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Os homens 
também 
fazem esse 
trabalho, 
mas com 
uma 
participação 
ainda pouco 
expressiva

POR CYNARA MONTEIRO MARIANO 

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.

(*) CYNARA MONTEIRO MARIANO - ADVOGADA, 
PROFESSORA DA UFC E AUTORA DO LIVRO “O PAI DE 

CARLINHOS: UMA HISTÓRIA SOBRE ECONOMIA DO 
CUIDADO E PATERNIDADE ATIVA”.

A IMPORTÂNCIA DO CHAMADO À 
PATERNIDADE ATIVA

Por ocasião das comemorações ainda relativas ao Dia Internacional das Mulhe-
res, realizadas em março, é importante destacar, para além da celebração das 
conquistas, que os desafios que perduram no tocante à igualdade não se encon-

tram superados com as sucessivas ondas do feminismo.

Isso pode fazer crer que as demandas devem se voltar apenas às questões relacionadas 
à esfera pública, como a cobrança de políticas públicas destinadas a corrigir os desní-
veis salariais, a ocupação desigual das vagas de gestão e decisão nas corporações ou a 
participação feminina na política ainda tímida.

A primeira onda do feminismo, de fins do século XIX e início do século XX, nos fez rom-
per as barreiras do ambiente doméstico e dos cuidados com o lar e com os filhos, ao 
qual éramos confinadas no passado, para ganhar o espaço público e nossas liberdades 
políticas, evoluindo depois para a conquista de direitos sociais e econômicos. Duplica-
mos ou triplicamos a nossa jornada de vida, vendo-nos obrigadas ao exercício constan-
te, dolorido e exaustivo do equilíbrio entre as esferas pública e privada.

Ao contrário do que muitos podem pensar, esse não foi o preço da liberdade. Esse foi o 
resultado de uma revolução que se fez incompleta, sem que os homens abdicassem ou 
fossem forçados a renunciar aos seus privilégios, permanecendo ausentes dos cuidados 
com a família.

Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada do IPEA (2019), 
nós, mulheres, gastamos em média mais de 61 horas por semana em trabalhos não re-
munerados no Brasil, voltados aos cuidados com os filhos e com familiares idosos ou 
doentes.

Por sua vez, conforme o Relatório “Os afazeres domésticos contam” do IBGE (2019), 
esse trabalho não remunerado com os cuidados corresponde a 11% do PIB, o que supera 
qualquer indústria e significa o dobro que todo o setor agropecuário produz no país.

Os homens também fazem esse trabalho, mas com uma participação ainda pouco ex-
pressiva, quando comparada à participação das mulheres. A ausência masculina nos 
cuidados, além de ser fruto de uma reprodução secular da divisão sexual do trabalho 
doméstico, provoca dor, sofrimento e adoecimento indistintamente em mães, filhos e nos 
próprios pais.

Portanto, precisamos revigorar nosso chamado aos homens em direção à paternidade 
ativa, dividindo conosco essa difícil arte, que combina delícias e dores, do equilíbrio 
entre as esferas pública e privada. Não superamos ainda a desigualdade dos papéis de-
sempenhados por homens e mulheres no ambiente doméstico e precisamos falar disso, 
não apenas para fins da igualdade de gênero, mas também para educar filhos, filhas e 
todes de forma saudável, aptos a desenvolverem competências socioemocionais, impres-
cindíveis em uma sociedade que cada vez mais desafia e demanda a todos.
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SAÚDE BUCAL

Alunos da rede municipal de Ensino de 
Itapetinga passam por tratamento odontológico 
através do Programa de Saúde na Escola

ASCOM/PMI
http://www.itapetinga.ba.gov.br/

Após dois anos suspenso por conta da pan-
demia de Covid-19, o Programa Saúde na 
Escola segue levando serviços e informa-

ção às comunidades escolares municipais.
Na última semana, o grupo esteve nas Escolas 

para falar sobre os cuidados com o mosquito Ae-
des Aegypt e as doenças que ele transmite como 

Dengue, Zika e Chikungunya. Agora, o grupo do 
PSE volta às Escolas para oferecer Saúde Bucal aos 
alunos.

Para concretizar a ação, a Secretaria de Educação 
adquiriu cinco mil kits contendo creme dental, es-
cova e fio dental e a Secretaria de Saúde enviou o 
Odontomóvel para as Unidades.

Na quarta-feira, 06, as atividades foram ini-
ciadas na Escola Infantil Primeiros Passos. Con-
duzida pela Odontóloga Sandra Amorim e pela 
Auxiliar em Saúde Bucal, Márcia Bispo, a pro-
gramação contou com palestras, aplicação de 
flúor, distribuição dos kits e tratamento para con-
trole da cárie.

Para a Coordenadora de Saúde Bucal do muni-
cípio, Drª Rosane Figueira Mendes, essa é uma 
parceria vitoriosa, “um trabalho de excelência 
que, além de fazer prevenção da cárie com apli-
cação do flúor, faz a parte curativa do tratamento 
e leva conhecimento às crianças”.

(FOTO: ASCOM/PMI)

O Programa Saúde na Escola tem como objeti-
vo, a formação integral dos estudantes por meio 
da Prevenção e Atenção à Saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que compro-
metem o pleno desenvolvimento de crianças e jo-
vens da rede pública de Ensino.

