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A NOVA ONDA AGORA SÃO AS EMENDAS 
(SECRETAS) DE RELATOR 

O orçamento reservou cerca de R$ 16 bilhões para emendas parlamentares, sendo que a 
maioria é impositiva, ou seja, o governo não pode deixar de pagar. Há anos as coisas 
funcionam assim: pega e usa o recurso que dizer na hora que quiser. Isso até o STF agir 

e dar um basta nas famosas emendas secretas. 
Mas o que são emendas secretas? Também chamadas de “emendas de relator”, estão infladas 

em aproximadamente R$ 20 bilhões, devido à PEC dos Precatórios. Fica aqui uma exclamação 
de revolta: Não é possível que apesar de todas as mordomias disponíveis os 513 deputados ain-
da querem mais! Já não basta os penduricalhos, que somam R$ 200 mil ao mês? E agora mais 
essa. É um absurdo. Enquanto isso, os servidores seguem com seus salários congelados. Muitos 
há mais de seis anos. 

As emendas de relator são diferentes das emendas individuais, que são divididas igualmente 
para cada parlamentar. Elas não seguem regras de transparência e, muitas vezes, têm propósitos 
eleitoreiros. E, o pior: não há fiscalização. Isso mesmo, não se sabe o que se faz com esse di-
nheiro. 

A decisão de suspender essas emendas foi um gol do STF. Mas – sempre há um mas –, mesmo 
com a proposta barrada, os parlamentares procuram uma forma de recorrer e recuperar o orça-
mento secreto. 

É desgastante. Quanto mais vamos a fundo nas maracutaias da política brasileira, mais falca-
truas aparecem. Mesmo quando imaginamos que vimos tudo, somos surpreendidos. 

POR ANTONIO TUCCILIO

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.

Antonio Tuccilio, presidente da Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos (CNSP)
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Pneumologista alerta sobre 
cuidados com surto de gripe

Vacina de gripe ministrada há seis meses no Brasil não protege 
contra variante que está causando a doença 

nos cariocas e paulistanos.
SIMONE CÂMARA – ASCOM

simone.alves@viveiros.com.br

O médico pneumolo-
gista Álvaro Gra-
dim, presidente da 

Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São 
Paulo (AFPESP), explica que 
a epidemia de gripe verificada 
na cidade do Rio de Janeiro e 
o início de um surto na capital 
paulista são provocados pelo 
vírus Influenza H3N2. Porém, 
alerta, a cepa que está causan-
do os casos, a variante Darwin, 
nome da cidade australiana 
onde foi detectada, não é co-
berta integralmente pela vaci-
na que os brasileiros tomaram 
este ano, há mais de seis meses.

“A próxima vacina da gripe, ministrada no Brasil a partir de abril e maio, já oferecerá cobertura para a nova cepa. Até lá, 
porém, as pessoas devem redobrar os cuidados para evitar o contágio, pois os sintomas são fortes, podendo levar a muitos casos 
de internação”, frisa o médico, acrescentando: “Como ainda não está debelada a pandemia da Covid-19, é necessário manter o 
uso de máscaras em ambientes fechados, evitar multidões, higienizar sempre as mãos, lavando ou com álcool 70. Esses cuidados 
são eficientes tanto contra o novo coronavírus quanto o H3N2”.

Como os sintomas da gripe e da Covid-19 podem ser parecidos, é necessário procurar um serviço médico assim que se mani-
festem. Os testes indicarão qual o vírus está causando a infecção, orientando os procedimentos clínicos e/ou hospitalares a se-
rem adotados em cada caso. “O aparecimento no Brasil desta nova cepa do H3N2, de modo simultâneo à pandemia da Covid-19, 
é um complicador para a saúde pública, sendo recomendada a continuidade dos cuidados básicos para se evitar o contágio”, 
conclui o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

► Médico pneumologista 
Álvaro Gradim. 

(FOTO: REPRODUÇÃO EPTV)
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Síndrome do intestino 
irritável tem tratamento para 

alívio de sintomas
Desconforto, dor, constipação e diarreia podem ser 

controlados com hábitos saudáveis.

Sintomas 

SUELLEN MARTINS - ASCOM
suellen.martins@expertamedia.com.br>

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma patologia cujos sintomas podem se confundir com sinais de 
outras doenças intestinais. Apesar do desconforto lembrar complicações mais graves, a desordem, quan-
do diagnosticada corretamente, possui tratamento. 

Por ser uma doença funcional, a Síndrome do Intestino Irritável não dá sinais de anormalidades estruturais e 
bioquímicas em exames complementares, laboratoriais e de imagem. Por esse motivo, o diagnóstico pode ser de-
safiador. De acordo com a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia (SBMDN), os 
principais sintomas consistem em dor, distensão abdominal, constipação e diarreia. 

Segundo a sociedade médica, ainda não há uma causa definida para o conjunto de manifestações da SII. Acre-
dita-se que seu desenvolvimento esteja relacionado a fatores como hipersensibilidade visceral, alteração na flora 
intestinal e alimentação desregrada e/ou rica em ultraprocessados.

