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SOMOS TODOS (I)MIGRANTES EM ALGUM 
MOMENTO DA VIDA

A imigração é um fenômeno milenar inerente ao ser humano que possibilitou o desbravamento de novos territórios. Por 
definição, imigrante é quem sai de um país e vai para outro e migrante é quem sai de uma cidade e vai para outra no 
mesmo país. Podemos discutir, porém, o conceito de (i)migração de uma forma mais ampla, quase filosófica.

Penso que migrar pode significar recomeçar a vida em um cenário diferente. Por isso, defendo que todos somos migrantes ou 
imigrantes em algum momento de nossas jornadas. Quando você deixa a casa dos pais para estudar fora ou para formar uma nova 
família, você é um (i)migrante.

Nesta linha, migrar significa sair do seu próprio conforto de cenários, cultura e relações conhecidas para o oposto: o completo 
desconhecido. Para que isso aconteça, é necessário um processo de ruptura, quase sempre dolorido, em que se deixa tudo para trás 
e enfrenta-se o novo e assustador desconhecido.

Na prática, saímos da casa de nossos pais por vários motivos, mas principalmente porque o ninho deles não é o nosso. Queremos 
construir algo novo, com a nossa cara. E quem diz que um casamento não representa esta ruptura também? Sair da rotina comida, 
roupa lavada e boletos pagos para enfrentar os desafios da vida a dois? Um verdadeiro choque cultural!

A (i)migração é um fenômeno que produz morte e vida. Morte “matada”, morte “acidental” e morte “natural”. Explico: só con-
seguimos sair de casa quando “matamos” ou enterramos os sonhos relacionados ao lugar em que nascemos. Fazemos isso para 
um dia talvez voltar. Ou não.

Ainda durante nosso trajeto, podemos sofrer “acidentes” e decepções, que “matam” os desejos antigos. E na nova vida, que pode 
ser além-mar, em outro estado ou um novo bairro na mesma cidade, descobriremos sonhos que viverão muito tempo e morrerão 
um dia, bem velhinhos, de morte “natural”.

Estas andanças (i)migratórias são repletas de novidades com mudanças de cenários, perspectivas e relações. Sair da nossa zona 
de conforto nos permite conhecer novas culturas e formas de pensar. Só assim, a vida se reinventa, geralmente para melhor.

Migrar é como colocar um enxerto na velha árvore, dando força aos galhos e frutos que nascerão. Fica então o convite: que tal 
(i)migrar para conquistar novos mundos?

POR MARCOS VINÍCIUS DE BORTOLLI

ART IGO

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.

* MARCOS VINÍCIUS DE BORTOLLI É PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, PALESTRANTE DAS ÁREAS DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E AUTOR DA TRILOGIA “QUANDO MENINOS VIRAM HOMENS”, 
SAGA FAMILIAR QUE RETRATA A LUTA POR SOBREVIVÊNCIA NO INTERIOR DO BRASIL.
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Testes para detecção de síndromes 
gripais podem evitar disseminação de 

doenças no final de ano
Diretor Executivo do Laboratório CLAB, Dr. Clovis Figueiredo 

fala sobre a importância dos exames no combate ao vírus

WANDEL CERQUEIRA - ASCOM
wandel@criativospr.com.br
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A exigência do resultado negativo para a Covid-19 e do cartão de vacina para viajar e entrar em festas, criou uma maior 
necessidade de realização dos exames que detectam infecção por algum vírus. A medida visa controlar o contágio e a 
proliferação das doenças em locais com grande quantidade de pessoas, onde a probabilidade de contaminação é maior.

Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (ABRAMED) apontaram que no primeiro semestre de 2021, as 
realizações dos exames em laboratórios particulares para identificar infecção por Covid-19 somaram 8,4 milhões no Brasil.

Com o surgimento de casos de contaminação também pela H3N2, a preocupação com a saúde aumenta. Em Salvador, de 
acordo com a Prefeitura, os casos da gripe pela Influenza A cresceram cerca de 1380% em 14 dias, colocando a cidade em um 
cenário de pré-epidemia.
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► Clóvis Figueiredo, Diretor Executivo do Laboratório Clab. 

Neste cenário, o Diretor Executivo do Laboratório CLAB, Dr. Clóvis Figueiredo, explica que o paciente com sintomas gri-
pais deixa o diagnóstico sem o exame laboratorial mais difícil. Por isso a necessidade de realizar uma testagem mais completa, 
que consiga identificar com uma única amostra, a presença das Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B e Sars-Cov2, de forma 
rápida e precisa.

