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OS SEGREDOS NUTRICIONAIS DO MILHO

O milho é um alimento básico em grande parte do mundo, sendo muito utilizado para a nutrição humana e 
animal.  Por ser um alimento versátil, existem 3 bons caminhos para saboreá-lo: na espiga, em grãos ou na 
pipoca. Este cereal nativo da América é uma comida versátil, podendo ainda ter derivados como farinha, 

sêmola, óleo, farelo, amido e xarope de milho, que podem ser encontrados em uma infinidade de alimentos, do café 
da manhã à sobremesa.

 Dentre suas várias características, o milho é um cereal rico em nutrientes; excelente fonte de carboidratos; livre 
de glúten; com alto poder antioxidante; boa fonte de fibra alimentar. Como grão integral, o milho é um dos alimen-
tos que protegem a saúde. Numerosos estudos associaram o consumo deste tipo de alimento a um risco reduzido de 
doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer, diabetes tipo 2 e obesidade. Claro, que o tamanho da porção é 
importante!

A contribuição do milho em várias vitaminas do complexo B é duas a três vezes maior do que a de outros vegetais 
frescos. Estas vitaminas desempenham um papel importante no metabolismo celular. Além disso, o milho também 
contém potássio, um mineral que auxilia na boa pressão arterial, função cardíaca e contrações musculares. A vitamina 
A também está presente no milho, protegendo contra o declínio cognitivo, auxiliando o sistema imunológico e aju-
dando a formar as membranas das mucosas do trato respiratório. O milho é o único cereal que contém carotenoides. 
Esses antioxidantes são essenciais para a saúde ocular e para a prevenção de diversas doenças, como o Alzheimer.

Outro benefício de comer milho é seu teor de fibras insolúveis. Este tipo de fibra não é decomposto ou absorvido na 
corrente sanguínea, o que significa que permanece no sistema digestivo, aumenta o volume das fezes e ajuda a elimi-
nar os resíduos do corpo. Resultado: menos constipação, um risco reduzido de hemorroidas, bem como câncer de có-
lon. A fibra de milho também ajuda a controlar melhor o peso, aumentando a sensação de saciedade após as refeições.

O desenvolvimento da planta de milho, sua produção e, principalmente, a qualidade nutricional dos grãos de milho 
são dependentes do adequado suprimento de nutrientes pelo solo. Infelizmente, muitos dos solos onde as plantas de 
milho são produzidas não atendem às reais necessidades nutricionais da planta, ou por se tratar de solos naturalmente 
pobres em nutrientes ou por solos com reduzida disponibilidade de nutrientes decorrentes da constante exportação 
decorrentes das sucessivas safras agrícolas.

Em função da carência de alguns nutrientes no solo, há a necessidade de adicionar ou repor estes nutrientes ao solo. 
O meio mais eficiente e barato é através da adubação, ou seja, pela aplicação de fertilizantes. Os fertilizantes têm a 
função de suprir as necessidades nutricionais da planta de milho, de maneira a garantir um alimento altamente nutri-
tivo, rico em vitaminas e minerais, favorecendo uma vida com mais saúde para aqueles que se alimentam deste grão. 

O impacto para a planta em caso de falta de nutrientes é preocupante.  Por ser um ser vivo, a carência de um único 
nutriente pode comprometer o desenvolvimento e produção da planta de milho. Os efeitos negativos se tornam mais 
graves quando ocorre a carência de mais de um nutriente. Já, para nós, que somos dependentes do valor nutritivo do 
grão de milho, estaremos ingerindo um alimento com baixo valor nutritivo, ou seja, sem o potencial nutricional que 
o alimento pode proporcionar para nossa saúde.

Em suma, os fertilizantes devem suprir as necessidades nutricionais da planta de milho, de maneira a garantir um 
alimento altamente nutritivo, rico em vitaminas e minerais, favorecendo uma vida com mais saúde para aqueles que 
se alimentam deste grão. É por esse motivo que nutrir o solo é o melhor caminho para nutrir equilibradamente as 
pessoas.

POR VALTER CASARIN

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.

Saiba mais sobre o novo cliente em https://www.nutrientesparaavida.org.br/ 

* VALTER CASARIN - COORDENADOR CIENTÍFICOS DA NPV (NUTRIENTES PARA 
VIDA)
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SAÚDE/AUDIÇÃO

Permanência em home office 
pode afetar a audição

 O alerta é para o alto volume de TVs e aparelhos sonoros dentro 
de casa, além do uso em excesso de fones de ouvido conectados ao 

computador ou celular
(FOTO: DIVULGAÇÃO)

CRISTINA FREITAS – ASCOM (EX 
LIBRIS COMUNICAÇÃO)

cristina@libris.com.br

Com o aumento dos casos de covid-19 em decorrência da variante Ômicron e da subvariante BA.2, o home office deve 
continuar sendo realidade para muitos trabalhadores do país. As empresas, que já faziam planos depois do avanço da 
vacinação, estão novamente adiando ou revendo a volta ao trabalho presencial.

Com isso, a pandemia continua obrigando muitas pessoas a transformar a casa em escritório. E quanto mais horas dentro do 
lar, mais barulho. Os ruídos estão por todos os lados: no volume alto da TV ou da música que a filha adolescente escuta no Spo-
tfy; no liquidificador; no secador de cabelos; no aspirador de pó; sem falar na algazarra das crianças. Com tudo isso e depois de 
dias intensos à frente do computador ou do celular, sua audição pode estar sendo prejudicada, lentamente. E se você usa fones 
de ouvido ou um headset completo por muitas horas, o problema pode se agravar mais rápido do que imagina. Considere ainda 
que muita gente trabalha em home office ouvindo música.

"O barulho em excesso, ao longo do tempo, pode causar prejuízos cada vez maiores à audição. Dependendo da intensidade, 
o ruído pode provocar, inclusive, como primeiro sintoma, o zumbido nas orelhas", explica a fonoaudióloga Rafaella Cardoso, 
especialista em Audiologia na Telex Soluções Auditivas.

Sons que alcançam 70 decibéis já são desagradáveis ao sistema auditivo e, acima de 85 decibéis, podem começar a danificar 
o mecanismo da audição, dependendo do tempo e da frequência da exposição sonora.

A orientação é simples: procurar isolar-se em ambientes mais silenciosos e baixar o volume de tudo o que for possível. Dimi-
nua o volume do áudio do computador ou do celular quando estiver trabalhando, ouvindo música, assistindo a uma palestra ou 
participando de uma reunião.

"Qualquer dano à audição vai se somando ao longo do tempo e os efeitos podem não ser sentidos de imediato. A exposição 
frequente ao barulho pode levar, com o tempo, à perda permanente e irreversível da audição", enfatiza a fonoaudióloga da Telex.

Portanto, é preciso adotar a cultura da prevenção, para continuar ouvindo bem os sons da vida por muitos e muitos anos. 
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SAÚDE DOS OLHOS

Retinoblastoma: câncer no olho 
de bebês pode ser detectado em 

fotos feitas com flash
Além do tumor, que acometeu filha do apresentador Tiago 

Leifert, 'teste' pode indicar outras doenças oculares. Médica da 
Rede Mater Dei recomenda exame oftalmológico periódico

ROSE GUIRRO – ASCOM (FSB 
COMUNICAÇÃO)

rose.guirro@fsb.com.br

(FOTO: PIXABAY)

O anúncio recente feito pelo jor-
nalista e apresentador Tiago 
Leifert e pela mulher, Daiana 

Garbin, de que a filha, Lua, de 1 ano, 
tem Retinoblastoma, um raro tumor nos 
olhos, serve de alerta para os pais. Esse 
tipo de câncer corresponde a 3% de to-
dos os cânceres pediátricos, afetando 
um a cada 15 a 20 mil nascidos vivos 
ao ano. E, se detectado precocemente, 
pode ser curado em 90% dos casos.