Alterações neurológicas diretamente relacionadas ao intestino são admitidas como causas desse distúrbio consi-
derado multifatorial. Além disso, patologias psicossomáticas, como o estresse, também são fatores possíveis para 
os sintomas da SII.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia, pessoas com Síndrome do 
Intestino Irritável relatam desconforto e dores abdominais com frequência. As manifestações costumam ser segui-
das de um ou mais sintomas, como mudança do hábito intestinal, com constipação ou diarreia; melhora total ou 
parcial da dor depois da evacuação; e distensão abdominal acompanhada de flatulência.
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Os sintomas podem durar meses, interferindo na qualidade de vida dos pacientes. Conforme o órgão, a doença 
não está relacionada a complicações graves e costuma ter boa evolução quando tratada adequadamente.

Sinais de perda significativa de peso, sangramento intestinal, desidratação e desnutrição grave descartam o qua-
dro de doença meramente funcional e devem ser investigados com cuidado. 

O diagnóstico da doença é clínico e deve ser feito por um médico da área de gastroenterologia. A Sociedade Bra-
sileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia esclarece que não há um exame específico que comprove 
a presença da síndrome, mas que é possível realizar investigações para excluir outras doenças do trato gastrointes-
tinal. 

O teste respiratório para identificar o Supercrescimento Bacteriano do Intestino Delgado pode ser necessário. O 
pedido do exame é feito conforme a intensidade dos sintomas apresentados pelo paciente.

O tratamento da Síndrome do Intestino Irritável é feito por meio de cuidados individuais e paliativos. Alguns 
pacientes podem reduzir os sintomas, com melhora no estilo de vida, controle de dieta e de estresse. A outros, o 
médico pode indicar uma terapia medicamentosa, como uso do Psyllium, por exemplo.

Em 2021, a Sociedade Britânica de Gastroenterologia publicou novas diretrizes para o manejo da síndrome do 
intestino irritável. No estudo, o aconselhamento dietético apareceu como componente importante na primeira linha 
de tratamento. Mais de 80% dos indivíduos com a doença afirmam apresentar sintomas relacionados à ingestão de 
comida, principalmente carboidratos fermentáveis e gorduras.

A adoção de hábitos alimentares saudáveis – como fazer refeições regulares – e o controle do consumo de be-
bidas alcoólicas e de cafeína são orientações da Sociedade Britânica de Gastroenterologia. O ajuste da ingestão de 
fibras e a redução do consumo de alimentos gordurosos e condimentados também estão incluídos nas recomenda-
ções. 

Estudos recentes da SBMDN demonstraram que uma dieta rica em alimentos altamente fermentáveis, conheci-
dos como FODMAPs, pioram os sintomas da SII.

Os FODMAPs são carboidratos de cadeia curta que não podem ser completamente digeridos ou absorvidos pelo 
organismo e, dessa forma, acabam sendo fermentados no intestino. Eles podem ser encontrados em algumas frutas, 
vegetais, laticínios, adoçantes artificiais e no trigo. 

Nos indivíduos com hipersensibilidade intestinal, essa categoria de carboidrato provoca sintomas gastrintesti-
nais, porque aumenta o volume de água do intestino delgado e a produção de gases do cólon.

Além da alimentação saudável, a hidratação abundante e a prática de atividades para controlar o estresse, como 
o exercício físico, também são indicadas. Pacientes com SII precisam, ainda, manter o sono regulado, diminuir o 
consumo de sal e de condimentos e cuidar da saúde mental.

Diagnóstico 

Tratamentos indicados 

Efeitos de alimentos altamente fermentados
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AGRICULTURA/DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto do Governo Municipal foca 
micro e pequenos agricultores 

familiares do município
DA REDAÇÃO *

redacao@jornaldosudoeste.com

Em solenidade presidida pela prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (DEM), no último dia 13, no Centro de Aper-
feiçoamento Profissional (CAP), foi lançado o Projeto ‘Vamos Produzir’. Iniciativa da Prefeitura Municipal 
de Vitória da Conquista, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o ‘Vamos 

Produzir’, tem por objetivo fomentar a produção agrícola do município por meio da diversificação das culturas, aumento 
da produtividade, agregação de valor, estímulo ao associativismo e cooperativismo e a implantação de tecnologias para 
a captação e armazenamento de água. Para que as propostas possam ser viabilizadas, o Governo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai disponibilizar assistência técnica, capacitação e apoio 
para acesso a linhas de financiamento para os micro e pequenos agricultores familiares do município, tendo como parcei-
ros a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), a Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense (Coopmac), 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Banco do Nordeste do Brasil e o Banco do Brasil.
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► A prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (DEM) enfatizou 
que o projeto vai permitir a permanência do homem do 
campo de forma digna.

(FOTO: SECOM/PMVC).Em sua intervenção, a prefeita Ana Sheila Lemnos Andrade 
(DEM) apontou que a expectativa é que o Projeto ‘Vamos Pro-
duzir’, possa, ao atingir as metas propostas, assegurar a sobre-
vivência e a permanência do homem e da mulher no campo de 
forma digna, gerando empregos e renda. “Vamos, por meio do 
Projeto e dos parceiros envolvidos, dar as ferramentas para que 
o homem permaneça no campo, gerando riqueza e renda para 
o nosso município. Tenho certeza que, daqui um tempo, apre-
sentaremos os testemunhos do que aconteceu nas vidas desses 
agricultores a partir desse Projeto, que vai trazer uma nova era 
para a agricultura do município”, pontuou a prefeita.

