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PROVOCAÇÃO DO BEM!

Todos falam para se desafiar, sair da zona de conformo, ir aquele limite extra!
Somos seres neuróticos e construídos para nunca ficarmos satisfeitos.... provocar pra que? Não pro-

voque quem está quieto!
Calma vou me explicar...
Tanto para o Ônus quanto o Bônus, nunca ficaremos satisfeitos e morreremos tentando.
O Bônus é que construímos coisas maravilhosas e seguiremos criando até o fim dos tempos.
O Ônus são todos os sentimentos que seguem anexos a esta realidade. Angustia, Ansiedade, Insatisfação... 

todos aqueles que conhecemos bem.
Dominic, qual o seu ponto... não nos enrole!
Vamos lá... neste isolamento limpar, arrumar, lavar lousa, lavar carro... tarefas que antes delegávamos vira-

ram obrigação.
Provavelmente no momento mais crítico do isolamento, envolvido no tédio, você decidiu arrumar aquela ga-

veta, armário ou “canto da bagunça”, que nunca arriscávamos colocar a mão.
De repente, a gaveta arrumada virou o armário, que virou o quarto, aí atacamos a casa. Arrumando tudo...

motivados e no final uma MEGA sensação de missão cumprida.
Resgatou a emoção? Agora vamos ao meu ponto!
Se provoque apenas em 1 ponto da sua vida! E um ponto simples, nada sofisticado, como arrumar a gaveta 

que mencionei.
Agora a provocação do bem...
Pegue uma lousa branca e pendure na parede. Não me venha com Outlook, celular, Ipad.... tem que ser algo 

físico e que fique no seu trajeto.
Tenho 3 lousas na minha casa, para você ter uma ideia. No escritório, outra na escada, onde devo passar na 

frente pelo menos 50 vezes e outra na cozinha para os momentos “Eureka”.
Nesta semana, entra a de número 4, que vou colocar na Academia que tive que construir em casa... o tal de 

Home Gym.
Vamos iniciar com uma pratica simples e que tem desdobramentos incríveis. Logicamente, se você for até o 

fim do artigo, sem assumir que já entendeu parando por aqui a leitura, kkkk
Com a sua lousa na parede, escreva os dias da semana e uma única tarefa... caminhar todos dos dias por 

exemplo.
Use o código, W1, W2, W3... sendo W1 – Walk de 1 hora / W2 – Walk de 2 horas / W3 – Walk de 3 horas
Mas, Dominic, porque não C1, C2... de Caminhada? Calma!
Nosso objetivo será a Corrida, aí o C vai virar um problema para registros rápidos do que você fez!
Vamos mergulhar nos desdobramentos que comentei anteriormente.
Você que tem reuniões, uma atrás da outra... escolha uma que você consegue fazer andando e/ou falando no 

Celular ao mesmo tempo.
Ou para os mais equipados, na esteira e verá que ao terminar a reunião... você já fez um W1! Correto?
Da mesma forma, quando tem que fazer um curso obrigatório de três horas...já rola um W3 se fizer andando...
De repente sem perceber... você estará ouvindo um podcast andando, conversando com amigos, filhos, par-

ceiros...só para garantir um registro de W1, W2... naquela sua lousa que você passa na frente várias vezes ao 
dia. Da mesma forma, que limpou a gaveta, armário e a casa... você vai completar uma maratona se decidir 
evoluir para os “C”s de Corrida.

Agora, vou ser ousado e fazer a minha provocação do bem, vou te pedir para ler por mais alguns minutos o 
texto.

Pense no principal desafio ou desejo. Aquele problema cabeludo ou sonho que vem do fundo da alma!
Desenhe um trajeto de como chegar lá, a tal da “Jornada”, que você terá que fazer até chegar lá. Destrinche 

POR DOMINIC DE SOUZA

ART IGO

(*) DOMINIC DE SOUZA - EXECUTIVO COM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA COMERCIAL E 25 
EM COMPANHIAS MULTINACIONAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DOS SEGMENTOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE ONLINE: GARTNER, BOA VISTA, SONDA, SAP, SERVICENOW, IBM E TOTVS. 
AUTOR DO LIVRO “VENCER 360° - EQUILIBRANDO A VIDA” (LITERARE BOOKS INTERNATIONAL).
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OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

o caminho até um ponto de ações diárias.
Pequenos passos diários que precisam ser feitos para você resolver ou conquista o que mais deseja!
Para deixar ainda mais concreto...
Você pode ir desde escrever um livro a bater uma meta ou porque não guardar um dinheiro.
Se você já chegou no seu limite de leitura... e entendeu o conceito, pode parar por aqui, vou continuar o texto 

com mais alguns exemplos para deixar ainda mais concreto!
Para quem está curtindo, abaixo três exemplos que funcionam para mim até hoje.
1)         Esporte: 
- No esquema W1, W2, W3... iniciei com 1x por semana e hoje treino 6x por semana. Chegando a completar 

uma prova de IronMan (Natação, Bike e Corrida)

2)         Trabalho:

 - Todas as vezes que faço uma apresentação importante para um cliente ou uma reunião com um executivo 
eu registro na lousa.

- Diferente de Vender ou fechar negócio! Apenas a reunião ou as vezes ter conseguido uma conexão no Linke-
dIn! Um registro simples, não use anote item complexos.

