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UM PONTO DE VISTA FEMININO

Vim aqui para divagar sobre as maravilhas e perrengues do Universo Feminino, mas antes uma introdução 
importante se faz necessária.

Ante à infeliz manifestação de um “homem” desumano, buscando autoafirmação ao tentar diminuir lin-
das mulheres valentes, porém em estado de vulnerabilidade e alerta bélico, cabe pontuar um relevante detalhe: ele 
não fala pela maioria das pessoas emocional e mentalmente sãs, portanto é alguém doente e com desvio de conduta.

Todavia, há que salientar que num país como o Brasil, em que a formação de pessoas perpassa pela coisificação 
da mulher, tratando-a como objeto de consumo, atos como o do cidadão mencionado são compreensíveis, mas nun-
ca deverão ser aceitos como normais.

O normal, aceitável e justo é o tratamento igual entre as pessoas, independentemente de posição social, raça, cre-
do, gênero ou orientação sexual. O ser humano é seu próprio algoz quando se divide por alguma das especificações 
acima, criando margem para julgamentos entre os diferentes.

A tal Síndrome da Barbie retrata que, desde cedo, a mulher deve servir ou satisfazer desejos do sexo oposto, como 
se fosse uma boneca: linda, perfeita e manipulável.

Ocorre que, a luta das mulheres para ter igualdade e respeito tem sido constante, secular, diária, congênita. Sim, 
congênita, pois somente o fato de se nascer mulher já traz o sobrenome medo.

Quando nós, mulheres, saímos de casa, nosso maior receio não é sermos assaltadas (embora também haja esse ris-
co), mas sim estupradas, pelo motorista do Uber, pelo médico durante uma consulta, por um maluco que cruza nosso 
caminho quando voltamos do trabalho à noite, enfim, sempre estamos em sobressalto e lutando contra o invisível.

O medo nos é intrínseco e a superação dele uma necessidade diária.
Fica aqui uma reflexão: se você, mulher, tem essa garra em viver e sobreviver a uma sociedade que te julga e te 

vilipendia das mais diversas formas, você também tem força suficiente para erguer a cabeça, firmar os pés no chão, 
traçar e cumprir suas metas. E mais, se sobressair por seus méritos, sem desmerecer ninguém, muito menos homens.

Use a lei para punir.
Muito me incomoda ouvir e ver acontecer situações onde a mulher acaba se perdendo em suas lutas ao se entre-

gar ao escárnio e menosprezo de homens. Desnecessário e contraditório, pois estará fazendo exatamente o que não 
gostaria que fizessem com você. Somos complementares, homens e mulheres, e não excludentes.

Desde que me entendo por gente sou feminista, na acepção exata da palavra: aquela mulher que luta para ter seus 
direitos igualados aos dos homens, conforme minha essência, competência e capacidade. Para isso, tal movimento 
nasceu, mas atualmente há uma distorção de sua natureza, tornando as mulheres agressivas, rancorosas e masculi-
nizadas.

A nossa beleza - e maior trunfo - está na feminilidade associada a uma grande força emocional e gigante capacida-
de intelectual, qualidades que se sobrepõem a qualquer fala ou ato inoportuno de alguém despreparado e ignorante. 

A legislação está a nosso favor e a cada dia mais adequada aos moldes da sociedade atual, traçando caminhos há 
muito tempo desejados para a proteção de nossos direitos e nossa vida.

Então ame ser mulher e seja mulher!
Não tente se enquadrar em padrões que você não cabe, lute sempre por seus direitos, escute as experiências de 

outras mulheres e exerça seu dom de encantar!
Seja inteligente! Tenha prioridades!
A mulher que trabalha em si mesma, para si mesma e por si mesma aprende a se honrar e a honrar outras mulhe-

res, sem desmerecer nem agredir ninguém, uma vez que já ganhou todas as batalhas internas e sabe muito bem que 
seu lugar no mundo é onde ela se colocar.

Ninguém pode parar alguém que sabe quem é, o que quer e como vai conseguir.

FELIZ DIA DAS MULHERES!

POR ANA CLAUDIA CARDOSO BRAGA

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.

*ANA CLÁUDIA CARDOSO BRAGA É ADVOGADA MILITANTE EM 
DIREITO DIGITAL E INTERNACIONAL, ATUANTE NO ESCRITÓRIO 
TOLEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS.,
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SAÚDE DA MULHER

Mês da Mulher: síndromes de 
Burnout e do impostor são 70% mais 

incidentes em mulheres

NICOLLI OLIVEIRA – ASCOM 
(BOWLER)

nicolli.oliveira@bowler.com.br

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, marca as conquistas e o longo caminho rumo 
à igualdade de gênero, inclusive no ambiente profissional. Síndromes de Burnout e do impostor podem 

acontecer de forma concomitante em mulheres e gerar sobrecarga mental

► Síndromes 
de Burnout e do 
impostor são 70% 
mais incidentes em 
mulheres 

(FOTO: PEXELSQ)

Além da luta constante pela igualda-
de de gênero em todos os aspectos 
da vida, inclusive no mundo cor-

porativo, as mulheres precisam lidar com a 
maior propensão a duas síndromes: do impos-
tor e Burnout. Cerca de 70% das executivas 
se consideram uma fraude, o que caracteriza 
a síndrome do impostor (SI). Ainda, 74% das 
pessoas do sexo feminino se sentem estressa-
das por motivos ligados ao trabalho, em com-
paração com apenas 61% dos empregados do 
sexo masculino, sinais da síndrome de Burnout 
(SB). A situação se agrava quando ambas as 
condições são concomitantes.  

Os dados são de pesquisa da Universidade 
da Geórgia, nos Estados Unidos, e de um le-
vantamento da rede social corporativa LinkedIn, respectivamente. De acordo com Luciene Bandeira, psicóloga e responsável técnica da 
Psicologia Viva, maior empresa de saúde mental da América Latina, quão mais o indivíduo experiencia sintomas da SI - como percepção 
negativa acerca do próprio sucesso e crenças distorcidas de não merecimento - mais se sente esgotado emocionalmente e indiferente, ou 
despersonalizado, em relação ao ambiente laboral, características do Burnout. “Assim, a mulher trabalha arduamente, demonstrando inte-
resse e empenhando esforços acima do esperado na tentativa de esconder seu sentimento de falta de capacidade”, destaca. 

A executiva, que também é diretora de saúde mental do Grupo Conexa, explica que o estado de constante dúvida sobre si mesma e as 
autossabotagens são extremamente desgastantes e, se associadas a ambientes de trabalho em que existam crescentes pressões por produti-
vidade e cargas exacerbadas, favorecem o surgimento de Burnout. “Os RHs das empresas devem estar atentos ao ambiente organizacional 
e aos aspectos da cultura e do clima. Fomentar o respeito e a valorização da diversidade de gênero, promover equilíbrio e igualdade é um 
bom começo”. 

Outra ideia aos RHs é realizar um trabalho de acompanhamento de resultados para que as pessoas consigam ter evidências materializa-
das de seus êxitos e possam relembrá-las nos momentos de questionamento de si mesmas. “As colaboradoras podem e devem comemorar 
as conquistas. Recomendo que as registrem em um diário para sempre que a voz da impostora gritar alto, elas relembrem quem são e tudo 
o que já realizaram”, ressalta Luciene.  

Um outro dado alarmante é que mulheres mães, no exercício de funções remuneradas, têm 23% mais chances de sofrer de Burnout do 
que pais na mesma condição, segundo análise da consultoria Great Place to Work. “Esse dado não é coincidência. Há um desequilíbrio 
claro instalado na sociedade. As mulheres, principalmente as que vivenciam a maternidade, ainda administram diariamente uma lista mais 
complexa de responsabilidades que os homens, uma combinação clássica de tarefas domésticas não remuneradas associadas ao trabalho 
profissional pago. Se faltar em aspectos dos cuidados do lar, a mulher é apontada como ruim. Se não der conta de algo do trabalho, é 
julgada como má profissional. Há muita pressão e cobranças. Agora, se dar conta de tudo isso já é superdesgastante e desafiador, imagina 
ter que lidar com o mesmo cenário, mas tendo uma síndrome do impostor? A autocobrança se torna uma opressora implacável, que drena 
toda a energia e vivacidade e, ao final, a mulher adoece”, explica a psicóloga. 

Como soluções para lidar melhor com as duas síndromes, a profissional aponta o acompanhamento psicológico, que traz resultados 
significativos. “Não há outra forma de lidar com tudo isso se não for por meio do autoconhecimento, do autocontrole, da inteligência 
emocional e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento para fortalecer a resiliência, também conhecidas como coping”, pontua. 
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SAÚDE/IMUNIZAÇÃO ADOLESCENTES

Imunização: adolescentes podem 
tomar até dez vacinas diferentes
Para definir o esquema de doses, é necessário considerar 

o passado vacinal do indivíduo.