“No CLAB essa testagem é realizada com o exame imunocromatográfico antígeno utilizando o cotonete swab. Esse método 
além da rapidez nos resultados, que saem em até 2 horas, é o mais indicado por conseguir identificar tanto infecção pelo Coro-
na-vírus quanto por influenzas com uma única coleta”, explica.

Atento às necessidades da sociedade, principalmente neste período de pandemia e pré-epidemia, o Diretor Executivo, afirma 
ainda que o exame laboratorial visa reforçar a segurança e diminuir o número de contágios. Desta forma é possível controlar o 
avanço do vírus, além de ser fundamental no planejamento da compra de insumos e contratação de leitos no sistema de saúde.

“Essa é uma outra forma de minimizar a disseminação, visto que a pessoa detectada positivamente evitará o contato com as 
demais, protegendo aquele grupo que tem contato e outros grupos que pode haver eventuais contatos”, frisa



www.jornaldosudoeste.com

06
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 28 e 29 de dezembro de 2021

SAÚDE/COVID-19
(FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL).

Fiocruz defende 
importância de vacinar 
crianças contra covid-19
Fundação destaca análise técnica 
rigorosa para autorizar aplicação

VINÍCIUS LISBOA - AGÊNCIA 
BRASIL/ RIO DE JANEIRO
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) divulgou 
hoje (28) nota técnica 

em que defende a importância de 
vacinar crianças de 5 a 11 anos 
contra Covid-19. A Fiocruz avaliou 
que a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) realizou uma 
análise técnica rigorosa para auto-
rizar a aplicação dos imunizantes 
em crianças dessa faixa etária e que 
a vacinação infantil já foi iniciada 
em outros países, sendo ferramenta 
fundamental no controle da pande-
mia.  

"Ainda que em proporções de 
agravamento e óbitos inferiores 
aos visualizados em adultos, as 
crianças também adoecem por Co-
vid-19, são veículos de transmissão 
do vírus e podem desenvolver for-
mas graves e até evoluírem para o 
óbito", diz a Fiocruz, que acrescen-
ta que eventos adversos pós vacina-

ção têm se mostrado raros e menos 
frequentes que as complicações e 
óbitos causados pela Covid-19.

Os pesquisadores da funda-
ção elencam que a vacinação de 
crianças vai reduzir formas graves 
e óbitos pela Covid-19 nessa faixa 
etária, além de colaborar potencial-
mente na redução das transmissões 
e ser uma das mais importantes es-
tratégias para o retorno e manuten-
ção segura das atividades escolares 
presenciais. A Fiocruz argumenta 
que a vacinação de crianças é uma 
"alternativa robusta" para garantir a 
continuidade do ensino presencial, 
o que permite a identificação e cui-
dado de alunos com diferentes vul-
nerabilidades, muitas acentuadas 
pela pandemia.

"Rotinas de convivência mais 
ampla e social das crianças, o que 
inclui a escolarização, são funda-
mentais para o seu crescimento e 
desenvolvimento. Neste sentido, 
apoiar a estruturação de políti-
cas que propiciem a vacinação de 
crianças, em momento oportuno, 

conforme autorização e recomen-
dações das agências regulatórias, 
pode contribuir para a manutenção 
de escolas abertas no ano de 2022, 
com redução da transmissibilidade 
do vírus e evitando o surgimento e 
circulação de novas variantes. Este 
panorama será fundamental para a 
garantia de saúde e segurança de 
todos os que convivem nas escolas, 
bem como para a proteção de pais, 
avós e responsáveis."

A vacinação de menores de 12 
anos já teve início em diversos pa-
íses do mundo, como nos Estados 
Unidos, onde 5 milhões de crian-
ças na faixa etária já foram imu-
nizadas com a vacina da Pfizer, 
a mesma autorizada pela Anvisa 
há cerca de duas semanas. União 
Europeia, China, Chile, Bolívia e 
Cuba também já iniciaram a imu-
nização de crianças menores de 
12 anos.

"Diante da transmissão e avan-
ço atual da variante Ômicron, 
existe uma preocupação aumenta-
da com seu maior poder de trans-

missão, especialmente, nos indi-
víduos não vacinados. Isso torna 
as crianças abaixo de 12 anos um 
grande alvo dessa e possivelmente 
outras variantes de preocupação", 
reforça a Fiocruz.