De acordo com o secretário de Educação, Ge-
raldo Trindade, todas as ações voltadas para o 
bem-estar da população serão prioridade. “Esta-
mos aqui para dar a nossa parcela de contribui-
ção. Precisamos conscientizar os nossos estudan-
tes da importância da prevenção e auxiliá-los na 
correção dos problemas”, afirmou o secretário.
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Confira 5 mitos e verdades 
da Lipofracionada
Apesar de existir diversos tipos de Lipo, a Fracionada 
é uma das mais indicadas por ser menos invasiva

FERNANDA RIBEIRO – ASCOM (AGÊNCIA DIGITAL TRIX)
fernanda.ribeiro@digitaltrix.com.br

A procura por Lipoaspiração  no Brasil é 
alta. Segundo a última pesquisa da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica 

(SBCP), o procedimento está na segunda coloca-
ção dentre os procedimentos mais realizados no 
país, atrás apenas de aumento e reconstrução de 
Mama. 

Uma das técnicas mais procuradas é a Lipoas-

piração  Fracionada, uma atualização da Lipoaspi-
ração comum, capaz de eliminar 100% da gordura 
localizada em áreas como abdômen, cintura, cos-
tas, coxas e braços. Apesar de existir diversos tipos 
de Lipoaspiração, a do tipo Fracionada é uma das 
mais indicadas, segundo o médico cirurgião plás-
tico há mais de 20 anos e membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Victor Cutait. 

Victor Cutait, Médico com 
Especialização em Cirurgia 

Plástica, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 

(SBCP) e Professor de Cirurgia 
Plástica da Universidade Nove 

de Julho (UniNove), pioneiro em 
lipoaspiração fracionada no Brasil.

FOTO: DIVULGAÇÃO.

A técnica possui o princípio da Lipoaspi-
ração  comum, que é basicamente aspirar a 
gordura localizada, mas, realiza a eliminação 
segmentando o procedimento em sessões.

Confira abaixo as vantagens e cinco mitos e 
verdades sobre a técnica:
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Lipofracionada é menos invasiva

Lipofracionada também diminui a flacidez

Lipofracionada é indicada apenas no abdômen

É possível fazer a Lipofracionada de uma única vez

É possível realizar a cirurgia acordado

Verdadeiro - focado em pequenas áreas do corpo, o procedimento é bem menos invasivo do que a cirur-
gia convencional. Isso porque a gordura é retirada em sessões. Desta forma, o procedimento oferece uma 
recuperação mais rápida, já que o paciente necessita de menos tempo de repouso no pós-operatório.

De acordo com o médico, a dor e inchaço também são muito menores comparados à lipo comum. Desta 
maneira, o paciente pode realizar as atividades cotidianas normalmente.

Além disso, a anestesia é local, o que diminui os riscos de complicações durante o procedimento.

Verdadeiro - através da Lipofracionada laser, uma novidade no Brasil. A técnica tem o mesmo princípio 
da Lipofracionada e o diferencial é diminuir -- por meio do laser - áreas que que possuem flacidez. 

O médico explica que o laser proporciona três benefícios: quebra a gordura, retrai a pele e aumenta o 
colágeno. Desta forma, a Lipofracionada Laser é indicada para um número muito maior de pessoas, isso 
porque é possível tratar, simultaneamente, a gordura localizada e a flacidez. 

A técnica é indicada para aqueles que possuem uma flacidez leve, podendo substituir a cirurgia de abdo-
minoplastia pela Lipofracionada laser, que é menos invasiva.

Mito - uma das regiões mais comuns é no abdômen, mas a retirada de gordura por meio da Lipofracio-
nada pode ser realizada em diversas outras regiões do corpo, como cintura, costas, coxas e braços. 

Também é possível retirar a gordura de todos os tipos corporais, inclusive de pessoas acima do peso que 
apresentem gordura localizada. “Em cada sessão pode-se retirar até 5% do volume corpóreo, respeitando a 
normativa do Conselho Federal de Medicina”, especifica o profissional. Desta forma o volume total retira-
do somando cada uma das sessões é bem maior, já a lipo convencional retira o máximo de 7%.

Mito - Na verdade, não. Diferente da lipo comum, o procedimento é realizado com anestesia local e em 
uma região corporal por vez, divididas por etapas semanais.

Além disso, a Lipofracionada permite que o procedimento seja feito em uma unidade ambulatorial.

Verdadeiro - A lipo fracionada tem diversas vantagens. Uma delas é que o paciente realiza o procedi-
mento acordado e assim o pode até pedir para que ele se movimente para melhor visualizar a área onde a 
gordura está sendo retirada, conquistando um resultado final mais assertivo, explica o profissional.

“Além do melhor resultado, os perigos de embolia, perfuração e complicações não existem justamente 
por conta de utilizar anestesia local, que mantém o paciente acordado”, finaliza o profissional.
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Como a Saúde Mental afeta o seu corpo: 
4 sinais de que você precisa descansar
Procura por aplicativos de Saúde Mental duplica; Guia da Alma 
e Gympass dão dicas de como desacelerar e cuidar da mente

GABRIELA CARDOSO  - ASCOM (FSB COMUNICAÇÃO)
gabriela.cardoso@fsb.com.br

É muito comum associarmos o tema “Saúde” à 
exercícios, exames, dores físicas, mas, nos úl-
timos anos, a Saúde Mental também deve ser 

levada em conta e este tema se tornou um pilar muito 
forte no contexto, principalmente no mundo corpora-
tivo. Para 86% dos trabalhadores ter benefícios como 
terapia online e treinamentos de habilidades emocio-
nais podem ajudar a lidar com os impactos negativos da 
pandemia, é o que mostra uma pesquisa realizada pelo 
DataFolha.

