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I Feira da Agricultura Familiar é 
realizada em Licínio de Almeida

24
Anos

Reunião debateu ações de 
enfrentamento à violência contra 
mulher em Vitória da Conquista
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Págs. 16 e 17

Págs. 18 e 19

Págs. 26 e 27

Governo do Estado vai investir R$ 2,7 
milhões em obras de infraestrutura 

urbana e rural em Pindaí
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No âmbito 

psicológico e 

psicanalítico, 

destaco o grande 

perigo da falta 

de manejo 

adequada destes 

sentimentos.

POR DRA. ANDRÉA LADISLAU

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.

Dra. Andréa Ladislau Psicanalista, psicopedagoga, 
palestrante, administradora hospitalar, gestora 

comercial, membro da Academia Fluminense de Letras, 
colunista do site UOL, colunista do jornal Folha de 

Niterói e colunista e redatora da revista VAM Magazine.

O BBB22 E A EVIDENCIAÇÃO DO 
VITIMISMO MANIPULADOR

Chegou ao fim mais uma edição do Big Brother Brasil. Neste ano de 2022, com participantes 
preocupados em não serem cancelados no mundo real, muitas emoções ficaram evidentes à 
medida que o programa evoluía.

O reality trouxe à tona diversas personalidades comportamentais que demonstram a importância 
permanente do gerenciamento de nossas emoções, ofertando benefícios no melhor entendimento e 
compreensão do que estamos sentindo e da necessidade de não agir apenas por impulso.
Muitos participantes, denominados pipocas ou camarotes, dentro da dinâmica de vitrine do progra-
ma, evidenciaram suas forças e suas fragilidades no desenrolar da edição. É evidente que o jogo aflo-
ra sentimentos nocivos ao ser humano e, à partir daí, teremos os eliminados e ao fim o (a) vencedor 
(a).
Em vários momentos, alguns participantes utilizaram o recurso, mesmo que inconsciente, de vitimis-
mo emocional para permanecer no jogo, atraindo olhares e votos favoráveis do público. Tendo como 
ônus, a rejeição dos demais integrantes da casa que é vigiada e monitorada por mais de 50 câmeras.
E o que seria esse o Vitimismo Manipulador? Trazendo para nossa realidade externa, o vitimismo é 
uma estratégia para atrair benefícios próprios se colocando na condição do “bem intencionado” ou 
do “coitado e perseguido”.
A pessoa faz com que o outro se sinta insensível e desalmado. Conta sempre com a compaixão e a 
compreensão de outras pessoas e está sempre trabalhando os movimentos da chantagem emocional.
Porém, que fique claro que, a necessidade de se colocar no papel de vítima é uma opção pessoal, 
motivada pela manipulação real do outro. O que parece ser bastante utilizado em dinâmicas como no 
reality show apresentado pela Rede Globo de televisão.
Manipular a mente do adversário para obter vantagens e se colocar como possível vencedor, uma 
vez que o vitimista manipulador faz do seu sofrimento (em muitos casos fantasiados) uma espécie de 
currículo cuidadosamente apresentado.
Usando dessa condição, em algumas ocasiões, para odiar e machucar outras pessoas, como uma 
“carta branca “, além de justificar suas maldades nos sofrimentos do próprio passado.
A desconfiança e o receio são fortes ingredientes que complementam o caldeirão de emoções e senti-
mentos apresentados por esse perfil vitimista. Sem querer generalizar a questão, nessa edição do Big 
Brother não podemos apontar apenas um integrante que fez uso dessa ferramenta.
Em muitas situações se percebia a estratégia manipuladora em ação, visto que, cada participante vai 
fazer uso do que lhe é mais plausível dentro do enfrentamento competitivo.
No âmbito psicológico e psicanalítico, destaco o grande perigo da falta de manejo adequada destes 
sentimentos. Lembrando que, todos nós temos e sentimos todo tipo de emoções. Tanto as positivas, 
quanto as negativas, como: raiva, ódio, inveja, ciúmes, tristeza, entre outras.
Ou seja, todas as emoções são inerentes ao ser humano. A questão é como lidar com os sentimen-
tos negativos e se estamos alimentando mais positividade ou negatividade. Esse manejo serve para 
auxiliar nosso comportamento e orientar nossas relações interpessoais, seja no mundo corporativo, 
social, familiar ou íntimo.
Enfim, mais uma vez, o programa que prendeu milhares de pessoas à frente dos capítulos dessa edi-
ção, mostra que são muitos os ganhos para quem compreende o que está sentindo e não faz uso da 
impulsividade. O maior desafio do ser humano está no fato de que é, extremamente, necessário saber 
domar seus monstros inconscientes.
O autocontrole e a cautela nas conexões sociais em que o indivíduo busca pertencer, sem dúvida 
alguma, valorizam o perfeito gerenciamento emocional que o levará ao equilíbrio e a uma maior 
assertividade em sua comunicação.
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Veja como garantir a saúde da 
pele de pacientes acamados
Incidência de lesões por pressão pode ser reduzida com 
acompanhamento de equipe multiprofissional; Alimentação auxilia 
na rápida recuperação do paciente

RAFAELA FOGGIAT – ASCOM (V3 COMUNICAÇÃO)
rafaela@v3com.com.br

Também conhecidas por “escaras”, “úlceras 
por pressão” ou “úlcera de decúbito”, as 
lesões por pressão são feridas que ocorrem 

principalmente em pacientes acamados. A prolonga-
da e intensa pressão causada pelo tempo de repouso 
nas proeminências ósseas piora consideravelmente a 
qualidade de vida das pessoas que sofrem com a do-
ença, além de aumentar o tempo de hospitalização e, 
consequentemente, o custo do tratamento. Para pa-
cientes em home care, o cuidado também é necessá-
rio, com o auxílio de equipe especializada.