Óbitos
A nota técnica informa que, de 

janeiro a 4 de dezembro de 2021, 
19,9 mil pacientes com menos 
de 19 anos foram hospitalizados 
com casos de síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG) causada 
pela Covid-19. Desses, 5.126 ca-
sos eram de crianças com menos 
de um ano; 5.378 casos, de 1 a 
5 anos, e 9.396 casos, de 6 a 19 
anos. Ao todo, foram notificados 
1.422 óbitos por SRAG confirma-
dos por Covid-19 nessa faixa etá-
ria em 2021, sendo 418 em meno-
res de 1 ano; 208, de 1 a 5 anos; e 
796, de 6 a 19 anos.

Além da SRAG, outra compli-
cação da Covid-19 em crianças e 
adolescentes é a síndrome infla-
matória multissistêmica pediátri-
ca, quadro que gera inflamações 
em diferentes partes do corpo, 
incluindo coração, pulmões, rins, 
cérebro, pele, olhos ou órgãos 
gastrointestinais. Desde o início 
da pandemia, foram registrados 
1.412 casos desse tipo no Brasil, 
causando 85 óbitos.

Aprovação
O Ministério da Saúde prevê 

para janeiro o início da vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos. Em 
nota divulgada ontem (27), a pasta 
informa que a posição favorável à 
vacinação poderá ser formalizada 
no dia 5 de janeiro, após o fim do 
prazo da consulta pública aberta 
para tratar da questão.

A imunização de crianças de 5 
a 11 anos com a vacina da Pfizer/
BioNTech foi autorizada pela An-
visa no último dia 16, e foi alvo 
de críticas do presidente Jair Bol-
sonaro. Em live em redes sociais, 
no dia da aprovação, o presidente 
disse que pediu extraoficialmente 
o “nome das pessoas que aprova-
ram a vacina para crianças a partir 
de 5 anos", para que fossem divul-
gados. A agência reguladora re-
bateu os questionamentos e disse 
que seu trabalho é "isento de pres-
sões internas e avesso a pressões 
externas".
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MP pede à Justiça suspensão de 
Decreto que desobriga uso de 

máscaras em Brumado

GEORGE BRITO – ASCOM MPO/BA
https://www.mpba.mp.br/

O Ministério Público Estadual solicitou à Justiça que, em decisão liminar, determine a suspensão do Decreto 
Municipal 5.584/2021 que desobrigou o uso de máscaras faciais em locais abertos e fechados na cidade de 
Brumado. Conforme a norma, em vigência desde outubro último, a utilização do equipamento de proteção 

sanitária deixou de ser obrigatória, com exceção de pessoas com sintomas gripais, infectadas pelo Coronavírus ou 
dentro das instituições das redes de Ensino Pública e Privada do município. O pedido foi realizado em Ação Civil Pú-
blica ajuizada no último dia 27, pela Promotora de Justiça Paola Gallina. A ação vem depois do Município não atender 
Recomendação expedida pelo Ministério Público, orientando a suspensão do Decreto.

Segundo a Promotora de Justiça, o Decreto Municipal viola a Lei Estadual 14.261/2020, que prevê a obrigatorie-
dade do uso de máscaras a todas as pessoas em circulação externa nos municípios baianos em que estão em vigor os 
Decretos Legislativos de reconhecimento de Estado de Calamidade Pública aprovados pela Assembleia Legislativa da 
Bahia (Alba) e que tenham confirmado caso de Covid-19. Conforme a Ação, o Boletim Epidemiológico divulgado no 
sábado, dia 25, registrou 9.915 casos confirmados de Covid-19, 197 mortes decorrentes da doença e sete pessoas em 
tratamento em Brumado. A Promotora destacou que o Decreto também desrespeita Parecer Técnico, emitido no últi-
mo dia 3 de novembro, do Comitê Estadual de Emergência em Saúde da Bahia (COE), que reafirmou a necessidade de 
serem mantidas as medidas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19, inclusive a manutenção da obrigatoriedade 
do uso de máscara em locais abertos e fechados.