SUELLEN MARTINS – ASCOM
 (EXPERTA MEDIA)

 suellen.martins@expertamedia.com.br

(FOTO: GUSTAVO FRING/PEXELS)

A vacinação é importante em todas as faixas etárias, inclusive na adolescência. Assim, a Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm) prevê até dez vacinas (https://vacina.ai) diferentes para o público entre 10 e 19 anos. 
Para definir o esquema de doses, é necessário considerar o passado vacinal do indivíduo.

Conforme a SBIm, nos últimos anos, estão sendo enfrentadas dificuldades crescentes em alcançar as metas das cober-
turas vacinais. Em 2019, por exemplo, nenhuma das metas recomendadas para menores de um ano foi alcançada. Quando 
a baixa adesão começa em idades menores, segundo a Sociedade, ela se estende à adolescência.  

As causas para a baixa adesão, de acordo com a SBIm, são inúmeras, como a não valorização da doença, dúvida so-
bre segurança e eficácia das vacinas, horário de funcionamento das unidades de saúde, falta de vacina, desinformação e 
notícias falsas. 

Com a pandemia, os índices ficaram ainda mais baixos. Vale ressaltar que a baixa cobertura vacinal leva a consequên-
cias como o retorno de doenças já erradicadas. Um exemplo é o que ocorreu com o sarampo, em 2018, e o aumento de 
outras doenças que já haviam sido controladas. 
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Quem vacina não vacila

Vacinas que devem ser tomadas na adolescência 

Disponíveis na rede pública

Vacinas não disponíveis na rede pública

Pensando nisso, foi criada a campanha “Quem Vacina não Vacila”, com a intenção de aumentar a adesão de adoles-
centes aos calendários vacinais. Além disso, faz parte das ações estimular a prevenção coletiva e o compromisso com o 
autocuidado. 

A campanha também é voltada para os responsáveis, difusores de informação, educadores e profissionais da saúde. As 
atividades incluem uma landing page (quemvacinanaovacila.com.br), que leva a diversas informações, e um e-book 
sobre a importância da vacinação, vacinas indicadas, impacto das doenças imunopreveníveis e outros dados.

Além disso, a campanha conta também com reuniões on-line entre profissionais da saúde e jornalistas, postagens nas 
redes sociais, parcerias com influenciadores, documentário e testes de conhecimento. 

A adolescência é uma época em que diversas vacinas estão disponíveis, e pessoas entre 1 e 19 anos podem tomar até 
dez vacinas diferentes. Contudo, para saber quais vacinas exatamente devem ser tomadas, é preciso consultar o calendá-
rio de vacinação da infância. 

No geral, vale ter em mente que, caso o esquema de vacinação não esteja completo, é possível continuar de onde se 
parou, não sendo necessário recomeçar da primeira dose. 

A vacina Meningocócica ACWY previne meningites do tipo A, C, W e Y e doença meningocócica. Ela é oferecida na 
rede pública para adolescentes que têm 11 ou 12 anos. 

A Tríplice Bacteriana Acelular do tipo adulto (Dtpa) e Dupla Bacteriana do tipo adulto (dT) previne dTpa: difteria, 
tétano e coqueluche, e dT: difteria e tétano. É oferecida na rede pública para adolescentes, sendo a dT para não gestantes 
e a dTpa para gestantes.

A Influenza (gripe) funciona em uma dose anual e é oferecida na rede pública para adolescentes do grupo de risco 
durante as campanhas públicas de vacinação contra a gripe. 

As vacinas contra febre amarela e Tríplice Viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola, também são oferecidas na 
rede pública para adolescentes. 

Contra Hepatite B também é oferecida vacina para essa faixa etária. No caso de necessidade, é possível também optar 
pela vacina combinada. 

A vacina contra HPV está disponível para adolescentes, sendo duas doses para meninas de 9 a 14 anos, e meninos de 
11 a 14 anos. Três doses são indicadas para pessoas de 9 a 26 anos com HIV/Aids, transplantados ou pessoas com câncer 
que estejam fazendo tratamento com quimioterapia ou radioterapia.

A vacina Meningocócica B funciona em esquema de duas doses, com intervalo de um a dois meses. Ela não é oferecida 
na rede pública para adolescentes. 

A vacina contra Hepatite A também não é oferecida na rede pública para adolescentes. No caso de necessidade de pro-
teção também contra hepatite B, o indicado é optar pela vacina combinada hepatite A+B. 

Não é oferecida na rede pública para adolescentes a Varicela (catapora). Vale lembrar, contudo, que adolescentes que 
já tiveram varicela não precisam ser vacinados.
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Gripe felina: saiba o 
que é e como tratar
Juan Justino, professor de Medicina 
Veterinária da Braz Cubas, explica como os 
tutores devem lidar com a doença

Prevenção e tratamento

(FOTO: REPRODUÇÃO)

KAIQUE MERCÊS- ASCOM 
(XCOM PRESS)

kaique.merces@xcom.net.br

Os gatos são animais de estimação amados por muitas pessoas justamente pela personalidade forte e 
fama de independentes. Mas o que muita gente não sabe é que esses animais estão suscetíveis a diver-
sas doenças e uma delas é a gripe felina.

Segundo o Prof. Dr. Juan Justino de Araújo Neves, do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário 
Braz Cubas, a doença costuma atingir o sistema respiratório dos gatos e está associada a enfermidades como 
rinotraqueíte viral felina (RVF) e infecções por calicivírus (CVF), que juntas causam a doença do complexo 
respiratório felino.

“A gripe felina é causada por alguns microrganismos herpesvírus felino tipo I e também o calicivírus tipo 
I. Em alguns casos, outros vírus e bactérias também podem causar infecções secundárias”, explica o médico 
veterinário.

O professor ressalta que espirros frequentes, conjuntivite, depressão, anorexia, rinite, salivação e secreções 
nasais, são os sintomas mais comuns nos felinos, além disso, os animais podem apresentar febre de até 40,5°C.

“Os sintomas variam de cinco a dez dias em casos leves e até seis semanas em casos graves. A gravidade de-
pende muito do nível da infecção, da cepa que está causando a doença e da capacidade do sistema imunológico 
combater os microrganismos, entre outros fatores. O recomendado é o tutor levar o animal até um médico vete-
rinário de confiança logo nos primeiros sintomas para que se façam os exames necessários e inicie o tratamento, 
podendo assim evitar um agravamento do caso”, recomenda o docente da Braz Cubas.

E ao contrário do que muitos pensam, a gripe pode estar presente em qualquer época do ano. No inverno, en-
tretanto, além das baixas temperaturas, as situações de estresse nos gatos fazem com que a eficiência do sistema 
imunológico diminua e os vírus acabam causando infecções mais facilmente.

A gripe não é transmissível para humanos e nem para os cães, apenas entre os gatos. A transmissão ocorre 
por aerossóis e quaisquer partículas (fômites) contaminadas, e os locais com alta população de felinos possuem 
maior propensão a desenvolver a doença entre os animas. “A infecção pode atingir todos os felinos de todas as 
idades, principalmente jovens, idosos e animais com doenças autoimunes e quadros de imunossupressão, nos 
quais o sistema imunológico está em formação ou debilitado”, explica o professor.

Se não tratada e evoluir para um quadro mais grave, a gripe pode desenvolver estomatite, queratite ulcera-
tiva, pneumonia e úlceras orais, além de infecções bacterianas secundarias, que podem causar ainda mais pro-
blemas nos gatos.

Caso o animal de estimação seja diagnosticado com gripe felina, o tutor deve isolar o gato dos outros felinos. 
Os objetos utilizados pelo pet doente não devem ser compartilhados com os animais saudáveis que estão ao 
redor.

“Procurar o médico veterinário de confiança é importante para que o diagnóstico e tratamento sejam feitos 
de forma correta, sem agravar a doença e estado de saúde dos gatos”, orienta o mentor.

Para prevenir a gripe nos felinos domésticos, evitando até que evolua para casos graves, o melhor caminho 
é a vacinação. Segundo Juan, há dois tipos de vacinas que devem ser administradas pelo médico veterinário de 
confiança do tutor. “Para o primeiro tipo, os filhotes devem receber uma dose a cada nove semanas e reforço 
com aproximadamente três semanas após a primeira dose; já nos adultos a aplicação deve ser anual. O segundo 
tipo é administrado em gatos mais sadios através da instilação nas vias nasais.”