A Estomaterapeuta da Lar e Saúde, referência na-

cional em atenção domiciliar, Tatiana de Almeida, 
explica que a imobilidade é o principal fator para o 
desenvolvimento das lesões e a maior “vilã” durante 
o tratamento da doença primária que impossibilita a 
locomoção do paciente.

“Estar atento aos sinais de uma possível lesão por 
pressão é fundamental para manter o processo de 
preservação de saúde do paciente. Ainda é preciso 
que a atenção seja redobrada após a constatação de 
alguma mudança, por menor que seja, para que as 
medidas necessárias para sua melhora sejam realiza-
das”, pontua a profissional.
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A forma mais tradicional e certeira para evitar 
as lesões, que geralmente se desenvolvem em cal-
canhares, tornozelos, quadris e no cóccix, é alterar 
os pontos de pressão exercidos sobre os tecidos, 
daí a importância de movimentar os pacientes, mu-
dando-os de posição no leito com regularidade. A 
prevenção também inclui a avaliação regular da 

integridade da pele, principalmente das áreas de 
proeminência óssea.

“Todo paciente acamado deve ser trocado de po-
sição a cada duas horas. Importante ressaltar que 
essa troca precisa ser feita sem arrastá-lo sobre a 
cama, para evitar machucar a pele”, completa Ta-
tiana.

Como prevenir lesões por pressão
A Estomaterapeuta dá outras dicas para garantir maior bem-estar ao paciente que se encontra em cuidado domiciliar. Confira:

• Controlar a umidade, a fim de proteger a pele contra a umidade excessiva, limpando-a após cada episódio de eliminação de 
urina, fezes ou ambas;

• Sempre higienizar a pele, mantendo-a limpa, seca e hidratada;
• Manter a cabeceira da cama com, no máximo, 30° de inclinação, evitando deixá-la muito elevada por um longo período, 

pois o paciente tende a escorregar;
• O uso de travesseiros é essencial para manter as proeminências ósseas livres de pressão e atrito com o colchão.

Deve-se destacar, ainda, que a lesão por pressão apresenta vários níveis de profundidade. Assim, é necessário que haja uma 
ação multidisciplinar para garantir que seja realizado o melhor tratamento para o paciente. Além do Enfermeiro, a família deve 
procurar o atendimento de um Nutricionista, já que a manutenção de uma alimentação balanceada é crucial para a melhora do 
acamado.

“É por meio de uma boa alimentação que prevenimos a desnutrição, auxiliamos no processo de recuperação das doenças e 
mantemos o bem-estar do indivíduo, visto que os nutrientes influenciam positivamente em respostas imunológicas e no proces-
so cicatricial das lesões”, afirma a Nutricionista da Lar e Saúde, Hiana Lampier.

Juntos, os profissionais definirão a conduta ideal de curativos e cuidados com a lesão por pressão, a fim de promover a rápida 
cicatrização e recuperação do paciente.



06 Brumado, de 28 e 29 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digitalsaúde

 www.jornaldosudoeste.com

5 Perguntas e respostas sobre 
a Fístula Arteriovenosa 
para Hemodiálise

FERNANDA FERNANDES DA CRUZ – ASCOM (AGÊNCIA CONTATTO)
fernanda.fernandes@agenciacontatto.com.br

Especialista explica como o tratamento pode ser 
benéfico para quem tem doença renal crônica

Existem inúmeros tratamentos para a Insufici-
ência Renal, como a Diálise Peritoneal, a He-
modiálise e o Transplante Renal. A Hemodiá-

lise é o método mais comum de terapia de substituição 
renal e, normalmente, é feita através de uma Fístula 
Arteriovenosa.

A Fístula para Hemodiálise é uma comunicação re-
alizada cirurgicamente entre uma veia e uma artéria, 
normalmente no braço ou no antebraço. Essa conexão 
permite com que a veia tenha alto fluxo de sangue e, 
assim, possa ser puncionada com uma agulha que le-

vará o sangue para o aparelho de Hemodiálise e outra 
agulha que devolverá o sangue filtrado.

Embora o tratamento possa sofrer estigmas, quando 
bem realizado, traz diversas vantagens para quem pos-
sui Doença Renal Crônica (DRC), como uma menor 
taxa de infecção e maior liberdade no dia a dia; entre-
tanto, uma das principais preocupações gira em torno 
do Aneurisma de Fístula. Tal condição pode acontecer 
porque a veia não foi feita para receber um volume 
intenso de sangue, gerando dilatações que são conhe-
cidas como aneurismas venosos. 