Na Ação, Paola Gallina apontou ainda que o município de Brumado não apresentou critérios técnico-científicos que 
embasaram a desobrigação do uso de máscaras, nem plano elaborado para evitar o aumento do risco de contágio em 
decorrência da medida adotada. “Mesmo após a expedição da referida Recomendação e das sucessivas reuniões reali-
zadas com o gestor, objetivando a suspensão do Decreto, diante da situação vivenciada pela pandemia e da aproxima-
ção das festividades de final de ano, especialmente o Réveillon, não houve o cumprimento da medida recomendada, 
razão pela qual torna-se imprescindível a imediata intervenção do Poder Judiciário a fim de se garantir os direitos à 
saúde e à vida da população da cidade de Brumado e região”, afirmou a Promotora.
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Brumado: Prefeito fecha o 
ano acumulando derrotas no 

Legislativo Municipal

DA REDAÇÃO
Redação@jornaldosudoeste.com

(FOTO: FABIANO NEVES/BLOG DESTAQUE BAHIA).

► A Câmara Municipal, em Sessão Extraordinária, fechou o ano de 2021 impondo derrotas ao prefeito 
com a derrubada de dois vetos. 

O prefeito de Brumado, engenheiro Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Partido), reeleito em 2020, antes mesmo 
da posse, conseguiu reverter a composição de sua base de apoio no Legislativo Municipal, conseguindo a 
adesão de vereadores eleitos pela Oposição e revertendo a maioria na Casa de Leis. Dessa forma, Vasconcelos 

navegou em céu de brigadeiro, ficando com o caminho livre para aprovar todas as matérias de seu interesse, muitas delas 
contrariando o interesse coletivo, não obstante tenham sido justificadas como fundamentais para que Brumado pudesse 
avançar no desenvolvimento econômico e social.

A situação pareceu fugir do controle no início do mês de maio, por conta de uma fatalidade. A morte prematura do 
então presidente da Câmara Municipal, José Carlos – de Jonas – Marques Pessoa, que trocou o PT pelo PSB, então co-
mandado por Eduardo Vasconcelos e tornou-se um de seus mais fiéis aliados, deixou no ar uma sensação de incerteza 
com a posse na presidência do legislativo da petista Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Meira, que embora eleita 
pelo PT e tenha sido cooptada para compor a base situacionista, “não era (continua não sendo) confiável”, segundo re-
velou ao JS um dos mais próximos aliados do gestor, sob reserva.

A petista bem que se esforçou para manter-se na base de apoio ao prefeito, mas bastou um voto que atendeu suas con-
vicções ideológicas e contrariou o interesse do gestor para que, covardemente atacada em sua honra nas redes sociais, 
para que iniciasse o caminho de volta à vontade expressa nas urnas por 898 eleitores. E foi a senha para que o prefeito 
começasse a experimentar o “inferno astral”, tendo praticamente todas as suas propostas encaminhadas para votação 
no Legislativo Municipal rejeitadas, além de projetos de lei que estão na contramão do que imagina ser o “melhor para 
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Brumado”.
Contrariado, Vasconcelos passou a atacar os vereadores oposicionistas e isolar-se, ainda mais. Na última terça-feira, 

depois de sucessivas derrotas – reprovação de Projetos de Lei e derrubada de vetos – o prefeito teve dois vetos a Projetos 
de autoria dos vereadores e aprovados na Casa, derrubados, inclusive com os votos de “aliados”, que aproveitaram o 
anonimato do voto secreto embora não seja tarefa das mais difíceis identifica-los - para se juntar à oposição, reforçando 
que sua base não é tão fiel quanto imaginava.

Um dos vetos derrubados refere-se ao Projeto de Lei aprovado na Casa Legislativa, de autoria do vereador Harley 
Souza Lopes (Republicanos), que regulamentou a obrigatoriedade do poder Público Municipal implantar em Brumado, 
gratuitamente, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A proposta regula-
menta, no âmbito do município de brumado, a Lei Federal nº 13.977/20, sancionada pelo presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro (PL).

Com a derrubada do veto, o Governo Municipal ficará obrigado a emitir o documento que vai assegurar aos portado-
res do Transtorno do Espectro Autista (TEA), prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, especialmente 
nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

A decisão do prefeito Eduardo Lima Vasconcelos de vetar a proposta foi recebida com indisfarçável indignação por 
pais de crianças e adolescentes portadores do Transtorno do Espectro Autista. Um responsável por um adolescente por-
tador do TEA, sob a condição de não ter a identidade revelada, alegando temer retaliações por parte do gestor, refletiu o 
sentimento de todos os pais de autistas brumadenses afirmando que teria sido um ato cruel a decisão do gestor. “A gente 
espera, sempre, que as decisões do poder Público sejam no sentido de acolher a pessoa com o TEA. Quando o Governo 
Municipal não adota nenhuma medida nesse sentido e a Câmara Municipal aprova uma Lei para que Brumado se torne 
uma referência no acolhimento dessas pessoas, por mais que as atitudes do prefeito não tenham o objetivo de benefi-
ciar a maioria da população, o veto surpreendeu. Faltou, mais que respeito, sensibilidade. Felizmente os vereadores, a 
maioria deles, reparou o equívoco e restabeleceu a obrigatoriedade da Prefeitura em garantir a emissão da Carteira de 
Identificação dos portadores do TEA”, reforçou. 
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► O prefeito Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Partido) fecha 2021 com mais uma derrota no 
Legislativo Municipal que derrubou dois vetos.
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Vitória da Conquista: Pontos 
críticos da cidade são visitados 
por Waldenor e Zé Raimundo