O Retinoblastoma é o tumor malig-
no intraocular mais comum da infância, 

que afeta a retina -- estrutura fundamen-
tal da visão, pois capta as imagens que 
enxergamos. “A doença é genética, mas 
apenas 10% dos casos têm histórico fa-
miliar. Acomete crianças menores de 5 
anos e pode se apresentar de duas for-
mas: unilateral, atingindo um dos olhos 
-- é o mais comum, responde a 2/3 dos 
casos e em idade média um pouco mais 
tardia ao diagnóstico, com cerca de 2 
anos; e o bilateral, quando ocorre nos 
dois olhos, representando 1/3 dos ca-
sos e costuma ser identificado em bebês 
com idade média de um ano”, esclarece 
a oftalmologista pediátrica da Rede Ma-
ter Dei de Saúde BH, Marina Bernardes 
Leão.

O casal de jornalistas notou uma 
mancha esbranquiçada no olho da filha 
-- esse é um dos sintomas de que algo 
não vai bem com a visão dos pequenos e 
pode ser observado pelos pais. Ao tirar 
uma foto com flash, se um dos olhos ou 
ambos ficarem com cor esbranquiçada 
ou amarelada é sinal de alerta. Esse é o 
sintoma mais comum, está presente em 
até 80% dos bebês com Retinoblasto-
ma e é chamado de leucocoria ou ‘olho 
de gato’. Os Retinoblastomas podem 
causar outros sinais, como estrabismo 
(presente em até 1/4 dos casos), tremor 
e vermelhidão persistente nos olhos. O 
uso do flash é muito simples, já que hoje 
todo mundo tem celular.
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“A leucocoria pode indicar outras 
várias patologias. O Retinoblastoma -- 
que acometeu Lua, é a menos comum, 
mas a mais grave. Entre as outras doen-
ças oculares que podem ser sinalizadas 
pelo “flash” estão a catarata congênita; 
infecção ou descolamento de retina; co-
loboma; opacidade de córnea; glauco-
ma congênito; grau elevado em um dos 
olhos; ceratocone; e outros tumores ocu-
lares”, diz a médica. Segundo ela, “não 
basta achar estranho, é preciso encorajar 
os pais a confiar em suas suspeitas, co-
municá-las ao pediatra e levar o bebê ao 

oftalmologista”.
Teste regular, até dois anos -- De acor-

do com Marina Leão, o Retinoblastoma 
é um tumor que pode passar desperce-
bido, pois o bebê ainda não se queixa 
e se adapta à redução da visão, muitas 
vezes compensando com o outro olho, 
o que pode atrapalhar que a doença seja 
detectada no início. Por isso, ela diz que 
o melhor meio de verificar alterações vi-
suais em crianças pequenas é a preven-
ção, que se inicia com o Teste do Olhi-
nho no nascimento - feito em qualquer 
hospital, privado e público, inclusive 

em todos do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Além disso, é recomendado ao 
pediatra que repita o Teste do Olhinho 
nas consultas de 3 meses, 6 meses, 12 
meses, 18 e 24 meses.

"É muito importante estar atento a 
qualquer alteração, pois é nos primeiros 
anos de vida que a visão está se desen-
volvendo. Caso o Teste do Olhinho dê 
qualquer alteração ou caso os pais e/
ou pediatras suspeitem de qualquer al-
teração nos olhos, é preciso procurar o 
oftalmologista o mais breve possível”, 
indica a médica.

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomendam - mes-
mo para as crianças com Teste do Olhinho normal e sem qualquer suspeita de alteração - o primeiro exame oftal-
mológico completo entre seis e 12 meses de vida, pois o especialista já consegue avaliar a visão da criança e se há 
diferença entre os dois olhos, se há indícios de estrabismo (desvio dos olhos), se há grau que precise ser corrigido 
por óculos, e analisar as estruturas oculares para verificar se há malformações ou doenças (entre elas, o Retinoblas-
toma). “Isso faz toda a diferença, pois se há necessidade de tratamento há maior chance de sucesso se iniciarmos 
mais cedo e menor risco de sequelas no futuro”, acrescenta a oftalmologista pediátrica.

Tratamento -- O tratamento de Retinoblastoma tem três pilares: salvar a visão do olho afetado, salvar o olho e 
salvar a vida da criança, uma vez que o tumor pode causar metástase em outros órgãos. Existem diversas estraté-
gias de tratamento e que podem ser combinadas entre si, com modalidades locais (laser, crioterapia, braquiterapia e 
quimioterapia local - subconjuntival, intravítrea ou intra-arterial seletiva), sistêmicas (radioterapia e quimioterapia 
convencionais) e cirúrgicas (retirada do globo ocular). A detecção da doença em fases iniciais é determinante para 
o sucesso em todos os três pilares.

O teste detecta não apenas o Retinoblastoma, mas várias 
alterações oculares, que podem comprometer 

a visão da criança.
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SAÚDE MENTAL

A ALTA PRODUTIVIDADE ESTÁ 
RELACIONADA À SÍNDROME DE 

BURNOUT, DIZ ESPECIALISTA
Estudo do neurocientista, Dr. Fabiano de Abreu, 

discorre sobre as consequências do excesso crônico 
de estresse ocupacional

PIETRA GEÓRGIA – ASCOM (MF 
PRESS GLOBAL)

mfpg@pressmf.global 
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A Síndrome de Burnout, muitas vezes causada pelo excesso de trabalho, leva ao cansaço 
físico e mental que acarreta na redução da capacidade de um indivíduo. Nesse contexto, 
o PhD em neurociências, biólogo e antropólogo, Dr. Fabiano de Abreu acredita que a 

alta produtividade, apesar de comum nos trabalho contemporâneos, pode ser uma das razões pelas 
quais as pessoas desenvolvem Burnout.

Durante o isolamento social rígido e todas as mudanças de rotina causadas pela pandemia de co-
vid-19, os números de casos de Síndrome de Burnout aumentaram. “A necessidade constante de o 
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indivíduo se apresentar como produtivo, eficiente e eficaz, desencadeou o surgimento de algumas 
habilidades para conviver nessa sociedade tecnológica, e uma delas, a alta produtividade surge 
para dar conta das demandas atuais”, explica o especialista.

De acordo com ele, é necessário, antes de tudo, compreender as diferenças existentes entre um 
indivíduo produtivo e uma pessoa que passa muito tempo ocupada. “Produtividade é sinônimo de 
realizar atividades em um curto espaço de tempo sem se distrair. Trabalhar por mais de 12 horas 
todos os dias, não é necessariamente ser produtivo. Passar horas realizando uma tarefa e não con-
seguir atingir a meta gera frustração e estresse”, pontua.

A Síndrome de Burnout pode ainda vir acompanhada de depressão, o que deixará evidente algu-
mas alterações na produtividade profissional de cada indivíduo em diferentes âmbitos. “Há sinto-
mas físicos, mentais e emocionais. Há negligência profissional, lentidão e contato impessoal, por 
exemplo”, detalha o neurocientista.