Dr. Carlos André Vieira, 
médico titular no Hospital 
Nove de Julho. 

Abaixo, o Dr. Carlos André Vieira, médico especialista em cirurgia 
vascular do Hospital 9 de Julho em São Paulo, responde cinco perguntas 
sobre este tipo de aneurisma em pacientes dialíticos e como esse trata-
mento pode ser repensado.

1. Quais as vantagens de realizar Hemodiálise via Fístula Arteriove-
nosa?

Dr. Carlos André Vieira - Pacientes com Fístulas Arteriovenosas apre-
sentam baixa taxa de infecção, menor número de internações hospitalares e, 
consequentemente, menor taxa de mortalidade. 

Além disso, desfrutam de uma vida com mais liberdade, considerando 
que podem ir à praia, entrar no mar, em banheira ou piscina, pela ausência 
de tubos penetrantes no corpo. Essas atividades são proibidas aos usuários 
de cateter, devido ao risco de infecção.

2. Quais os principais motivos que levam o paciente a evitar a Hemo-
diálise por Fístula Arteriovenosa?

Dr. Carlos André Vieira - O aspecto estético e a dor são os principais 
fatores que fazem com que o paciente evite realizar uma Fístula Arteriove-
nosa. As veias podem apresentar áreas de grande dilatação conhecidas como 
aneurismas venosos, que são facilmente visíveis para qualquer pessoa. As 
punções a cada sessão de Hemodiálise são outro motivo de preocupação, 
pois considerando que são duas agulhas a cada sessão e deve-se fazer Hemo-
diálise de três a cinco vezes por semana, conclui-se que são até dez picadas 

(FOTO: DIVULGAÇÃO )
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por semana por uma agulha de grosso calibre.

3. Quais as formas de evitar a dor causada pela Hemodiálise via Fístula Arteriovenosa?
Dr. Carlos André Vieira - É possível reduzir ou até mesmo acabar com a dor nas punções para Hemodiálise. 

Mais importante que pomadas dessensibilizantes é a clínica escolhida para fazer Hemodiálise. Profissionais de 
enfermagem habilidosos e treinados fazem com que o procedimento seja rápido e certeiro. Além disso, com o 
passar dos meses, o desenvolvimento da veia facilita as punções e as áreas que são puncionadas vão ficando mais 
dessensibilizadas, excluindo ou reduzindo, na maioria dos casos, as dores pós punção. 

Outra alternativa seria a técnica “Buttonhole”. É um método em que as canulações são feitas por agulhas com 
corte sempre no mesmo local até que se forme um túnel. Depois, as punções são realizadas por agulhas sem corte 
na área do túnel na pele. Reduzem em muito as dores da punção, mas não é uma técnica elegível para todos.

4. Além da questão estética, quais são as outras complicações dos aneurismas venosos? 
Dr. Carlos André Vieira - Os Aneurismas são dilatações de grande tamanho na veia onde é realizada a Hemodi-

álise. A pele pode ficar muito fragilizada na região das punções e a pior das complicações pode ser a ruptura veno-
sa, que pode levar à morte. Também há a possibilidade de formação de trombos e, consequentemente, a obstrução 
da veia, impossibilitando a Hemodiálise.

A maioria dos pacientes imagina como algo que não possa ser tratado sem a perda da fístula, mas existem téc-
nicas que reduzem o tamanho do aneurisma. Isso, além da melhora estética, melhora o fluxo na veia com melhora 
na qualidade da Hemodiálise.

5. Quais os tratamentos recomendados para essa doença?
Dr. Carlos André Vieira - A melhor forma de tratamento é a prevenção. Com acompanhamento regular com 

Cirurgião Vascular, pode-se identificar as causas precocemente e evitar a formação dos aneurismas. Os aneurismas 
de fístula, em quase totalidade, estão associados a algum estreitamento (Estenose) da veia.

O tratamento envolve tanto a correção da Estenose por meio de Angioplastia, como a redução cirúrgica do di-
âmetro do vaso sanguíneo no segmento dilatado através de incisão e sutura. Normalmente, é um procedimento 
rápido (menos de uma hora) e de rápida recuperação, com possibilidade de alta hospitalar ainda no mesmo dia da 
cirurgia.
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Atividade física e 
a durabilidade da 
Toxina Botulínica
Médica especialista em dermatologia explica como 
exercícios físicos podem afetar a durabilidade da 
Toxina Botulínica

VITOR NEVES – ASCOM (JULIANA RANGEL COMUNICAÇÃO)
assessoria@julianarangelcomunicacao.com.br

Hoje em dia, muitas pessoas que praticam 
exercícios físicos unem essa prática com 
a realização de procedimentos estéticos 

e a junção dessas duas ações, com certeza fazem 
muita diferença no dia a dia de uma pessoa. Mas 
você sabia que essa prática também pode diminuir a 
durabilidade do efeito da Toxina Botulínica?

