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O COMÉRCIO DA FÉ 

Os evangélicos exercem forte influência sobre o pensamento nacional. Trata-se de um dado que passa ao largo da 
análise política. Quando muito merecem a lembrança bíblica: “dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de 
César. No mais das vezes, emerge o replicado dito constitucional sobre o Estado laico, que não deve se misturar à 

igreja, condição que separa as coisas da religião da esfera estatal.
Portanto, é claríssima a ideia de que a religião integra a vida privada não adotando o Estado brasileiro de religião oficial 

nem privilegiando seitas. Aos cidadãos, garante-se inteira liberdade de escolha de crenças, diferentemente dos tempos do 
absolutismo, quando monarcas se investiam do poder divino para justificar seus atos.

Na prática, porém, a teoria parece dar voltas em torno de seus eixos. Pois os credos evangélicos assumem declaradamente 
posicionamentos inerentes ao Estado, inclusive reivindicando poder material, seja por meio de domínio de feudos na adminis-
tração pública, seja trabalhando abertamente pela indicação de ministros evangélicos para as Cortes, como ficou comprovado 
com a nomeação de um ministro “terrivelmente evangélico”, André Mendonça, para compor o quadro de 11 ministros da 
Suprema Corte.

Ora, esse fato, tão banalizado que deixou de ser algo extraordinário e, em tempos outros, condenado pela imensa maioria 
da comunidade social, torna-se coisa trivial, a ponto de vermos, hoje, correntes evangélicas postulando a nomeação de uns e 
queimando as chances de outros. A eleição para as Cortes da Justiça passa, hoje, pelo crivo de pastores famosos, alguns sem 
pejo de patrocinar abertamente perfis e grupos. O pastor Malafaia, como se sabe, é interlocutor permanente do presidente 
nessa matéria.

A continuar a tendência de imbricação entre as coisas de Deus e as de César, a barafunda tomará de conta da paisagem 
institucional. O IBGE calcula termos mais de 42,3 milhões de evangélicos no país (dados de 2010), representando, na época, 
22,2 da população brasileira. No final de 2014, a projeção apontava que os protestantes seriam 29% da população. Em 2020, 
pesquisa Datafolha mostrou que os evangélicos já seriam 31% da população ou 65,4 milhões de pessoas. O maior credo é o 
das Assembleias de Deus, cerca de 30% do total, seguido pelas Igrejas Batistas, Congregação Cristã no Brasil e Igreja Uni-
versal do Reino de Deus. Esta, aliás, tem vasta estrutura de comunicação, com seu apoio bem disputado pelos políticos.

É preocupante o fato de que tais frentes religiosas usam o povo em sua peregrinação para dominar o Estado brasileiro, bas-
tando ver como algumas delas usam o poder midiático para arrebanhar fiéis e manter os cofres cheios. Pelas madrugadas, os 
cenários de catarse social eram comuns e hoje tais espetáculos, com sua liturgia centrada nos milagres que “curam” doentes, 
podem ser vistos até em horários noturnos, alguns bem cedo. A fé, nesse caso, em vez de remover montanhas, serve como pá 
para arrecadar montes de dinheiro que obreiros e assistentes recolhem em suas andanças pelos gigantescos espaços dos cultos.

As massas, tão perdidas nesses tempos de pandemia, não hesitam em pagar o “ingresso” para adentrar o reino dos Céus, E 
tome grana, o, agora facilmente captada por cartões de débito/crédito, e ainda por esse mecanismo criado pelo Banco Central, 
o PIX. Na África, a Igreja Universal luta para não ser banida de Angola, após ser investigada por desvio de dinheiro, discrimi-
nação e práticas contra a integridade de religiosos angolanos. Até o bispo Marcelo Crivella não recebeu agrément para exercer 
as funções de embaixador na África do Sul, por suspeitas de que poderia ser uma alavanca para preservar em Angola a Igreja 
Universal. E o bispo Macedo faz périplo internacional com o intuito de esticar os braços de sua religião.

O fato é que o evangelismo no Brasil assumiu uma feição política, puxando credos para a vala comum do oportunismo e 
do mercado da fé. Os governantes, preocupados em manter boas relações com as Igrejas, por ver no eleitorado evangélico 
rebanhos eleitorais, deixa a situação correr solta. Por isso, Brasília e o entorno do Palácio do Planalto, antes um território fre-
quentado exclusivamente por políticos e suas equipes, agora é uma passarela da fé.