Porém, o estudo do Dr. Fabiano de Abreu, publicado pela Revista Científica Saúde e Tecnologia, 
concluiu que apesar de possível, a relação entre a produtividade e a Burnout não são fenômenos 
obrigatoriamente dependentes um do outro. “O esgotamento ocorre quando o sistema nervoso 
central fica sobrecarregado e acaba sendo mediado pelo sistema imunológico com taxas de baixa 
ou alta quantidade de cortisol e, ao mesmo tempo, liberando substâncias que levam a sensação de 
prazer como a dopamina e a serotonina, desregulando-os”, explica.

Link para ver a íntegra do estudo: 
https://recisatec.com.br/index.php/recisatec/article/view/39/37
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► Neurocientista Fabiano Abreu 
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Médicos recomendam cuidados 
com a Saúde das crianças no 
período de volta às aulas
Segundo o médico coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da 
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Marcelo Otsuka, manter uma rotina de 
proteção contra vírus e bactérias ajuda a evitar quadros infecciosos e arboviroses

CARINA CURADO - ASCOM
carina.curado@edelman.com

Em muitas escolas de todo 
o Brasil, as aulas já retor-
naram ou estão prestes a 

recomeçar neste mês. Para ajudar 
pais e responsáveis a manterem uma 
rotina de proteção de seus filhos 
contra vírus e bactérias, é importante 
que eles, além de seguirem as reco-
mendações sanitárias locais, como 
o uso de máscara pelos pequenos, 
adotem precauções adicionais.

“Por exemplo, desinfetar objetos 
e materiais em geral ajuda a reduzir 
as chances de transmissão de vírus 
presentes nas superfícies. É o caso 
do Influenza, que tem grande chan-
ce de ser transmitido dessa forma, 
assim como bactérias prejudiciais 
ao nosso organismo que podem ser 
levadas à boca por meio das mãos”, 
afirma o médico Marcelo Otsuka, 
da SBI.

Enquanto a higienização dos 
ambientes e objetos de uso comum 
pode ser responsabilidade da esco-
la, pais e responsáveis precisam se 
atentar aos objetos de uso individual 

da criança. “Por isso, os pais podem 
considerar como uma opção o uso 
de desinfetantes portáteis, como 
mini aerossóis e lenços desinfetan-
tes, para a higienização dos objetos 
da criança, como aquele brinquedo 
que ela levou para o pátio e dividiu 
com muitos coleguinhas ou largou 
e arrastou pelo chão. Até mesmo 
no caso das crianças maiores, que 
levam bolas de basquete ou futebol 
para jogar partidas na hora do re-
creio”, orienta o médico que explica 
que a desinfecção deve ser feita pe-
los pais ou responsável antes e após 
o retorno do colégio.

Itens como mochilas, canetinhas 
e lápis de cor também podem ser 
desinfetados.  A recomendação é 
que o produto evapore totalmente 
antes que a criança tenha contato 
com a superfície novamente.

Além disso, segundo Otsuka, la-
var com água e sabão diariamente e 
desinfetar uma vez por semana as 
lancheiras usadas na escola é essen-
cial.  “Como estamos falando de um 
recipiente que é usado para armaze-
nar e transportar alimentos quase 
que diariamente, os pais e respon-

sáveis precisam estar atentos a essas 
orientações. Isso ajuda a combater 
mais de 99% de germes e bactérias¹ 
que podem acumular no local.”Ot-
suka lembra que as instruções conti-
das no rótulo do produto devem ser 
seguidas para que ocorra a devida 
desinfecção de forma eficaz. 

Em diferentes mercados e far-
mácias consumidores encontram 
opções de desinfetante prático e fá-
cil de usar, como a marca Lysoform, 
disponível em formatos como líqui-
do, lenços spray e aerossol (com 55 
ml e 360 ml). De acordo com o site 
da marca, que pertence ao portfólio 
da SC Johnson, os produtos são ide-
ais para limpar e desinfetar diversas 
superfícies.

“Devido ao momento atual que 
estamos vivendo, tanto tem se fala-
do sobre esse tema, mas o simples 
ato de lavar as mãos com sabão é 
uma medida simples e que sempre 
foi recomendada por todo corpo 
médico”, comenta Otsuka. “Orien-
tar a criança sobre a importância 
desse ato é um ensinamento muito 
importante”, completa. A ação é im-
portante principalmente antes dos 

intervalos, quando os alunos costu-
mam fazer um lanche, e após a aula 
de educação física, pois as mãos en-
tram em contato com bolas e outros 
instrumentos compartilhados e que 
perpassam muitas superfícies.

Por fim, existem outras medidas 
que ajudam a evitar outros tipos de 
vírus que causam doenças trans-
mitidas através da picada de mos-
quitos, como dengue, Zika, Chi-
kungunya e febre amarela. “Uma 
escola localizada em área de maior 
vegetação ou com bastante área 
externa onde os alunos costumam 
participar de atividades pode sig-
nificar mais exposição aos insetos, 
já que o calor do corpo vai atrair os 
mosquitos. Assim, passar repelen-
te nas crianças antes de irem para 
a escola é uma atitude simples e 
altamente recomendada”, alerta o 
médico da SBI.

A prevenção contra arboviroses 
é essencial, mesmo se a escola não 
estiver em uma região de muita ar-
borização. “Como a criança ficará 
muito tempo fora de casa, é interes-
sante considerar produtos à base de 
Icaridina, que tem longa duração, 
até 10h, dependendo do produ-
to”, recomenda Otsuka. “O ideal 
é sempre seguir as instruções dos 
rótulos e que o responsável aplique 
o repelente na criança antes de ela 
ir para a escola”, orienta o médico. 
A longa duração oferecida pela Ica-
ridina é importante, já que garante 
a proteção da criança por todo o 
período escolar, ainda que as aulas 
sejam em horário integral.

Dentre as marcas recomendadas 
por médicos, Exposis conta com di-
ferentes formatos que oferecem pro-
teção de até 10h, com exceção de 
Exposis Infantil Lenço Umedecido 
e Exposis Aerosol que protegem por 
9h, e Exposis Bebê que protege por 
até 6h. A marca é dermatologica-
mente testada e, quando usado cor-
retamente na pele, o produto protege 
crianças e adultos contra picadas do 
Aedes aegypti, pernilongos e mos-
quitos.

¹ Vírus, bactérias e fungos tes-
tados: SARS-CoV-2, H1N1, Sta-
phylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Ogawa-like Vibrio 
cholerae e Trichophyton mentagro-
phytes.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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A PAZ INVADINDO MEU CORAÇÃO

E sse título me ocorreu junto com a música belíssima de Gilberto Gil: "Vim 
parar na beira do cais/ Onde a estrada chegou ao fim/ Onde o fim da tarde é 
lilás/ Onde o sol arrebenta em mim/ O lamento de tantos ais".

A música descreve o poeta se refugiando no final de uma tarde de briga, de so-
frimento amoroso, do "Só a guerra faz nosso amor em paz". Pessoas sofrem pela 
presença e pela ausência de parceiro e de parceria. Não é incomum que a paz venha 
acompanhada da tristeza das batalhas, amorosas ou não.