- Não esqueça de fazer a engenharia reversa...
Por Exemplo: Para vencer 1000 por ano, tenho que vender X por mês, Y por dia, Z por hora, dependendo do 

seu Business!

3)         Estudos:

 - Na minha lousa eu escrevo o que eu aprendi hoje!
- Vale tudo... desde Pod casts até conversas com amigos, familiares...mas registro o que aprendi naquele dia.
- Quando colocar uma meta de um assunto ou certificação vale novamente a engenharia reversa.
Sobre engenharia reversa vou contar uma história. Sempre me lembro como se fosse ontem o ocorrido... tinha 

que ler um Manual da SAP de 700 páginas para uma certificação.
Fiz a conta de quantas páginas eu tinha que ler por DIA! E logicamente registrei na LOUSA todos os dias que 

cumpria a leitura de páginas diárias.
Termino, agradecendo seu tempo e paciência na leitura e se você provoque registrando tudo na Lousa... o céu 

é o limite!
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Bahia pode ser destaque na 
produção de baterias para 

veículos elétricos
Minerais que são matérias-primas para baterias, como cobre, níquel e lítio, 
surgem como vedetes da indústria que sucederá os motores a combustão
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BRASIL 61
agenciadoradio@agenciadoradio.com.br

Questões ambientais e 
a proibição da comer-
cialização de veículos 

movidos a combustíveis fósseis 
pela União Europeia, a partir de 
2035, têm acelerado a adoção de 
carros elétricos em todo o plane-
ta. Com isto, minerais que são 
matérias-primas para baterias, 
como cobre, níquel e lítio, sur-
gem como vedetes da indústria 
que sucederá os motores a com-
bustão. Maior produtora de ní-
quel e terceira de cobre no país, 
a Bahia tem condições de se tor-
nar polo produtor de baterias se 
os empresários do setor “acorda-
rem logo para o momento”, diz o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm.

“Precisamos deixar de ser exportadores de ‘pau-brasil’ e fortalecer a nossa indústria de transformação para exportar mais 
produtos com valor agregado. Hoje, por exemplo, somos o único produtor de vanádio da América Latina, através da Largo Re-
sources, mas a startup de baterias de vanádio para carros elétricos que eles anunciaram no ano passado será instalada em Boston, 
nos Estados Unidos”, diz Tramm.

A expectativa é que nos próximos anos a demanda por essas matérias-primas cresça. A Atlantic Nickel, empresa que produz 
níquel em Itagibá, projeta dobrar a capacidade produtiva, com o início da operação subterrânea na Mina Santa Rita, prevista 
para 2028, o que vai elevar o tempo de vida útil da mina de oito para 34 anos. As pesquisas da CBPM também indicaram recen-
temente um novo depósito com potencial significativo de recursos de níquel a 26 km da mina atual.

Utilizado para a fabricação de condutores elétricos e em ligas metálicas como latão e bronze, o cobre respondeu por 18% 
da produção mineral baiana comercializada em 2020. O mineral é produzido pela Mineração Caraíba, no norte do Estado, e é 
exportado para África do Sul, Canadá, China e Índia.

Segundo Eduardo De Come, diretor financeiro da Mineração Caraíba, a empresa está atuando para aumentar a produção e a 
oferta de cobre visando abastecer a forte demanda do mercado. “O cenário otimista é fruto da evolução tecnológica impulsiona-
da pelas novas exigências de mercado, motores elétricos e a busca por energias limpas e livres de poluentes. Já estamos vivendo 
a transição marcada pela busca de meios de produção com menores impactos ambientais. O cobre tem um papel fundamental 
nessa revolução verde que já está acontecendo”, diz De Come.

Para Tramm, a verticalização da produção mineral na Bahia fortaleceria as próprias empresas. “Hoje somos todos reféns das 
cotações das commodities. Se o preço no mercado cai, a empresa cai junto. Quem investir na produção final sai desse ciclo e se 
fortalece. Temos aqui boa mão de obra, matéria-prima, dez portos aptos para escoamento dos produtos. Não há razão para não 
fazer”, conclui. 
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Clima quente e mão no rosto 
aumentam riscos de impetigo 

em crianças
Hábito de cutucar o nariz pode facilitar surgimento 

da doença, médica recomenda higienização e 
lavagem nasal como formas de afastar a doença

ADRIANO PINZON GARCIA - ASCOM
apinzon@webershandwick.com.br

Levar a mão ao rosto é um hábito que nos acompanha desde o início da vida. Estudos indicam que bebês 
costumam tocar seus olhos e bochechas ainda no útero da mãe¹. E, à medida em que a criança começa a 
crescer, aprende a usar as mãos como uma ferramenta para higienizar a face, seja para tirar uma sujeira da 

boca, do olho ou cutucar uma "casquinha" no nariz.
Isso acaba expondo os pequenos a uma série de doenças e infeções. Entre as mais comuns está o impetigo, uma 

infecção cutânea, geralmente localizada no nariz e boca, que é causada por bactérias e que leva ao surgimento de 
pequenas feridas cobertas de uma casquinha dura, que pode ser de cor dourada, vermelha ou cor de mel. Por vezes, 
pode formar bolhas que se rompem, quando, então, se torna o impetigo bolhoso².