As igrejas evangélicas, portanto, em vez de se constituírem em redutos sagrados para elevar as preces dos crentes ao Se-
nhor da Criação, se assemelham a sucursais de grandes favores, muitos voltados para perpetuar o poder terreno de grupos 
jamais preocupados com a salvação das almas. Tio Patinhas é uma inocente figura do passado.

POR GAUDÊNCIO TORQUATO

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.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato
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SAÚDE

40% das brasileiras não sabem que tipo 
de profissional procurar em caso de 

problemas de saúde mental, diz estudo

CAROLINE VIRGILLI
carol.silva@famivita.com.br

Principalmente as mulheres dos 18 aos 24 anos, 
com 42% das participantes.

Criado em 2014, o janei-
ro branco tem como 
objetivo chamar a 

atenção da sociedade para assun-
tos relacionados à saúde men-
tal e emocional das pessoas e 
conscientizar que, assim como o 
corpo, a mente também deve ser 
cuidada. De suma importância, 
durante este mês, são feitas inú-
meras campanhas de conscienti-
zação em todo o país.

E embora o janeiro branco 
tenha um papel importante na 
conscientização, é importante 
que as pessoas com este tipo de 
problema, procurem a ajuda pro-
fissional adequada. Pois confor-
me constatou o Trocando Fraldas 
em seu mais recente estudo, 40% 
das brasileiras não sabem que 
tipo de ajuda profissional recor-
rer em caso de problemas com a 
saúde mental.

58% das mulheres dos 18 aos 
24 anos sabem ou saberiam que 
tipo de ajuda procurar em caso 
de problemas de saúde mental. 
Já entre as mulheres dos 35 aos 
39 anos, 66% sabem a que tipo 
de ajuda recorrer, e entre as mu-
lheres com 50 anos ou mais 84% 
têm esse conhecimento. 

Os dados por estado demons-
tram que no Rio Grande do Sul 
69% sabem que tipo de ajuda 
procurar em casos de problemas 
com a saúde mental. Em São 
Paulo e em Santa Catarina, 65% 
da população tem conhecimento 
sobre o tipo de ajuda profissional 
necessária nestas situações. Já no 
Rio de Janeiro o percentual cai 
para 59%, e para 38% no Acre.
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SAÚDE/ AEDES AEGYPTI

MORADORES RELATAM PREOCUPAÇÃO COM 
NÚMERO DE CASOS DE DENGUE EM SANTA 

MARIA DA VITÓRIA (BA)
Foram registrados 734 casos de dengue

MADELEYNE MACHADO
Agência Brasil61

A taxa de incidência de dengue em Santa Maria da Vitória (BA), ou seja a quantidade de pessoas com a doença 
a cada 100 mil habitantes, é uma das mais altas do país. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 
assim como a zika e a chikungunya. O baiano Rafael Dias relata que quando teve dengue, sentiu falta de ar, 

cansaço e sonolência, “demorou uns sete dias para eu ficar bem. E, não precisei ir para o hospital. Estou me preocupando 
mais e minha família também.  Estou me precavendo, não deixando água parada nas plantas, água exposta, para que nem 
eu e mais nenhum familiar pegue dengue.”  

Só no município de Santa Maria da Vitória foram registrados 734 casos de dengue em 2021. A coordenadora de Vigi-
lância Epidemiológica da Bahia, Ana Cláudia Nunes, alerta para o combate ao mosquito,  “a recomendação é a elimina-
ção dos criadouros do mosquito, intensificação dos modelos de controle da dengue, intensificação das ações de controle 
do vetor, identificando quais as áreas de maior infestação, distribuição de pontos estratégicos, desenvolvimento de ações 
esclarecendo população, manutenção de vistorias, articulação permanente com áreas de comunicação. Lembrando de 
cobrir caixas, cisternas, poços e evitar entupimento de calhas, vedar com cimento cacos de vidro nos muros que podem 
acumular. Não deixar pneus expostos ao tempo, limpar bandejas externas de geladeiras e ar condicionado.”

O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, explica que, hoje, mais 
de 70% dos casos de dengue

se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas ele lembra que isso não quer dizer que as cidades próximas 
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não devam se preocupar. 
TEC./SONORA: Cássio Peterka, coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, “o vírus 

da dengue tem um potencial de distribuição geográfica muito rápido e muito grande, tanto que se a gente pegar regiões 
onde a gente tem uma baixa transmissão que sejam contíguas, principalmente regiões metropolitanas, regiões vizinhas, 
a gente vê essa expansão muito rápida. Porque a gente tem o vetor. O vetor estando presente, isso faz com que a gente 
tenha uma maior transmissão e as pessoas infectadas transitam por essas regiões.”