O fato é que somos sempre compelidos à guerra. Somos soldados do BOPE invadin-
do as favelas de nossas dificuldades, tentando vencer as batalhas que não vencemos: 
batalhas para perder peso, batalhas para encontrar o verdadeiro amor, batalhas para 
encontrar o conforto econômico e o futuro protegido, batalhas que nos consomem no 
dia a dia deixando sempre um gosto de que algo ainda não está bom no final da tarde 
lilás.

Uma das minhas birras com os livros de Autoajuda (os terapeutas costumam torcer 
o nariz com esses livros que são como locutores de FM berrando aos nossos ouvidos 
que devemos ser felizes, magros, animados, positivos) é justamente essa coisa de jo-
gar sempre para o amanhã o que poderia ser vivido hoje. Pense positivo e conquiste 
o carro, o namorado, a mansão de seus sonhos.

Outro dia estava lendo um jornal e fiquei emocionado com uma matéria sobre a 
religião no dia a dia das pessoas; o repórter colheu um depoimento de uma senhora 
muito simples que havia se convertido ao Budismo e descobrira que poderia ser útil 
e feliz sendo uma boa empregada doméstica. Desde este insight imenso, ela cultivava 
uma atitude alegre e caprichosa em tudo o que fazia, tornando-se uma ótima profis-
sional, além de realizada.

Muita gente torceria o nariz diante desse texto dizendo que isso é estimular a alie-
nação e o conformismo, as pessoas precisam querer crescer, a senhora deveria voltar 
a escola, ser empreendedora e virar diarista, montar uma empresa de faxinas, fazer 
MBA e depois, sim, após o terceiro infarto do miocárdio, gozar da alegria da meta 
alcançada.

Esses são nossos valores, ou a ausência deles, que nos tornam alienados de algumas 
verdades simples, que costumam ser as maiores verdades: não temos como antever e 
muito menos controlar o futuro. Gastamos muita energia com ele. Devemos ser im-
previdentes, viver o limite, desprezar os planejamentos? Muito pelo contrário. Pode-
mos planejar, cuidar e expandir as fronteiras de nosso futuro, é uma das vantagens de 
nosso Neocortex recém conquistado em nossa jornada evolutiva. Mas a serenidade da 
senhora, que transforma cada pequeno ato de limpeza e arrumação como algo trans-
cendente é um exemplo do estado neurofisiológico que devemos praticar. Todo dia. 
Um estado que me lembra a paz, invadindo meu coração.

POR MARCO ANTÔNIO SPINELLI

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.

*MARCO ANTÔNIO SPINELLI É MÉDICO, COM MESTRADO EM PSIQUIATRIA 
PELA UNIVERSIDADE SÃO PAULO, PSICOTERAPEUTA YOUNGUIANO E AUTOR 
DO LIVRO “STRESS O COELHO DE ALICE TEM SEMPRE MUITA PRESSA”



10
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 10 e 11 de fevereiro de 2022

SAÚDE/COVID-19

www.jornaldosudoeste.com

(FOTO: TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL)

Covid-19: Oito municípios 
baianos estão com menos de 
20% da população vacinada

Além das duas doses da vacina, é importante 
tomar o reforço após quatro meses

DAIANE GARCEZ – AGÊNCIA
 BRASIL 61

agenciadoradio@agenciadoradio.com.br

Na Bahia, mais de 24 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em 
todo o Estado até o dia 09 de fevereiro. No entanto, mais de 1,3 milhão de pessoas ainda 
precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados do vacinômetro 

estadual.
Crisópolis é o município mais atrasado. Nem metade da população tomou a primeira dose e o percen-

tual de vacinados com a segunda dose é de 12,52%. Em seguida estão Santana (13,65%), Laje (15,61%), 
Campo Formoso (15,62%) e Barra do Choça (17,35%). A secretária de Saúde da Bahia, Tereza Paim, 
faz um apelo à população para que procurem os postos de saúde para vacinação. “A vacina salva e vem 
salvando vidas. A Bahia é o segundo Estado em menor mortalidade do Brasil de Coronavírus.”

A maioria dos casos graves e hospitalizações ocorre entre pessoas não vacinadas ou com esquema va-
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cinal incompleto. Frente ao avanço da variante Ômicron do Coronavírus, o ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga, diz que a vacinação é um meio de amenizar casos graves sem a necessidade de hospitaliza-
ções. “O Brasil tem ainda alguns estados em que a vacinação não chegou aos níveis desejados”.

A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, explica que para 
controlar a pandemia, é necessário ter um alto número de pessoas vacinadas. “Nós acreditávamos que 
uma cobertura vacinal acima 75% deixaria uma nação tranquila. Hoje, nós já sabemos que a Covid não 
é bem assim. As coberturas vacinais, tem que estar acima de 90%, quiçá 95%”.

Entre as pessoas com mais de 12 anos na Bahia, 78,1% estão com o esquema vacinal completo, se-
gundo dados do vacinômetro estadual, de 10 de fevereiro. A dose de reforço é destinada para quem tem 
18 anos ou mais e tomou a segunda dose ou dose única há mais de quatro meses.

O Estado da Bahia espera vacinar 11,1 milhões de pessoas com o reforço. Até o momento, 26,1% 
desse público já tomou a dose. 

Cerca de 1,4 milhão de crianças entre 5 e 11 anos podem procurar os postos para receber a dose pe-
diátrica.

Até o momento, 18,13% já tomou a primeira dose. Complete seu esquema vacinal e fique protegido! 
Vá até a unidade de saúde mais próxima e tome a 2° dose ou a dose de reforço. Mantenha uma distância 
segura, lave as mãos com água e sabão e mantenha os ambientes ventilados.

Reforço 
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Secretaria Municipal de Saúde de Caculé realiza 
2ª fase da Ação ‘Saúde Sem Fronteiras’ para 

rastreamento do Câncer de Mama
ASCOM/PMC

http://governodecacule.ba.gov.br/

(FOTO: DIVULGAÇÃO/SECRETARIA DE SAÚDE/CACULÉ)

A Secretaria Mu-
nicipal de Saú-
de, em parceria 

com o Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, re-
alizou na quarta-feira 
(09) a 2º fase da Ação 
‘Saúde sem Fronteiras’, 
que de forma itinerante 
realiza o rastreamento e 
exames de Mamografia 
para identificar possí-
veis comprometimentos 
das mamas em mulheres 
acima de 55 anos.

A primeira fase do 
evento ocorreu entre os 
dias 04 e 06 de dezem-
bro de 2021 e contou 
com a parceria da Secre-
taria da Saúde do Estado 
da Bahia (Sesab). 

Ao todo foram disponibilizados materiais para atendimento de cerca de 300 mulheres com idade igual ou 
superior a 55 anos. O exame realizado tem o objetivo de rastrear mulheres que podem ter algum resultado 
que indique algum comprometimento da mama.

O mapeamento das pacientes começa ainda nas Unidades de Saúde da Família, que estão em funciona-
mento no município. Todo o processo que é de extrema importância é iniciado com o auxílio das Agentes 
Comunitárias de Saúde que listam as mulheres residentes em suas áreas de atuação, de acordo com o encaixe 
nos perfis para realização da mamografia, que ocorre de forma gratuita através da Ação. Nessa 2º fase, uma 
punção para biopsia foi realizada, complementando o serviço de diagnóstico e confirmando a necessidade de 
ações como essa.