JOANA D’ARCK CUNHA SANTOS – 
COMUNICAÇÃO WZ
darcksantos@gmail.com

A convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), os deputados Waldenor Pereira (federal) e Zé Raimundo 
(estadual) visitaram nesta terça-feira (28) quatro localidades de Vitória da Conquista das mais atingidas pelas 
últimas chuvas: Itapirema, comunidade do Choça, Lagoa das Flores e o distrito de Iguá. O objetivo foi o de 

realizar um diagnóstico que será relatado pelos deputados e encaminhado ao Governo do Estado.
Os deputados petistas já haviam se colocado à disposição do município para intermediar ações junto ao Governo do 

Estado, mas consideram crucial que as lideranças políticas estejam de perto acompanhando este momento dramático para 
boa parte da população. “Nada como a gente ver com os próprios olhos esta situação dramática que está vivendo o nosso 
povo. Temos de ir onde o povo está precisando que a gente esteja”, constatou Waldenor Pereira.

Ele e Zé Raimundo passaram o dia de visitas organizadas pelos dirigentes do STR, Zifa e Edilton, e também tiveram a 
companhia do vereador Fernando Jacaré e do presidente do PT municipal, Isaac Bonfim.

A primeira comunidade visitada foi a de Itapirema, no abrigo improvisado na unidade de pesquisa do IFBA – Instituto 
Federal da Bahia, que acolheu 57 famílias. Os deputados conversaram com os desabrigados e também com o diretor do 
IFBA, Felizardo Rocha, e o coordenador do posto instalado pela prefeitura, Marcos. Em seguida, foram até a comunidade 
do Choça, mas não conseguiram entrar no povoado porque a estrada estava alagada e interditada.

Na Lagoa das Flores, onde foram recebidos pela líder comunitária Amélia Ferreira dos Santos, a comitiva levada pelo 
STR constatou a situação caótica da área empoçada que provoca frequentes alagamentos de residências e casas comer-
ciais. Os moradores se queixaram que há tempos vinham pedindo providência da prefeitura para este problema.

Iguá foi a última localidade visitada, onde o líder comunitário Carlinhos recebeu o grupo. A situação no distrito foi 
agravada pelo rompimento da antiga barragem do açude cearense, reduzindo bastante a água que beneficia a produção 
agrícola do distrito e seu entorno.

O deputado Zé Raimundo também observou a importância de estar perto da população nesse momento: “Como lide-
ranças políticas, temos o dever de acompanhar os acontecimentos e nos mobilizar, nos articular junto aos órgãos públicos 
para tentar diminuir o sofrimento das nossas comunidades”, disse.

(FOTO: DIVULGAÇÃO) 
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SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA: O QUE A 
NEUROCIÊNCIA DIZ A RESPEITO?

Síndrome da Fadiga Crônica: fadiga duradoura, grave e incapacitante, sem causa física ou psicológica; o que a 
neurociência diz a respeito?

Estudo científico analisa a relação entre a fadiga e as disfunções neuronais na sociedade contemporânea 
Um artigo científico escrito pelo PhD neurocientista, biólogo e antropólogo Fabiano de Abreu analisa a relação entre a 

fadiga e as disfunções neuronais. Todos os seres humanos vivem a fadiga, um mal resultante da disfunção dos seguintes 
hormônios: a dopamina, relacionada a sensação de prazer e o cortisol, conhecido como o “hormônio do estresse”. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que a fadiga é dividida em etapas de acordo com os estímulos que a 
provocam. A fadiga muscular, por exemplo, é resultado da atividade física excessiva. Há também a fadiga mental, que 
advém da atividade constante de transmissão e recepção de informação. Todavia, quando a fadiga torna-se recorrente, 
manifestando-se de forma exacerbada, ela passa a ser considerada como Síndrome da Fadiga Crônica (SFC). 