"O Impetigo é causado pelas bactérias Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus. E, embora possa acometer 
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pessoas de qualquer idade, é mais comum em crianças entre dois e seis anos, especialmente nos meses mais quentes 
e úmidos do ano", explica Dra. Maura Neves, otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (USP) e consultora médica da Libbs Farmacêutica. Segundo ela, a doença pode 
surgir a partir de um pequeno ferimento, corte na pele ou picada de inseto que fazem com que as bactérias alcancem 
as camadas mais internas da pele e causem a infecção.

Já que pedir que as crianças não levem as mãos ao rosto é uma tarefa quase impossível, fazer a higiene nasal 
externa da maneira adequada, ou seja, com lenços umedecidos com solução salina e ativos naturais desenvolvidos 
especialmente para o nariz de bebês e crianças e lavar as mãos com frequência é a principal recomendação da es-
pecialista para evitar o surgimento da doença. "As bactérias que causam o impetigo habitam nossa pele, portanto, 
qualquer fissura pode ser uma porta de entrada. Nesse sentido vale a pena higienizar a área do nariz e boca dos bebês 
e crianças com produtos neutros que promovam não somente a limpeza, mas também a hidratação da pele, evitando 
assim que as bactérias entrem", detalha a especialista.

A médica ainda frisa que somada à lavagem interna do nariz, a limpeza externa pode ajudar a afastar essa e outras 
doenças comuns no período de prolongada seca, como o que vivemos agora.

Tipos de Impetigo³

Existem três tipos de impetigo: O comum ou não bolhoso, bolhoso e ectima. Veja abaixo as informações sobre 
cada.

• Impetigo comum ou não bolhoso, mais comum e cujos sintomas aparecem em uma semana, sendo notado o apa-
recimento de pequenas lesões e feridas em volta do nariz e da boca, que podem evoluir para crostas de cor amarelada;

• Impetigo bolhoso, em que há o aparecimento de pequenas feridas vermelhas na pele e lesões que evoluem ra-
pidamente para bolhas contendo líquido amarelo e que surgem principalmente nos braços, pernas, peito e barriga;

• Ectima, a forma mais grave da doença, pois atinge as camadas mais profundas da pele, principalmente pernas e 
pés, sendo notado o aparecimento de feridas abertas com pus, crostas grandes e amareladas e vermelhidão em volta 
das crostas.

Referências:
1 - Reissland N, Aydin E, Francis B, Exley K. Laterality of foetal self-touch in relation to maternal stress. Late-

rality. 2015, 20(1): 82-94.
2 - Sociedade Brasileira de Dermatologia. Impetigo. [Internet]. [acesso em 13 out. 2021]. Disponível no link: ht-

tps://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/impetigo/29/ 
3 - UpToDateImpetigo [Internet]. [acesso em 13 out. 2021]. Disponível no link: https://www.uptodate.com/con-

tents/impetigo
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Confira os principais 
cuidados com a pele 

dos idosos
Ingestão de água, hidratação da pele e banhos mais curtos são 

algumas sugestões para o cuidado com a pele dos idosos.

STEFANIE CRIVELARI – ASCOM
stefanie@markable.com.br

O tempo seco é um dos principais fatores externos que predispõem alterações na pele dos idosos, que já sofrem com a 
perda natural da hidratação e elasticidade do maior órgão do corpo humano. É natural que esse grupo etário apresentae 
mais coceiras, causando micro lesões, já que a aparência da pele com o tempo se torna mais seca, tornando-a mais su-

jeita a machucados e infecções. A coordenadora  técnica da Home Angels, rede de cuidadores de idosos, Janaína Rosa, separou 
algumas dicas para os cuidados diários.

● Atenção com a duração dos banhos e a temperatura da água: É importante lembrar que banhos muito quentes prejudicam a 
pele, pois a temperatura elevada pode causar queimaduras ou ressecamento. Prefira os mornos e de menor duração para não ficar 
tanto tempo exposto à água. O sabonete deve ser passado gentilmente sobre o corpo e evite produtos que tenham componentes 
que favoreçam o ressecamento, como esfoliantes.

● Hidratação diária: Aproveite para se hidratar logo após o banho, já que a pele absorve melhor a composição do produto 
quando os poros ainda estão abertos. Prefira hidratantes que não contenham nenhum tipo de fragrância, pois é possível que al-
guns cheiros irritem a pele ou causem alergias.

● Hidratação: Faça da ingestão de água um hábito diário. Ela é um hidratante natural e previne complicações dos órgãos ex-
ternos e internos e também diminui a sensação de inchaço causado pela retenção de líquidos. Além disso, a falta de água pode 
resultar em desidratação, pele ressecada e problemas nos rins. 
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Anvisa volta a alertar população 
sobre tentativas de fraudes

Este ano já foram feitos quatro comunicados à população
ALEX RODRIGUES - AGÊNCIA 

BRASIL/BRASÍLIA
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um novo comunicado alertando a população para a tentativa de gol-
pes envolvendo o nome da Agência Reguladora. É o quarto comunicado em menos de dois anos para evitar que internautas sejam 
enganados por pessoas que se passam por servidores do órgão.