► O secretário municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Carlos Murilo Pimentel 
Mármore, anunciou a implantação do Projeto no próximo 
mês de janeiro 

Conhecedor das carências e potencialidades do setor produtivo 
da zona rural conquistense – foi prefeito do município entre 1989 
e 1992 – o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Carlos Murilo Pimentel Mármore, que terá a responsabilida-
de de coordenar o Projeto Vamos Produzir, anunciou que os técni-
cos da Secretaria vão estar, a partir de janeiro próximo, visitando os 
Distritos para avançar no diálogo com os agricultores, a aplicação 
do Projeto a partir das potencialidades produtivas de cada locali-
dade. Essa será a primeira etapa da efetiva implantação do ‘Vamos 
Produzir’, explicou o secretário.  “Será um processo de sensibiliza-
ção, com a consequente capacitação desses micro e pequenos pro-
dutores, pois vamos apresentar as novas técnicas, as novas espécies. 
Com esse projeto, o homem da zona rural terá melhor qualidade de 
vida e atenção que tanto merece”, reforçou o secretário.

Produtores rurais que serão beneficiados e participaram do lan-
çamento do Projeto ‘Vamos Produzir’, destacaram a importância 
da iniciativa para fomentar e fortalecer os micro e pequenos produ-
tores familiares do município e, consequentemente, impactar posi-
tivamente na melhoria da qualidade de vida do homem do campo.

(FOTO: SECOM/PMVC).

►O agricultor Ulisses Pereira, do Assentamento 
Cipó, comemorou a implantação do Projeto ‘Vamos 
Produzir’, que apontou, “vai fazer a gente ver um 
novo horizonte”. 

(FOTO: ASCOM/SECOM PMVC).

Um dos pequenos agricultores familiares presentes ao evento, Ulisses Pereira, 
do Assentamento Cipó, comemorou a chegada do Projeto. Produtor de feijão e 
mandioca, Pereira comemorou a implantação do ‘Vamos Produzir’, que apon-
tou, vai fortalecer e qualificar a produção, assegurando a melhoria das condições 
e qualidade de vida das famílias envolvidas com a produção agrícola no municí-
pio. “Ficaremos, a partir da implantação do Projeto, muito mais capacitados. O 
‘Vamos Produzir’ vai fazer a gente ver um novo horizonte”, pontuou o agricultor.

Presente no lançamento do Projeto ‘Vamos Produzir’, o presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Luís Carlos – Dudé – Batista de Oliveira (MDB), des-
tacou a importância da iniciativa, que reforçou, além de contemplar a melhoria 
da qualidade de vida da população, trará muitos benefícios ao produtor rural e a 
economia do município. Para o vereador emedebista, nenhuma proposta conse-
quente de desenvolvimento, principalmente envolvendo o homem do campo, 
será viável se não pensar no campo como um todo. “Não se pode pensar em 
desenvolvimento rural sem buscar alternativas viáveis para que isso aconteça. 
Para uma comunidade rural se desenvolver é preciso que se pense no todo, na 
infraestrutura, na qualidade de vida, na geração de emprego e renda”, pontuou.

O vereador Luís Carlos – Dudé – Batista de Oliveira destacou a sensibilidade 
da prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (DEM), que tem formatado e  implemen-
tado ações que tem por objetivo melhorar a vida das pessoas e, por consequência, 
fomentar o desenvolvimento sustentável do município. “(O Governo Ana Sheila Lemos Andrade) É um Governo para as pessoas, que pensa nas 
pessoas e em tudo que está no seu entorno. O campo precisa das ‘ferramentas’ para produzir, ou seja, precisa de políticas públicas que direcionem 
suas ações”, concluiu.
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Por descumprimento de contrato, Antt 
abre processo de caducidade da ViaBahia

Decisão foi tomada na reunião de diretoria da Agência nesta quinta-feira (16). 
Concessionária é responsável pelas Rodovias BR-116/324/BA e BA 526/528

AESCOM MINFRA
aescom@infraestrutura.gov.br

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt) aprovou na quinta-feira (16) a abertura do Processo de Caducidade da conces-
sionária ViaBahia, responsável pela administração das rodovias BR-116/324/BA e BA-526/528. O motivo é a reiterada falta de 
cumprimento das cláusulas contratuais.

Segundo a Antt, a ViaBahia apresenta um índice de inexecução contratual próximo de 100% desde o segundo ano da concessão, em 2010. 
Neste período, a concessionária acumulou 295 processos administrativos sancionadores, cujos valores de penalidade somam aproximada-
mente R$ 400 milhões, sendo que alguns destes processos encontram-se com exigibilidade suspensa por determinação judicial.

Em setembro, o Governo Federal sinalizou a elaboração de um novo projeto englobando as rodovias federais BRs-116, 324 e 101, e as 
estaduais BA-526 e BA-528. Com exceção da BR-101, os outros segmentos são atualmente administrados pela ViaBahia, que inclusive teve 
as tarifas reduzidas por falta de cumprimento do contrato de concessão.

Outro lado

ViaBahia vai recorrer da decisão da Antt
FELIPE ZAMARIOLI – ASCOM

imprensa@viabahiasa.com.br

A ViaBahia vai recorrer da decisão tomada na tarde da quinta-feira (16) que inicia o Processo de Caducidade da concessionária.
Em recentes decisões, a Justiça Federal reconheceu o descumprimento do contrato de concessão por parte da agência reguladora 

e suspendeu a exigibilidade de maior parte das obrigações previstas em contrato, impedindo também que a ViaBahia seja penalizada 
pela não execução destas.