A partir dos resultados das Mamografias obtidos na primeira fase da Ação, foram identificadas as usuárias 
que se encontravam em situação suspeita e que necessitariam de exames complementares para a pacifica-
ção do diagnóstico. As pacientes identificadas realizaram na quarta-feira (09), no Hospital Nossa Senhora 
Aparecida, exames de Ultrassom e, quando necessário, coleta de material para biópsia. Dessa forma, com 
os resultados dos exames em mãos, poderão ter acesso a informações sobre seus estados de saúde e sobre a 
necessidade ou não de tratamento específico.

A iniciativa é de grande importância, pois quanto mais cedo é dado o diagnóstico e identificado o proble-
ma, mas eficaz é o tratamento e maiores são as chances de cura. Muitas famílias, principalmente aquelas em 
situação de vulnerabilidade, têm dificuldades em obter informações a respeito dos problemas de saúde que 
afetam a sociedade, ou ainda de custear exames de diagnóstico que muitas vezes são caros e não cabem no 
orçamento familiar.

A estratégia do evento se mostra muito promissora, já que, ao invés das pacientes buscarem os serviços de 
saúde para diagnóstico e tratamento dos problemas que as aflige, dessa vez foi a equipe de Saúde do muni-
cípio de Caculé que foi ao encontro das mulheres em situação de risco. Como nem todas as mulheres estão 
preparadas para identificar um problema como esse por si mesmas, a Ação ‘Saúde sem Fronteiras – Rastrea-
mento do Câncer de Mama – Estratégia Itinerante’ acaba por auxiliar a população e equipe de Saúde quanto 
ao diagnóstico que, se revelado com a agilidade necessária, oferece maiores chances de bom prognóstico. 
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AGRICULTURA FAMILIAR/APICULTURA

Apicultores de Licínio de Almeida 
recebem equipamentos para aumentar 

e aprimorar a produção de mel
ASCOM- CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

Apicultores e Meliponicultores ligados à Cooperativa dos Apicultores Produtos Apícolas e De-
rivados e Produtores da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Região do Rio Gavião e 
Serra Geral (Coopmel), do município de Licínio de Almeida, comemoram a chegada de equi-

pamentos que possibilitam o desenvolvimento do sistema produtivo do mel na região.   
O Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, está investindo R$2,8 milhões na coopera-

tiva e já entregou 630 colmeias para a produção de mel de abelha ápice, já distribuídas para os produtores, 
e equipamentos de proteção individual.  

Foi entregue ainda um veículo utilitário e os beneficiários estão sendo atendidos pelo serviço de assis-
tência técnica e extensão rural (Ater). E, além do apoio à gestão da cooperativa, os recursos estão sendo 
destinados para a construção de um galpão, que será um ponto de venda do produto, e para a reforma da 
unidade de beneficiamento. Também estão sendo adquiridos equipamentos para a conservação do mel, 
como freezers e embalagens.  

Segundo o presidente da Coopmel, Manoel Ferreira, as melhorias com o projeto já são vistas. “As col-
meias já estão sendo povoadas e o veículo está fazendo a parte da logística, coletando o mel nas proprie-
dades dos apicultores, dos apiários e fazendo a logística da unidade de beneficiamento para os mercados”. 

De acordo com o diretor financeiro da Coopmel, Narciso Costa, o mel da cooperativa é vendido para 
mercados dos municípios de Mortugaba, Jacaraci, Condeúba, Caculé, Ibiassucê e Licínio de Almeida. 
“Produzimos cerca de seis mil quilos por ano. Com a conclusão dos investimentos do projeto, a expecta-
tiva é de chegar a 20 mil quilos até 2023”.  

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 
(CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e cofinanciado pelo 
Banco Mundial. 

(FOTO: ASCOM – CAR/SDR).



14
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 10 e 11 de fevereiro de 2022

www.jornaldosudoeste.com

PESQUISA E TECNOLOGIA

Unicamp desenvolve 
aditivo para tintas que 
inativa o Coronavírus

A tecnologia à base de cobre reduziu em 99,99% a 
atividade viral. Micropartículas virucidas também podem 

ser usadas em peças plásticas e metálicas
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ANA PAULA PALAZI/ AGÊNCIA DE 
INOVAÇÃO INOVA UNICAMP

infoascom@reitoria.unicamp.br

Um aditivo antiviral e antibacteriano à base de micropartículas de cobre (pó de cobre), de-
senvolvido pela Unicamp, inativou em 99,99% o Coronavírus, causador da Covid-19. O re-
sultado foi observado a partir de duas horas de exposição do microrganismo por contato na 

superfície recoberta com a pintura aditivada. O aditivo virucida pode ser misturado a tintas comuns de 
parede e também incorporado na fabricação de objetos metálicos e plásticos, como maçanetas, barras 
de apoio de veículos de transporte público e botões de elevadores.

A composição, desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e da 
Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), foi caracterizada em testes conduzidos no Instituto de Biolo-
gia (IB) da Unicamp. O invento teve o pedido de patente depositado pela Agência de Inovação Inova 
Unicamp e já pode ser licenciado para usos na indústria enquanto o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) analisa a documentação.
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“Utilizamos micropartículas de 20 a 60 micrômetros. O tamanho facilita a incorporação nos produ-
tos finais, pois não há necessidade de outros equipamentos industriais. Elas não afetam as proprieda-
des físicas, como cor e textura, e, além disso, a tecnologia é mais segura na comparação com o uso de 
nanopartículas de cobre, mais difíceis de dispersar e incorporar”, diz a professora e pesquisadora da 
Unicamp Laís Gabriel.

O processo de produção do pó de cobre tem rotas simples, que não alteram processos já conduzidos 
pela indústria, explica o engenheiro Éder Lopes. O pó metálico apresenta partículas dez vezes me-
nores que as de um grão de areia. Além do formato, a natureza e o tamanho do cobre são controlados 
para alcançar o efeito antiviral.

“Percebemos que o óxido de cobre é melhor do que o cobre na forma pura pois tem um formato me-
nos homogêneo de partículas, o que favorece a desativação dos vírus. A rota de produção e a aplicação 
também têm fácil capilaridade comercial, pois dispensam preparação prévia ou mudança no processo 
de diluição da tinta que os pintores já realizam”, explica.

As micropartículas de cobre podem ser obtidas por moagem tradicional, com jatos de gás e de água 
(atomização), ou por processo eletroquímico (eletrodeposição). Nos testes, o cobre moído foi adicio-
nado à tinta branca à base de água, sem a necessidade de misturadores ou equipamentos especiais, e 
não alterou a aparência original do produto. A tecnologia também permite o uso de cobre reciclado, 
reduzindo os custos de produção.

Outra vantagem é que o aditivo apresenta uma concentração baixa de óxido de cobre, entre 5% e 
15%, o que torna a tecnologia mais competitiva. “Em todas as concentrações testadas obtivemos re-
sultados iguais na inativação do Coronavírus, o que nos leva a pensar que uma diminuição desse per-
centual, importante para o custo final de um produto, também não alteraria o efeito”, comenta Lopes.

As partículas de óxido de cobre funcionam como um desinfetante natural. As tintas e superfícies 
enriquecidas com o aditivo desencadeiam um processo que destrói a capa protetora do vírus. Assim, 
quando uma pessoa espirra ou tosse próximo a uma parede ou corrimão, por exemplo, e o Coronavírus 
se deposita nessa superfície aditivada, ele interage com as partículas de cobre e é destruído.