Desta vez, a Agência informou que os usuários disseram ter recebido e-mails de diferentes remetentes, sempre terminados em 'centralan-
visa.gov.br', dizendo uma mensagem era uma notificação publicada no Diário Oficial da União, relativa a um processo judicial que envolve-
ria o destinatário.

Segundo a Anvisa, é uma fraude montada para levar internautas a clicarem em um link ou abrir um arquivo anexo. Além de os endereços 
eletrônicos terminados em centralanvisa.gov.br não pertencerem à Agência, o órgão disse que não notifica a nenhuma pessoa ou empresa 
por e-mail, ligação telefônica, mensagem de áudio ou de texto (SMS, WhatsApp ou outro serviço de mensagem instantânea).

“A única exceção é para casos de pedidos de informação feitos nos canais oficiais de atendimento da Anvisa, cujas respostas são enviadas 
pelo endereço atendimento.central@anvisa.gov.br, diretamente para o e-mail do solicitante”, esclarece a Agência no comunicado, orien-
tando as pessoas que tenham dúvidas a entrar em contato com a Central de Atendimentos pelo telefone 0800-642-9782.

No início de julho, a Anvisa já tinha alertado os cidadãos e as empresas cuja atuação ela regulamenta para que ficassem atentos à tentativa 
de fraudes cometidas por golpistas que estariam se apresentando como servidores do órgão – na maioria das vezes, como representantes da 
Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes – solicitando pagamentos para regularizar produtos e serviços.

Em agosto de 2020, o alerta foi motivado por denúncias feitas por pessoas de diferentes localidades, contatadas por um grupo de estelio-
natários que se informavam, pelo Diário Oficial da União, a respeito de processos administrativos de regularização de produtos e serviços 
indeferidos pela Anvisa. Os criminosos, então, procuravam os responsáveis pelas empresas, diziam que eram servidores da Agência e se 
ofereciam para reverter as decisões caso fossem pagos. O dinheiro exigido pelos criminosos deveria ser depositado em uma conta corrente.

Em janeiro do ano passado, a tentativa de fraude usando o nome da Anvisa também envolveu pedidos de pagamentos para que pendên-
cias fossem resolvidas e, assim, mercadorias importadas retidas fossem liberadas. Na ocasião, os criminosos orientavam as vítimas a fazer 
os pagamentos por meio de depósito ou boleto bancário, formas não utilizadas pela Anvisa, que só recebe suas taxas por meio de Guia de 
Recolhimento da União (GRU).

“Em todas essas situações, é comum os golpistas utilizarem formas de comunicação não praticadas pela Anvisa, como ligação telefônica, 
mensagem de texto de celular, WhatsApp e e-mail não oficial, entre outros. Esses meios diferem dos procedimentos oficiais utilizados para 
comunicar, notificar ou requerer quaisquer documentos ou efetuar cobrança de valores de regularização de produtos e serviços”, enfatiza a 
Agência.

(FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)
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Criação de galinhas caipiras 
diversifica atividades em Projeto 

de Irrigação em Guanambi

ASCOM CODEVASF
https://www.codevasf.gov.br/noticias

Um projeto-piloto de criação de galinhas caipiras tem apresentado viabilidade econômico-financeira e aponta-
do potencial para diversificação de atividades produtivas no Projeto Público de Irrigação Ceraíma, localizado 
em Guanambi. O Projeto de Irrigação está localizado na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da 

Codevasf, sediada em Bom Jesus da Lapa.
O Projeto de Criação das Aves de Postura (galinhas destinadas à produção de ovos) foi implantado no Lote 61 do 

Projeto de Irrigação por Alex Ledo e Maria Mercês, professores do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) no campus 

(FOTO: DIVULGAÇÃO/CODEVASF)
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Galinha feliz

Modernização do Projeto Ceraíma

As galinhas começam a postura aos seis meses de vida. O sistema foi batizado pelo casal como “Sistema da Galinha Feliz”, 
em que o mais importante no processo é o conforto e o bem-estar dos animais. "Utilizamos o máximo que podemos de produtos 
homeopáticos no controle das principais enfermidades das aves e, à noite, as galinhas ouvem músicas adequadas para mante-
rem-se calmas e produtivas", diz o professor.

Em cada módulo, além do galpão, o Sistema tem duas áreas de pastagem para as galinhas, que são irrigadas e possuem gramí-
neas como urochloa, grama tifton, milheto e vegetação nativa. No telhado do galpão foram instalados microaspersores, que são 
acionados em épocas de calor intenso para promover o conforto térmico das aves. O espaço funciona ainda como Granja-Escola, 
pois recebe semanalmente estudantes e estagiários que aprendem a organização e a logística do sistema de produção.

Diante do sucesso do primeiro galpão, o segundo foi construído recentemente e, ainda em 2021, o número total de galinhas 
deverá chegar a 3 mil. A expectativa é de que sejam produzidas diariamente de 180 a 210 dúzias de ovos.

“É muito gratificante ver que o Perímetro de Ceraíma tem buscado diversificar sua produção agropecuária e atender às de-
mandas regionais com produtos de qualidade diferenciada, o que aumenta seu poder de competitividade. Como o projeto piloto 
de criação de galinhas caipiras tem demonstrado viabilidade econômica com sustentabilidade, novos produtores de Ceraíma 
poderão tê-lo como referência para que, em um futuro próximo, o Perímetro se torne um polo regional de produção de ovos de 
galinhas caipiras”, diz Harley Xavier, superintendente da Codevasf.