A Antt não só ignorou as decisões judiciais que lhe atribuem a responsabilidade pelo descumprimento do Contrato, como abriu o 
processo para encerrar a concessão. A ViaBahia tenta desde 2017 chegar a uma solução conciliatória junto ao Governo Federal, mas, 
em paralelo, segue confiante na Justiça brasileira, e continuará buscando seus direitos em todas as instâncias judiciais.
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PJBA CELEBRA TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

JUSTIÇA RESTAURATIVA JUVENIL DA BAHIA

ascom@tjba.jus.br

Na tarde da última quarta-feira (15), o Presidente do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), Desembargador 
Lourival Almeida Trindade, assinou um Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional visando a im-
plementação do Programa de Justiça Restaurativa Juvenil da Bahia (PROJURJ/BA).

Além do Presidente do PJBA, assinaram o termo, os representantes do Ministério Público do Estado da Bahia, da Secretaria 
de Educação do Estado, da Defensoria Pública, da Secretaria de Educação do Município de Salvador, da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Subseção Bahia, e dos Conselhos Sociais e Instituições de Ensino Superior.

O PROJURJ, idealizado e escrito pela Juíza Maria Fausta Cajahyba Rocha, titular da 5ª Vara da Infância e da Juventude de 
Salvador e pelo Promotor de Justiça Evandro Luis Santos de Jesus, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
de Salvador, tem como objetivo geral desenvolver uma política interinstitucional de construção de paz, através da aplicação de 
práticas da Justiça Restaurativa (JR), mediante três abordagens: Nas escolas, na comunidade e nas unidades judiciárias respon-
sáveis pela aplicação e execução de medidas socioeducativas em adolescentes em conflito com a lei.

Na busca por uma solução, a Justiça Restaurativa reúne, em torno de um diálogo respeitoso e aberto, a vítima, o ofensor, seus 
familiares e todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma ou queiram contribuir para a solução pacífica do conflito.

FOTO: SECOM/PMVC
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A intenção da parceria firmada é promover a difusão dos princípios, valores e práticas de JR como estratégia de solução 
autocompositiva e pacificação de situações de conflitos, violências e atos infracionais. Essa é uma forma de contribuir para o 
aprimoramento do acolhimento escolar e comunitário, bem como para a prestação jurisdicional ao adolescente em circunstância 
de prática de ato infracional e/ou cumprimento de medida socioeducativa às vítimas.

“Estamos aqui a defender o que podemos dizer, ser o maior investimento de Deus no mundo, que é a infância e a adolescên-
cia”, destacou, em seu discurso, após assinar o Termo, o Desembargador Salomão Resedá, responsável pela Coordenadoria da 
Infância e Juventude do PJBA.

O Magistrado também destacou a importância da cooperação entre os órgãos, firmada na tarde de quarta-feira. “A parceria 
que observamos em todos os segmentos sociais nos faz fortalecidos e renovados nesta empreitada de irmos em busca de um 
futuro melhor para as nossas crianças e os nossos adolescentes”.

O 4º pressuposto do Círculo de Construção de Paz (prática da JR) assevera que todos os seres humanos possuem um dom 
e cada um é necessário pelo dom que traz. Isso traduz dois valores humanos que “mostram e representam a presença de todos 
aqui: humildade e gratidão”, frisou a Juíza Fausta Cajahyba.

A Magistrada explicou que a “humildade nos faz ver que não temos a resposta para todos os problemas, e por isso precisamos 
de todos os outros. A gratidão mostra que precisamos ser gratos e estar abertos ao que cada um tem para oferecer. Assim, somos 
um projeto interinstitucional, um só não conseguiria abarcar as necessidades e as situações que se mostram cada vez mais di-
versificadas, no trato não só com a infância e adolescência, mas com o ser humano”.

O Subsecretário da Educação do Estado da Bahia, Danilo Melo, que no momento estava representando o Secretário da Edu-
cação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues Souza, falou sobre a importância de se discutir a justiça restaurativa, citando os 
ensinamentos do educador Anísio Teixeira. “A nossa juventude, as nossas crianças são a solução, a redenção, são um conjunto 
de potencialidades e de possibilidades para o Estado da Bahia e para esse país tão generoso que é o Brasil”.

“Estamos mudando o mundo, cidade, bairro, comunidade, a escola e a casa dos pais que todos nós recebemos”, ressaltou a 
Diretora do Instituto Educacional Social de Portão, Debora Fontes Palmeiras Serqueira que na ocasião também citou as comu-
nidades indígenas e suas formas de resolver os conflitos através de reuniões. A Diretora também parabenizou a iniciativa e as 
mudanças que estão sendo feitas.

A Procuradora-Geral de Justiça da Bahia, Norma Angélica Cavalcante, não pode estar presente na cerimônia, sendo represen-
tada pela Promotora de Justiça, Márcia Rabelo, e por esse motivo enviou o discurso sobre a assinatura do termo. “Onde houver 
relações humanas, haverá conflitos, seja no ambiente profissional, familiar ou escolar, por isso o conflito precisa ser reconhecido 
e tratado de forma a extrair, da experiência dolorosa, um aprendizado que conduza ao aprimoramento de valores caros para a 
sociedade”, ressaltou a Procuradora Geral em seu discurso.