O Brasil registrou queda 42,6% no número de casos prováveis de dengue entre 2020 e 2021. No ano passado, foram 
notificadas 543.647 infecções, contra 947.192 em 2020. Os dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde. 

Entre os casos de zika, houve uma pequena redução de 15%, passando de 7.235 notificações em 2020 para 6.143 em 
2021. Já a chikungunya registrou aumento de 32,66% dos casos, com 72.584 em 2020 e 96.288 no ano passado.

O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasília, Claudio Maierovitch, destaca que 2020 foi um ano de 
muitos casos e, por isso, não se deve relaxar com a queda de contágios em 2021. “Mesmo não tendo havido aumento de 
um anoo para o outro, essa não é boa comparação, uma vez que o ano anterior foi de números altos”, alerta.

Devido às altas temperaturas e às chuvas abundantes, o verão é o período do ano em que os ovos eclodem e acarre-
tam o aumento de infecção por dengue, chikungunya e zika. Por isso, fique atento às dicas para evitar a proliferação do 
mosquito:

 
1. Vire garrafas, baldes e vasilhas para não acumularem água.
2. Coloque areia nos pratos e vasos de plantas.
3. Feche bem os sacos e lixo.
4. Guarde os pneus em locais cobertos.
5. Tampe bem a caixa-d´água.
6. Limpe as calhas.
Para o combate é necessário unir esforços com a sociedade para eliminar a possibilidade de locais que possam acu-

mular água. Os ovos da fêmea do Aedes aegypti podem ficar incubados durante um ano e eclodir em apenas cinco dias 
quando entram em contato com a água. "É preciso manter os cuidados durante todo o ano por 365 dias”, reforça o coor-
denador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka.   

Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina.

Situação do País

Cuidados necessários 

TRABALHE CONOSCO

L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, LIG LIXO, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo 
Chaves, 513 - Bairro Jardim Brasil – Brumado-BA, CEP 
46.100-000, em cumprimento à Lei de nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que promove a integração de portadores de 
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por 
meio deste informar aos interessados, que estamos recebendo 
CURRÍCULO para preenchimento de vagas disponíveis para 
PCD (Pessoa com Deficiência). Os interessados deverão 
enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com
Ou entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.
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COMPORTAMENTO DE LUCIANO DO BBB, PODE 
INDICAR TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COMUM 

À SOCIEDADE BRASILEIRA
Neurocientista, Dr. Fabiano de Abreu, comenta sobre a insistente vontade de ser famoso do participante Lu-

ciano Estevan

A edição de 2022 do Big Brother Brasil começou e, instantaneamente, todos os olhos se voltaram para os 
participantes da casa ‘mais vigiada do Brasil’. Um deles, Luciano Estevan, chamou atenção ainda nos primeiros 
momentos do jogo por repetir constantemente que seu maior sonho era ser famoso. A atitude repetitiva não agra-
dou o público, que tirou Luciano do programa no primeiro paredão.

‘Querer ser famoso’, apesar de ter encerrado a sua participação no BBB, rendeu à Luciano um grande número 
de seguidores e, até mesmo, uma parceria com a rede de fast food McDonalds. Porém, para o neurocientista, 
PhD, biólogo e mestre em psicanálise, Dr. Fabiano de Abreu, a insistência em querer fama pode indicar um 
transtorno de personalidade comum à sociedade brasileira relacionado à ansiedade e a cultura das redes sociais. 
“Somos o país mais ansioso do mundo pois somos um dos mais violentos e agora somado às circunstâncias da 
pandemia. A ansiedade, como pendência e parte do instinto de sobrevivência, está relacionada a fatores de risco, 
buscando mapas mentais com memórias negativas para nos tirar de situações de risco”, explica o neurocientista. 

De acordo com ele, a ansiedade intrínseca à sociedade brasileira também pode se relacionar ao excesso de uso 
de redes sociais, visto que, as redes sociais, por meio de ferramentas como likes e compartilhamentos, acabam 
por promover a ativação do sistema de recompensa do cérebro que acarreta em um aparente alívio da atmosfera 
negativa causada pela ansiedade. “De forma instintiva, a mesma ansiedade pede a liberação de dopamina para 
buscar um "linear" de equilíbrio que o tire da zona de ‘perigo’ e traga boas sensações. A questão é que o orga-
nismo tende a buscar mais as boas sensações já que este linear não é absoluto, ou seja, não há uma homeostase 
permanente e sim uma oscilação de sensações em busca do linear ou de ultrapassá-lo, o que gera um ciclo vicio-
so”, pontua.