Se você é adepto a atividade física, com certeza 
já se deparou com diversas pessoas fazendo care-
tas enquanto treinam. Isso ocorre pois quanto mais 
intensa é a ação realizada, maior será a tensão do 
rosto, fazendo com que haja diversas contrações na 

musculatura dessa região.
Segundo Flávia Villela, médica especialista em 

Dermatologia e Medicina Estética, essas contrações 
podem acabar afetando a durabilidade da Toxina 
Botulínica, aplicada em determinadas regiões no 
rosto.

“Quem faz a aplicação dessa Toxina, geralmente 
busca diminuir rugas e linhas de expressão, então 
a durabilidade dela pode ser alterada devido a in-
tensidade do treino de uma pessoa, já que ela pode 
esboçar muitas ‘caras feias’ por um determinado pe-
ríodo”, explica a médica.

Médica especialista em 
dermatologia explica como 
as atividades físicas podem 
afetar a durabilidade da 
Toxina Botulínica 

(FOTO: DIVULGAÇÃO )
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É comum que a substância seja aplicada entre as 
sobrancelhas, na testa e ao redor dos olhos, atuan-
do diretamente no músculo para descontração do 
local, através da paralisação. “Quando injetamos a 

Toxina, o músculo paralisa e evita rugas. Uma car-
ga muito pesada durante o treino, estimula a mo-
vimentação do rosto e consequentemente, estica a 
pele dessa área”, diz Flávia Villela.

É possível evitar que o exercício diminua o efeito 
da Toxina?

Não é apenas o exercício que prejudica a 
durabilidade

Com certeza essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem após descobrir que a atividade física interfere no 
tempo do resultado da Toxina Botulínica, mas será que é possível evitar essa degradação do produto?

Segundo Flávia Villela, se você é uma pessoa que prática exercícios regularmente, infelizmente não é possível 
evitar que a toxina dure menos, mas isso não deve ser considerado um problema e muito menos motivo para não se 
exercitar.

“A Toxina vai durar menos em quem prática exercício físico de forma constante, isso é fato! Além de estimular 
as contrações dos músculos da face, quem faz atividade física, geralmente possui um metabolismo mais acelerado, 
outro fator que pode prejudicar a durabilidade do procedimento, mas isso não significa que uma pessoa não deva 
treinar ou correr”, reforça a médica.

Se você ficou preocupado com a durabilidade da aplicação da Toxina com a prática de exercícios físicos, fique 
calmo. Medicamentos que atuam na parte neuro motora do corpo também podem diminuir a eficiência do produto.

“Geralmente antibióticos e relaxantes musculares também alteram a durabilidade do procedimento. A verdade é 
que a aplicação da toxina não é eterna e ações do nosso dia a dia podem acabar influenciando”, diz Flávia Villela.

É importante que uma pessoa que faz uso da toxina saiba que o resultado é imediato, mas não eterno. A aplica-
ção da substância deve ser feita em um intervalo de quatro a seis meses, dependendo da recomendação do médico 
especialista.

“Quando falamos sobre a diminuição da durabilidade em quem pratica algum exercício, muitas pessoas se assus-
tam e pensam em desistir [de ambas as ações], mas eu gosto de deixar claro que as atividades físicas fazem muito 
bem para a saúde e são aliadas da estética. Como eu disse, de qualquer forma o procedimento não é eterno, é muito 
necessário, mas temporário. Não devemos parar com nossos treinos ou com as nossas aplicações por causa disso”, 
finaliza Flávia Villela, médica especialista em dermatologia e medicina estética.
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SAÚDE MENTAL

DANIEL MELLO - AGÊNCIA BRASIL/SÃO PAULO
https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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Diagnóstico de depressão cresce 
40% durante a pandemia
Prevalência de sintomas é maior em mulheres

O percentual de pessoas diagnosticadas 
com depressão no Brasil aumentou mais 
de 40% durante a pandemia de covid-19, 

passando de 9,6% no período anterior à crise sani-
tária, para 13,5% no primeiro trimestre deste ano.  

Os dados divulgados hoje (27) são do Inquérito 
Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crô-
nicas não Transmissíveis em Tempos de Pandemia 
(Covitel), trabalho desenvolvido pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), em parceria com a or-
ganização não governamental Vital Strategies.

Para o estudo, foram feitos 9 mil entrevistas por 
telefone, sendo metade por aparelho fixo e metade 
por celular, no período de janeiro a março. A amos-
tra abrange as cinco regiões do país, incluindo po-

pulação das capitais e do interior.
A prevalência da depressão é maior em mulheres, 

sendo 18,8% neste ano e 13,5% antes da pandemia. 
Entre as pessoas brancas, 16,5% foram diagnosti-
cadas com o transtorno, número que era de 11% 
antes da crise sanitária. Entre a população negra, o 
percentual de pessoas diagnosticadas com depres-
são passou de 8,8% para 11,8%.

A assessora técnica da Vital Strategies, Luciana 
Sardinha, afirmou, no entanto, que os dados tratam 
apenas de pessoas que conseguiram um diagnóstico 
para o problema, não necessariamente todas atingi-
das pela depressão. “São aqueles que tiveram con-
dição de ter acesso a um médico”, enfatizou.