A solução tecnológica foi pensada para hospitais e locais com grande circulação de pessoas, como 
terminais de passageiros, escolas e áreas comuns em condomínios. Outra possibilidade é a incorpora-
ção em embalagens, para reduzir o risco de contágio em superfícies contaminadas, explica a profes-
sora do Instituto de Biologia, Clarice Arns, que coordenou os testes com vírus e de toxicidade.

“O cobre é um metal bastante estável, mais barato do que a prata e reconhecido por sua atividade 
antiviral e bactericida. Nos testes in vitro, o óxido de cobre testado não foi tóxico às linhagens de 
células, que são extremamente sensíveis. O aditivo apresenta, assim, amplo potencial de aplicação, 
como em embalagens plásticas para alimentos”, aponta a virologista.

Os estudos conduzidos por Arns se limitaram a avaliar o efeito do cobre por um tempo máximo de 
24 horas, o que não significa que o efeito termine após esse período. Ao contrário, os resultados preli-
minares indicam permanência e constância. “Quanto mais o tempo passou, maior foi o poder virucida 
do aditivo. A partir de duas horas de contato houve a estabilização e o efeito de inativação se manteve 
igual ao longo das 24 horas”, comenta a pesquisadora.

O aditivo pode ser um aliado no combate às infecções virais e bacterianas por contato em superfí-
cies contaminadas, mas não elimina outras medidas sanitárias, como o uso de máscaras e a lavagem 
das mãos, uma vez que não é efetivo no controle da transmissão aérea de doenças e por contato entre 
as pessoas.

MATÉRIA ORIGINAL PUBLICADA NO SITE DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA UNICAMP.

Menor que um grão de areia

Como funciona a tinta anti-Covid?
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VARIEDADES/HOMENAGEM

Câmara Municipal de Vitória da Conquista 
entrega Moção de Aplauso à professora 

Generosa Ribeiro pelas pesquisas 
desenvolvidas com abelhas

ASCOM/CMVC
ascom@camaravc.com.br

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista homenageou na manhã desta quarta-feira, 09, durante a Ses-
são Ordinária, a pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Generosa Ribei-
ro, uma das maiores especialistas do mundo na criação de abelhas sem ferrão e a maior pesquisadora da 

América Latina sobre a Meliponicultura, o que motivou o convite para o lançamento do livro na Expointer. 

FOTOS: ASCOM/CMVC)
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Ao receber a Moção de Aplauso nº 116/2021, de autoria da Casa, a professora Generosa agrade-
ceu a Deus por estar em posição de destaque na pesquisa de abelhas e agradeceu a Câmara de Vere-
adores pelo reconhecimento ao seu trabalho. “Fui muito bem recebida nessa Casa e sou grata pelo 
trabalho que cada parlamentar vem realizando em nossa cidade”, disse, acrescentando que “80% de 
toda alimentação que consumimos depende da polonização e cada vez mais a população tem acesso 
a essas informações”. Ela encerrou o pronunciamento agradecendo as universidades que apoiam 
suas pesquisas, como a Uesb e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
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ARTE E CULTURA

www.jornaldosudoeste.com

► “Diversos”, 
exposição da 
artista plástica 
Edméa de 
Oliveira, encantou 
o público. 
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“Diversos” foi tema da 
exposição da artista plástica 

Edméa de Oliveira
DA REDAÇÃO 

redacao@jornaldosudoeste.com

A premiada artista plástica, Edméa de Oliveira, realizou a Exposição "Diversos", no Boulevard 
Shopping, em Vitória da Conquista, entre os dia 28 de janeiro e 6 de fevereiro. Ao todo, foram 
expostas 24 peças – 10 quadros técnica pintura óleo sobre tela e acrílico sobre tela; 03 esculturas 

em argila cozida pintadas a mão - técnica mista; 03 vasos cerâmicos pintados à mão - técnica mista; 08 
mesas pintadas a mão, construídas, montadas, resinadas, de autoria da artista – que retratam momentos do 
cotidiano. Dona de um traço original, próprio da artista, Edméa de Oliveira apresenta em suas obras temas 
que levam as pessoas a uma reflexão sobre aspectos sociais e diferenças que existem no nosso país. 

Para Edméa de Oliveira, o artista, expressando a sua verdade, com o pensamento crítico elevado, é o 
mensageiro que através da sua obra registra a história, as diferenças e parecenças, a evolução de um sistema 
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e de um povo. Em síntese, aponta que “a arte pode mudar o mundo”, resgatando a “ humanidade que existe 
em nós”. 

Jequieense, radicada em Vitória da Conquista, pintando há mais de sessenta e oito anos e trabalhando 
com arte quase que diariamente, Edméa Ribeiro de Oliveira já realizou mais de 159 exposições no Brasil e 
em países da América, Europa e Ásia. No âmbito do trabalho social que desenvolve, Edméa de Oliveira já 
realizou mais de 20 Oficinas de Arte para crianças, adolescentes e adultos, o que a ajudou a escrever uma 
história de vida e carreira rica em superação e perspectivas.

A pintora, escultora, ceramista, poetisa, escritora, ilustradora e pedagoga reúne, em sua galeria, mais de 
oitocentas obras de arte, todas de sua autoria, verdadeiro tesouro em quadros, esculturas, cerâmicas, tecidos, 
porcelanas, entre outras obras.

Por meio do seu trabalho, cujo valor estético é amplamente reconhecido, a artista multifacetada externa 
suas impressões, transmitindo não só uma mensagem, mas inúmeras a serem decodificadas. “Sou brasileira, 
acredito no meu país, nas novas gerações, e através das artes plásticas sigo registrando fatos, episódios e 
momentos da nossa época, da nossa história e das vivências do cotidiano”, revela Edméa. 

A exposição "Diversos" foi organizada por Vanessa Gusmão, filha da artista e Curadora da Galeria de Ar-
tes de Edméa de Oliveira, que apontou a importância de eventos com esse nível, que em sua opinião devem 
acontecer com mais frequência em Vitória da Conquista, “pois promovem o desenvolvimento e a cultura da 
nossa cidade”, disse.

► Vanessa 
Gusmão, filha da 
artista e Curadora 
da Galeria de 
Artes Edméa de 
Oliveira. 
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Empossada a nova Diretoria da 
Subseção Brumado da Ordem 

dos Advogados do Brasil
BRENDA DA SILVA RIOS
KAROL GOMES DA SILVA

jornalismo@jornaldosudoeste.com

A nova diretoria da Subseção Brumado da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB/BA) tomou 
posse na manhã desta quinta-feira, 10, em ato realizado na sede da Entidade, contando com a presença 
da presidente da Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela de Andrade Borges, 

além de autoridades locais e representantes de segmentos organizados da sociedade.
Eleita em 24 de novembro do ano passado, a advogada Ingrid Freire da Costa Coimbra Vieira foi oficialmente 

empossada, embora desde o início do ano já esteja trabalhando na função. Em seu pronunciamento a presidente 
da Subseção Brumado da OAB/BA reforçou os compromissos assumidos na campanha de trabalhar pela valo-
rização dos advogados, reforçando a importância da advocacia para o Poder Judiciário e a garantia da distri-
buição da Justiça, do respeito aos direitos do cidadão e à democracia. “Vamos trabalhar incansavelmente para 
garantir o atendimento e o livre exercício da advocacia e o funcionamento do Judiciário para todos”, ponderou 
Ingrid Freire.