Por fim, o especialista destaca: além da vacinação, higienizar o lar e os brinquedos dos felinos é de extrema 
importância para o controle e a prevenção da doença.
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MULHERES QUE ALCANÇAM ESPAÇOS QUE SEQUER 
CONSIDERAMOS: PARABENIZE! ELA TAMBÉM ESTÁ 
ROMPENDO PARADIGMAS MILENARES E ABRINDO 

ESPAÇOS PARA OUTRAS

Olhar para os espaços que a mulher vem se permitindo ocupar nos últimos tempos, não só do ponto de vista pro-
fissional como também pessoal, fazendo mais escolhas com relação a vida, se posicionando diante de atitudes de 
falta de respeito e abusos, os quais quase sempre foram acompanhados pelo silencio, mostra uma retomada da 

mulher em uma conexão com o seu potencial criativo e seu sagrado.
E importante falar sobre isso, pois para chegar até aqui, muitos corpos foram mutilados, em outras épocas, muitas línguas 

caladas, muita aceitação de modelos mentais masculinos e patriarcais para sobreviver e ir retomando aos poucos o lugar que 
é por direito da mulher, um lugar de conexão com seu feminino, de reconexão com seu corpo, com sua fertilidade, prosperi-
dade e amor benevolente. Características estas, presentes nas nossas ancestrais sacerdotisas, tratadas como uma jóia, tinham 
o seu lugar no império, sua espiritualidade respeitada, sua mente e seus corpos também, consideradas verdadeiras divindades.

Os movimentos de novos tempos têm levado a uma conexão da mulher com o seu feminino consciente, com sua energia 
criativa e potencial, abrindo portas também para que o masculino se reconecte com um novo lugar de ser.

E esse movimento de forma fluida e constante também aos poucos vai ganhando espaços em esferas empresariais, insti-
tucionais, sociais e na formação do instituto família.

E se as mulheres já sentaram no seu devido trono? Ainda não, porque enquanto ainda existir muita força, sofrimento e 
manifestação requerendo reconhecimento é porque esse lugar do trono ainda não foi considerado.

Ainda existe um volume grande de violências e abusos contra a mulher, ainda existe preconceito com relação ao feminino 
ocupando lideranças, ainda existem julgamentos até mesmo entre mulheres, o que ainda representa uma barreira para que 
esse lugar de divindade e sagrado seja devidamente ocupado.

Claro que existe um processo de conscientização individual, um trabalho de autoconhecimento, de honra, resgate de si 
mesma, de sua sexualidade, da sua conexão com seu corpo, de reconexão curativa com o seu feminino, dos seus traumas 
ancestrais, gravados em cada memória celular. É importante olhar para essa memória, acolher, ir lá no seu ponto de criação 
e transmutar, trazendo novos downloads, atualizados nas esferas do sagrado.

Reconhecer todo o movimento realizado pelas ancestrais e honrar, tomando esse feminino e com gratidão, reconhecendo 
as que vieram antes abrindo portas e rompendo paradigmas para que outras pudessem ocupar devidamente o seu lugar de 
direito.

E que logo este dia da mulher seja celebrado, não como um dia de manifestação e lutas, mas de reconhecimento do sagra-
do, do feminino e do divino, a partir de um novo lugar de consciência.

E que possamos acolher e celebrarmos umas às outras, como as nossas ancestrais também faziam, pois se queremos ver 
mudanças que possamos começar honrando o feminino que habita em cada uma.

Feliz dia!

POR DANI COSTA

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.

* DANI COSTA – PALESTRANTE E ESCRITORA, AUTORA DO LIVRO “VOCÊ É O CAMINHO”; IDEALIZADORA DA PLATAFORMA DA 
VIDA, UM PORTAL DE CONTEÚDO E SERVIÇOS VOLTADOS PARA AUTOCONHECIMENTO E GESTÃO EMOCIONAL. FORMADA 
EM LETRAS PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; ALÉM DO PORTAL, DANI TAMBÉM CRIOU O COLETIVO BRAZILINAS, QUE EM 
UM ANO DE EXISTÊNCIA DESENVOLVEU, ENTRE OUTRAS AÇÕES, A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE DIVERSAS MULHERES 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TRABALHANDO TAMBÉM A AUTOESTIMA E INCENTIVANDO A INDEPENDÊNCIA 
DESSAS MULHERES. PARA SABER MAIS, ACESSE: INSTAGRAM: @plataformadavidaoficial e @dani.costa.oficial
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As mulheres na advocacia
Mesmo com desafios, o público feminino vem conquistando 

mais espaços em papéis de liderança
ELISA SENRA – ASCOM (PARTNERS 

COMUNICAÇÃO)
sistemas@pr.comuniquese1.com.br

M arço é conhecido internacionalmente como o Mês das Mulheres simbolizando, no dia 8, toda a luta 
histórica feminina em busca de igualdade e respeito por parte dos homens, que inclui, além da his-
tórica luta contra o machismo e a violência, a equiparação em diversas frentes, como a de oportu-

nidades de emprego e de salário.
A história da mulher é composta por muitos desafios, preconceitos e lutas. Se há alguns anos não era comum 

ter mulheres ocupando espaços majoritariamente masculinos, hoje elas vêm se destacando cada vez mais no 
meio profissional.

Segundo o Índice de Diversidade de Gênero (IDG), elaborado pela empresa líder global em pesquisa de mer-
cado Kantar, a quantidade de mulheres que ocupam cargos de liderança no mundo dobrou entre 2012 e 2020, 
passando de 10% para 20%. Com as pautas das lutas femininas ganhando mais visibilidade, as mulheres come-
çaram a ter mais reconhecimento profissional. 

► Advogada Letícia Caram André e Rocha 
Miranda, Diretora de Gestão da Andrade Silva 
Advogados.

Algumas empresas já possuem como parte 
da sua cultura organizacional oferecer opor-
tunidades iguais para homens e mulheres. A 
Andrade Silva Advogados, especialista em 
Direito de Negócios, sempre esteve atenta à 
diversidade de gênero. “Olhando para a his-
tória do nosso escritório, nós nos orgulha-
mos de ser um lugar onde as mulheres ocu-
pam posições de liderança. Isso sempre foi 
um caminho natural para elas. Todas assu-
miram esse papel por se destacarem por suas 
competências e são valorizadas e incentiva-
das por isso. Atualmente, das 14 lideranças 
do escritório, oito são mulheres”, afirma a 
diretora de gestão na Andrade Silva Advoga-
dos, Letícia Caram André e Rocha Miranda.

(FOTO: DIVULGAÇÃO). 
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► Advogada Isadora Miranda.

A organização que investe na diversidade 
dos seus funcionários só tem a ganhar, pois 
consegue ter um ambiente de trabalho com 
pessoas que possuem diferentes experiên-
cias e que podem contribuir para o sucesso 
empresarial de várias formas. Além disso, 
no caso das mulheres, conquistar cargos de 
liderança é uma forma de concretizar anos 
de luta por melhores oportunidades. “As-
sumir um papel de liderança foi desafiador, 
mas fez parte também da realização de uma 
vontade e de uma perspectiva que eu já tinha 
há bastante tempo. Desde sempre eu sabia 
que gostaria de estar em posição de lideran-
ça, pois me via no lugar de ajudar as pessoas 
a crescerem e fazerem a diferença na vida de 
outras. Eu consegui estar em um espaço que 
apoia essa diversidade e que dá um suporte 
para que as mulheres tenham ascensão em 
suas carreiras”, destaca a coordenadora da 
área Contencioso Tributário na Andrade Sil-
va Advogados, Isadora Miranda.

(FOTO: DIVULGAÇÃO). 

Desafios 
O cenário atual é mais promissor para as mulheres no mercado de trabalho, mas ainda são muitos os desafios 

que a classe feminina enfrenta no meio corporativo. “Como mulher, vejo que o nosso desafio é muito maior já 
que temos que nos provar o tempo todo. Temos que fazer três vezes mais para conseguir nos sobressairmos em 
um ambiente majoritariamente ocupado por homens, como é o caso da advocacia”, acrescenta Isadora. 

► Advogada Bianca Dias de Andrade. 

No entanto, é justamente em meio às di-
ficuldades que surgem novos líderes e opor-
tunidades. “Enfrentei desafios no início da 
minha carreira, ainda era jovem e com pouca 
experiência, mas o escritório viu potencial 
em mim e isso fez com que eu crescesse pro-
fissionalmente. Essa é a principal dica que 
dou para outras mulheres: agarrem as opor-
tunidades e acreditem no seu potencial”, 
pontua a coordenadora da área Relações de 
Trabalho e Consumo no escritório, Bianca 
Dias de Andrade.

Enfrentando os problemas é que as mulhe-
res conseguem mostrar suas competências, 
como a valorização do trabalho em equipe, 
a sensibilidade em relação aos outros, a ca-
pacidade do pensamento múltiplo e a reali-
zação de multitarefas. “A dica que dou para 
as mulheres que estão começando é que bus-
quem contribuir para os espaços onde transi-
tarem com o seu jeito de ser e de pensar ge-
nuínos, evitando ‘copiar’ os homens apenas 
por medo da rejeição.

(FOTO: DIVULGAÇÃO). 
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► Advogada Ana Flávia Patrus. 

Penso que o que temos de genuíno é o que 
temos de mais rico para oferecer ao mundo, 
por mais diferente e incômodo que possa 
ser”, acrescenta Ana Flávia Patrus a especia-
lista da área Infraestrutura e Contratos Pú-
blicos na Andrade Silva Advogados.