É nesse contexto que se encaixa a fala de Luciano, pois a combinação entre ansiedade e redes sociais acaba 
por formatar uma cultura onde os transtornos de personalidade narcisista e histriônica se tornam mais comuns. 
“A sensação narcísica é uma busca por recompensa. Pensar ter razão, por exemplo,  é uma maneira de ser recom-
pensado liberando neurotransmissores como a dopamina, pela satisfação da própria razão, mesmo que abstrata”, 
pontua.

POR DR. 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.

Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues é PhD em Neurociências, Mestre em Psicanálise, Doutor e Mestre em Ciências da Saúde nas áreas de Psicologia e 
Neurociências com formações também em neuropsicologia, licenciatura em biologia e em história, tecnólogo em antropologia, pós graduado em Programação 
Neurolinguística, Neuroplasticidade, Inteligência Artificial, Neurociência aplicada à Aprendizagem, Psicologia Existencial Humanista e Fenomenológica, MBA, 
autorrealização, propósito e sentido, Filosofia, Jornalismo, Programação em Python e formação profissional em Nutrição Clínica. Atualmente, é diretor do Centro de 
Pesquisas e Análises Heráclito; Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, diretor da MF Press Global, membro da Sociedade 
Brasileira de Neurociências e da Society for Neuroscience, maior sociedade de neurociências do mundo, nos Estados Unidos. Membro da Mensa International, Intertel 
e Triple Nine Society (TNS), associações e sociedade de pessoas de alto QI, esta última TNS, a mais restrita do mundo; especialista em estudos sobre comportamento 
humano e inteligência com mais de 100 estudos publicados.
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SAÚDE/PETS

Infestações de pulgas e carrapatos 
aumentam no verão
Saiba como proteger seu cão

FERNANDA SOUZA
fernanda@textoassessoria.com.br

“Temperaturas altas e umi-
dade representam a combi-
nação perfeita para a repro-
dução de parasitas. E isso 
incomoda muito os pets. O 
verão exige que os tutores 
fiquem ainda mais atentos à 
proliferação de pulgas e car-
rapatos”, orienta a médica 
veterinária Yolanda Antunes, 
gerente nacional pet da Syn-
tec do Brasil.

Segundo a pesquisa Radar 
Pet 2021, da Comac, entre as 
enfermidades mais comuns 
em cães estão as chamadas 
doenças do carrapato, que correspondem a 27% dos atendimentos em clínicas veterinárias. “Apesar de ser um tema recor-
rente, é sempre importante alertar os tutores para sintomas, prevenção e tratamento. Os parasitas causam grande incômodo 
aos cães e gatos, podendo desencadear doenças graves que podem levar os pets a óbito”.

Como se alimentam de sangue, as pulgas e os carrapatos picam os hospedeiros, causando coceira e, em alguns casos, 
reação alérgica. “Além disso, as pulgas podem transmitir diversas outras doenças e ajudar no ciclo de parasitas internos, 
como o Dipilidium Canise, que causa a dipilidiose, doença parasitária localizada no intestino dos cães. Já os carrapatos 
podem transmitir problemas do sangue, como a babesiose e a erliquiose, que, caso não sejam diagnosticadas com rapidez, 
podem levar o pet a óbito”, explica a veterinária.

A melhor maneira de proteção dos pets contra infestação de pulgas e carrapatos é evitar que os parasitas se instalem. 
Para isso, a prevenção deve ser feita em todo o ambiente de convivência dos pets e não apenas nos animais. “Manter a 
higiene em dia é extremamente importante para evitar o contágio com pulgas e carrapatos, mas é preciso mais do que isso. 
É essencial cuidar do local, mantendo-o limpo! Isso inclui a casinha, a caminha, as roupinhas. Tudo o que o pet tem acesso 
deve estar sempre higienizado e protegido para diminuir a chance de serem infectados”.

Para a prevenção direta nos pets, shampoos terapêuticos e pipetas com produtos específicos são os mais indicados. A 
Syntec do Brasil oferece aos tutores TECSPOT®, pipeta à base de Fipronil, com amplo espectro de ação. Fipronil é um 
dos princípios ativos mais seguros e eficazes para prevenção, tratamento e controle de pulgas e carrapatos. Ele é ampla-
mente utilizado e reconhecido pela classe veterinária”, explica a área técnica da Syntec.