Na avaliação do chefe da Unidade de Desenvolvimento Territorial da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, Manoel de 
Souza Neto, a criação de galinhas caipiras no Projeto Ceraíma, além de não concorrer com outras atividades pode fornecer o 
insumo cama de aves (ou cama de frango), que é um excelente adubo orgânico para plantações.

O Projeto de Irrigação Ceraíma atravessa um novo momento desde 2019, quando a Codevasf concluiu ações de reestruturação 
e modernização. A diversificação da produção também é apontada como ponto positivo por técnicos da Companhia. “Ceraíma 
não para de inovar. Recentemente, substituiu os canais abertos por tubulações fechadas na malha de distribuição de água para os 
lotes rurais. Além de banana e manga, temos hoje no Perímetro uma produção diversificada com culturas como uvas, melancia, 
abóbora, feijão, milho, goiaba, hortaliças, dentre outras”, diz Hudson Faria, chefe do Escritório da Codevasf em Guanambi, 
vinculado à 2ª Superintendência Regional.

As obras, que à época representaram um investimento de R$ 15,9 milhões, permitiram a retomada da irrigação. A alteração no 
sistema fez com que o Projeto passasse a ter alta eficiência no uso de recursos hídricos. Hoje o Projeto também possui sistema de 
condução de água por meio de tubulações fechadas, ao contrário das estruturas abertas existentes anteriormente, o que também 
elevou a eficiência, chegando a estimados 95%.

de Guanambi. O primeiro galpão foi construído em 2019 para abrigar cerca de 1,5 mil galinhas da linhagem GLC de 
postura, que produzem de 1,1 a 1,2 mil ovos especiais por dia, nas cores azul, creme e vermelho.

“A alimentação é produzida com milho, farelo de soja e núcleo formulado com minerais, sendo calculada, preparada 
e fornecida de acordo com a necessidade das aves, sem que haja desperdícios. Outra preocupação é com a água forne-
cida aos animais, que deve ser de qualidade e livre de contaminantes”, afirma a professora Maria Mercês, Doutora em 
Zootecnia. Ela diz que a atividade apresenta sustentabilidade e viabilidade econômico-financeira.

“No empreendimento há toda uma preocupação para que os ovos cheguem aos consumidores logo após a postura, 
com qualidade, classificados por tamanho e sem defeitos”, acrescenta Alex Ledo, Doutor em Produção Vegetal.
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Mega Revisão Enem UniFTC: 
Inscrições abertas para aulas e 

simulado gratuito
Estudantes contam com mais de 30 professores especialistas 

em aprovação no Exame. Participantes podem utilizar a nota do 
simulado e garantir ingresso nos cursos de graduação

CAROLINE PIMENTA – ASCOM
www.uniftc.edu.br

Faltando pouco mais de dez dias para a realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que 
este ano acontece nos dias 21 e 28 de novembro, os estudantes seguem se preparando para garantir o passaporte de 
entrada no ensino superior. Para ajudar nessa preparação, a Rede UniFTC segue com as inscrições abertas para a Mega 

Revisão UniFTC, no site https://bit.ly/megarevisaoenem_uniftc. A ação é gratuita e reúne mais de 30 nomes especialistas em 
aprovação no exame. O evento será transmitido pelo canal do Youtube da Rede UniFTC.

Neste momento que antecede o Enem é normal que os estudantes fiquem ansiosos e curiosos pelo que vem pela frente, mas 
o coordenador pedagógico do projeto e apresentador da Mega Revisão, o professor Ricardo Carvalho, relembra que o evento 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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reúne um time composto pelos melhores mestres para ajudar a turma rumo à aprovação. 
“Não tem por que se desesperar. O projeto foi estruturado para apoiar os estudantes neste aquecimento final, para que todos 

possam realizar uma prova de alto nível e uma redação de qualidade, com as dicas e orientações dos melhores professores da 
Bahia”, tranquiliza o educador.

Dentre os especialistas convidados para participar dessa edição do projeto, estão, Carol Silveira, Sátiro Furtado e Maicon 
(Redação), Mário Roullet (Física), Carlena Azevedo, Bruno Borges e Paulo Rossi (Biologia), Larissa Andrade (História), Helan, 
Augusto Heine, Soninha e Mauro Roberto (Química), Cynthia Lima (Filosofia e Sociologia).

No dia 17 de novembro o aulão contempla as disciplinas da área de Humanas (Geografia, História, Linguagem e Redação). 
Já no dia 18 será a vez das áreas de Matemática e Ciências Naturais (Biologia, Física, Química, Matemática, Filosofia e Socio-
logia).

Simulado Enem UniFTC - Para quem deseja testar os conhecimentos adquiridos até aqui e interagir com conteúdos já aplica-
dos em provas anteriores do Enem, a Rede UniFTC está disponibilizando, gratuitamente, o Simulado Enem UniFTC. Os interes-
sados podem se inscrever no site https://bit.ly/megarevisaoenem_uniftc e realizar o simulado até o dia 25 de novembro. Para 
os que desejarem, também será possível utilizar a nota do Simulado como forma de ingresso em um dos cursos de graduação 
oferecidos em qualquer unidade do Grupo Educacional, exceto Medicina.