Antes de finalizar a cerimônia, o Desembargador Salomão Resedá, que é referência na área da infância e juventude, enfatizou, 
a importância da aprovação no Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 4414, de 2020, que acrescenta o art. 19C ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente, acelerando o processo de adoção de crianças e adolescentes.

Saiba +

Assinaram o Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional: o Desembargador Salomão Resedá, Coordenador CIJ do PJBA; a 
juíza Coordenadora do CEJUSC JR e Titular da 5ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, Maria Fausta Cajahyba Rocha; a Co-
ordenadora Executiva das Defensorias Públicas Especializadas, Donila Ribeiro Gonzalez de Sá Fonseca, representando o Defensor 
Público Geral, Rafson Saraiva Ximenes; o Secretário-Geral Adjunto da OAB-BA, Maurício Leahy, representando o Presidente da 
OAB/BA, Fabricio de Castro; o Subsecretário da Educação, Danilo de Melo Souza, representando o Secretário da Educação, Jerô-
nimo Rodrigues Souza; a Diretora do Instituto Educacional Social de Portão, Débora Fontes Palmeira de Cerqueira; a Coordenadora 
de Inclusão Educacional e Transversalidade da Secretaria Municipal de Educação, Jaqueline Araújo de Barros; a Professora da Asso-
ciação Brasileira de Educação Familiar e Social – Faculdade Social da Bahia Carolina Orrico; e os colaboradores do projeto, Maria 
Carmen Albuquerque Novaes, Adailton Santos, Fernanda de Castro Correia, Josemeire Souza Cardoso, Wilma Augusta de Jesus, 
Miriam de Almeida Santana e Expedito Carlos Lopes.
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MALHADA DE PEDRAS TEM NOVOS INVESTIMENTOS 
GARANTIDOS DURANTE VISITA DO GOVERNADOR, 
EM COMPANHIA DE WALDENOR E ZÉ RAIMUNDO

Acompanhando a comitiva do governador Rui Costa, os deputados Waldenor Pereira (federal) e Zé Raimundo (estadual) estiveram 
no município de Malhada de Pedras, nesta última quarta-feira (15), para o anúncio de novos investimentos estaduais. Foram rece-
bidos pelo prefeito Beto de Preto Neto (PSD), o vice-prefeito, Gonçalo (PT), o presidente da Câmara Municipal, vereador Evânio 

(PT), o secretário local da Agricultura Familiar, Fernando, e lideranças dos movimentos sociais.
O Estado e o município combinaram uma permuta, passando a sede da escola municipal, construída recentemente, para abrigar o colégio 

estadual. O município fica com a antiga sede estadual, mas será recompensado com o repasse de recursos no valor de R$ 5 milhões para a 
prefeitura construir outro novo colégio municipal.

O governador também autorizou a reforma do mercado, que custará R$ 390 mil, a pavimentação de ruas, a ampliação do estádio municipal 
e ainda a instalação de unidade de classificação de ovos de galinha caipira da produção local, no valor de R$ 290 mil. Além disso, autorizou 
a instalação de sistema simplificado de água, no valor de R$ 200 mil, que vai beneficiar 20 famílias da localidade rural de Fazenda Lagoa das 
Cacimbas.

O deputado Waldenor Pereira falou em nome dele e de Zé Raimundo, quando lembrou dos investimentos que ambos ajudaram a levar 
para o município, a exemplo da Adutora de Cristalândia, que leva água de Brumado a Malhada de Pedras, a destinação de equipamentos para 
a agricultura familiar (tratores com implementos agrícolas e retroescavadeiras), adquiridos com recursos de emenda parlamentar deles, além 
de  investimentos na saúde e intermediação para a pavimentação de estradas.  

Os deputados também visitaram a feira de agricultura familiar, realizada na ocasião da visita, acompanhados de lideranças locais.

JOANA D'ARCK CUNHA SANTOS
darcksantos@gmail.com
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Campanha focada nos cuidados com 
a Primeira Infância é lançada pelo 

Governo da Bahia
ASCOM/JUSTIÇA SOCIAL/GOVBA

www.justicasocial.ba.gov.br

Na tarde da quar-
ta-feira (15/12), 
a Secretaria de 

Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social da 
Bahia (SJDHDS) lançou a 
campanha “Primeira Infân-
cia – SUAS Bahia”. A ati-
vidade foi transmitida por 
meio do canal do YouTube 
da SJDHDS e contou com 
as presenças do secretário 
Carlos Martins e da Supe-
rintendente de Assistência 
Social, Leisa Sousa.

A campanha apresenta o 
trabalho do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) Bahia no contexto da Primeira Infância, destacando os eixos trabalhados pelas equipes 
de Assistência Social, que são a proteção, o cuidado e a convivência. Para comunicar toda essa abrangência, usou-se 
uma referência muito presente no universo das crianças e, por consequência dos pais: O livro infantil.

Este símbolo vai mostrar de uma forma lúdica os problemas e soluções para o desenvolvimento adequado das crian-
ças. Usando o slogan “Essa história não pode mais se repetir”, as peças explicam que a primeira infância é o momento 
mais importante na formação do indivíduo. Tratar as crianças com afeto, proteger de abusos e estimular o convívio 
social faz toda a diferença na vida adulta.