O tema Saúde Mental não abrange somente doenças 
como depressão e ansiedade, mas sim o sono, a capa-
cidade de concentração, o humor, e muito mais. Além 
da ajuda de profissionais capacitados, como psicólo-
gos e psicoterapeutas, a tecnologia também se tornou 
uma aliada na conscientização. Um dos exemplos é o 
Gympass, plataforma completa de bem-estar corporati-
vo, que viu a procura por aplicativos parceiros voltados 
para a Saúde Mental aumentar em 2.5 vezes de 2020 
para 2021.

Além de acesso a profissionais, o aplicativo também 
oferece técnicas holísticas como meditação, Yoga, The-
tahealing, entre outras. O Guia da Alma, aplicativo par-

ceiro de Saúde Mental e técnicas holísticas, notou que 
a procura por essas técnicas complementares triplicou.

Pensando nisso, Gympass e o Guia da Alma, pre-
pararam uma lista com quatro sinais de que sua mente 
precisa de um descanso e dicas de como desacelerar e 
melhorar sua saúde por inteiro.

 
- Sensação de exaustão: quando sentimos fadiga 

constante, é um sinal de que corpo e mente precisam 
descansar. Uma rotina desgastante e intensa, sem mo-
mentos de autocuidado, pode gerar esgotamento físico 
e mental, e até Burnout (síndrome do esgotamento pro-
fissional).

Para evitar esse tipo de situação: respeite seus limi-
tes, inclua pausas durante o dia e pratique atividades re-
laxantes. Uma delas pode ser a inclusão da meditação 
Mindfulness.

 
- Mau humor: a impaciência e irritabilidade tendem 

a aumentar quando estamos cansados e estressados. 
Respire fundo, o seu corpo pode estar dizendo que você 
precisa de mais tranquilidade e descanso.
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- Dificuldade de concentração: quando estamos 
cansados, a capacidade cognitiva diminui, podendo 
causar falta de foco e memória. Nesses momentos, 
muitas pessoas tendem a querer forçar a mente a pro-
duzir. Mas, na verdade, isso é improdutivo. Às vezes 
tudo que a mente precisa é de um descanso! Um respi-
ro para recarregar as baterias e voltar com tudo! Nes-
se caso, a prática da Meditação pode ser uma grande 
aliada.

 
- Tensão: nos novos modelos de trabalho remoto, 

costumamos passar muitas horas concentrados e sen-
tados - nem sempre ficamos ergonomicamente posi-
cionados. Isso pode trazer sobrecarga em regiões do 
corpo como a lombar, ombros e pescoço.

Aliado a isso, o estresse e ansiedade da rotina, tam-

bém podem causar dores e tensão no corpo. Para evitar 
esse tipo de situação: faça pausas, alongamentos e ati-
vidades físicas, como o Yoga.

Uma forma de iniciar esse processo conhecendo a 
plataforma e agendando aulas no Guia da Alma, dis-
ponível pelo Gympass, e também no Wellz, plataforma 
inovadora de Saúde Mental que combina tecnologia 
com uma metodologia clínica robusta e está disponí-
vel exclusivamente no Brasil. Para fortalecer a Plata-
forma, o Gympass anunciou recentemente a aquisição 
da startup brasileira de Saúde Mental Vitalk. Com a 
missão de tornar mais democrático o acesso à Saúde 
Emocional e Mental, a plataforma oferece um progra-
ma completo de prevenção, cuidado e treinamento. 
Procurar por especialistas é o primeiro passo!
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SAÚDE MENTAL

Secretaria Municipal de Saúde de 
Barra do Choça realiza 
Pré-Conferência de Saúde Mental

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

A Prefeitura Muni-
cipal de Barra do 
Choça, por meio 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizou na manhã da 
sexta-feira (8), uma reunião 
ampliada de Saúde Mental 
para discutir sobre a Política 
de Saúde Mental do Municí-
pio: defesa e garantia dos ser-
viços da Atenção Psicossocial 
no SUS e os desafios e forta-
lecimento dos trabalhos nessa 
área.

O encontro teve a participa-
ção dos profissionais de Saú-
de, representantes de outros 
setores do órgão municipal, o 
Conselho Municipal de Saú-
de e integrantes da sociedade 
civil. Essa reunião teve como 
objetivo elencar propostas e 
eleger delegados para repre-
sentar o município de Barra 
do Choça na Conferência Es-
tadual de Saúde que aconte-
cerá em Salvador, em junho 
deste ano.

A palestra foi conduzida 
pelo psicólogo Edgard Filipe 
Carvalho, que fez um panora-
ma da Saúde Mental no Brasil 
e relatou a importância de es-
tratégias na defesa de serviços 
públicos de qualidade, focan-
do sempre no bem-estar do in-
divíduo. 