TECSPOT® pode ser utilizado em filhotes e adultos a partir de 8 semanas de idade, o produto auxilia na prevenção e 
controle de doenças infectocontagiosas, prevenindo, controlando e tratando ectoparasitoses em cães e gatos de todas as 
raças e portes. Além disso, atua de forma completa nos pets e ambientes, prevenindo o risco de reinfestação”, finaliza 
Yolanda.

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira, com foco em medicamen-
tos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, pro-
dutos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO
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QUEDA DE CABELO PÓS COVID É 
COMUM; ENTENDA O PORQUÊ 

FABIANO DE ABREU
mf@pressmf.global

A infecção por coronavírus é capaz de provocar uma série de consequências drásticas ao corpo do 
paciente, dentre elas, a queda expressiva de fios de cabelo. Além da queda, o cabelo pode passar 
a apresentar um aspecto opaco, ficar mais fino e consequentemente mais quebradiço. 

Existem razões cientificamente comprovadas para isso: “o metabolismo altera todo o seu funcionamento 
após a infecção por coronavírus a fim de tentar conter o vírus. Isso faz com que o organismo desvie nu-
trientes para combater a doença e consequentemente, os cabelos ficam mais fracos”, explica Daniela Lopez, 
especialista em estética e cosmetologia avançada pela UNIFESP. 

O vírus também pode afetar a saúde das unhas: “é impossível evitar esse impacto na saúde dermatológica 
pós infecção, pois faz parte do processo natural do corpo. Para evitar que a perda de cabelo se intensifique, 
é indicado evitar lavar os fios diariamente e interromper o uso de produtos químicos. E claro: uma dieta 
equilibrada é sempre essencial para a saúde dos cabelos e unhas”, alerta a esteticista e cosmetologista Da-
niela Lopez.

Caso você sofra de queda de cabelo pós COVID-19, Daniela Lopez informa que o indicado é consul-
tar um médico tricologista (especialista em saúde capilar) e um nutricionista. Outro cuidado importante é 
adotar uma rotina de cuidados capilares, incluindo hidratação dos fios, nutrição e reconstrução, a fim de 
melhorar o aspecto e nutrir as madeixas fragilizadas.. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Contrato entre Prefeitura e Embasa 
garante R$ 1,2 milhão para sistema de 

esgotamento sanitário de José Gonçalves
SECOM/PMVC

https://www.pmvc.ba.gov.br/

A prefeita Sheila Le-
mos fará, na sexta-
-feira (4), a trans-

ferência oficial do sistema de 
esgotamento sanitário (SES) 
do distrito de José Gonçalves 
para a Embasa, como parte do 
contrato entre o Município e 
a empresa, assinado pelo ex-
-prefeito Herzem Gusmão, em 
junho de 2020. A solenidade 
se dará no próprio distrito, em 
praça pública.

De acordo com o contrato, 
a Embasa assume o serviço de 
coleta e tratamento do esgoto, 
garantindo investimentos de 
R$ 1,2 milhão. Deste valor, a 
empresa baiana informa que já 
investiu R$ 100 mil em adequa-
ções e modernização nas três 
estações elevatórias, em refor-
ma e melhoria da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), 
reforma do Reator Anaeróbio 
de Fluxo Ascendente (DAFA) 
existente e a instalação de um 
novo DAFA compacto em fi-
bra. Para este ano, estão previs-
tos mais R$ 100 mil que serão 
aplicados em mais melhorias 
na estação de tratamento e nas 
estações elevatórias, além da 
construção da casa de opera-
ção do serviço de esgotamento 
sanitário.

Nos próximos anos, a Em-
basa terá que investir mais R$ 
1 milhão para garantir a com-
pleta modernização do sistema 

e possibilitar a ampliação da 
rede coletora e a instalação de 
novas ligações para contem-
plar mais imóveis. Com o sis-
tema totalmente em operação, 
José Gonçalves contará com 
430 ligações de esgoto e o SES 
local terá capacidade para co-
letar e tratar cinco mil metros 
cúbicos por mês, aproximada-
mente.

“A transferência do serviço 
para a Embasa representa um 
avanço importante para o mu-
nicípio e está dentro da nossa 
meta de universalizar o sane-

amento no município”, ressal-
ta a prefeita. Ela lembra que 
o contrato assinado em 2020 
prevê investimentos contínuos 
por 30 anos, na ordem de R$ 
370 milhões, sendo R$ 270 
destinados, exclusivamente, 
para investimentos e R$ 100 
milhões para o Fundo Muni-
cipal de Saneamento Básico. 
Além disso, durante 30 anos, a 
Embasa vai destinar ao fundo 
3% da receita obtida no muni-
cípio.