Nesse contexto, foram idealizados cinco livros, cada um com uma abordagem diferente, são eles: O menino que não 
podia brincar; A menina que vivia com medo; O garoto sem casa; O bebê sem família; Toda Criança Merece Ser Feliz.

"A campanha evidencia o papel fundamental do SUAS na sociedade. Nada melhor do que terminar o ano, lançando 
essa campanha para a sociedade e com todos os trabalhadores e trabalhadoras que constroem o SUAS na Bahia. Durante 
esses quase dois anos de pandemia, nós tivemos um aumento de tudo que uma criança não pode conviver. Por isso a 
proteção, o cuidado e a convivência são tão importantes nesse momento", comentou o secretário da SJDHDS, Carlos 
Martins, durante o lançamento da campanha.

Os livros têm layout infantil, todos em ilustração, que remetem ao biótipo das crianças baianas, mas que também 
representam a diversidade do povo, com ilustrações de crianças negras, indígenas, com deficiência, brancas e pardas. 
Todos esses livros e temas, no futuro, serão materializados, ou seja, serão escritas histórias referentes a cada uma des-
sas abordagens e impressos exemplares de cada um dos motivos citados acima.

A campanha é composta por várias peças, que estão sendo veiculadas em diferentes mídias. São cards e stories para 
redes sociais, banner para internet e físicos, spots, cartazes, adesivos e filme. Importante ressaltar que nesta etapa, não 
foi possível veicular o filme em televisão, por conta do comprometimento do orçamento.

"Essa campanha faz parte de um conjunto maior da SJDHDS, o Acelera SUAS Bahia. A campanha é um instrumen-
to ainda mais importante para fortalecer e aprimorar o Sistema Único de Assistência Social na Bahia. O SUAS está à 
disposição da população para quando ela precisar, seja qual for o momento", pontuou a superintenente de Assistência 
Social da SJDHDS, Leisa Sousa.

Todas as peças da campanha já estão disponíveis para download no site da SJDHDS, www.justiasocial.ba.gov.br. 
Além disso, até o mês de março, há um contêiner, instalado no subsolo da secretaria, que é o ponto de distribuição de 
materiais impressos de todas as campanhas lançadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Social da Bahia em 2021.

FOTO: SECOM/PMVC
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Estudar sempre é estratégia 
para crescimento profissional 

Vivian Rio Stella dá dicas para atingir metas e 
fazer a diferença na carreira em 2022 

BARTIRA BETINI – ASCOM
bartira.betini@gmail.com

O Fórum Econômico Mundial publicou o relatório “O Futuro do Trabalho”, que analisa o cenário e cita as 
mudanças que podem ocorrer em 2022. Dentre as competências profissionais mais requisitadas para os 
próximos anos, em segundo lugar está ‘Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado’, reforçando a im-

portância de permanecer sempre aprendendo independente do cargo que ocupa. 
Segundo Vivian Cristina Rio Stella, linguista com doutorado pela Unicamp, que desenvolve projetos e cursos na 

área de comunicação, fazer uma retrospectiva do que foi aprendido em 2021 pode trazer novos insights e reforçar as 
metas de aprendizado para o ano novo. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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“O importante é listar, escrever, para materializar pensamentos, ideias. Pode ser cinco minutos por semana neste 
mês de dezembro”, sugere. E ela ainda recomenda que a retrospectiva seja incluída na agenda, já que deve fazer 
parte da vida e do trabalho.

Para quem não está habituado em manter a aprendizagem na rotina, ela enfatiza que as primeiras perguntas são: 
o que eu quero aprender, por que e como?. A partir desses questionamentos, a profissional recomenda que comece 
a explorar os motivos, as intenções, para evitar cair em modismos e fazer escolhas com motivações reais. 

Quanto ao ‘como’, as pessoas devem enxergar as possibilidades existentes, seguir perfis e especialistas que fa-
lem do assunto, conversar com quem sabe fazer, ver vídeos, ouvir podcasts, e separar um tempo para experimentar 
e aprender na prática. “Digo isso para a pessoa não sair se inscrevendo em cursos, mesmo que estejam abertos e 
gratuitos, porque muita gente se frustrou ao se matricular em vários cursos e não terminar nenhum”, finaliza.

● Programar na agenda um tempo para aprender, mesmo que seja um período pequeno no início. “Como acade-
mia, não dá pra fazer tudo de uma só vez e nunca mais ir, tem que ir construindo um hábito, tem que fazer parte da 
rotina”;

 
Se perguntar sempre: O que acontece se eu não aprender isso nos próximos 3 meses, 1 ano, 3 anos? Isso faz com 

que o senso de necessidade fique bem claro. “Pesquisas apontam que 50% da força de trabalho precisa passar por 
reskilling nos próximos anos”.

Dicas rápidas
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Desapegar de objetos 
atrai boas energias, 

diz terapeuta
Fim de ano é uma boa época para renovar as 

energias dentro de casa

Limpeza da casa

BRUNO VINICIUS DA SILVA – 
ASCOM 

bruno@akmcomunicacao.com.br

Virada de ano é tempo de reflexão e renovação. É também o período ideal para renovar as energias da casa. “Uma boa 
forma de começar 2022 com o pé direito e atrair bons fluídos é praticar o desapego e começar a restauração pelas 
coisas de dentro de casa”, ensina a terapeuta radiestesista Erika Thiele.