“Hoje 18,5 milhões de 
pessoas estão acometidas do 
sofrimento psíquico, a gen-
te sabe também que a pande-
mia alavancou o número de 
pessoas acometidas com esse 
sofrimento, e nós, enquan-
to trabalhadores, militantes 
da Saúde Mental, temos esse 

dever de cumprir e fazer as 
políticas serem contempladas 
pelos munícipios", declarou o 
psicólogo.

Edgard afirmou ainda que: 
"foi um momento ímpar, em 
que todos os profissionais que 
trabalham na área da Saúde 
Mental puderam vir aqui elen-
car propostas firmes para me-
lhorar a nossa assistência ao 
cuidado em Saúde Mental.”

Para a secretária municipal 
de saúde de Barra do Choça, 
Leila Paula, esse diálogo é 
oportuno para buscar melho-
rias em todas as esferas. "Hoje 
estamos discutindo temas e 
ações voltadas para a Saúde 
Mental visando a melhoria 
a nível municipal, posterior-
mente federal e estadual. Nes-
se momento, analisamos eixos 
e novos temas com os repre-
sentantes de diversos segmen-
tos da sociedade e por meio da 
participação de todos defini-

mos os pontos de avanço para 
enviarmos essas propostas 
para a Conferência Estadual."

Já para a presidente do Con-
selho Municipal de Saúde de 
Barra do Choça, Nair Meyre 
Nolasco, eleger os represen-
tantes do município para le-
var as propostas a nível esta-
dual fortalece a rede de apoio 
e propõe mais qualidade nos 
serviços. “A pandemia trou-
xe muito sofrimento psíquico 
e houve um grande aumento 
no número de pacientes com 
problemas de Saúde Mental, 
por isso, é de fundamental im-
portância discutirmos não só a 
Saúde, mas todos os pontos de 
rede de apoio para um atendi-
mento mais completo”.

Entre as pessoas que vão 
levar o nome de Barra do 
Choça para a Conferência 
de Saúde na capital do Esta-
do, está a Assistente Social e 
Coordenadora do Centro de 

Atenção Psicossocial (Caps), 
Ana Lúcia Oliveira, que foi 
eleita delegada e fará parte 
da comitiva que vai repre-
sentar o município dando voz 
às prioridades da população. 
“Estou aqui eleita delega-
da e representante de Saúde 
Mental, vou levar as nossas 
propostas e buscar melhorias 
para nossa Saúde”

Seguindo a orientação da 
Sesab, foram eleitos 4 delega-
dos: 2 representantes dos usu-
ários, 1 técnico e 1 gestor dos 
serviços de Saúde do municí-
pio para participar da Confe-
rência Estadual em Salvador.

A secretária municipal de 
Saúde reforçou ainda a impor-
tância dessa etapa: "esse é o 
momento de definirmos ações 
e situações para melhorar a 
vida de quem faz uso dos ser-
viços e dos próprios profissio-
nais de Saúde do nosso muni-
cípio."

(FOTO: ASCOM/PMBC)



09Brumado, de 09 a 11 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

PANDEMIA/COVID-19

ASCOM/PMI
http://www.itambe.ba.gov.br/  

Município de Itambé inicia Projeto 
“Partiu!#Testagem nas Escolas”

Através do Projeto “Partiu! Testagem nas Escolas”, a Prefeitura Municipal de Itambé, através das Secreta-
rias Municipais de Saúde e de Educação, e o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde 
(Sesab), iniciaram nesta segunda-feira (11), a testagem de alunos e funcionários das Escolas Municipais.

Conforme o cronograma, no dia 11 de abril a testagem está sendo realizada na Escola Municipal Brites Ventura; 
no dia 18, Escola Batista Sinai; no dia 20, Escola El Shalom; no dia 25, Educandário Cristo Rei; e no dia 27, Unidade 
Escolar Municipal Conveniada Gilberto Viana (Escola Militarizada).

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, os estudantes de 05 a 17 anos serão 
testados mediante Termo de Autorização assinado pelos pais. O objetivo da ação é manter a identificação e monitora-
mento e, deste modo, proceder com o isolamento dos casos da Covid-19 na comunidade escolar.  Essa é a 2ª edição 
do Projeto “Partiu! #Testagem nas Escolas”. 

As amostras coletadas serão enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA). Caso haja 
resultados positivos para a Covid-19, todos os protocolos sanitários como medidas de isolamento e monitoramento 
dos estudantes ou funcionários, rastreamento e quarentena dos contactantes diretos serão feitos.

O projeto representa a garantia adicional de que as Escolas devem permanecer abertas, com segurança para toda 
a comunidade escolar. Além do rastreamento dos casos assintomáticos, a Vigilância Epidemiológica lembra que a 
vacinação, o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos são as medidas básicas para 
evitar a disseminação da Covid-19.
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Prefeitura de Poções inaugura benfeitorias 
na Escola Municipal Conveniada 
Dr. Antônio Carlos Magalhães

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

A prefeita Irenilda – Dona Nilda – Cunha 
de Magalhães (PCdoB) inaugurou ofi-
cialmente na manhã da sexta-feira (08) as 

benfeitorias realizadas na Escola Municipal Conve-
niada Dr. Antônio Carlos Magalhães, no Centro de 
Poções.

As intervenções realizadas pela Prefeitura Mu-
nicipal na Unidade, financiadas com recursos pró-
prios, incluíram, nova pintura, adequações de ba-
nheiros, cobertura (telhado e forro), pisos, portas e 
janelas, além da aquisição de equipamentos, eletro-
domésticos e eletrônicos e utensílios para cozinha.