De acordo com o PhD neurocientista Fabiano de Abreu: “não existe uma resposta concreta para como se dá essa do-
ença. Entretanto, alguns estudos apontam que pode ser resultado da ação dos neurotransmissores”, explica o especialista 
em neurociência Os neurotransmissores agem como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os 
sinais entre os neurônios e as outras células do corpo. 

As atividades desempenhadas pelo indivíduo e os estímulos gerados promovem influência direta na atividade dos neu-
rotransmissores. Portanto, a nossa forma de vida e organização social está diretamente relacionada com o funcionamento 
cerebral. 

O antropólogo Fabiano de Abreu contextualiza que até 12 mil anos atrás, o homem vivia exaustivamente na caça de 
animais perigosos e coleta para a sua sobrevivência. Nesta fase da história, o hominídeo não era parte do topo da cadeia 
alimentar. Após o homem se tornar o topo da cadeia alimentar e viver a revolução tecnológica, sua atividade cerebral foi 
alterada drasticamente. 

"Houve uma evolução tecnológica, não uma evolução cerebral. Ao invés de beneficiar a inteligência e capacidade 
cognitiva, os hábitos comportamentais contemporâneos, como o mau uso da internet, estão diminuindo a inteligência 
humana”, pontua Fabiano de Abreu, autor de estudos sobre como o mau uso da internet está deixando as pessoas menos 
inteligentes. 

O neurocientista Fabiano de Abreu constata em seu artigo que a mente do homem contemporâneo vive sobrecarregada 
de informação de uma forma nunca vista antes. Uma das consequências é a Síndrome de Fadiga Crônica decorrente do 
abuso de informações ininterruptas, uma doença que prejudica diretamente a qualidade de vida do indivíduo.  

POR FABIANO DE ABREU 

ART IGO

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.

PhD, neurocientista, mestre psicanalista, biólogo, historiador, antropólogo, com formações também 
em neuropsicologia, neurolinguística, neuroplasticidade, inteligência artificial, neurociência aplicada à 
aprendizagem, filosofia, jornalismo e formação profissional em nutrição clínica - Diretor do Centro de 
Pesquisas e Análises Heráclito; Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University 
International, UniLogos.
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Paramirim: Após chuvas e inundações, 
população do Vale do Paramirim sofre 

com vias intransitáveis

SAMUEL RIBEIRO GONÇALVES – 
ASCOM PMP

https://paramirim.ba.gov.br/

(FOTO: SAMUEL RODRIGUES GONÇALVES/ASCOM PMP) 

Inundações torrenciais, causadas por fortes chuvas, castigam a região do Vale do Paramirim. Moradores, prin-
cipalmente os da zonas rurais, sofrem com vias intransitáveis, onde em alguns trechos nem mesmo as motos 
conseguem passar.

A título de ilustração, em Paramirim, uma ambulância que transportava uma paciente da comunidade de Sítio Ro-
drigues para o Hospital Aurélio Justiniano Rocha, atolou no meio do caminho. A Prefeitura Municipal de Paramirim 
enviou um trator que também ficou preso na lama, comprovando tamanha calamidade enfrentada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura de Paramirim, apenas na última semana já caíram 225 milíme-
tros de chuva (período entre 22 e 29 de dezembro). Com isso, a região se encontra em alerta máximo, pois a Barragem 
Zabumbão, que não atingia seu volume máximo há 11 anos, verteu (sangrou), causando prejuízos desastrosos.
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A estrutura do Balneário foi totalmente comprometida, o que também afetou os barraqueiros que tiram seu sustento 
do ponto turístico. Esses, perderam vários de seus pertences com a enchente. As cheias também atingiram os produto-
res às margens do rio, os quais ainda contabilizam os prejuízos.

A prefeitura de Paramirim informou que todas as Secretarias Municipais estão mobilizadas, acompanhando os es-
tragos, tanto na zona rural, como na cidade. Também informou que ações emergenciais estão sendo tomadas, mas, em 
alguns casos, os trabalhos só poderão serem feitos quando houver uma estiagem maior.

Na sede do município também houveram 
estragos. Casas tiveram suas estruturas com-
prometidas e diversas ruas tiveram a pavi-
mentação arrancada pela força das corren-
tezas. Nas rodovias, deslizamento de pedras 
deixaram os motoristas em alerta.