► Erika Thiele é terapeuta radiestesista 

► Doar objetos e roupas que ainda têm utilidade é uma 
opção que gera bem-estar 

Segundo a especialista, é importante rever roupas, móveis 
e objetos que estejam quebrados, não sirvam mais ou simples-
mente não são mais usados. “É uma grande oportunidade para 
exercermos a solidariedade e aproveitar os materiais que não 
nos servem, mas ainda são úteis, para doar a pessoas que ne-
cessitam”, aconselha a terapeuta do Instituto Plasma.

De acordo com a radiestesia, a solidariedade é uma das fre-
quências mais altas e proporciona sensação de bem-estar a 
quem a pratica. “A gratidão por auxiliar o próximo é uma gran-
de defesa energética”, completa Erika Thiele. “E retirar de casa 
coisas que estão paradas deixa o local mais leve, favorecendo a 
circulação da energia vital”, acrescenta.

Desapegar de objetos que não nos servem é uma das ba-
ses do consumo consciente, que busca uma sociedade mais 
sustentável e que as pessoas possam controlar seus hábitos de 
consumo, estando atentas às suas reais necessidades. “Realizar 
essa renovação dentro de casa, liberando espaço para que no-
vas coisas cheguem, gera energia vital e equilíbrio. Tudo isso 
reflete não apenas dentro do lar, mas no bem-estar de todos que 
ali habitam”, conclui Erika.

A terapeuta radiestesista recomenda que, após fazer a eliminação das roupas, objetos e móveis desnecessários de dentro de 
casa, seja feita uma limpeza com ervas no local. “Basta fazer um chá com as ervas alecrim, abre caminho e manjericão e passar 
um pano molhado com ele no chão, por toda a residência”, indica.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

(FOTO: DEPOSITPHOTOS)
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Aumento na procura de tratamentos 
estéticos traz mais inovação ao 

setor no próximo verão
Com números positivos durante a pandemia, o mercado 

de estética busca alcançar mais resultados no verão, 
caminhando ao lado de inovações tecnológicas.

SUELLEN MARTINS - ASCOM
suellen.martins@expertamedia.com.br

► Aparelhos de ponta trazem novas perspectivas a procedimentos faciais e corporais já conhecidos no setor da estética. 

(FOTO: ADOXY/DIVULGAÇÃO)

A necessidade de passar mais tempo em casa, causada pela pandemia do novo Coronavírus, fez com 
que muitas pessoas começassem a refletir e questionar a própria aparência, recorrendo a soluções 
na área da estética. O setor, que inclui desde produtos a procedimentos invasivos e não invasivos, 

obteve um crescimento significativo, mesmo diante de uma crise econômica que assola o país.
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) mos-

tram que, apenas no primeiro semestre de 2021, o setor teve alta de 5,7% no número de vendas comparado ao 
mesmo período do ano passado. Já a busca por procedimentos estéticos, durante o período pandêmico, teve 
aumento de 50%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). 

Com a proximidade do verão, a estimativa é que os números cresçam ainda mais, podendo chegar em até 
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80% de aumento na busca por tratamentos tanto na pele do corpo quanto no rosto. Para aproveitar o cresci-
mento, as empresas do setor vêm investindo cada vez mais em novos protocolos e equipamentos com tecno-
logia de ponta. 

No primeiro verão pós-pandemia, o setor de procedimentos estéticos mostra-se preparado para receber e 
tratar as principais queixas de homens e mulheres. Com o apoio da tecnologia, aparelhos surgem com a pro-
posta de trazer inovação a tratamentos já conhecidos pelos clientes do setor. 

Um dos clássicos procedimentos estéticos encontrados em clínicas mundo afora é a criolipólise, tratamento 
capaz de auxiliar na redução de gordura corporal. No entanto, com o auxílio da tecnologia, foi desenvolvido 
um manípulo da criolipólise capaz de proporcionar gasto calórico e perda de peso, utilizando baixas tempe-
raturas. 

Por meio da eletrocrioexposição – exposição ao frio extremo em células de gordura – o Asgard EletroFit, 
manípulo da plataforma Asgard de criolipólise, oferece ao paciente um gasto médio de 1.330 calorias por 
sessão. 

Por não se tratar de uma técnica invasiva, tal procedimento pode ser feito em conjunto de hábitos saudáveis, 
acelerando o processo de emagrecimento do paciente. Além disso, o protocolo permite a inclusão de pessoas 
com sobrepeso que antes só podiam recorrer a métodos invasivos, como a gastroplastia. 

Outras inovações na área da estética são as terapias capazes de unir, em um só aparelho, diferentes tecno-
logias do setor. Essa é a proposta do Hybrius e a sua terapia híbrida que condensa radiofrequência, ultracavi-
tação e lipoled em um equipamento.

Através das terapias combinadas, o Hybrius promete resultados mais rápidos ao paciente, promovendo o 
efeito lifting imediato na pele. O aparelho é indicado para trabalhar em diferentes disfunções estéticas cor-
porais, como gordura localizada, flacidez, celulites, pós e pré-cirurgia plástica e no pré e pós-procedimentos 
como a própria criolipólise.