A prefeita Irenilda – Dona Nilda – Cunha Magalhães (PCdoB) 
reforçou o compromisso da gestão com a Educação na entrega 
de melhorias na Escola Municipal Conveniada Dr. Antônio Carlos 
Magalhães. 

Em sua intervenção, na solenidade, a prefeita Irenilda 
– Dona Nilda – Cunha de Magalhães (PCdoB), apon-
tou que uma das preocupações da gestão é oferecer uma 
Educação de qualidade, diferenciada. Pontuou que ainda 
há outras Unidades da rede pública municipal de Ensino 
que precisam de melhorias em suas estruturas físicas, 
mas que o Governo Municipal está trabalhando para 
que os investimentos possam ser feitos. “A Educação é 
prioridade da gestão”, afirmou a prefeita, acrescentando 
que “investir na Educação é investir no futuro”.

Participaram do ato de entrega das melhorias na Es-
cola Municipal Conveniada Dr. Antônio Carlos Ma-
galhães, entre outras autoridades, o vice-prefeito João 
Bonfim Cardoso Cerqueira (PT), membros do primeiro 
escalão do Governo Municipal; o vereador José Mauro 
Dias Macedo (PCdoB), que representou o Legislativo 
Municipal; gestores, professores e alunos da Instituição.

(FOTOS: ASCOM/PMP).
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somente por 
volta do ano 
1500 passou-
se a pensar 
que os surdos 
deveriam ser 
educados

POR LUCAS SILVA FREIRE

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.

* LUCAS SILVA FREIRE, DE BARRA DO CHOÇA, 
ESTUDANTE DE LETRAS VERNÁCULAS NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE 

DA BAHIA. O ARTIGO FOI PRODUZIDO SOB 
A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DOUTOR 

REGINALDO SILVA NA DISCIPLINA DE POLÍTICA 
EDUCACIONAL.

“E SEU NOME É JONAS”: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
DOS SURDOS E O PAPEL DO PROFESSOR

A lei número 14.191 de 3 de agosto de 2021 altera as diretrizes e bases da educação nacional e 
prevê o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas e 
seu acesso a uma educação de qualidade por meio dos profissionais, programas e auxílios ne-

cessários. No entanto, no Brasil, essa prerrogativa ainda não é assegurada integralmente, seja por falta 
de planejamento, seja por falta da correta aplicação das políticas públicas. Em função disso, a seguir, é 
tratada a questão da cronologia do ensino para surdos e a função do docente nesse processo.
 O filme “E seu nome é Jonas” faz uma série de análises acerca do processo educacional dos surdos, tra-
zendo um paralelo à história desse grupo social. Na antiguidade, era comum haver o apagamento da his-
tória de quem apresentava alguma “estranheza”. Com os surdos não foi diferente, eles eram, inclusive, 
assassinados. Nesse período, achava-se que os surdos não tinham linguagem e, por isso, não pensavam.
 De maneira similar, no filme, o personagem Jonas é diagnosticado como retardado, sendo que, na ver-
dade, é apenas surdo.
 De acordo com a história, somente por volta do ano 1500 passou-se a pensar que os surdos deveriam 
ser educados e isso ocorreu somente por motivos econômicos (acesso a herança). Nesse período, usavam 
como foco a oralização. Apenas em 1760, com a criação e uso de sinais metódicos, os sinais passaram a 
ser vistos como a verdadeira e correta maneira de instruir os surdos. No entanto, em 1880, no congresso 
de Milão, houve um retrocesso: consideraram a fala superior aos sinais, o que influenciou a educação 
dos surdos no Brasil, que passou, por sua vez, a aplicar o método oral puro. No entanto, em 1857, foi 
fundado o Instituto de “Surdos Mudos”, o que contribuiu para o avanço dos estudos sobre sinais. Com o 
passar do tempo, em 1950, com a pastoral dos surdos, passou-se a espalhar a língua de sinais no Brasil. 
De maneira análoga, no longa-metragem, com o uso dos sinais, Jonas aprende a se expressar melhor, 
expõe seus sentimentos e ideias, o menino passa a se entender e entender o mundo ao seu redor e pode 
tomar suas próprias decisões.
 É cabível observar que, quando houve alguma tentativa de se pensar sobre os surdos, os próprios indiví-
duos não foram escutados. Geralmente, nas escolas de ensino básico, por exemplo, pouco é tratado sobre 
a questão do ensino de Libras.
  Pensar a educação sem pensar no próprio educando é inaceitável, dado que, de acordo com o estudioso 
e mestre Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da autonomia, é analisado que “não há docência sem 
discência”, assim, deve-se considerar as colocações dos estudantes, a troca de experiência entre alunos 
e professores é imprescindível para o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é preciso, inicial-
mente, ouvir os surdos, chamá-los, por exemplo, para palestras, dinâmicas e projetos, a fim de dialogar 
com toda a comunidade escolar sobre os anseios e a inclusão desse grupo. Cabe aos professores manter 
constante estudo sobre a Libras para se prepararem para lidar com os alunos surdos e, além disso, lutar 
e ajudar a aplicar as políticas de inclusão, intérpretes e professores de libras. É preciso, ainda, perguntar 
e pedir sugestões ao aluno surdo sobre como ele gostaria que a aula acontecesse. O professor deve se 
importar com o contexto do indivíduo, a dinâmica familiar, o laudo médico e os acompanhamentos do 
discente. Além disso, deve-se trabalhar com a literatura que trate de temas sobre surdez, libras, história 
da educação dos surdos, a fim de conscientizar todos os estudantes.
É também necessário o uso de diversos recursos, jogos, expressões faciais, livros específicos e imagens 
durante as aulas para facilitar a compreensão de alunos surdos.
  Portanto, fica claro que a história do ensino bilíngue perpassa por longos períodos de injustiça e hosti-
lidade. Assim, evidencia-se sobre como a influência do papel professor e de toda a comunidade escolar é 
tão importante para o avanço da inclusão. Logo, por meio dessas análises, a questão abordada poderá 
ser mais profundamente estudada, dado que seu teor permite um norteamento acerca do tema, além de 
possibilitar o desenvolvimento das competências de pesquisa e fontes com relação ao ensino bilíngue.
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Prefeitura de Guanambi realiza curso 
de formação para merendeiras da 
rede municipal