Vale ressaltar que a Bahia continua em es-
tado de atenção. Nesta sexta-feira, o Instituto 
Nacional de Meteorologia- INMET publicou 
aviso iniciando em: 29/12/2021 às 11h para 
chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, 
ventos intensos (40-60 km/h). Risco de que-
da de galhos de árvores, alagamentos e de 
descargas elétricas.

(FOTO: SAMUEL RODRIGUES GONÇALVES/ASCOM PMP) 

(FOTO: SAMUEL RODRIGUES GONÇALVES/ASCOM PMP) 

(FOTO: SAMUEL RODRIGUES GONÇALVES/ASCOM PMP) 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural 
da Bahia une forças para identificar famílias 

agricultoras que precisam de atenção emergencial
ASCOM CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

Após as fortes chuvas que 
atingiram a Bahia, os níveis 
dos rios começam a baixar, 

viabilizando a ida de equipes técnicas a 
campo. Com isso, será possível contabi-
lizar os prejuízos também na zona rural 
e atenuar os impactos causados. Para de-
bater estratégias de atuação, para a reali-
zação de um diagnóstico emergencial da 
situação atual de agricultores familiares, 
gestores da Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR) se reuniram, nesta 
terça-feira (28), com representantes dos 
consórcios públicos do Baixo Sul (Cia-
pra), Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDSL) e Intermunicipal da Mata Atlântica (CIMA), e de entidades de assistência técnica e extensão 
rural (Ater).

Entre as estratégias discutidas estão a intensificação do trabalho, na perspectiva de diagnosticar a quantidade de famílias agricultoras, que precisa-
rão de atenção emergencial devido às fortes chuvas e, assim, adotar medidas necessárias que assegurem a locomoção, segurança alimentar e investi-
mentos na produção rural, dentre outras necessidades.

Também foram debatidas a oferta de crédito subsidiário, de linhas de financiamento, para operacionalizar o crédito de reestruturação para olerí-
colas, produção de leite e cacau e foi solicitado também um levantamento das rotas produtivas, que são as principais estradas vicinais, onde entram 
e saem as produções agrícolas.

O secretário da SDR, Josias Gomes, enfatizou o trabalho que o Estado vem realizando. “A presença do Estado está acontecendo de várias formas, 
o governador está nos locais, pessoalmente, para fazer o levantamento das medidas que serão tomadas. Todos estamos empenhados em fazer o que 
for possível. Essa reunião foi importantíssima, para agregar forças ao trabalho, em conjunto, que vamos desenvolver nessa situação emergencial”.

De acordo com o chefe de gabinete da SDR, Jeandro Ribeiro, até a próxima quinta-feira (30), um corpo técnico que ultrapassa 110 colaboradores 
atuará para fazer um diagnóstico do cenário na zona rural. "Os consórcios também estão fazendo este levantamento, para que a gente possa fazer uma 
confluência de informações e agir de maneira estruturante, de acordo a necessidade de cada local”.

Por meio dos convênios junto aos Consórcios Públicos, nos Territórios Litoral Sul e Baixo Sul, a SDR soma um investimento de cerca de R$10 
milhões, na base de produção de sistemas produtivos como o do leite, mandioca, cacau e criação de galinha caipira, visando o caráter produtivo das 
mais de sete mil famílias atendidas, nestes territórios.

Consórcios e Instituto
Para o prefeito de Gandu e Presidente do Consórcio do Baixo Sul (Ciapra), Leonardo Cardoso, a reunião, realizada para somar os esforços, é de 

grande valia.  “A população rural é tão importante quanto a que está na cidade e tem sofrido os impactos da chuva, seja no que se refere ao transporte, 
perda de safra e outras necessidades”.

O Secretário Executivo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDSL), Luciano Veiga, falou da importância do apoio da SDR 
com equipamentos. “Será primordial para que possamos, [de forma] urgente, avançar nas melhorias das estradas, na recuperação de pontes e fazer 
com que o escoamento da produção ocorra”.

Segundo o prefeito de Jussari e presidente do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (CIMA), Antônio Valete, os levantamentos já começa-
ram a ser realizados. “Temos algumas comunidades isoladas, problemas com estradas e estamos auxiliando com alguns maquinários e carro pipa. 
Mas essa ação conjunta com a SDR é necessária para impactar, efetivamente, na melhoria da qualidade de vida dos que foram prejudicados com essa 
chuva”.