“Por mais que a gente tenha uma estratégia de 
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saúde da família, de atenção básica, consolidada no 
país, grupos mais vulneráveis ou menos escolari-
zados ainda têm algumas barreiras, isso reflete nos 
dados”, acrescentou o professor da Faculdade de 
Medicina da UFPel Fernando Wehrmeister.

Segundo o professor, as populações mais vulne-
ráveis enfrentam dificuldades para acessar os siste-
mas de saúde, que vão desde problemas de deslo-
camento até questões como a discriminação. Estes 
grupos também costumam ter, de acordo com o pes-

quisador, “piores indicadores em saúde”.
O professor da escola de Educação Física da 

UFPel, Pedro Hallal, destacou que a falta de ati-
vidade física e a alimentação pobre em nutrientes 
são fatores de risco para doenças crônicas e que 
afetam mais, segundo os dados, as populações mais 
vulneráveis. Por isso, ele defende que as políticas 
de prevenção tenham atenção especial a esses gru-
pos. “Nós precisamos focar em quem mais preci-
sa”, destacou.

Atividade física

Alimentação

Houve um aumento de 40% no percentual de pessoas que não fazem atividades físicas e caiu 21,4% no 
percentual de ativos. Antes da pandemia, 38,6% das pessoas praticavam atividades físicas regularmente, 
número que ficou em 30,3% neste ano. O percentual dos que eram inativos passou de 13,1%, no período 
pré-crise sanitária, para 18,4% atualmente.

Entre a população com até 8 anos de estudo, o percentual de fisicamente ativos caiu de 31,8% para 22,3%. 
Para as pessoas com 12 ou mais anos de educação formal, 51% eram ativos antes da pandemia, percentual 
que ficou em 43,6% após a crise.

O consumo regular de verduras e legumes teve queda de 12,5% entre o total da população durante a pan-
demia. Antes da crise sanitária, os vegetais faziam parte das refeições de 45,1% da população, percentual 
que ficou em 39,5% neste ano. O número não variou, entretanto, entre as pessoas com 12 ou mais anos de 
estudo, ficando em pouco mais de 53% nos dois cenários.

Na população com até 8 anos de escolaridade houve uma queda de 43,9% para 34,9%. Entre as pessoas 
brancas, o percentual saiu de 49,6%, antes da pandemia, para 46,2% no primeiro trimestre desse ano. Para 
as pessoas negras, o índice de pessoas que consomem legumes regularmente passou de 42,5% para 35,6%.
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SAÚDE/PANDEMIA COVID-19

AGÊNCIA BRASIL/BRASÍLIA
agenciabrasil.ebc.com.br

(FOTO: TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL) 

Pesquisa CNI: 77% da população concorda 
com exigência de vacinação nas Escolas
Estudo diz que 70% continuam usando máscaras de proteção

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, mostrou 
que 70% dos entrevistados pretendem continuar com o uso 

de máscaras faciais, mesmo após o fim da obrigatoriedade.
Segundo o levantamento, 77% da população são favoráveis à 

exigência de comprovante de vacinação para o acesso a instituições 
de ensino de todos os níveis, apesar de observarem queda no núme-
ro de contaminações e mortes.

“A população reconhece que a vacinação foi fator determinante 
para o enfrentamento da crise sanitária, e o Brasil é um dos países 
que se destacam pelo alto índice de cobertura vacinal.  Estamos em 
cenário de menor gravidade da pandemia, propício ao retorno das 
atividades econômicas a um ritmo próximo da normalidade, com 
retomada do emprego”, afirmou Robson Braga de Andrade, presi-
dente da CNI.

Em espaços de lazer e atividade física, como teatros, shoppings, 
cinemas e academias, o índice de pessoas que afirmaram que man-
teriam o uso de máscaras é de pouco mais de 40%. Cerca de 17% 
dos entrevistados disseram que não usam mais o equipamento de 

proteção individual.
“É precoce dizer que o uso de máscaras continuará a ser um pa-

drão entre os brasileiros, mesmo com o fim da obrigatoriedade. Os 
índices de contaminação e óbitos por covid-19 estão muito presen-
tes na memória da população. Precisamos continuar a avaliar esse 
comportamento nos próximos meses”, explicou Marcelo Azevedo, 
gerente de Análise Econômica da CNI.

O levantamento mostra ainda que 61% dos entrevistados conhe-
ciam alguém que morreu em decorrência de covid-19. Entre as pes-
soas que responderam à pesquisa, 35% relataram que foram infec-
tadas pelo novo coronavírus - 5% contraíram a doença nos últimos 
três meses.

Entre os entrevistados, 60% não acreditam que a crise sanitária 
continue em estágio grave, enquanto os 40% ainda avaliam a pan-
demia como perigosa. O estudo relata que a grande maioria da po-
pulação (95%) visitou um supermercado nos últimos três meses; 
45% foram ao shopping e 36% viajaram de ônibus ou avião.