ASCOM/PMG
ascom@guanambi.ba.gov.br

Durante todo o dia dessa quinta-feira (07), a Prefeitura de Guanambi por meio da Secretaria de Educação, através 
do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), realizou no Centro De Treinamento Pedagógico (Cetep), o curso 
de formação para manipuladores de alimentos da Rede Municipal de Ensino do Programa de Alimentação Escolar 

(Pnae). 

Foram contempladas merendeiras e auxiliares de todas as 37 Unidades municipais da Sede e Distritos, sendo 29 Escolas, 06 
Creches, Apae e Creio, que atendem ao todo 12.427 alunos. 

O curso contou com a participação da secretária de Educação, Lajucy Donato, e da Fisioterapeuta Rachel Montargil, que 
realizou atividades laborais com as participantes. O evento foi organizado pelo quadro de nutricionistas e demais servidores do 
Departamento de Alimentação Escolar.

Considerando o aspecto legal e o objetivo do Programa nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de servir alimentos saudá-
veis aos escolares, com qualidade nutricional e sanitária, o conteúdo normativo do programa prevê a promoção de atividades de 
formação dos recursos humanos envolvidos na execução das refeições, incluindo as manipuladoras de alimentos.

O evento teve como objetivo capacitar os manipuladores quanto aos requisitos necessários para o desenvolvimento de ativi-
dades da alimentação escolar, para que os serviços prestados aos alunos do município mantenham a qualidade e a padronização, 
além de contribuir para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e profissionais, por meio do conhecimento e troca de 
experiências.

Pnae 
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ARTIGO

nenhuma 
categoria 
profissional 
tem como 
norte  sua  
paralisação

POR WALDO ROBATTO

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.

*WALDO ROBATTO – PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
APOSENTADO DA ESCOLA BAHIANA DE SAÚDE 

PÚBLICA; CIRURGIÃO MEMBRO TITULAR 
ESPECIALISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
MASTOLOGIA; MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA 

DE MASTOLOGIA DO CREMEB; AUTOR DO LIVRO 
“EUTANÁSIA: SIM OU NÃO: ASPECTOS BIOÉTICOS

PERSISTÊNCIA E ÊXITO ! 

C olégio 2 de Julho, Fundação e Faculdade não podem fe-
char!   
É cediço que a situação financeira da instituição não é 

confortável. A greve dos professores – recentemente -  decidida em 
assembleia é, por certo,  um ato lúcido  e democrático    .   

Registra-se, ainda,  que  nenhuma categoria profissional tem 
como norte  sua  paralisação.  Espera-se que,  diante deste cená-
rio, surjam saídas concretas que mantenham seu vasto patrimônio 
cultural, permanentemente,  pulsante e  integrado nas tradições 
baianas. Urge, honrar, por conseguinte, os direitos sociais, em 
especial, os atinentes aos  salários atrasados dos professores e, 
naturalmente, aos  trabalhadores da instituição.  

À título histórico, o casal Peter e Irene Baker, missionários da 
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, fundaram o Colégio 2 de 
Julho. O educandário, como se sabe,  nasceu no início do século 
passado.  Formou, inclusive,  ilustres personalidades nacionais de 
diversas áreas . 

A Fundação 2 de Julho, igualmente, atuou de forma ativa,  através 
de visionários intelectuais, na  resistência da  tirania e despotis-
mo  do  regime de exceção típicos da  época.  Vaticina-se, neste 
cenário, que  sempre esteve  aberta e atenta ao pluralismo e às 
liberdades públicas .  

Daí, a importante conferência Jaime Wright de Direitos Humanos, 
com palestras e prêmios aqueles defensores à assuntos ligados à 
dignidade da pessoa humana. É, ainda, possuidora da insubstituí-
vel biblioteca do Professor e político baiano Josaphat Marinho. 
Como hospedeira direta do Palácio Conde dos Arcos que, como se 
sabe, são visíveis nas  páginas  da história do Brasil . Em aperta-
da síntese: É FORMADA POR UM CORPO DOCENTE DE ESCOL  
E  RESPEITÁVEL TITULAÇÃO,  BEM COMO ,  DISCENTES EM-
PENHADOS NA CONSTRUÇÃO DO SABER!   