“O cumprimento de cada 
etapa do contrato será devida-

mente exigido pelo Governo 
Municipal para que todos os 
investimentos sejam realiza-
dos dentro do prazo, o que até 
agora tem se verificado, com 
a Embasa tem cumprido tudo 
sem qualquer problema”, co-
mentou Sheila Lemos.

O contrato prevê que a Em-
basa implante rede de água tra-
tada e sistemas de esgotamento 
sanitário para possibilitar a co-
bertura de 90% de todas as 11 
sedes distritais do município 
e esgotamento sanitário para 
97% até 2033.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CIDADES

CACULÉ

Prefeitura realiza limpeza 
das margens do Rio do 

Antônio na área urbana
DA REDAÇÃO *

redacao@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Caculé, através das Secretarias Municipais de Obras e de Meio Ambiente, reali-
zou na sexta-feira (28), a limpeza das margens do Rio do Antônio, no trecho urbano no entorno da Lagoa 
Manoel Caculé. 
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Os trabalhos consistiram na capina, retirada de lixo e pequenas desobstruções da calha ocasionadas pelo acumu-
lo de lixo e assoreamento.

As intervenções de requalificação da área atenderam a demandas da população e foram projetadas para melhoria 
estética na área da lagoa Manoel Caculé e, também, para evitar a proliferação de animais peçonhentos e insetos, 
contribuindo dessa forma com as ações de combate às endemias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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BARRA DO CHOÇA

CIDADES

Gestão Municipal participa da 1ª 
reunião do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável em 2022

ASCOM/PMBC
ascom@barradochoca.ba.gov.br

Presidentes de Asso-
ciações, representan-
tes do Poder Público, 

líderes de Assentamentos e 
membros da sociedade civil se 
encontraram para a 1ª reunião 
do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Sustentável de 
2022 na quinta-feira, 27, no 
auditório do Centro Educacio-
nal de Barra do Choça.

O vice-prefeito Naelton 
Freitas representou o prefeito 
Oberdan na reunião. 

Os secretários municipais 
Pedrinho Pereira (Infraestru-
tura) e Cresio Lima Jr. (Agri-
cultura) discutiram com a as-
sembleia assuntos de interesse 
coletivo de diversas localida-

des rurais. “Houve muitas con-
quistas em 2021 e em 2022 não 
será diferente. Já conseguimos 
uma ambulância do tipo van 
para a sede e um trator novo 
que vai se juntar às patrulhas 
rurais em breve”, disse Nael-
ton, comemorando as primei-
ras conquistas de 2022 para o 
homem do campo e da cidade.

A colaboração dos produto-
res rurais é muito importante 
para a melhoria dos serviços 
oferecidos pela gestão munici-
pal ao homem do campo. “Não 
podemos fazer tudo de uma 
única vez. Por isso, pedimos a 
compreensão de vocês que re-
sidem nas comunidades rurais 
para priorizar os serviços mais 
urgentes. O nosso município é 
dotado de uma malha viária de 
1.500 km de estradas e a maio-
ria delas está necessitando de 

manutenção e reparos depois 
das chuvas. Contamos com o 
apoio de vocês para a solução 
destes problemas”, disse Cré-
sio. 

Na opinião de Valter Félix, 
presidente da Associação Mu-
nicipal dos Agricultores Irri-
gantes, o Conselho funciona 
como orientador da gestão. Os 
produtores elencam os serviços 
e acompanham a execução dos 
mesmos. A hipótese de não ape-
nas cobrar, mas também apon-
tar soluções, foi levantada pela 
plenária e aceita pelos represen-
tantes do Executivo Municipal.

Pedrinho Pereira ouviu 
atentamente e agradeceu as 
reinvindicações acerca das es-
tradas. A Secretaria de Infraes-
trutura formou três frentes de 
trabalho para enfrentar os pro-
blemas causados pelas fortes 

chuvas que caíram no municí-
pio e região em dezembro de 
2021 e as estradas são o alvo 
principal das ações. “Fomos 
surpreendidos com as chuvas 
do final de 2021 e, por conta 
disso, as demandas aumentara 
muito. Entendemos a situação 
e até pedimos desculpas, mas a 
demora deve-se ao fato de es-
tarmos cuidando de tudo com 
muita responsabilidade e den-
tro de uma programação feita 
com outros setores, a exemplo 
da Secretaria de Agricultura”, 
afirmou Pedrinho.