A presidente da Subseção Brumado da OAB destacou ainda estar consciente que muito já foi feito pela ad-
vocacia pelos seus antecessores, “mas muito ainda tem de ser feito”. Reforçou que a luta pela retomada dos 
atendimentos presenciais nos Fóruns do Poder Judiciário, encampando uma demanda que foi pautada pelo 
Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, será uma das prioridades da gestão, 
enfatizando que (os atendimentos presenciais) não é uma luta apenas da advocacia, mas de toda a sociedade e 
representa a garantia de que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica tenha o 
acesso devido à Justiça. 

FOTOS: BRENDA RIOS
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► A valorização da advocacia e a retomada do 
atendimento presencial nos Fóruns de Justiça 
foram destacados como prioridades da gestão 
no pronunciamento da presidente empossada 
da Subseção da OAB brumado, advogada Ingrid 
Freire da Costa Coimbra Vieira. 

Ingrid Freire destacou, ainda, sem esconder a 
emoção, a importância da Subseção Brumado da 
Ordem dos Advogados do Brasil, ao fazer referên-
cia e agradecer a presença de membros da Direto-
ria da Seccional Bahia da OAB no ato da posse, 
entre os quais da presidente da Seccional Bahia, 
advogada Daniela Lima de Andrade Borges.

Por fim, Ingrid Freire reafirmou o convite para 
que toda a classe possa contribuir para o fortale-
cimento da OAB e da advocacia, participando da 
Entidade, dialogando e colaborando com a gestão.

Presente ao ato, a presidente da Seccional 
Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil, 
advogada Daniela Lima de Andrade Borges, 
destacou que a OAB é resultado da história 
de homens e mulheres que com o trabalho vo-
luntário contribuíram para construir a história 
da Entidade, apontando a importância de to-
dos que hoje estão na Instituição reverencia-
rem os colegas que já passaram pelo Sistema. 
“É muito importante compreendermos isso (a 
contribuição dos que ajudaram a construir a 
Instituição), inclusive para que a gente possa 
semear nesse solo fértil e construir um futuro", 
apontou Daniela Borges.

A nova Diretoria da Subseção Brumado da 
Ordem dos Advogados do Brasil é composta 
ainda pelos advogados João Rafael Amorim 
Souza Pereira (Vice-presidente), Abiara Meira 
Dias (Secretária-Geral), Viniccius Assis Silva 
(Secretário-Geral Adjunto) e Daniel Wladson 
Viana da Silva Lopes (Tesoureiro).

Prestigiaram o ato de posse da nova Direto-
ria da Subseção Brumado da Ordem dos Advo-
gados da Bahia, além da presidente, do Secre-

tário-Geral Adjunto e do Tesoureiro da Seccional Bahia da OAB, respectivamente advogados Daniela Lima de 
Almeida Borges, Hermes Hilárião Teixeira Neto e Ubirajara Gondim de Brito Ávila; dos Conselheiros Federais 
da OAB/BA, Luiz Viana Queiroz e Fabrício de Castro Oliveira; do presidente da Caixa de Assistência dos Ad-
vogados da Bahia (Caab), Maurício Silva Leahy; o juiz titular da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e da 
Infância e Juventude, Genivaldo Alves Guimarães; a presidente da Câmara Municipal de Brumado, vereadora 
Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Meira (PT); a Comandante da 34ª Companhia Independente de Polícia 
Militar, Major PM Leila Souza Gonçalves Silva; o Delegado Regional Titular da 20ª Coordenadoria de Polícia 
Civil do Interior e o Delegado territorial de Brumado, respectivamente Paulo Henrique de Oliveira e Aurilano 
Kléber Medeiros.

Além de Brumado, a Subseção abrange os municípios de Abaíra, Aracatu, Barra da Estiva, Caculé, Conten-
das do Sincorá, Dom Basílio, Érico Cardoso, Guajeru, Ibiassucê, Ibicoara, Ituaçu, Jussiape, Lagoa Real, Livra-
mento de Nossa Senhora, Maetinga, Malhada de Pedras, Mirante, Paramirim, Presidente Jânio Quadros, Rio de 
Contas, Rio do Antônio, Tanhaçu.

► A presidente da Seccional Bahia da Ordem dos Advogados 
do Brasil, advogada Daniela Lima de Andrade Borges, 
prestigiou a posse da Diretoria da Subseção Brumado 
e apontou a importância da valorização da história da 
Instituição. 
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POLÍTICA/GESTÃO PÚBLICA

Deputados destacam os 
investimentos anunciados pelo 
governador Rui Costa em Piripá

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Os deputados José Raimundo Fontes (estadual) e Waldenor Alves Pereira Filho (federal), ambos do 
Partido dos Trabalhadores, estiveram na última quarta-feira (09), em Piripá, acompanhando a visita 
do governador Rui Costa dos Santos (PT), que cumpriu agenda de trabalho confirmando e anun-

ciando uma série de investimentos nas áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura Urbana, Esportes e Segurança 
Pública. Parte desses investimentos foram e serão financiados com emendas parlamentares dos deputados 
petistas. 

Representantes do município na Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Federal e na interlocução junto 
ao Governo do Estado, os deputados José Raimundo Fontes e Waldenor Alves Pereira Filho destacaram, em 
suas intervenções no ato público que marcou a assinatura de convênios e autorização para realização de Cer-
tames Licitatórios, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito Flávio Oliveira Rocha (PTB) à frente 
do Governo Municipal.
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► Os deputados José Raimundo Fontes e Waldenor Alves Pereira Filho participaram, ao lado do prefeito 
Flávio Oliveira Rocha, do anúncio de investimentos no município pelo governador Rui Costa.

Para Waldenor Alves Pereira Filho, o prefeito de Piripá tem conduzido a gestão municipal com responsa-
bilidade, transparência e privilegiando o diálogo. A forma como o petebista está conduzindo sua gestão tem 
sido, apontou Waldenor Pereira, importante para que investimentos e obras estejam sendo destinadas a Piripá, 
atendendo a demandas históricas da população, que refletem na melhoria da qualidade de vida dos piripaenses.

Este também foi o mote do pronunciamento feito pelo deputado estadual José Raimundo Fontes (PT), que 
não poupou elogios à gestão do prefeito Flávio Oliveira Rocha (PT), destacando que seu mandato, juntamente 
com o do deputado Waldenor Pereira, tem sido responsável pela destinação de emendas ao Orçamento Geral 
do Estado para financiar investimentos em Piripá. 