As altas temperaturas do verão trazem um aumento na busca pelos métodos de remoção definitiva dos pe-
los. O primeiro aparelho de depilação a LED no Brasil, chamado Holonyak, visa atender os diversos tipos de 
pele no procedimento, inclusive os de fototipos mais altos. 

Diferente dos protocolos de depilação definitiva convencionais, o aparelho a LED utiliza uma fonte de 
energia fria que pode ser aplicada em peles sensíveis, negras e bronzeadas. Nos outros métodos, como os que 
utilizam a emissão de laser, por exemplo, a remoção dos pelos se dá pela emissão de luz quente, o que pode 
causar desconforto durante a aplicação. 

Nesse cenário, a tecnologia desenvolvida no Brasil propõe a democratização do procedimento e também 
promete auxiliar no tratamento contra foliculites – pequenas inflamações nos bulbos capilares.

Novidades na estética: Tecnologia e inovação 

Nova criolipólise auxilia na busca pelo emagrecimento

Terapias inovadoras no setor

Depilação definitiva para todos os tipos de pele
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Governo do Estado sanciona lei que 
reestrutura o Programa Primeiro 

Emprego
COMUNICACAO GOVERNO DA BAHIA

comunicacao-governodabahia@
secom.ba.gov.br

O governador Rui Costa 
sancionou, nesta sex-
ta-feira (17), a Lei nº 

14.395, que reestrutura o Progra-
ma Primeiro Emprego (PPE). A 
normativa tem a finalidade de es-
tabelecer a ampliação do público 
beneficiário e atualizar os instru-
mentos do programa, que foi lan-
çado em dezembro de 2016 e já 
beneficiou 14.432 pessoas.

A partir de agora, há a inclusão, 
no público beneficiário do PPE, de 
pessoas que estejam submetidas à 
medida socioeducativa ou priva-
ção de liberdade e que cumpram os pré-requisitos para a admissão. A redação da Lei contribui para a ampliação da participação de Pessoas com 
Deficiência (PcDs) no programa.

A normativa também estabelece a possibilidade de contratação de egressos de cursos de educação profissional da rede estadual de ensino que 
não possuam experiência formal de trabalho na habilitação cursada, em período acima de 12 meses, exceto na condição de jovem aprendiz e 
estagiário. Esta medida amplia, assim, o quantitativo de elegíveis para contratação de acordo com ranking de notas divulgados pela Secretaria da 
Educação (SEC). Fica garantida também a admissão de egressos de ensino médio público que participaram de cursos de qualificação promovidos 
pelos diversos órgãos estaduais.

Outro grande avanço é no campo do Controle Social, na medida em que a Lei prevê a eleição direta de representantes dos beneficiários que 
contribuirão para o aperfeiçoamento do contínuo do PPE. O Comitê Gestor do Programa também foi reforçado em suas atribuições com a inser-
ção da Secretaria de Saúde (Sesab). O Comitê já era composto pelas secretarias da Educação, Administração (Saeb), Desenvolvimento Econô-
mico (SDE), Desenvolvimento Rural (SDR), Trabalho Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Casa Civil.

Nas secretarias e órgãos do Estado, para garantir que não haja a substituição de servidores e/ou terceirizados por participantes do programa, fica 
estabelecido o percentual máximo de 15% do total de funcionários, por analogia com a Lei de Aprendizagem. Já para empresas privadas que rece-
bem benefícios fiscais do Estado, fica estabelecido que o percentual mínimo de contratados do PPE é de 10% da mão de obra total da instituição.

O coordenador de Acompanhamento de Políticas Sociais da Casa Civil, Almerico Lima, destaca a importância da restruturação do programa 
que, como uma política de Estado, precisa ser sempre aprimorada, pois é “uma iniciativa perene e exitosa, que demonstra a integração das polí-
ticas públicas de Educação Profissional com as de Trabalho, Emprego e Renda e as de Juventude e Equidade de Gênero e Étnico Raciais, junto 
com o empenho do Estado em oportunizar condições mais dignas para as pessoas que precisam ter a primeira experiência de trabalho formal e 
decente.” Segundo Lima, “a ação fortalece o protagonismo, a autonomia e a emancipação para cada contratado do programa”.

O PPE é uma política pública do Governo do Estado, instituído pela Lei nº13.459, de 10 de dezembro de 2015. Voltado para os estu-
dantes e egressos da Rede Estadual de Educação Profissional e para jovens e adolescentes qualificados por programas governamentais 
executados pelo Estado da Bahia a partir do ano de 2015.

Estimula o comprometimento estudantil, já que os selecionados garantem as vagas por meio do desempenho escolar. Os escores dos 
alunos são mantidos em banco de dados administrado para SEC. A convocação é realizada pela Setre, por meio de telefonemas, e-mails, 
aplicativos de mensagem, redes sociais e correspondências.

Todas as funções desempenhadas pelos beneficiários são assistidas de perto por tutores que os acompanham, orientam e avaliam, sem 
substituir qualquer outro tipo de mão de obra nos órgãos públicos estaduais. Com atuações nas áreas de desenvolvimento humano, saúde, 
educação, sustentabilidade e tecnologia, muitos projetos e intervenções dos trabalhadores do programa estão contribuindo para maior 
qualidade da prestação do serviço público do Estado.

Programa Primeiro Emprego

(FOTO: DIVULGAÇÃO)