O Simulado é composto por 50 questões das diversas áreas do conhecimento, além da redação, e será realizado de forma 
virtual com 4 horas de duração.

Mega Revisão Enem UniFTC

SERVIÇO

A Mega Revisão Enem UniFTC acontece desde 2014 e a estimativa é que quase 100 mil estudantes já tenham 
participado do projeto desde a primeira edição. Um projeto do Grupo Educacional UniFTC, em parceria com o Es-
critório do Pensamento, a Mega chega, em 2021, a sua sétima edição, sendo a segunda realizada em ambiente virtual.

Inscrições para Mega Revisão Enem UniFTC seguem abertas e participantes podem realizar simulado gratuito

Data do evento: 17 e 18 de novembro de 2021
Horário: 18h30
Onde: Canal do Youtube Rede UniFTC (exclusivo para inscritos)
Inscrições gratuitas: https://bit.ly/megarevisaoenem_uniftc
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Equiparação de injúria racial 
e racismo divide opiniões de 

especialistas
Juristas especializados em Direito Penal comentam 

interpretação de imprescritibilidade do crime de injúria racial
MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS – 
ASCOM (M2 COMUNICAÇÃO)

Márcio.santos@m2comunicação.com.br

No dia 28 de outubro, o Superior Tribunal Federal decidiu que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, 
imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição. A decisão se deu em relação ao caso de uma idosa do DF, 
atualmente com 80 anos, condenada por injúria racial a um ano de reclusão e dez dias-multa pela 1ª Vara Criminal de 

Brasília, por ter chamado uma frentista de um posto de combustíveis de "negrinha nojenta, ignorante e atrevida".
"A meu ver, apesar de sociologicamente correta, a decisão do STF é juridicamente equivocada, porque acaba violando alguns 

princípios de Direito Penal", afirma o especialista Matheus Falivene. O especialista em Direito Penal pela USP explica que "os 
crimes de injúria racial e o de racismo são diversos e têm bens jurídicos diferentes".

► Matheus Falivene, 
advogado e professor nas 

áreas de Direito Penal e 
Direito Penal Econômico. 

Doutor e Mestre em 
Direito Penal. Professor na 

Pós-graduação da PUC-
Campinas.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

"Ao passo que, na injúria racial, você tutela a honra subjetiva de uma pessoa ofendida, no racismo você tutela o bem de um 
grupo de pessoas, de uma coletividade - e é por isso que o crime de racismo é muito mais grave. A própria Constituição Federal 
já faz uma distinção entre a injúria racial e o racismo, considerando o racismo mais grave e determinando que ele é imprescri-
tível e que o legislador deveria elaborar uma lei para punir o racismo", diz Falivene.

Este é também o entendimento do ministro Nunes Marques, que defendeu, em dezembro de 2020 - no julgamento do crime 
em questão -, que as condutas dos crimes são diferentes e que a imprescritibilidade da injúria racial só pode ser implementada 
pelo Poder Legislativo. Um mês antes, em novembro de 2020, o relator do caso, ministro Edson Fachin, também havia votado 
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pela equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Diante da divergência à época, o julgamento foi interrompido por pedido 
de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Quanto à opinião de Nunes Marques de que a imprescritibilidade da injúria racial só pode ser implementada pelo Poder Le-
gislativo, Falivene discorda. "Como norma constitucional, ela teria de ser alterada por meio de uma alteração da Constituição - e 
há uma discussão se a imprescritibilidade do racismo é uma cláusula pétrea ou não. Essas normas punitivas têm de ser interpre-
tadas de forma restritiva."

CASUÍSTICA - Para Falivene, a decisão do STF no fim de outubro é também "casuística". "Fizeram isso neste caso concreto 
da mulher de 80 anos que cometeu a ofensa e ocorreu a prescrição. A prescrição de quem é maior de 70 anos ocorre em metade 
do tempo do que é previsto em lei - então acabaram aproveitando esse caso concreto e tomaram como se acontecesse em to-
dos os casos, o que não é verdade. Mas acho difícil se contestar isso agora, porque dificilmente a jurisprudência do STF muda, 
apesar de estar equivocada."

O especialista defende que o seu entendimento não leva necessariamente à impunidade. "Esses crimes são punidos. A pres-
crição leva a alguns casos de impunidade no Brasil, mas não é uma coisa generalizada, não é o que vejo na prática. As pessoas 
são punidas desde que não haja uma demora absurda no processo."

AVANÇO - A Desembargadora e professora de Direito Penal do Meu Curso Educacional, Ivana David, discorda: "Na minha 
opinião, o Brasil deu mais um passo para tentar combater o racismo".