Ao final da reunião, Cresio 
Jr. anunciou que a Adminis-
tração Municipal conseguiu a 
liberação de 80 mil reais em 
combustíveis junto ao Governo 
do Estado. O recurso será usado 
nas frentes de trabalho que es-
tão recuperando as estradas.
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CIDADES

IGAPORÃ

Realizada a I Jornada 
Social de Igaporã

ASCOM/PMI
http://igapora.ba.gov.br/

A Prefeitura de Igaporã, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a I Jornada Social de Igaporã nos dias 24, 
25 e 26 de janeiro, na sede do Cras, localizada na Praça Bernardo de Brito, no centro de Igaporã.

O evento foi realizado com o objetivo de capacitar os servidores do setor e demais pessoas interessadas, para atua-
rem na área de assistência social, principalmente, relacionada aos programas governamentais.

Durante os três dias, o palestrante Jaylton Fernandes, especialista em Administração Pública, abordou o tema central "Apri-
morando os conhecimentos e práticas profissionais no Suas". A partir do tema central, alguns subtemas foram discutidos pelos 
participantes:

- A Política de Assistência Social, Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica no SUAS.
- Relação entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF).
- A Integração das Políticas Públicas e o Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância no SUAS PIS.
- A Integração de Serviços e o Trabalho em Rede Entre o Conselho Tutelar e o Sistema de Garantias de Direitos.
- Os Segredos para a Qualificação no Atendimento ao Cidadão.
A I Jornada Social da Assistência Social cumpriu os seus objetivos, segundo a secretária Ediana Oliveira. Para ela, o compar-

tilhamento de informações contribui para aprofundar a visão dos servidores sobre a importância do setor para o atendimento da 
comunidade.

(FOTO:ASCOM/PMI)
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POÇÕES

► Decreto Municipal prevê a adoção de medidas restritivas mais duras para conter o avanço da Covid-19 em Poções.

(FOTO (DIVULGAÇÃO).

Prefeitura de Poções adota medidas 
mais restritivas para conter o avanço 

da contaminação da Covid-19
DA REDAÇÃO

redacao@jornaldosudoeste.com

Devido ao aumen-
to expressivo no 
número de casos 

de Covid-19 no município 
e região, além do iminente 
colapso do Sistema Públi-
co de Saúde de Vitória da 
Conquista, que já enfrenta 
dificuldades para disponibi-
lizar vagas em Unidades de 
Terapia Intensiva, a prefeita 

de poções, Irenilda – Dona 
Nilda – Cunha de Maga-
lhães (PCdoB), depois de 
ouvir os técnicos da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
decidiu reforçar a aplicação 
de medidas restritivas a fim 
de evitar a propagação da 
doença. 

Dentre as medidas que 
passaram a viger desde a 

quinta-feira (27), estão a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção facial 
individual para circulação 
em espaços abertos e fecha-
do, públicos ou privados, e 
da apresentação de compro-
vante de vacinação – duas 
doses ou desse única, de-
pendendo do imunizante, 
por meio de Cartão de Va-

cinação emitido pela Secre-
taria Municipal de Saúde ou 
Certificado de Imunização 
Covid-19, obtido através do 
aplicativo ConecSuS, inclu-
sive para crianças com idade 
prevista no Plano Nacional 
de Imunização do Ministé-
rio da Saúde. A comprova-
ção da dose de reforça será 
exigida para o público al-
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cançado pela etapa prevista 
pelo PNI/MS.

Estabelecimentos do co-
mércio varejista, atacadista 
e de serviços, instituições 
bancárias, salões de beleza 
e barbearias e academias de 
ginástica, poderão funcio-
nar, desde que observadas 
as normas recomendadas 
pelas autoridades sanitárias 
(higienização diária das es-
tabelecimentos, obrigatorie-
dade do uso de máscaras de 
proteção facial, disponibili-
zação em local de fácil aces-
so e visibilidade de álcool 
em gel e de sabonete líquido 
e papel toalha descartáveis 
em sanitários para uso de 
funcionários e clientes. Im-
portante reforça o Decreto 
Municipal, que os responsá-
veis pelos estabelecimentos 
ou seus funcionários devida-
mente orientados, impeçam 
a entrada de pessoas que 
estejam em desacordo com 
as normas sanitárias previs-
tas, além de orientarem os 
clientes para que obedeçam 

ao distanciamento de pelo 
menos um metro e meio, nas 
filas internas e externas. Em 
caso de eventual resistência 
de obediência às normas por 
clientes e usuários, o esta-
belecimento deverá, se ne-
cessário, acional a Polícia 
Militar.