José Raimundo Fontes agradeceu ao governador Rui Costa e ao secretário de Estado da Educação da Bahia, 
particularmente, pelo anúncio da autorização para adoção das medidas burocráticas previstas na legislação 
vigente para execução do projeto de construção do Colégio Estadual de Tempo Integral em Piripá. Segundo 
o deputado petista, o Governo da Bahia está promovendo uma “revolução na Educação”, cuidando da valori-
zação e capacitação dos profissionais e dotando a rede pública de Ensino de infraestrutura, que vai assegurar 
melhores condições de trabalho para os profissionais e aprendizado para os alunos. 
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EDUCAÇÃO

Jornada Pedagógica reforça 
importância da qualidade 
da Educação na conquista da 
cidadania plena

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Consolidar um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2009, pautado no alinhamento de ideias 
e metodologias que envolvem a participação de toda a comunidade escolar – profissionais, alunos 
e pais – com o poder público, além do direcionamento de investimentos para capacitação constante 

dos professores e um programa de assistência individualizada dos alunos, que tem justificado os expressivos 
indicadores da Educação Municipal, que ocupa, desde 2009, o primeiro lugar no Indíce de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) no Estado, é o propósito para os próximos anos da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Licínio de Almeida. E foi o mote para escolha do tema da Jornada Pedagógica 2022 – “A boniteza de 
um sonho: educação de qualidade, garantia de direitos e esperanças compartilhadas” – realizada entre a terça 
(08) e a quinta-feira (10).
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A abertura oficial da Jornada Pedagógica, realizada no Complexo Esportivo Waldeck Ornelas, obedecendo 
todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de Saúde, Organização Mundial da Saúde, Mi-
nistério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde, depois de quase 
três anos de  distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, um período em que a Educação teve 
de se adaptar às telas frias de computadores e celulares, focou nessa reinvenção do processo educacional sem 
perder de vista os avanços dos últimos treze anos, consolidando a garantia da oferta de Ensino de qualidade e 
aprendizagem individualizada. Esse entendimento foi sublinhado pela Coordenadora Municipal de Educação, 
Poliana Silva de Oliveira, apontando os princípios que tem sido norteador do trabalho realizado pela Secre-
taria Municipal de Educação, que envolve todo o quadro funcional, com apoio do prefeito Frederico – Dr. 
Fred – Vasconcellos Ferreira (PCdoB). “(Na pandemia) Nós nos adaptamos, reinventamos e fizemos tudo que 
estava ao nosso alcance para fomentar ainda mais a boniteza de um sonho, a boniteza de ser professor, de ser 
educador... boniteza essa apontada por Paulo Freire como a possibilidade de reaprender, de trocar, com pos-
sibilidade de contribuir com a formação de seres humanos melhores e consequentemente um mundo melhor, 
pautado na moral e na ética...”, pontua a Coordenadora.

Esse também foi o entendimento, expresso na abertura da Jornada Pedagógica, pela titular da Secretaria 
Municipal de Educação, Karla Mychely Teles de Miranda Santana, lembrando que o sucesso das ações de-
senvolvidas em Licínio de Almeida foram reconhecidas pelo professor, escritor e ex-secretário de Estado da 
Cultura da Bahia, Antônio Jorge Pontual (falecido em 3 de agosto de 2020), durante participação em uma 
Jornada Pedagógica no município, consagrasse o município como ‘Capital Baiana da Educação’. A secretária 
creditou o sucesso do trabalho ao apoio da Administração Municipal, que tirou a Educação dos palanques 
e transformou o setor em prioridade, à autonomia na escolha, que tem como base a capacitação técnica, da 
equipe e o comprometimento de todo o quadro funcional nas ações desenvolvidas. E resumiu que a missão da 
Secretaria Municipal de Educação é a construção do cidadão, garantindo a cada um dos alunos da rede pública 
municipal de Ensino, além da aprendizagem, a formação humana, social e crítica. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Enfatizando o título de ‘Capital Baiana da Educação’, a secretária Karla Michelly Teles de Miranda San-
tana, apontou que os objetivos propostos na Jornada Pedagógica 2022 são, “essa boniteza, esse sonho de ga-
rantir Educação Pública de qualidade para todos que fez com que Jorge Portugal em uma de nossas Jornadas 
Pedagógicas, nos consagrasse, nos honrasse com o título de Capital Baiana da Educação. E esse título se deve 
ao incansável trabalho regado de muito amor, dedicação, cuidado, e principalmente por todos nós, educadores 
e educadoras licinienses, acreditarmos que fazer Educação de qualidade para todos é possível sim! Esse título 
é para cada um de vocês aqui presentes, e claro, é extensivo também a cada indivíduo que faz direta e dire-
tamente a Educação funcionar: famílias e comunidade, estudantes e funcionários, órgãos públicos e demais 
parceiros da sociedade em geral, nosso gestor municipal e vereadores, enfim, esse título é extensivo a todos 
que acreditam em nosso trabalho, que permitem, possibilitam e facilitam o nosso fazer, que assim como nós 
educadores levam a Educação a sério e busca mesmo com todos os percalços que surgem, garantir o direito 
de aprendizagem e formação humana, social e críticos dos estudantes da rede”, pontuou a secretária Karla 
Michelly Teles.

Após um momento de louvor e agradecimento e da apresentação cultural do Grupo Teatral Waldeck Orne-
las, a programação oficial foi iniciada com o Painel I, que abordou o tema “A boniteza de um sonho: educação 
de qualidade, garantia de direitos e esperanças compartilhadas”, tendo como palestrante o Professor Doutor 
Renê Silva.

À tarde, o Painel II, tendo como tema “Acolher e Educar: por uma Educação das sensibilidades”, condu-
zida pelo Professor, Psicólogo e cantor Valney José foi o palestrante. Na oportunidade, o Professor e Escritor 
liciniense João Rodrigues Pinto, apresentou sua mais nova obra – Gado Bravo.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Entre o dia 9 e 10, no Complexo Esportivo Waldeck Ornelas, os professores de Língua Portuguesa e Ma-
temática de 6º ao 9º ano e do 1º ao 5º ano, respectivamente, acompanhados de Técnicos e Coordenadores 
Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, participaram de Oficina de Formação Continuada e Pla-
nejamento Pedagógico.

E no dia 10, na Escola Municipal Waldeck Ornelas, foi a vez dos professores do Núcleo Rural, sempre com 
acompanhamento de Técnicos e Coordenadores Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, partici-
param da Oficina de Formação Continuada e Planejamento Pedagógico.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOICAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LICÍNIO DE ALMEIDA

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Prefeita de Vitória da Conquista 
anuncia pagamento do reajuste 
de 33,34% do piso do Magistério

SECOM/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br

Vitória da Conquista pagará o reajuste de 33,24% definido pelo Governo Federal para o Piso 
Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 
(PSPN) a partir de fevereiro. A decisão foi anunciada pela prefeita Sheila Lemos, após reunião 

com as secretarias de Educação, Finanças, Gestão Inovação e a Procuradoria-Geral do Município, no 
início da tarde.

O pagamento do reajuste será feito na folha deste mês, junto com a diferença retroativa referente a 
janeiro. Com o novo piso, o menor salário para os professores municipais será de R$ 3.845,63. Os pro-
fissionais que serão incorporados à rede municipal de ensino após a seleção pública aberta ontem (10), já 
entrarão recebendo o novo piso.

Quando os debates sobre o percentual e a forma de pagamento surgiram, a prefeita Sheila Lemos de-
terminou um estudo às áreas relacionadas ao tema e disse que era uma prioridade.

Hoje, ela comentou que a decisão do Governo Municipal faz justiça ao empenho dos profissionais do 
magistério e mantém uma política de valorização da Educação que já vem sendo praticada pela gestão.

“Nós já pagamos o piso há muito tempo e isso é um reconhecimento do esforço e empenho dos nossos 
professores, que merecem ser constantemente valorizados. E isso a gente vem demonstrando no decorrer 
da nossa gestão. No ano passado, reajustamos os salários, atualizamos a tabela salarial e pagamos um 
abono, um 14º salário. E não seria diferente com o reajuste do piso nacional, por uma questão de justiça”, 
afirmou Sheila.
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