(FOTO: DIVULGAÇÃO). 
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TRABALHO

Arrimo de família, mulheres 
tomam a frente em busca de 

rendas alternativas
Segundo pesquisa, mão de obra feminina representa 70% 

dos trabalhadores freelancers do Brasil. Protagonismo 
avança também no mercado de investimentos

ANA BORGES – ASCOM 
(COMPLIANCE COMUNICAÇÃO)

contato@compliancecomunicacao.com.br

A taxa de desem-
prego atinge 
mais mulheres 

que homens, mas elas são 
cada vez mais relevantes 
como arrimo de família e 
buscam alternativas para 
compor a renda e tentar 
manter o padrão de vida. 
Segundo a Pesquisa Na-
cional de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) de 
2021, do IBGE, a taxa 
de desocupação está em 
11,1%, sendo entre os ho-
mens de 9% e dentre as 
mulheres 13,9%. Apesar 
de ganharem menos que os 
homens, na média, dados 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) demonstram que quase metade dos lares brasileiros são sustentados 
por mulheres.

A médica de 23 anos, Isabela Soares, está entre as mulheres que vivem esta realidade. Mãe solteira, com uma filha, 
Mirella, hoje com 8 anos de idade, ela se formou ao final de 2021 e, antes de receber o diploma, enfrentou o desafio de 
precisar arcar sozinha com as despesas da casa. “Embora a UFBA seja pública e gratuita, o curso era por tempo integral e 
eu precisava de uma renda, pois tinha outros compromissos, contas para pagar e minha própria filha para criar”, conta. 

Sua saída foi estudar e começar a operar na Bolsa de Valores através da mesa proprietária Axia Investing, que treina e 
contrata profissionais para atuar no day trade. “Com o dinheiro que ganhei ao longo desse tempo eu consegui pagar os R$ 
12 mil da minha formatura e manter minha casa. Moro com minha mãe, que no ano passado ficou desempregada por causa 
da pandemia. Então, fazer day trade foi algo muito bom para mim”, diz. Ela lembra que os ganhos não são fixos. “Às vezes 
eu tiro mais e às vezes menos. Assim, o valor mensal é relativo. Em média eu garanto uma renda entre R$ 2 mil e R$ 3 mil 
por mês, mas já aconteceu de eu obter resultado negativo e não receber nada”, ressalta.

Em segmentos voltados a serviços, uma modalidade que cresceu nos últimos anos e também tem protagonismo feminino 
é o freelancer. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade da população empregada no Brasil faz algum tipo de bico 
para complementar a renda, enquanto um levantamento feito pela Closeer, startup que conecta profissionais às empresas 
que querem contratar um serviço, mostrou que 70% da mão de obra freelancer é formada por mulheres. 

Muitas, porém, têm os freelas como única fonte de sustento. Caso da assistente de cozinha Silvia Gama, de 48 anos. Ela 
tem mantido a família por meio do aplicativo da Closeer desde que perdeu o emprego que tinha em uma escola, onde traba-
lhou por nove anos. E garante que, dependendo do volume de vagas para freelas, os ganhos ultrapassam o que ela recebia 
no emprego formal. "A vantagem do aplicativo é poder me candidatar para vários tipos de vagas relacionadas à minha área 
e fazer uma renda maior. Como os serviços de cozinha estão sendo bastante solicitados desde o retorno dos estabelecimen-
tos, em alguns meses eu consigo ganhar mais com eles do que quando estava em um emprego fixo", revela.

(FOTO: DIVULGAÇÃO). 
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Empreendedorismo feminino: 
no Dia Internacional da Mulher, 
elas mostram ao que vieram

Negócio próprio, franquias e influenciadoras 
digitais são alguns dos casos de sucesso

LEONARDO MINARDI – ASCOM 
(MARCADO COMUNICAÇÃO)

leonardo@mercadocom.com.br

Neste dia 8 de março, terça-feira, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Uma data marcante na 
luta delas, que são a maior parte da população mundial, e estão na vida de cada um de nós. Neste dia, 
muita gente foca em flores e outros bens materiais para presenteá-las, mas esquecem do maior presen-

te que pode ser dado: respeito.
Em uma sociedade onde os cargos de poder são majoritariamente masculinos, as mulheres vêm buscando di-

minuir essa diferença fazendo algo que elas fazem muito bem: empreender. No Brasil, segundo dados da Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), as mulheres constituem cerca de 50% dos empreendedores, número esse que 
é ainda maior na área de saúde e beleza, e na artística.

Atualmente, muitas profissionais estão focando em si mesmas, abrindo seu próprio negócio ou usando as redes 
sociais como instrumento político de empoderamento e sucesso. Foi o que aconteceu com a ginecologista Mi-
chelly Motta, que largou a estabilidade do emprego público e decidiu abrir seu próprio consultório, impulsionada 
pelo sucesso das redes.

- Depois que eu comecei a produzir conteúdo para as redes 
sociais, percebi como eu impactava positivamente na vida de 
outras mulheres, então decidi sair do meu emprego público e 
abrir meu consultório. Hoje vejo que foi a melhor decisão da 
minha vida – conta a médica.

Para Michelly, o crescimento do empreendedorismo feminino 
está relacionado a ascensão das redes sociais, por sua capacida-
de democrática de atingir a todos, sendo fundamental no comba-
te ao preconceito e machismo.

- Invistam nas redes sociais, bastante. Mostrar sua essência, 
sem vergonha de medo ou julgamentos. Para cada crítica, have-
rá pessoas que sentem sua dor e te entendem – ressalta.

Abrir um consultório próprio se tornou comum entre as mu-
lheres da área, porém elas não se contentaram apenas com um 
espaço de trabalho próprio, e decidiram se tornar franqueadoras. 
Essa é a história da ortodontista Jozyane Mazzei. Após anos tra-
balhando pra terceiros, abriu seu próprio consultório, mas deci-
diu que queria mais, queria se tornar uma empresária, e conse-
guiu.

- Empreender é governar para mim mesma, e foi isso que 
fiz. Junto com minha sócia, abrimos uma franquia da Orthopri-
de (famosa rede de consultórios odontológicos), e o sucesso foi 
tanto que, em menos de um ano, já estamos na segunda unidade 
– salienta.

► Ginecologista Michelly Motta. 

(FOTO: MARLON FALCÃO).
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A decisão de se tornar franqueadora não foi à toa. Além de ter o próprio negócio, ela pode ajudar outras mulheres 
oferecendo emprego e suporte, prática comum em suas franquias.

- Eu busco dar preferência a mulheres, ter essa geração de emprego feminino, até como uma forma de romper 
barreiras e inspirar. É escolher pessoas para sonhar comigo – exalta Jozyane.

O Brasil ainda é um país onde empreender é 
um desafio, e a receita de sucesso está ligada a 
inovação. Foi pensando nisso que a fonoaudiólo-
ga Luciana Oliveira decidiu abrir a Lume, um es-
paço inovador que mescla as técnicas fonoaudio-
lógicas com aulas de canto. Luciana foi pioneira 
em unir as duas técnicas num mesmo espaço.

- Nós estamos acostumadas a ouvir o termo 
“homem de negócios”, mas quando uma mulher 
faz o mesmo é chamada de guerreira, batalhado-
ra. Esse cenário precisa mudar, e estamos aqui 
pra isso. Lugar de mulher é onde ela quiser, então 
acredite no seu sonho, na sua força e acima de 
tudo, na coletividade feminina – aponta.

O negócio surgiu em plena pandemia, e mes-
mo assim conseguiu não apenas se manter, mas 
prosperar. Luciana fala que não basta apenas 
construir um negócio ou marca forte, mas que é preciso focar no quesito mais importante de todos: o lado humano.

- O meu objetivo como fundadora e diretora da Lume é trazer, acima de tudo, uma visão global e humanista da 
voz, um elemento fundamental não apenas no lado profissional, mas em questões como autoestima e sororidade. É 
mostrar a todos, em especial as mulheres, que temos voz, e seremos ouvidas! – exclama.

►Fonoaudióloga 
Luciana Oliveira.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

E se engana quem acha que precisa de muito 
para empreender e crescer na vida. A piauiense 
Thaisa Costa é um exemplo de como a dedicação 
faz a diferença. A jovem começou cedo como 
maquiadora, e decidiu focar seu trabalho nas re-
des sociais, com tutoriais e maquiagem alternati-
vas. Com o rápido crescimento lançou o projeto 
Maquiagem Independente, que já está com mais 
de 13 mil alunos, em sua segunda edição.

- Eu tive que sair do meu estúdio, pois era pe-
queno e não dava conta de alcançar a todos, e foi 
na internet que pude mostrar mais de mim pras 
pessoas. A maquiagem está sim relacionada a be-
leza, mas é maior do que isso. É empoderamento 
– anota.