A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 5 de abril e entrevistou 
2.015 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal.
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JULIETE NEVES – ASCOM (GÊWNCIA IDEAL)
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Acompanhamento médico é essencial para tratar 
precocemente doenças silenciosas como glaucoma

Dia do Oftalmologista, Reconheça sinais 
que indicam que sua visão não está bem

Uma pesquisa realizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO-2019), constatou que cerca de 34% dos brasileiros 
nunca frequentaram um consultório oftalmológico. Ou seja, uma parcela significativa da população procura o especialista 
somente quando o incômodo chega. Uma ardência nos olhos, vermelhidão e manchas podem indicar que algo esteja afe-

tando a saúde dos olhos.
Segundo o médico oftalmologista e professor de Medicina da Faculdade Unime, algumas enfermidades podem se instalar de manei-

ra silenciosa e os primeiros sintomas surgem quando o quadro está mais avançado, o que pode dificultar o tratamento. “O glaucoma, 
por exemplo, está associado a pressão elevada do olho. Esta alteração danifica as fibras ópticas e o paciente, progressivamente, perde o 
campo visual. Na fase inicial da doença alguns pacientes não sentem nada, o que caracteriza o glaucoma como uma doença perigosa. 
Muitas pessoas recebem o diagnóstico quando já está no processo de deterioração da visão”, explica Roberto Lauande.

Para evitar complicações e um diagnóstico tardio, o aconselhável é consultar um oftalmologista uma vez por ano. Entretanto, para 
quem já realiza tratamentos, principalmente em casos de enfermidades progressivas, o correto é ir às consultas em períodos mais cur-
tos, alerta o profissional. “O diagnóstico precoce pode evitar a cegueira, o que reforça a importância dos exames de rotina. As pessoas 
que têm histórico familiar devem realizar acompanhamento semestralmente”, enfatiza.

Em alusão ao Dia do Oftalmologista, comemorado em 7 de maio, o médico especialista Dr. Roberto Lauande cita alguns sinais de 
alerta que indicam a necessidade de uma consulta.

 
• Manchas no campo de visão: esporadicamente, é normal aparecer manchas ou flashes de luz na visão, porém, se ocorrer com fre-

quência é um indicativo para realizar uma investigação clínica. Um especialista também deve ser consultado caso os flashes ocorram 
com a movimentação dos olhos ou cabeça;

• Sensação de que uma cortina escura está à sua frente, impedindo uma imagem nítida dos objetos no seu campo visual;
• Dor súbita nos olhos: a dor, vermelhidão ou lacrimejamento são indícios de inflamação ou olho seco, mas também podem indicar 

o glaucoma
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Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra do 
Choça, realiza encontro com pais de crianças e adolescentes 
atendidos pelo Centro de Referência em Assistência Social e 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Na tarde do último dia 27, a Prefeitura Municipal de Barra do Choça, através da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, promoveu uma reunião com pais e responsáveis pelas crianças 
e adolescentes atendidos pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras/Sede) e pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
No encontro, foram detalhadas e debatidas medidas que serão adotadas na retomada dos atendimentos 

presenciais. Os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social reforçaram a importância de con-
tinuarem a ser observados os protocolos sanitários.

Para a Coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social (Cras/Sede), Cyntia de Souza, a 
reunião foi muito proveitosa e serviu para que fossem passadas orientações e para ouvir sugestões dos pais 
das crianças e jovens atendidos. Destacou que a equipe está bastante animada e ansiosa pela retomada dos 
trabalhos, depois de dois anos suspensos em razão das medidas restritivas impostas pela pandemia da Co-
vid-19. “Estávamos todos ansiosos, esperando essa retomada e felizes pela oportunidade de reencontrar 
todos após 2 anos”, apontou.

O Educador Físico Danilo Costa aproveitou o encontro com os pais e responsáveis das crianças e ado-
lescentes referenciados nos serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através do Centro de Referência em Assistência Social (Cras/Sede) e do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, para detalhar as ações que serão realizadas com objetivo de promover o desenvol-
vimento físico e mental e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida.

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



15Brumado, de 28 e 29 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

A autoestima 
se baseia 
frequentemente 
no ideal que 
projetamos para 
nossa vida

POR MARCO ANTÔNIO SPINELLI

OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

MARCO ANTONIO SPINELLI É MÉDICO, COM 
MESTRADO EM PSIQUIATRIA PELA UNIVERSIDADE 

SÃO PAULO, PSICOTERAPEUTA DE ORIENTAÇÃO 
JUNGUIANA E AUTOR DO LIVRO “STRESS O COELHO 

DE ALICE TEM SEMPRE MUITA PRESSA

AMAR A SI MESMO COMO PRÓXIMO

No documentário “Heal” (em Português, “Cura”), disponível no Amazon Prime, há um depoimen-
to lancinante de Anita Moorjani, que, em Fevereiro de 2006 chegou ao final de uma luta de quatro 
anos contra o câncer. A sua família foi chamada para a despedida e seu corpo finalmente entrou 