Diante das razões acima declinadas ,  é imperioso e urgente o 
ingresso de  aportes financeiros dos  setores públicos e privados,  
no sentido da  continuidade  do  recinto . O saber e a cultura bra-
sileira, naturalmente, batem palmas . 

“ A persistência é o caminho do êxito “ Charles Chaplin  .

Reflitamos, pois ! 
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Espaço INB Caetité reabre 
suas portas ao público

COREM/INB
corem@inb.gov.br
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No dia 05 de abril, o Espaço INB Caetité 
reabriu suas portas ao público, juntamen-
te com a programação “Ocupa Praça” 

que foi realizada pela Prefeitura em comemoração 
aos 212 anos da cidade. Desde o início da pandemia 
do Coronavírus, as visitações estavam suspensas 
em atendimento às medidas de contenção da propa-
gação do vírus. A partir dessa data, o Espaço INB 
voltou a funcionar das 9 às 12h e das 14 às 16h30, 
de segunda a sexta-feira.

Para a estudante de Biologia da Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb), Stephane Naiane dos San-
tos, a visita foi uma experiência muito boa. “Nunca 
tinha vindo ao Espaço. Caetité é uma cidade muito 
histórica. Acho muito válido trazer toda essa apro-
priação, principalmente de como se desenvolveu o 
Espaço INB”, disse indicando a visita a todos. “Até 
porque uma cidade que explora o urânio, acho que 
é muito importante todo mundo ter ciência de como 

é explorado e para onde vai”, afirmou. Também a 
Enfermeira Samantha Raquel da Silva Sena desta-
cou que o Espaço INB abrange várias informações 
em relação à Caetité e à INB. “Por isso, a visita foi 
bem interessante”, acrescentou.

O estudante de História da Uneb, Pedro Henrique 
de Lima Lopes, natural de Brumado, recém-chega-
do à cidade e à Uneb, também aprovou o Espaço 
INB. “Achei bacana porque não conhecia a história 
de Caetité em si e aqui no Espaço conta como foi 
criada a cidade, o porquê do nome... acho importan-
tes essas informações até para mim, como estudan-
te de História”, afirmou já na expectativa de outras 
visitas. “São indicadas atividades mais abertas ao 
público como rodas de conversa, para as pessoas 
passarem a conviver mais com o Espaço e com isso 
acabar aprendendo mais”, sugeriu.

Atendendo ao Decreto Municipal nº 015, de 25 
de março de 2022 e aos procedimentos estabeleci-
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(FOTO: DIVULGAÇÃO)

dos pela INB, o protocolo de visitação no momento 
compreende apresentação de Carteira de Vacina-
ção, uso de máscara, além do local também estar 

Estão sendo oferecidas vi-
sitas guiadas às exposições 
sobre a História de Caetité, 
Exposição Fotográfica Caeti-
té: um lugar, vários olhares, a 
Mineração na Bahia, a Matriz 
Energética Brasileira, o Ciclo 
do combustível Nuclear com 
ênfase no beneficiamento do 
Urânio em Caetité e as ações 
de Radioproteção e Meio Am-
biente conduzidas pela INB na 
região. “A expectativa é que 
nos próximos meses sejam 
realizadas Oficinas e outras 
atividades para a comunida-
de”, antecipa a Coordenadora 
de Comunicação Regional da 
INB, Jane Dantas. “Aos pou-
cos o Espaço INB vai reto-
mando a rotina recebendo es-
tudantes, turistas e moradores 
da região”, afirmou destacan-
do a emoção de toda a equipe 
ao retomar a atividade.

A Gerente de Comunica-
ção Institucional, Cláudia 
Guimarães, relembrou que 
durante a pandemia foram 
produzidas duas visitas vir-
tuais ao Espaço que estão 
disponíveis no Canal do 
Youtube da Empresa. “Tive-
mos que nos reinventar para 

equipado com totens de álcool gel. Caso surjam no-
vas orientações, serão incorporadas à dinâmica de 
visitação ao Espaço.

continuar cumprindo o nosso 
propósito, mas dessa forma 
conseguimos levar o Espaço 
para além do regional. Esta-
mos muito felizes com essa 
reabertura e continuaremos 
usando as redes para promo-
vê-lo”, afirma.

Inaugurado em 2010, em 

uma construção no estilo co-
lonial do século 18, restau-
rada pela INB, no centro da 
cidade de Caetité, o Espaço 
INB é uma iniciativa do Pro-
grama de Inserção Regional 
aprovado pelo Licenciamen-
to Ambiental conduzido pelo 
Ibama e engloba atividades 

de Comunicação Social, Res-
ponsabilidade Social e Edu-
cação Ambiental. Tem como 
objetivo aproximar a empresa 
da comunidade, tendo em vis-
ta que a Unidade de Concen-
tração de Urânio da INB em 
Caetité é uma área industrial, 
que fica a 40 km da cidade.

Serviço
As visitações podem ser agendadas pelo telefone (77) 3454 3600 ou pelo e-mail espacoinbcaetite@inb.gov.br.
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Neojiba realiza primeiro concerto 
do ano da Orquestra Infantojuvenil 
de Vitória da Conquista

AFONSO RIBAS – ASCOM/NEOJIBA 
afonsoribas@Neojiba.org

Evento acontece na próxima quarta-feira, 13, 
na Sala de Espetáculos do Centro de Cultura 
Camillo de Jesus Lima

“Marcha Militar”, de Franz Schubert, 
“Chamambo”, de Manuel Artés, e “Berim-
bau”, de Baden Powell, estão entre as com-
posições que farão parte do repertório do 
primeiro concerto sinfônico de 2022 da Or-
questra Infantojuvenil do Núcleo Territorial 
Neojiba Vitória da Conquista.