► Ivana David, 
Desembargadora e 

professora de Direito 
Penal. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Para ela, o voto do ministro Alexandre de Moraes indica que o que se levou em consideração foi a garantia constitucional 
do Artigo 3º da Constituição. "O ministro apontou que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil ‘promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (artigo 3º, IV). 
Além disso, o país deve pautar suas relações internacionais pelo ‘repúdio ao terrorismo e ao racismo’ (artigo 4º, VIII). E o ar-
tigo 5º, XLII, da Carta Magna, determina que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Assim, a argumentação baseada 
nos tipos penais acabou sendo, ao meu olhar, superada. A discussão aqui prende-se a garantias constitucionais que estão além 
da tipificação penal de cada um deles."
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CBPM cobra providências da 
ANTT sobre descarrilamentos na 

região de Brumado

► Trem descarrilhado em Tanhaçu. 
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ASCOM/CBPM
ascom@cbpm.ba.gov.br

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) encaminhou na tarde desta terça-feira, 09, ofício à Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), solicitando providências acerca de dois acidentes com descarri-
lamentos de trens da VLI/FCA, ocorridos nos dias 5 de novembro e 23 de outubro últimos.

Um dos acidentes ocorreu próximo e outro dentro do município de Brumado, ambos com descarrilamento dos va-
gões e tombamento de alguns deles sobre a faixa de domínio da ferrovia. No dia 05/11/2021, envolvendo um trem de 
transporte de minério de ferro num trecho entre o Distrito de Ourives e a Cidade de Tanhaçu, e no dia 23/10/2021, 
envolvendo trem de transporte de cimento, dentro do município de Brumado.

Segundo consta no ofício, os acidentes ocorreram por conta do estado de degradação avançado dos trilhos da ferro-
via, que seria fruto do descaso da concessionária ao longo dos anos. “Por um acaso, os vagões de transporte de minério 
de ferro estavam vazios. Certamente que, com os vagões cheios, a potencialidade de ocorrência de acidentes e danos é 
exponencialmente maior, trazendo consequências mais desastrosas ao meio ambiente e à vida das pessoas, que correm 
perigo em razão da situação atual da ferrovia”, diz a CBPM no documento.

A CBPM solicita à ANTT que apure as causas dos acidentes e produza relatório em que sejam incluídas as provi-
dências a serem tomadas para que não voltem a ocorrer, inclusive com as penalidades aplicadas e responsabilização 
dos envolvidos em razão das falhas ocorridas.

Confira a integra do Ofício no link: https://drive.google.com/file/d/1wZZs6-8hMifwPpxuqiMI0P9GwjKWbR-
zJ/view
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A importância do elogio 
para o aprendizado infantil
Segundo pedagoga, elogiar uma criança proporciona a 

ela a oportunidade de expandir seu potencial e funciona 
como incentivo para os estudos.

ANA CRISTINA VELASCO – ASCOM 
(AGÊNCIA MAM)

ana@agenciamam.com

Elogiar é algo que deve ser feito de forma verdadeira. Quando não é ou só é feito para agradar não 
causa nenhum efeito. É preciso deixar muito claro os motivos pelos quais a criança está sendo elo-
giada, com base em ações e atitudes concretas. As palavras são da pedagoga Bruna Duarte Vitorino, 

com mais de 15 anos de experiência na área de educação e atualmente coordenadora pedagógica do Kumon.

► Elogiar faz bem 
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Uma das formas para isso é 
incentivá-lo e mostrar que tem 
capacidade para conseguir so-
zinho. Uma técnica interes-
sante não somente utilizado 
para o estudo, mas no dia a 
dia, pode ser atuar com metas 
e objetivos.

Por exemplo, depois de fa-
lar para uma criança guardar 
os brinquedos após o uso, elo-
gie os esforços e por ter se 
dedicado para realizar a ação. 
“A criança fez as tarefas da 
escola no horário combinado? 
Diga que ficou orgulhosa por 
ter realizado dentro do prazo 
estipulado”, diz Bruna. Ainda 
segundo a pedagoga, este tipo 
de atitude ajuda a direcionar o 
que é esperado e ao mesmo tempo transmite segurança para a criança de que ela é capaz, ao mesmo tempo, faz com 
que ela vá entendendo os pontos que precisa melhorar, mas que com dedicação, ela consegue.

Confira cinco pontos para poder elogiar corretamente:

1.     Encontre pontos concretos. Elogie a ação da criança, e não somente traços da sua personalidade.
2.     Não deixe para depois. Faça o elogio quando a boa ação acontece.
3.     Evite palavras desnecessárias. Para ser bem compreendido não é preciso fazer grandes discursos.
4.     Sempre compare a criança com ela mesma, e não com outras crianças, para que ela perceba seus próprios 

avanços.
5.     Elogie com amor e cuidado. As crianças percebem quando são elogiadas verdadeiramente.



19
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 09 e 10 de novembro de 2021

www.jornaldosudoeste.com

Projeto Piloto une 
recolhimento de embalagens com 

reflorestamento de nascentes 

IVANA CARLA RAMACIOTI ORTINS - 
ASCOM/ADAB

ivana.ramacioti@adab.ba.gov.br

Que tal unir reflorestamento de nascentes com devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas? Essa foi a sugestão 
do diretor geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Oziel Oliveira que vai virar Projeto Piloto junto à Fede-
ração Nacional das Associações de Centrais e Afins (Fenace) na manhã desta quarta-feira (10), em Salvador. O encontro reuniu 
representantes de associações e cooperativas que atuam no recolhimento dessas embalagens nas cidades de Vitória da Conquis-
ta, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Casa Nova e no Oeste da Bahia, tendo o Município de Luís Eduardo Magalhães como 3º 
maior recolhedor do país.  