em completo colapso, o que a medicina chama de Falência Múltipla de Órgãos.
Anita teve então uma experiência compatível com o que se chama de Experiência de Quase Morte (não 
gosto muito do termo, mas foi consagrado pelo uso). Ao sentir-se desprendendo de seu corpo e da experi-
ência terrena, Anita teve a sensação de amplificação de consciência e entrada em contato com um amor 
infinito, assim que encontrou seu falecido pai, com quem tivera uma relação conflitada e infeliz a partir de 
sua adolescência.
 De alguma forma ela passara toda a sua vida com a sensação de tê-lo decepcionado, o que é importante 
em todas as famílias, mas é particularmente dramático numa família de origem hindu. Apesar de toda essa 
relação de dor, o que ela conseguia sentir apenas aquele Amor Infinito e Incondicional pelo seu pai. Não 
havia mais dor nem decepção entre eles. Num estado de absoluta clareza ela entendeu por que estava tão 
doente: cada decisão e cada escolha em sua vida tinha sido tomada a partir do Medo. Neste estado per-
cebeu que, se optasse por voltar à sua vida, poderia interagir com as causas de sua doença. Anita viu-se 
acordando na UTI e, nas semanas seguintes, viu os tumores que infestavam todo seu organismo desapare-
cerem e sua força retornando até sua alta, inteiramente curada.
Existem vários estudos sobre esses casos, catalogados na medicina como de remissão espontânea, já que 
chamar de milagre não ia pegar muito bem. O que acontece nesses casos em que a capacidade de repara-
ção do organismo humano se manifesta de maneira paradoxal e aparentemente, aleatória?
Anita, como a autora do documentário comenta, teve uma mudança radical de uma forma de funciona-
mento do medo para o amor. Em seu estado de clareza, percebeu como anos de auto recriminação e de 
mágoas consigo mesma tinha se manifestado como doença, e desde então fez um pacto interior de nunca 
mais se maltratar, nunca mais deixar de ser gentil e amorosa consigo mesma e com as pessoas que a 
cercam. Anita é um exemplo completo de alguém que conquistou sua autoestima? Na minha opinião, ela 
conquistou uma capacidade imensa de Amor, na medida em que abdicou de todas as suas autos negativos 
que podemos citar: auto tortura, auto julgamento e auto crítica cruel. Passou a ser gentil consigo e com 
o Outro.
Nosso planeta autoestima é uma usina de infelicidade infinita. A ênfase nas últimas décadas em criar 
pessoas com uma boa autoestima tem gerado efeitos exatamente contrários. Por quê? As pessoas não 
deveriam ter uma boa autoestima? O caso ilustrado acima mostra claramente que a falta de afeto e cui-
dado consigo pode levar a doenças muito graves. Mas há uma diferença muito profunda entre autoestima 
e autocompaixão.
A autoestima se baseia frequentemente no ideal que projetamos para nossa vida. A pessoa que eu quero 
ser, as conquistas a realizar, os sonhos que vão se tornar realidade. Aqui vem o seu irremediável defeito: 
ela é sempre condicional e depende de projeções futuras. As mulheres e os homens ancoram a sua autoes-
tima na capacidade de serem desejados/admirados. Com beleza física, com carrões, com fotos nas Redes 
Sociais que projetam vidas perfeitas e autoestima idem. Não precisa ser um grande terapeuta para saber 
que isso termina num beco sem saída. O ego é um senhor exigente e insaciável, que destrói vidas e ecos-
sistemas. Ele sempre quer mais, e nunca dá uma boa nota aos nossos esforços.
Amar ao próximo como a si mesmo para mim sempre foi uma estrada de duas vias. Não significa amar 
tanto o outro, ou a aprovação do outro, que eu tenha que me perder de quem sou e do que me tem signi-
ficado. Não significa me comparar e estabelecer competições imaginárias de quem é mais atraente, mais 
rico, ou quem tem a maior autoestima. Amar ao próximo como a si mesmo significa que o amor pelo outro 
está em direta relação com a capacidade de amar a nós mesmos, com nossos defeitos reais e imaginários e 
nossas feridas. Anita percebeu o infinito amor que sentia pelo pai provavelmente chatérrimo que a vida lhe 
deu, na mesma proporção que conseguiu amar e aceitar a vida e seu lugar misterioso nela. Infelizmente é 
necessário para muitos as experiências limite e a proximidade da doença e da morte para a consciência 
poder saltar de uma vida regida pelo medo e dor para a aceitação primeiro, o amor depois.
Isso pode ser uma prática. Comece se tratando com gentileza e compaixão, em vez de cobrar isso do outro. 
Ame a si mesmo como próximo.
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Reunião debateu ações de 
enfrentamento à violência contra 
mulher em Vitória da Conquista

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

Uiara Lopes fala na abertura do evento. Na mesa: Viviane Sampaio, Michael Farias e Dayana Evelinne. 

(FOTO: SECOM/PMVC)

Nesta quinta-feira (28), no auditório do Ce-
mae [Centro Municipal de Atenção Espe-
cializada], a Rede Municipal de Enfrenta-

mento à Violência contra as Mulheres, se reuniu com 
a equipe da Secretaria de Política para Mulheres da 
Bahia (SPM) para discutir a oferta de serviços, pro-
gramas e projetos da SPM. 