A maquiadora possui mais de meio milhão de 
seguidores nas redes sociais, sendo seu público 

composto majoritariamente por mulheres. Apesar disso, conta que não está impune de um machismo institucionali-
zado.

- Uma vez me falaram que eu não deveria usar batom vermelho, pois seria muito sensual e daria uma impressão 
errada. Esse tipo de pensamento é um absurdo. Por isso que eu digo, se maquiar é um ato de resistência – define.

E pra quem acha que o empreendedorismo feminino está restrito ao país, a dançarina Lua Cazul nos mostra o 
contrário. Criadora da cia de dança House of Cazul, a artista produziu espetáculos e workshops internacionais, na 
Colômbia e em Shangai. Atualmente na china, ela se uniu com outras mulheres e começou uma nova empreitada, a 
Foxxy Motion, que tem como foco criar e produzir performances artísticas representativas.

►Maquiadora 
Thaisa Costa. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).
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- Quando comecei na carreira artística, ficou nítido que eu 
precisaria criar, produzir e executar meus próprios projetos 
para me sentir completa. Levar toda essa experiência para um 
país como a china, tão diferente culturalmente, foi algo desa-
fiador. E o que eu mais levo dessa experiência é que o sucesso 
veio porque sempre apoiamos umas às outras – cita.

A dançarina ainda comenta sobre as diversas situações des-
confortáveis que passou, tanto no Brasil quanto na china, e que 
nunca baixou a cabeça ou se calou.

- Infelizmente vivemos em uma sociedade que ainda não 
reconhece o valor feminino. Uma sociedade que teme uma 
mulher que demonstra atitude e opinião. Quanto mais nos 
atentarmos a essas situações, melhor conseguimos nos apoiar 
e reverter esse ciclo.

As mulheres são independentes, empreendedoras e pode-
rosas. Valorizem-nas, pois não são apenas mães e filhas. São 
médicas, artistas, empresárias, influenciadoras. Estes foram al-
guns casos de sucesso, de mulheres que superaram as adversi-
dades e construíram seu nome. Elas não querem só flores, elas 
querem o mundo.

Para saber mais sobre a vida destas mulheres incríveis;
 
Michelly Motta, acesse https://linktr.ee/michellymotta
Jozyane Mazzei, acesse https://www.instagram.com/dra.jozyanemazzei/
Luciana Oliveira, acesse https://www.lumevoz.com/
Thaísa Costa, acesse https://www.instagram.com/thaisacosta/
Lua Cazul, acesse https://linktr.ee/luacazulmilan
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SANEAMENTO BÁSICO

Planalto já tem prazo para 
começar Projeto Executivo de 

esgotamento sanitário
JOANA D’ARCK CUNHA SANTOS – 

COMUNICAÇÃO WZ
darcksantos@gmail.com

Dentro de dez dias sairá a Ordem de Serviço da Embasa [Empresa Baiana de Águas e Saneamento] para 
iniciar a elaboração do Projeto Executivo de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 
de Planalto. A boa notícia do atendimento deste antigo pleito do município foi obtida pelo prefeito do 

município, Cloves Andrade (PT), que esteve acompanhado do deputado estadual Zé Raimundo (PT) na sede da 
autarquia, em Salvador, nesta última terça-feira (8).

A empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água e saneamento do Estado já fez a contratação de 
empresa responsável – a Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda - para fazer o Projeto Executivo do Sistema 
de Esgotamento Sanitário, que absorverá recursos da ordem de R$ 1 milhão 200 mil. Agora é só aguardar a Ordem 
de Serviço para deflagrar o processo de elaboração do Sistema de Esgotamento Sanitário, importante demanda so-
licitada pelo prefeito Cloves Andrade e os deputados Zé Raimundo (estadual) e Waldenor Pereira (federal). Antes, 
eles haviam apoiado a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, concluído e aprovado 
pela Câmara Municipal desde 2015, necessário para a realização do Projeto Executivo.

O prefeito Cloves Andrade destaca que esta é uma iniciativa de extrema importância para os planaltenses: “É 
um marco histórico para o município, uma vez que já temos o Plano e agora teremos o Projeto Executivo, requi-
sitos necessários para conseguirmos a construção do esgotamento sanitário. O governador Rui Costa, inclusive, 
assumiu o compromisso de, quando o Projeto estiver pronto, voltar a Planalto para assinar Ordem de Licitação da 
obra que vai causar impactos positivos na saúde da população e no desenvolvimento social e econômico do nosso 
município”.

O prefeito ressaltou que a elaboração do Projeto Executivo foi um compromisso assumido pelo governador, 
quando da sua visita a Planalto, em 16 de dezembro ano passado, em resposta ao pleito apresentado por ele e os 
deputados Waldenor Pereira e Zé Raimundo. 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER: SOMOS TODAS 
'MULHER MARAVILHA'

Segundo o site Deadline, o filme ‘Mulher Maravilha’ entrou para a seleta lista dos 19 longas que alcan-
çaram a marca de U$ 400 milhões entre EUA e Canadá.

A super-heroína que tem características como cada uma de nós, salvo às que transcendem a realida-
de. Mas, o que ela, de fato, tem?

Vamos analisar algumas para tentar entender:
CURIOSIDADE – Todos os dias temos oportunidades de permanecermos onde estamos ou nos tornarmos 

curiosas e poder nos desenvolver muito mais.
TEIMOSIA – Tenha um objetivo e não aceite os NÃOS do caminho como obstáculos. Eles devem ser des-

prezíveis perante suas intenções.
DESTEMIDA – Uma das maiores queixas que recebo todos os dias e que se agrava com a idade é o medo. 

Ele é a criança indefesa dentro de nós. Existem ferramentas poderosas para afastar este sentimento que nos 
impede de seguir em frente e nos imobiliza.

DESAFIOS – Nada como um bom desafio. Desperta nossa adrenalina e nos faz desbravar caminhos indo 
muito além do que imaginávamos ir.

HORA DE TRANSAR – Quem deve saber e sentir a hora certa de transar é seu corpo e sua mente, ninguém 
mais.

INTUIÇÃO – Uma das maiores dádivas femininas. Aprenda a desenvolvê-la e perceba onde está o seu poder.
ACREDITAR EM VOCÊ MESMA – O grande segredo para que isto aconteça é: Se conhecer, se entender e 

só assim poder se amar incondicionalmente.
Perceba que esta grande mulher já existe. O que você precisa é se olhar no espelho e encontrá-la todos os 

dias, dentro de você.

POR MARGARETH SIGNORELLI

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.
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EDUCAÇÃO

Para educadores, desenvolver 
inteligência emocional dos alunos é 
tão importante quanto alfabetizar

Cada vez mais valorizada na vida adulta, a formação holística 
ganha espaço desde o jardim de infância, estimulando a 

resiliência, empatia e outras competências socioemocionais a 
partir dos primeiros passos

Estabilidade emocional desde a infância

SÃO PAULO, 07 MARÇO DE 2022 – 

Autonomia, confiança e autoestima são algumas das competências cada vez mais exigidas na vida adulta e no mercado 
de trabalho, principalmente de candidatos a cargos de liderança. O que poucos sabem é que essas habilidades come-
çam a ser desenvolvidas muito cedo, logo na primeira infância, período que vai desde o nascimento até os seis anos de 

idade, quando ocorre o maior desenvolvimento cerebral. De olho nisso, Escolas adotam a Educação Socioemocional por meio 
de programas e soluções educacionais capazes de estimular as habilidades cada vez mais cedo.

A Escola de Método Natural, Arvense, localizada em Brasília, incorporou ao seu sistema educacional e de comunicação o 
programa socioemocial A+ Humano, oferecido pela Plataforma A+ (https://www.plataformaamais.com.br/), hub de soluções 
que reúne ferramentas de gestão, de aprendizagem, de comunicação e de conteúdo — da Educação Básica ao Ensino Superior. 
Criado em parceria com a Educa 21, por Rossandro Klinjey, o A+ Humano reúne uma série de recursos para aplicação em sala 
de aula, que auxiliam na construção da educação socioemocional das crianças. Além disso, o programa também conta com con-
teúdo exclusivo para pais e professores por meio de uma Escola de educação parental e para educadores, além de uma trilha de 
material de apoio complementar.

“O cuidado com a formação holística faz parte da nossa missão. Além da aprendizagem curricular, os alunos precisam apren-
der a perceber e gerenciar seus sentimentos, a fim de que possam se conhecer e criar conexões positivas e empáticas com o ou-
tro”, afirma Daniel Ramos, Mestre em Educação para a saúde e embaixador do projeto no Colégio Arvense. Segundo Daniel, é 
neste período que as crianças são amplamente impactadas pelo ambiente e pelas pessoas ao seu redor. É nessa fase também que 
elas constroem as bases para convivência social, aprendem a se comunicar, a seguir regras, a lidar com a frustração, a reconhecer 
os seus sentimentos e a criar empatia pelos outros, daí a importância de trabalhar, com intensidade, tais competências.