A ideia do Projeto Piloto aceito pela Fenace e que servirá de modelo a ser implementado em todo o Brasil, é oferecer mudas 
para reflorestamento das nascentes aos produtores que se dirigirem às centrais ou unidades móveis e devolverem suas embala-
gens vazias e devidamente higienizadas. “O que estamos devolvendo para a natureza? Temos que pensar de que forma podemos 
retribuir e contribuir, cuidando da saúde pública, da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, do meio ambiente”, refletiu o 
diretor geral da Adab, acompanhado pelo Deputado Tum e destacando que este deve ser um trabalho a ser desenvolvido com o 
envolvimento das secretarias de agriculturas municipais, associações, cooperativas, sindicatos e outras empresas que atuam com 
produção de mudas e reflorestamento.  

O Brasil é o primeiro país no ranking de devolução de embalagens vazias com 94% dos vasilhames de defensivos recolhidos. 
Na Bahia, as ações são articuladas com o Instituto Nacional de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (inpEV) por meio do Pro-
jeto Campo Limpo. Já a Fenace, entidade criada na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, abriga 416 associados que 
representam mais de três mil revendas em 19 Estados do país para coordenar a logística reversa das embalagens, promovendo 
a proteção do meio ambiente. “Nesse sentido, temos responsabilidades compartilhadas por todos os elos da cadeia de retorno. 
Nossa meta é chegar a 100% de recolhimento e promover um sistema adequado e efetivo na destinação correta das embalagens 
vazias”, destacou a presidente da Fenace, Sandra Rodriguês.  

Durante o encontro, os participantes discutiram ainda o combate ao desvio das embalagens vazias, a reativação de postos 
estratégicos para o recolhimento dos vasilhames e ações de publicidade para informar aos produtores e sociedade sobre os 
impactos econômicos, sociais e ambientais dessas atividades para ao campo e para a cidade. Estiveram presentes na reunião o 
Diretor de Defesa Vegetal da Adab, Celso Duarte Filho e representando as associações e cooperativas de recolhimento de Feira 
de Santana, Lindomar França, de Vitória da Conquista, Tatiane Passos, de Juazeiro, Deusemar dos Santos, do Oeste da Bahia, 
Adilson Campos, de Irecê, Gladson Ribeiro, além da secretária de agricultura de Casa Nova, Maria de Lourdes dos Santos.  
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Fiocruz e Adab vão unir 
pesquisa e defesa agropecuária 

IVANA CARLA RAMACIOTI ORTINS – 
ASCOM ADAB 

ivana.ramacioti@adab.ba.gov.br
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A ciência e a defesa agropecuária vão unir esforços por meio da parceria estabelecida entre a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). As duas instituições realizaram na manhã desta quar-
ta-feira (10) uma reunião para as primeiras tratativas que vão nortear a cooperação técnica, permitindo a realização de 

ações conjuntas para detecção de doenças nos animais, correlacionando a doenças humanas, incluindo ainda o uso da estrutura 
do Laboratório de Sanidade Animal (Ladesa) cuja acreditação foi revalidada este ano junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

Por meio da cooperação técnica as instituições poderão estabelecer diálogo para ações de pesquisa científica e defesa contra 
zoonoses – doenças dos animais que afetam o ser humano – a exemplo da Hepatite E, pouco conhecida entre os homens, mas já 
detectada em suínos. “A união de expertises vai ampliar o escopo de trabalho, estimulando a atividade científica e embasando as 
ações em ambos os lados”, salientou Luciano Kalabrick, pesquisador da Fiocruz que participou da reunião, acompanhado pela 
Diretora da unidade na Bahia, Marilda Gonçalves. “Acredito muito nas parcerias sérias e profícuas como essa, nas manifesta-
ções de interesse de ações que estabelecem demandas, mantendo diálogos e tendo certeza de oferecer entregas à sociedade”, 
destacou a diretora. 

Considerado o único laboratório público estadual do Norte/Nordeste em defesa agropecuária no país, o Ladesa manteve a 
certificação pela ISO 17.025/2.017, alcançada em 2016, assegurando sua credibilidade nacional e internacional nos resultados 
de exames laboratoriais dentro do segmento. Presente à reunião, o diretor geral da Adab, Oziel Oliveira comemorou a parceria, 
enfatizando que “o estreitamento das relações entre instituições de defesa e pesquisa conectam o segmento, tornando as duas 
atividades importantes vetores para a promoção da saúde única e desdobrando outros benefícios para a sociedade”, pontuou.  

O Ladesa foi implantado em 2009, já que a base dos trabalhos de defesa agropecuária está no diagnóstico laboratorial. Em sua 
primeira gestão à frente da Adab, Oziel Oliveira, junto com os fiscais estaduais como Jorge Ribas e Maria Tereza Mascarenhas 
conseguiu colocar o laboratório da Agência como referência no segmento. Este ano, mais um reconhecimento ao trabalho com a 
manutenção da acreditação. O próximo passo entre a Fiocruz e a Adab será a elaboração dos termos da cooperação técnica para 
posterior assinatura do termo. 