O evento acontece nesta próxima quarta-
-feira, 13, às 18 horas, na Sala de Espetá-
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culos do Centro de Cultura Camillo de Je-
sus Lima. Em conformidade com o Decreto 
Estadual vigente sobre a pandemia da Co-
vid-19, será permitida a lotação máxima da 
capacidade de público do espaço, mediante 
o uso obrigatório de máscaras e apresenta-
ção do Cartão de Vacina.

A entrada é gratuita e os ingressos serão 
disponibilizados na bilheteria do Centro de 
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Cultura, duas horas antes da apresentação. 
O concerto conta com a parceria do Centro 
de Cultura Camillo de Jesus Lima, da Pre-
feitura Municipal de Vitória da Conquista, e 

com o apoio da Academia Conquistense de 
Letras, da Casa da Cultura Carlos Jehovah 
e do Instituto de Educação Euclides Dantas 
(Ieed).

Criado em 2007, o Neojiba (Núcleos Es-
taduais de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia) promove o desenvolvimento e inte-
gração social prioritariamente de crianças, 
adolescentes e jovens em situações de vul-
nerabilidade, por meio do ensino e da práti-
ca musical coletivos. O programa é mantido 
pelo Governo do Estado da Bahia, vinculado 
à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

(FOTO: ASCOM/NEOJIBA)

Desenvolvimento Social, e gerido pelo Ins-
tituto de Desenvolvimento Social Pela Mú-
sica. Em quase 15 anos, o Neojiba atendeu, 
direta e indiretamente, mais de 10 mil crian-
ças, adolescentes e jovens entre 6 e 29 anos. 
Atualmente, o Programa beneficia 1970 in-
tegrantes diretos em seus 13 núcleos e 4.500 
indiretos em ações de apoio a iniciativas 
musicais parceiras.
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Prefeitura de Vitória da Conquista entrega 
revitalização da Praça Nossa Senhora dos 
Verdes com partidas de futebol feminino e vôlei

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

Depois do pontapé inicial 
da prefeita Sheila Lemos, 
foram abertas oficialmente 
as atividades da Praça Nossa 
senhora dos Verdes. 
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Na manhã deste sábado (09), a Prefeitura de Vitória da Conquista entregou mais uma praça revi-
talizada na Zona Oeste, a Nossa Senhora dos Verdes, investimento do Governo Municipal em 
lazer e esporte que irá atender a toda comunidade. O evento contou com a participação da equipe 

de governo, dos vereadores Luís Carlos Dudé, Ricardo Babão, Lúcia Rocha, Nelson de Vivi, Nildo Freitas, 
e da população.

A revitalização, a cargo da Emurc, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), in-
cluiu a construção de uma academia ao ar livre, mesa de jogos, novos bancos, quadra para a prática de vôlei 
de areia, passeio com acessibilidade, nova iluminação e novo projeto de paisagismo, criado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Semma). Também houve a substituição do antigo piso da quadra poliespor-
tiva por um de concreto, com nova pintura. Além disso, a quadra ganhou um novo alambrado.
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“No ano passado, nós entregamos a Praça desembargador Mármore Neto e também a Praça do Cajá. 
Estava faltando essa entrega da Nossa Senhora dos Verdes. Estamos trazendo mais lazer, mais esporte para 
o bairro Brasil”, comentou a prefeita Sheila Lemos, que destacou a partida de futebol feminino organizado 
pela Secretaria de Cultura, Esporte e lazer, “hoje, temos aqui o campeonato de futebol feminino, também 
vôlei na quadra de areia. Esporte é vida. Nossa equipe de governo tem o maior orgulho de poder propor-
cionar estes espaços para a população”.

Além de dar um pontapé inicial do torneio de futebol feminino entre as equipes Coleguinhas (Ibirapue-
ra), Revelação (Pedrinhas) e Mongóis (PMVC), a prefeita Sheila Lemos fez questão de fazer um saque no 
jogo de vôlei na quadra de areia, onde serão realizadas disputas de vôlei e futevôlei.

A jogadora do time Coleguinhas, Naiane Soares, destacou essa iniciativa da Prefeitura em abrir espaços 
para o esporte conquistense, “reformar praças, fazer quadras, promover eventos esportivos é perfeito para 
incentivar o esporte e tirar os adolescentes das ruas. Isso aqui incentiva e faz com que a gente queira cres-
cer ainda mais no esporte”, declarou Naiane.

José da Silva Oliveira mora em frente à praça há 26 anos. Ele lembra de quando o espaço era só terra 
e depois virou praça e agora está totalmente revitalizado, “hoje está essa coisa mais linda, maravilhosa, 
renovada, com quadra de futevôlei. Ultimamente tá valendo a pena pagar o IPTU”, ressaltou.

Maria Dalva Soares Porto mora em frente à praça há 50 anos e fez questão de prestigiar o evento na 
porta de casa com toda sua família. “É um privilégio receber a praça que foi feita para gente, mas, agora 
precisamos zelar deste espaço”, comentou Dalva.

Academia ao ar livre.
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