“Depois do ambiente familiar, a escola é o local mais importante para as crianças porque é onde constroem boa parte das 
relações sociais e, consequentemente, vivenciam as mais diversas sensações. Por isso, contar com uma equipe escolar bem 
preparada é primordial para que as crianças consigam construir habilidades socioemocionais que as ajudem a desenvolver o 
autocontrole, autonomia, resiliência, solidariedade e empatia”, explica Alexandre Sayão, CEO da Plataforma A+ que hoje está 
presente em mais de 360 instituições da educação básica ao ensino superior e reúne mais de 350 mil alunos em todo o país.

“Os diretores das instituições de ensino entendem a importância do cuidado com a saúde mental das crianças e dos adoles-
centes, especialmente após esses últimos dois anos. Por isso, desenvolvemos o A+ Humano, solução que abrange toda a comu-
nidade escolar (gestores, professores, funcionários, alunos e famílias), pois entendemos que, para dar suporte para a criança é 
fundamental que toda rede de apoio esteja envolvida”, completa.

Segundo estudo elaborado por Travis Bradberry e Jean Greaves, publicado no livro “Inteligência Emocional 2.0”, da Talent-
Smart, mais da metade do desempenho profissional é impactada pela inteligência emocional. Aqueles com melhor performance, 
coincidentemente, possuíam a habilidade melhor desenvolvida e apresentavam maior ganho financeiro.

Para o psicólogo Rossandro Klinjey, embaixador e co-fundador da Educa 21, esse cenário é natural, pois quando há estabi-
lidade emocional, a tomada de decisões conscientes se torna mais fácil e isso auxilia na resolução de problemas complexos e 
também no enfrentamento de desafios propostos pela vida. “A educação socioemocional proporciona um aprendizado que vai 
além da prova, porque o teste real acontece na vida. A verdadeira educação precisa ir além da sala de aula e todos precisam estar 
comprometidos com o desenvolvimento desses jovens cidadãos”, reforça o psicólogo.

Com o mundo cada vez mais conectado, o programa também ensina o aluno a usar a internet de uma forma mais segura e 
consciente. Por meio das aulas do Letramento Digital, o estudante aprende a aproveitar o ambiente digital de forma crítica e 
positiva.
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EDUCAÇÃO

Aprovado em Medicina, ex-estudante 
caculeense de Escola Pública é 

recebido por secretário da Educação

SECOM/GOVBA
comunicacao-governodabahia@secom.ba.gov.br

► Caculeense Sandro Nascimento com o secretário de Estado da Educação Bahia, 
Jerônimo Rodrigues.

(FOTO: CLAUDIONOR JR/SECBA).

Filho de lavrador, Sandro Nascimento, 20 anos, é o mais novo aprovado para o curso de Medicina da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA). A história do ex-aluno da rede pública de ensino estadual viralizou 
na internet e rendeu homenagens a toda família durante encontro com o secretário da Educação, Jerôni-

mo Rodrigues, na segunda-feira (7).
O futuro médico, sua mãe Luciana Nascimento, seu pai João Batista e o irmão Henrique foram recebidos na 

Secretaria da Educação (SEC), em uma homenagem a Sandro pela conquista da vaga no curso mais concorrido da 
UFBA. Na ocasião, o secretário destacou o quanto a história do estudante sensibiliza a todos da equipe da pasta, 
para continuar sua missão e compromisso com uma educação pública de qualidade.
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► Caculeense Sandro Nascimento com o secretário de Estado da Educação Bahia, 
Jerônimo Rodrigues, e o pai João Batista. 

(FOTO: CLAUDIONOR JR/SECBA).

“Quando um estudante nosso ingressa em uma Universidade como a UFBA é um forte indicador de que a Es-
cola Pública tem validade e de que os professores e professoras têm responsabilidade nesse resultado, juntamente 
a um Governo que tem o compromisso de investir na Educação”, sinalizou Rodrigues. O secretário aproveitou 
para destacar a matrícula de 720 mil estudantes na rede pública de Ensino baiana.

Sandro concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual Norberto Fernandes, em Caculé, onde já participava dos 
projetos de extensão propostos pela Escola, como as Feiras de Ciências, para a expansão de seus conhecimentos 
e auxílio no direcionamento das suas habilidades.

Foi cuidando da avó paterna, dona Teresa, hipertensa e diabética, que Sandro, ainda adolescente, percebeu o 
quanto sua dedicação em ajudar era capaz de aliviar o sofrimento daquela senhora. Hoje, prestes a começar sua 
jornada de seis anos de estudos, o jovem diz demonstrar interesse pela Oncologia e Iniciação Científica.

“Com a medicina quero apurar minhas competências e atuar com honestidade, servindo as pessoas e contri-
buindo com a sociedade, doando meu trabalho a quem mais precisar”, declarou o calouro.

Durante o Ensino Médio, Sandro esteve em mostras científicas, e obteve destaque em diversos momentos, a 
exemplo da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) e da Feira de Ciências, Empreendedorismo e 
Inovação da Bahia (Feciba). Dentre as atividades desenvolvidas pelo estudante, um projeto de captação e uso da 
água da chuva no ambiente escolar, através de caixas feitas com garrafas PET foi apresentado na Feciba.

Desde 2018, no seu primeiro vestibular, o jovem já sabia que queria seguir na carreira de Medicina, mas não 
foi tão fácil conquistar a vaga. Em 2020, chegou perto de realizar seu sonho, foi aprovado em biologia na UFBA, 
Campus de Vitória da Conquista. Agora, em 2022, ocupará uma cadeira como estudante de Medicina, após a 
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vocação

Trajetória
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COMPORTAMENTO

► Menrupting ou 
manterrupting acontece 
quando uma mulher está 
falando e é interrompida 
por um homem. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

INTERRUPÇÃO AINDA É BARREIRA 
A SER VENCIDA POR MULHERES
Neste mês dedicado a elas, psicóloga fala sobre como 

agir quando uma mulher é interrompida por homem e 
impedida de se manifestar

DAYSE LUAN - ASCOM 
(COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS)

dayse@comunicacaosemfronteiras.com

Uma mulher está falando e é interrompida por um homem que não a deixa concluir sua fala. Não 
importa o ambiente, pode ser no trabalho, na roda de amigos e até mesmo em casa, a situação é 
conhecida e tem até nome: menrupting ou o mais conhecido, manterrupting. Uma pesquisa feita 

pela Universidade George Washington, e depois por Kieran Snyder, PhD em linguística e líder de equipes 
na Microsoft e Amazon, mostrou que mulheres não avançam em suas carreiras a partir de certo ponto se não 
aprenderem a interromper – ao menos em um ambiente de tecnologia dominado por homens.
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A psicóloga Adriane Garcia de Paula, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, explica 
que existe um processo de aprendizado social que beneficia o ser masculino e que é reforçado e normatizado 
pela sociedade, pois não há um processo de consciência dos aspectos maléficos desse aprendizado. “Não cos-
tumamos avaliar ou criticar o que nos foi entregue como aprendizado na nossa infância e juventude. Nossa 
fase adulta não é, muitas vezes, reflexiva e sim piloto automático, repetindo todos os hábitos aos quais tive-
mos acesso e não questionamos sobre sua validade, eficácia e/ou funcionalidade”.

Pela sociedade na qual estamos inseridos, muitas mulheres ainda aceitam essas situações, mas a especialis-
ta conta como entender que elas podem ter voz. “O primeiro sinal de que há algo errado é compreender que 
equalizar os processos de representatividade significa se preocupar, sim, com o tempo de fala. O segundo é 
explorar melhor os fundamentos do seu pensamento, que a impeça de perceber que ela é uma pessoa impor-
tante, de valor e que não precisa se rebaixar por situações que julga ser inferior”, detalha Adriane.

De acordo com a psicóloga, se impor perante essas situações de interrupção pode não ser o melhor cami-
nho. “Se impor nem sempre pode trazer resultados satisfatórios, mas se posicionar pode ser bastante reflexi-
vo", diz. Por isso, Adriane Garcia ressalta a melhor maneira de agir nesses momentos: “as melhores formas 
de lidar com situações constrangedoras ou desagradáveis são se posicionar, sendo firme, colocando seu senti-
mento em relação aquele processo e dizendo ao outro qual seria a melhor forma de ser assertivo”.

Além disso, a especialista salienta formas de evitar que esses maus comportamentos se perpetuem nas 
próximas gerações. “É papel dos pais ensinar a normalidade e a igualdade no tratamento dos semelhantes. 
Não se trata de uma questão de gênero e, sim, de uma questão de humanidade. Tratar o outro com respeito é 
o princípio básico para tratarmos as mazelas sociais”, ressalta Adriane Garcia.

►Psicóloga Adriane Garcia explica como as mulheres podem lidar com situações de interrupção em 
seu momento de fala.