O representante do Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo (Ecobahia), Elder Almeida, ressaltou que é muito impor-
tante a atenção do Estado.  “Reconhecemos a sensibilidade e a agilidade do governador e seus secretários. Estamos atuando, como entidade de Ater, 
em Pau Brasil, Canavieiras, Mascote, Itaju do Colônia e Camacã. A chuva foi muito forte em toda a região, mas esses municípios tiveram mais pre-
juízos. Ainda estamos na luta para ajudar”. 

(FOTO: REPRODUÇÃO)
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BRUMADO PRECISA DE UM FAROL PARA IRRADIAR 
NOVAS PERSPECTIVAS E DESENVOLVIMENTO E SE 

FIRMAR COMO LÍDER DA MICRORREGIÃO. 

Diretrizes e projetos consistentes, que possam despertar o debate, a articulação e a construção de um planeja-
mento estratégico para o Município, se fazem necessários para estabelecer e se firmar, não só no cenário po-
lítico local, mas, sobretudo, regionalmente. A exemplo dos que envolvem o desenvolvimento regional, com 

políticas públicas focadas no social, na educação, na geração de emprego e renda, e fomento à cultura e às artes, além 
de infraestrutura, saneamento básico e apoio à agricultura/pecuária familiar e de pequeno porte, que, definitivamente, 
seriam fundamentais para elencar e configurar novos rumos e o direcionamento mais focado por suas lideranças nestes 
propósitos.

Ademais, é perceptível que no atual contexto, não temos, ou se tem, não se apresenta para figurar ou se posicionar, ne-
nhum personagem que parlamente e conduza o processo administrativo e político de nossa cidade, com tais propósitos. 
Na verdade, precisamos de um mirante para estabelecer como âncora e emplacar tais temas, e atrair novas lideranças 
para direcionar os nossos anseios e alimentar as nossas esperanças.

O Ano de 2021, ano marcado pela Pandemia da Covid-19, com inúmeras restrições e limitações e perdas. Ainda as-
sim, muitas coisas aconteceram, e vamos focar aqui na queda de braço entre Executivo e Legislativo - ambos atuando 
nas atribuições que lhes competem. Mas o saldo não foi exitoso, e nem tão generoso ao munícipio, contudo, para os que 
fazem parte ou compõem tais entes, de certa forma discordam do que aponto. Para eles, tudo é maravilhoso e extraordi-
nário. Entretanto, faltam-lhe o brilho, os aplausos da população que os assiste, ouve e sabe do resultado de suas ações e 
deliberações.

Nos últimos dias, repercutiu na imprensa brumadense que um vereador ao subir no "palanque das vaidades" disse que 
os edis ao aprovar uma determinada lei, e depois derrubar o veto do prefeito à referida Lei, foi uma das maiores con-
quistas da população de Brumado. Pasmem! Trata-se de uma Lei que transforma o “Cemitério Senhor do Bomfim” em 
patrimônio cultural, imaterial e material e cultural de Brumado, e considera como um dos seus maiores e bem sucedidos 
projetos!

 Como nos falta um farol para irradiar novas perspectivas e desenvolvimento e pautar temas importantes para serem 
debatidos com a população, encenações hilárias e desprovidas de bom senso, de compromisso com o desenvolvimento, 
as verdadeiras tradições emplacam-se como grande feito. É de bom tom, auscultar a voz das ruas, o sentimento da popu-
lação que anseia por resultados, e que os seus líderes cumpram com suas missões de forma eficaz.

Ao meu ver, em referência a esta Lei, que assegura que o “Senhor do Bomfim” seja patrimônio cultural e imaterial, 
que ainda peleja como lugar sagrado, terra sagrada, e mesmo com a sua preservação, com base na referida Lei, não muda 
nada. Se fosse facilitada a transferência das urnas com os respectivos conteúdos de lembranças dos entes, ali depositados 
- muitos agora já viraram pó -, estaria, de igual forma, sendo cultuado o legado histórico das famílias em outro local da 
mesma forma. 

 Daí a necessidade de acender as chamas, despertar os adormecidos e laborar aos quatro ventos a necessidade de um 
novo redirecionamento do debate político e da logística desenvolvimentista do Município. 

 
Para concluir, trago à luz, um dos enunciados mais conhecidos de Nelson Rodrigues. “Os idiotas vão tomar conta do 

mundo; não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos

POR COMENDADOR GILDÁSIO AMORIM FERNANDES

ART IGO

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.

* COMENDADOR GILDÁSIO AMORIM FERNANDES É BRUMADENSE, RADICADO EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA, JORNALISTA, RADIALISTA, PUBLICITÁRIO E BLOGUEIRO
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