Bares, restaurantes e lan-
chonetes estão autorizados 
a funcionar e prestar aten-
dimento presencial, com li-
mitação de 50% da capaci-
dade de atendimento local, 
mantendo distância entre as 
mesas de 1,5 metros e ob-
servadas todas as demais 
recomendações sanitárias, 
mas proibidas as apresen-
tações de música ao vivo e 
com horário de fechamento 
às 0h.

A contar da data de pu-
blicação do Decreto (27 de 
janeiro), estão proibidos em 
todo o território do muni-
cípio, pelo prazo de trinta 
dias, que poderão ser prorro-
gados, a realização de even-
tos e solenidades, públicas 

ou privadas, exceto eventos 
esportivos coletivos, mas 
sem a presença de público. 
As reuniões de Associações 
e entidades empresariais po-
derão ocorrer, mas respei-
tando as normas sanitárias 
vigentes e com ocupação de 
no máximo 50% da capaci-
dade do local.

As mesmas regras – res-
peito às normas sanitárias 
vigentes e ocupação máxi-
mo de 50% do local, que de-
verá ser bem ventilado -  se 
aplicam às atividades reli-
giosas (Igrejas e Templos).

O Decreto determina ex-
pressamente que a utilização 
dos serviços de transporte 
coletivo rodoviário intermu-
nicipal de passageiros, pú-
blico e privado, nas moda-
lidades regular, fretamento, 
complementar, alternativo 
e de vans, está autorizada, 
mas condicionada à com-
provação da vacinação pelas 
responsáveis pelo transporte 
e passageiros.

 Segundo a prefeita Ire-

nilda _ Dona Nilda – Cunha 
de Magalhães (PCdoB), a 
essência do Decreto Muni-
cipal, adotado após mani-
festação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, é reforça a 
necessidade de cumprimen-
to da legislação estadual já 
vigente e ampliar a fiscali-
zação para conter o avanço 
dos casos de Covid-19 e da 
Influenza. As decisões, re-
força a gestora, foram toma-
das com base em números 
apresentados pelo mapa da 
Covid-19 em Poções e no 
Estado, que apontam que 
o momento exige medidas 
para evitar que situação se 
agrave ainda mais. 

A expectativa do Governo 
Municipal é que as medidas 
anunciadas no dia 27 surtam 
efeito, as pessoas respeitem, 
dentro do possível, o isola-
mento social e, nos ambien-
tes púbicos e privados as re-
comendações das autoridades 
sanitárias, para que ao final 
dos trinta dias possa ser feito 
um relaxamento gradual.
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POR WELTON MÁXIMO 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

BNDES e Banco Mundial assinam 
acordo sobre agenda climática

Ações incluem cooperação para mercado de 
carbono e biodiversidade

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 

(BNDES) e o Banco Mundial 
firmaram um memorando de 
entendimento sobre agenda 
climática. As duas instituições 
pretendem promover a troca 
de informações e de experi-
ências para desenvolver uma 
pauta conjunta sobre o clima, 
o mercado de carbono e a bio-
diversidade no país.  

Em comunicado, o BNDES 
informou que também serão 
discutidas ferramentas para 
avaliar riscos para o clima e 
para a biodiversidade. Tam-
bém será criado um sistema 
para a avaliação de empresas, com base nas práticas ESG, sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança.

Gás carbônico
Entre as ações previstas figuram a produção de artigos e a promoção de workshops sobre os mercados regulado e voluntário 

de carbono, quando um empreendedor que emite gás carbônico financia medidas compensatórias, como o reflorestamento de 
áreas degradadas. Os dois bancos também estudarão instrumentos financeiros para apoiar projetos nas áreas climática e de ESG 
no Brasil.

Segundo o BNDES, a cooperação permitirá que o banco de fomento melhore os processos de financiamento de projetos 
ambientais, climáticos, de carbono e de biodiversidade, alinhado às melhores práticas internacionais. Com US$ 26 bilhões 
concedidos em financiamentos climáticos apenas em 2021, o Banco Mundial hoje é o maior financiador dessa área para países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O organismo internacional trabalha para alinhar os fluxos financeiros aos objetivos do 
Acordo de Paris até 2025.

FERNANDO FRAZÃO 


