2011 por perceber a carência sobre o assunto no Estado.
Hoje, o laboratório da Universidade possui três dissertações de mestrado defendidas e duas
teses de doutorado em andamento, todos sobre agrotóxicos, a nível nacional e internacional.
De acordo com o professor, algumas pesquisas - financiadas pela FAPES e em parceria
com o laboratório TOMMASI – têm grandes levantamentos de informações, uma vez que
foram coletados, a cada quinze dias, 10 (dez) alimentos (tomate, abobrinha, pimentão, alface,
mamão, morango, uva, pepino, banana e couve) na distribuidora SEASA, muito consumidos
na Grande Vitória durante um ano.
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CONTAMINAÇÃO
DE ALIMENTOS
Professor de ciências farmacêuticas da UVV-ES realiza
pesquisas sobre agrotóxicos

O docente revela que as pesquisas trouxeram um alerta bastante significativo: “Nesses últimos trabalhos que realizamos, o que mais nos chamou a atenção foi a couve, que apresentou
60 vezes mais agrotóxicos do que poderia ter, por vários meses. O tomate também foi preocupante, apresentou 10 vezes mais agrotóxicos em alguns meses”.
Rodrigo ainda comenta que, dos 10 alimentos pesquisados, apenas um se manteve regular
o ano todo, a abobrinha: “Acho importante a comunidade saber o que está levando para a
mesa, pois a situação não está muito favorável”.
Mas não para por aí! Há, também, uma dissertação que investiga se os fungicidas aplicados nas uvas permanecem no vinho: “O Brasil não possui legislação para agrotóxicos nessa
bebida, apenas para uva. Até agora, nós já possuímos dados de mais de 100 (cem) vinhos e,
para nossa surpresa, encontramos alguns agrotóxicos em quantidades superiores ao que é
permitido na fruta, que mesmo após todo o processo de produção, permanecem na bebida.
Ou seja, bebemos vinho e consumimos agrotóxicos. São dados inéditos no Brasil”.
O professor de Ciências Farmacêuticas dá ótimas dicas de higienização de alimentos para
consumo consciente: “Existem dois tipos de agrotóxicos, o que penetra no alimento e o de
contato, que fica apenas por fora. O segundo pode ser eliminado em grande parte ou totalmente ao se remover a casca e lavar com água corrente, deixando de molho logo após, em
uma solução contendo uma colher de vinagre por litro. Em seguida, deve ser lavado novamente e deixado de molho em uma solução contendo uma colher de bicarbonato por litro”.
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