(FOTO: ARQUIVO PESSOAL). 
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POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues é o nome mais 
forte do PT para disputar a sucessão 

estadual de 2022
LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA

lucimaralmeidajs@gmail.com

A decisão do senador da República Jaques Wagner (PT/BA) de desistir da sua pré-candidatura 
ao Governo do Estado nas eleições do próximo mês de outubro, oficializada em reunião 
do Diretório Estadual do PT, embaralhou o jogo da sucessão do governador Rui Costa dos 

Santos e, a princípio, serviu para embaralhar o jogo sucessório. 
Perplexos, petistas de alto escalão e importantes lideranças do interior do Estado depois de frus-

tradas as tentativas de demover o senador da ideia de abandonar a disputa pelo Governo do Estado, 
passaram a trabalhar nos bastidores para evitar que o Progressistas do vice-governador e secretário de 
Estado do Planejamento da Bahia João Felipe de Souza Leão, como chegou a ser especulado, indicas-
se o cabeça da chapa majoritária. 

Para evitar uma ‘rebelião interna’ e impedir que os partidos aliados (Progressistas, PCdoB e PSD), 
assumam o protagonismo na disputa e indiquem o cabeça da chapa majoritária, a direção estadual do 
PT acabou sendo obrigada a aprofundar o diálogo com os parceiros e buscar uma alternativa interna. 
Em meio às articulações, a direção da legenda sugeriu aos filiados e militantes a análise de três nomes: 
Moema Isabel Passos Gramacho (ex-deputada estadual, ex-secretária de Estado de Desenvolvimento 
Social e Combate à Pobreza da Bahia e atual prefeita de Lauro de Freitas), Luiz Carlos Caetano (ex-
-vereador e ex-prefeito de Camaçari, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e atual secretário de 
Estado de Relações Institucionais da Bahia) e Jerônimo Rodrigues Souza (ex-secretário municipal de 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).



23
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 08 e 09 de março de 2022

www.jornaldosudoeste.com

Desenvolvimento Econômico de Aiquara; ex-Secretário Executivo Adjunto do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, ex-Secretário Nacional de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, ex-Secretário Executivo do Programa Proterritórios/Cumbre Ibero Americana e 
Assessor Especial do Ministro do Desenvolvimento Agrário; ex-Assessor Especial da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia e ex-Assessor Especial da Secretaria de Estado 
do Planejamento da Bahia; ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia e atualmente 
titular da Secretaria de Estado da Educação da Bahia).

Desde então, lideranças que ainda insistiam na possibilidade do senador Jaques Wagner rever o 
posicionamento e retomar a disposição de assumir a pré-candidatura, passaram a debater qual seria 
o melhor nome para representar a aliança que está governando a Bahia por dezesseis anos. E, con-
siderando o perfil dos nomes apontados pela Direção da legenda, a tendência é que as lideranças e a 
militância façam a opção pela pré-candidatura do atual secretário de Estado da Educação da Bahia, 
Jerônimo Rodrigues Souza.

Conta a favor do secretário, segundo lideranças petistas ouvidas pelo JS, sob reserva, a experiência 
na gestão pública, a baixa rejeição e, principalmente, o excepcional trabalho que vem desenvolven-
do à frente da Secretaria de Estado da Educação da Bahia, priorizando o diálogo com educadores e 
educandos, além, evidentemente, do programa de revitalização de Escolas e da construção de novas 
Escolas Estaduais de Tempo Integral.

O projeto (Escolas Estaduais de Tempo Integral), que já está sendo efetivado em diversos municí-
pios do interior do Estado, tem sido determinante para que o secretário venha conquistando apoios no 
partido.

Além da discrição com que tem conduzido as ações da pasta e os projetos que prometem revolu-
cionar a Educação na Bahia, visando, principalmente, alavancar os indicadores e consolidar  Estado 
como modelo no setor educacional, Jerônimo Rodrigues tem a seu favor a forma como conduz o di-
álogo com os diferentes atores da cena política, procurando atender a todas as correntes governistas 
e oposicionistas, de forma a assegurar que as ações das Secretarias de Estado da Educação da Bahia 
contemplem à população baiana como um todo, sem distinções. Além, evidentemente, de ser um nome 
não só conhecido em todo o Estado, como conhece praticamente todos os 417 municípios baianos.

Um líder petista da região, sob reserva, reforçou a importância do PT e aliados se manterem uni-
dos e buscar consensualmente a formação da chapa majoritária, dialogando com todas as lideranças 
e militância do Estado. “Entendo e tenho notado que a maioria dos membros do PT entendem que o 
candidato para disputa da sucessão do governador Rui Costa deva ter um perfil técnico e se mantenha 
disposto ao diálogo. Por isso, temos notado o crescimento do nome do secretário da Educação. Jerô-
nimo é um nome capaz de dar continuidade à mudança que a Bahia vem experimentando nos últimos 
dezesseis anos. É leal ao projeto do PT, tem demonstrado uma grande capacidade para dialogar, prin-
cipalmente com a juventude, e realiza um trabalho que está mudando o perfil da Educação na Bahia”, 
apontou.

A expectativa da militância é que o governador Rui Costa, que naturalmente vai conduzir o proces-
so, encomende uma pesquisa para fundamentar a escolha do nome que vai representar o PT na suces-
são estadual. E, por ser mais conhecido em todo o Estado, o nome do secretário Jerônimo Rodrigues 
deverá ser oficializado para disputa do Governo nas eleições previstas para o próximo mês de outubro.



24
JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com
Brumado, 08 e 09 de março de 2022

www.jornaldosudoeste.com

ECONOMIA

Vitória da Conquista: 
Evento discute força do 
empreendedorismo feminino entre 
artesãs da Economia Solidária

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

► Evento reúne artesãs de seis grupos de artesanato da Economia Solidária.
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“Quando empreendemos em rede, de forma colaborativa, conseguimos ir mais longe”. Essa foi a mensagem deixada pela 
gestora da Sala da Mulher Empreendedora, Efigênia Ferreira, na tarde de ontem (8), para cerca de 50 mulheres que participam 
de seis grupos de artesanato ligados ao segmento de Economia Solidária da cidade, durante o evento intitulado “Café com Arte 
e Empreendedorismo Feminino”.

“A nossa proposta, com essa ação, foi construir 
juntas uma ponte de fortalecimento do empreende-
dorismo feminino, de forma leve e descontraída. 
Trouxemos um momento de descontração e de inte-
ração para elas, mostrando a força de mulheres que 
colaboram em rede para fortalecer o empreendedo-
rismo”, reforçou Efigênia.

► Efigênia Ferreira.
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A atividade, realizada no Centro Cultural Glau-
ber Rocha, onde as empreendedoras atuam comer-
cializando seus produtos, foi marcada por atividades 
lúdicas e a exposição desses materiais, como blusas 
de crochê, licores, bolsas, entre outros. “Essa troca 
aqui, entre as empreendedoras, é muito importante 
para fortalecer o segmento da Economia Solidária 
na cidade”, comentou o coordenador da área, Jadiel 
da Silva.

► Artesãs participam de 
momento lúdico. 

Há 16 anos, empreendendo na área do artesana-
to, com a produção de material esportivo, como lu-
vas de boxe e caneleiras, Núbia Correia enalteceu 
a oportunidade de compartilhar conhecimento com 
outras artesãs. “Um momento como esse, num dia 
tão especial, é de parabenizarmos. Pois, podemos 
trocar conhecimento, ver novas técnicas que podem 
ser incorporadas ao nosso trabalho”, avaliou Núbia, 
que sobrevive da venda de seus produtos no Glauber 
Rocha.

► Núbia Correia. 

Com mais de 30 anos de experiência, Ivanete de 
Oliveira, que empreende na área alimentícia, com a 
produção de geleias, doces, licores e também de bor-
dados, concordou sobre a importância de um evento 
que visa, sobretudo, incentivar a união das artesãs. 
“O empreendedorismo em si já não é fácil. Ainda 
mais, para as mulheres. Por isso, temos de estar sem-
pre participando de eventos como esse, trocando sa-
beres”.

► Ivanete de Oliveira. 
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AGRICULTURA FAMILAIR

Associação de Pequenos Produtores 
Familiares de Brumado é contemplada 

com Trator Agrícola e Implementos 
DA REDAÇÃO

redacao@jornaldosudoeste.com

Equipar as Associações Comunitárias de Pequenos Produtores Rurais de municípios do interior do Estado 
com equipamentos apropriados para o preparo e a aragem da terra, a limpeza de aguadas e pequenos re-
paros em estradas vicinais, com objetivo de garantir condições para o aumento da produção e melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores familiares. É com esse propósito que o Governo do Estado, através da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia, por meio do Programa ‘Parceria Mais Forte: Juntos vamos alimen-
tar a Bahia’, entregou na segunda-feira, 7, em ato realizado no Parque de Exposições de Salvador, 46 Tratores com 
implementos agrícolas, para Associações de pequenos Produtores Familiares do interior baiano.

Entre os beneficiários, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Fazenda Espinheiro, em 
Brumado, que contou com a efetiva participação do ex e atual suplente de vereador e Assessor Técnico na Funda-
ção Luiz Eduardo Magalhães - Centro de Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública – (FLEM), 
Agno Meira Santos (Podemos).

Mesmo sem mandato eletivo, Agno Meira tem mantido o trabalho em favor do homem do campo, sua base 
eleitoral, encaminhando pleitos e buscando viabilizar junto aos Governo do Estado, investimentos e obras para 
assegurar o atendimento às demandas dos trabalhadores e trabalhadoras da zona rural, além das comunidades mais 
vulneráveis da sede municipal. 

► Agno Meira acompanhou a entrega 
das chaves do Trator e Implementos 
Agrícolas, pelo governador Rui Costa, 
à presidente e ao vice-presidente da 
Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais da Comunidade Fazenda Espinheiro 
respectivamente Belanice Rosa da 
Assunção Rocha e Claudenor de Souza 
Bittencourt.
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Defensor intransigente da agricultura familiar, Agno Meira esteve na segunda-feira, 7, em Salvador, acompa-
nhando a presidente e o vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Fazenda 
Espinheiro respectivamente Belanice Rosa da Assunção Rocha e Claudenor de Souza Bittencourt, para recebimen-
to do Trator Agrícola com equipamentos (Arado, Carreta e Roçadeira Hidráulica), um investimento de quase R$ 
97 mil.  

Na oportunidade, Agno Meira destacou a importância dos equipamentos para fomentar a produção agrícola da 
comunidade, aproveitando ainda para agradecer o apoio que recebeu da senadora da República Lídice da Mata e 
Souza (PSB/BA) e do deputado estadual Ângelo Mário Cerqueira de Almeida (PSB), que destinaram emendas ao 
Orçamento Geral do Estado que possibilitaram a inclusão da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Co-
munidade Fazenda Espinheiro como beneficiária da ação do Governo Rui Costa.

Ao JS, Agno Meira apontou a importância do trabalho que desenvolve em favor dos pequenos agricultores fa-
miliares de Brumado, mesmo sem um mandato eletivo. Reforçou que o fato de conhecer a realidade do homem do 
campo brumadense tem sido determinante para que continue, ainda que sem mandato eletivo, buscando junto ao 
Governo do Estado, diretamente ou através de parlamentares – citou nominalmente a senadora da República Lídice 
da Mata e Souza(PSB/BA) e o deputado estadual Ângelo Mário Cerqueira de Almeida (PSB) – o direcionamento 
de políticas públicas, investimentos e obras que assegurem o aumento da produção e, por consequência, a geração 
de empregos e renda e a melhoria da qualidade de vida.

“Sabemos da importância desse maquinário para a agricultura familiar de nossos municípios e estamos felizes 
em poder ter participado da iniciativa do Governo Rui Costa em proporcionar essa estrutura à Associação dos Pe-
quenos Produtores Rurais da Comunidade Fazenda Espinheiro, contando com o apoio incondicional da senadora 
Lídice da Mata e do deputado estadual Ângelo Almeida”, pontuou, acrescentando que os equipamentos vão garan-
tir o aumento da produção e da renda das cem famílias que serão beneficiadas diretamente com os implementos. 

A presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Fazenda Espinheiro, Belanice 
Rosa da Assunção Rocha, em nome da comunidade, agradeceu o empenho do suplente de vereador Agno Meira, 
destacando que o recebimento do Trator com os implementos agrícolas vai permitir o aumento da capacidade de 
produção. 

Segundo José Antunes, presidente de uma das associações de agricultores e pescadores beneficiadas, que conta 
com 100 famílias, a entrega do trator permite uma maior capacidade de produção: “É um equipamento que vai 
atender a toda comunidade. Agora teremos condições, inclusive, de diversificar a nossa produção. Queremos pu-
blicamente agradecer ao Agno Meira, que mesmo sem estar com mandato na Câmara Municipal, tem olhado para 
a comunidade e cumprido com os compromissos que fez na campanha eleitoral", finalizou a presidente.

►Agno Meira agradece, durante o ato no Parque de Exposições de Salvador, aos parlamentares do PSB baiano, 
senadora Lídice da Mata e deputado estadual Ângelo Almeida, por terem atendido ao seu apelo e destinado 
recursos de emendas parlamentares para beneficiar a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 
Comunidade Fazenda Espinheiro.
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GESTÃO PÚBLICA

GOVERNADOR ENTREGA EQUIPAMENTOS E 
ASSINA CONVÊNIOS PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO
SECOM/GOVBA

comunicacao-governodabahia@secom.ba.gov.br

O governador Rui Costa realizou, na manhã 
da segunda-feira (7), no Parque de Exposi-
ções em Salvador, a entrega de equipamen-

tos agrícolas e ambulâncias para diversas Prefeituras 
baianas, além de firmar 125 Convênios com 98 mu-
nicípios e assinar Ordens de Serviços para realização 
de obras de Infraestrutura Urbana, como pavimen-
tação de ruas, recuperação de praças, construção de 
Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento, 
reforma de Mercados e Estádios Municipais, cons-
trução de novas estruturas, como campos de futebol 
e ciclovias, entre outras melhorias. Rui Costa ainda 
entregou oito equipamentos para quatro consórcios 
Intermunicipais, incluindo Usinas de Asfalto. Dentre 
as cidades beneficiadas com os Convênios e Ordens 
de Serviço estão Feira de Santana, Amargosa, Barra 
do Choça, Caravelas, Andaraí, Belo Campo, Itanhém, 
Luís Eduardo Magalhães, Ubaíra, Várzea do Poço, 
Gandu, Jequié, Ubatã e Campo Alegre de Lourdes.

"Esse ato hoje é mais do que entregas e assinaturas. Representa um método de governar em parceria com prefeitos e prefeitas, tendo 
como objetivo fortalecer o ente municipal e estimular o desenvolvimento das cidades do interior. Temos muito orgulho das parcerias entre 
o Governo e os Consórcios de Saúde e de Infraestrutura espalhados pela Bahia. Nós acreditamos muito nessa ideia de descentralização e 
não temos medo de empoderar os Consórcios e os prefeitos. Desta forma, todos saem ganhando", destacou o governador.

No total, 42 veículos tipo Van irão ajudar na modernização da frota de ambulâncias no interior, num investimento que ultrapassa R$ 
8 milhões realizado através da Secretaria da Saúde (Sesab). Os municípios de Antas, Canavieiras, Ipiaú, Cachoeira, Camacã, Poções, 
Pilão Arcado, Lençóis e Santo Amaro foram alguns dos que receberam as ambulâncias.  Juntas, as Secretarias da Agricultura (Seagri), da 
Infraestrutura (Seinfra) e de Desenvolvimento Rural (SDR) entregaram 46 tratores com implementos agrícolas, um micro trator e cinco 
retroescavadeiras. Fizeram parte do grupo de beneficiados com os equipamentos as cidades de Eunápolis, Itamaraju, Medeiros Neto, Bel-
monte, Porto Seguro, Ibicuí, Itapetinga, Brejões, Itacaré, entre outras.

"Estamos fazendo uma verdadeira revolução na agricultura da Bahia, em especial na agricultura familiar. Não tenho dúvidas de que a 
produção e a produtividade irão aumentar cada vez mais, com a participação efetiva do Governo do Estado, em parceria com os municí-
pios, Associações de Produtores e Consórcios. Somente no mês de janeiro deste ano, a Seagri adquiriu 68 máquinas pesadas, num inves-
timento em torno de R$ 46 milhões. Os equipamentos já estão à disposição dos Consórcios, melhorando as nossas estradas e, sobretudo, 
o transporte dos produtos agrícolas para os centros comerciais", ressaltou o secretário estadual da Agricultura, João Carlos Oliveira.

Mara Rios, prefeita de Muquém do São Francisco, um dos municípios beneficiados na agenda desta segunda-feira, falou sobre o novo 
convênio firmado com o Governo do Estado. "Estou muito grata por receber esse apoio. O convênio foi realizado para o Distrito de Javi, 
que cresceu muito nos últimos anos e a gestão não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. Com a parceria, o Distrito foi contem-
plado com a pavimentação de ruas e drenagem, num momento bastante oportuno, graças ao olhar sensível do governador, que tem ajuda-
do os municípios do interior. Além disso, recebemos um trator para fortalecer projetos rurais da nossa cidade".

► O prefeito de Barra do Choça, 
Oberdam Rocha Dias (Progressistas) 
assinou Convênio com O Governo do 

Estado para construção de 23 Unidades 
Habitacionais para famílias em situação de 

vulnerabilidade social de Barra do Choça.

(FOTO: MANU DIAS/GOVBA).