A mesa de abertura contou com a participação 
do secretário de Desenvolvimento Social, Michael 
Farias, a coordenadora de Políticas para Mulheres, 
Dayana Evelinne Andrade, da representante do Con-
selho Municipal da Mulher, vereadora Viviane Araú-

jo e a assessora da Secretaria de Política para Mulhe-
res da Bahia, Uiara Lopes.

A Rede é uma organização e articulação baseada 
em parcerias e compromissos por meio de institui-
ções governamentais e/ou não governamentais, com 
o objetivo de integrar ações que propiciem atenção 
contínua e integral. Em Vitória da Conquista a Rede 
é composta por cerca de 60 instituições governamen-
tais e não governamentais que tem o propósito de 
articular de forma responsável e humanizada a pro-
moção da prevenção e enfrentamento às violências 
contra as mulheres.



 www.jornaldosudoeste.com

17Brumado, de 28 e 29 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital ASSISTÊNCIA SOCIAL

Michael falou da importância da defesa intran-
sigente dos direitos humanos das mulheres. “Este 
tema, é algo muito caro para o Governo Municipal, 
na medida em que a gente entende que Vitória da 
Conquista não é muito diferente dos outros municí-
pios nos indicadores de violência contra às mulhe-
res, infelizmente. A partir disso, é que eventos dessa 
natureza, fortalecem a prevenção e a construção de 
soluções que possam continuamente construir uma 
Rede forte, uma Rede institucionalizada a partir de 
um processo de Educação Permanente e, a partir daí, 
possa dá respostas efetivas às demandas das diversas 
mulheres que são muitas vezes vítimas das mais di-
versas formas de violência”, declarou Michael.

Uiara Lopes destacou a importância da construção 
da Rede de Enfretamento à Violência Contra Mulher. 
“Nós precisamos entender que nós não estamos mais 
na perspectiva de que em briga de marido e mulher 
se mete a colher, nós estamos na perspectiva de que 
em briga de marido e mulher nós salvamos a mulher, 
e essa tarefa, não é para um ou dois construírem, 

essa tarefa é para envolver todos os entes possíveis 
do município, do Estado, quiçá nacional, que ainda 
tenham um pensamento mais avançado, que compre-
endem que a luta de gênero, não é mimimi e que nós 
precisamos fazer isso todos os dias”.

Dayana lembrou que a Rede de Vitória da Conquis-
ta, segundo a Secretaria de Política para Mulheres da 
Bahia, é uma das mais articuladas do Estado. “Hoje 
nós temos uma Rede que conta com quase todos os 
equipamentos, faltando apenas o abrigo para mulhe-
res em situação de violência com risco eminente de 
morte, que já está pronto e em fase de compra do 
mobiliário”, explicou Dayana, que também destacou 
a importância do trabalho articulado e intersetorial 
com serviços governamentais e não governamentais.

Durante a reunião, um dos serviços apresentados 
pela Secretaria de Política para Mulheres da Bahia 
foi o SAC Mulher Digital – um serviço de proteção 
às mulheres incorporado ao SAC Digital, com o ob-
jetivo de oferecer serviços de apoio nos campos de 
enfrentamento à violência contra mulher.

(FOTO: SECOM/PMVC)
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(FOTO: DIVULGAÇÃO)

FedEx lança 6ª edição do programa 
de incentivo a micro e pequenas 
empresas no Brasil 
Os vencedores receberão até R$ 175 mil e mentoria de negócios  

RODOLFO VIEIRA  - ASCOM (EDELMAN)
Rodolfo.Vieira@edelman.com

A FedEx Express, subsidiária da FedEx Corp. 
(NYSE: FDX) é a maior empresa de transporte 
expresso do mundo e acaba de abrir inscrições 

para a 6ª edição do Programa FedEx para Micro e Pe-
quenas Empresas, que visa a impulsionar a expansão de 
negócios de micro e pequenos empreendedores. Além de 
terem a chance de receber até R$ 175 mil, os três primei-
ros colocados também contarão com mentoria voltada 
a gestão e negócios, conduzidas pelo investidor Renato 
Mendes. O resultado do programa será divulgado no dia 
4 de agosto. As inscrições vão até o dia 10 de julho e po-
dem ser feitas gratuitamente no site www.fedex.com/br/
programafedex.  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), o aumento no número de mi-
cro e pequenos negócios abertos em 2021 foi de 30%, o 
maior desde 2018. Também houve crescimento no varejo 

digital, onde pequenas e médias empresas movimentaram 
R$ 2,3 bilhões, 77% a mais que em 2020, segundo levan-
tamento realizado pela NuvemShop. Por outro lado, cer-
ca de 1 milhão de empreendedores brasileiros fecharam 
as portas em 2021, conforme aponta o relatório Global 
Entrepreneurship Monitor. A taxa de encerramento das 
atividades de microempresas e de pequenas empresas é 
de 21,6% e 17%, respectivamente, segundo o Sebrae.  

“Os micros e pequenos empreendimentos representam 
um pilar importante para a economia brasileira e são es-
senciais para a FedEx. Nós trabalhamos para que tenham 
acesso às mesmas oportunidades de mercado que as gran-
des empresas têm”, diz Cristiano Koga, vice-presidente 
de Vendas para a América do Sul na FedEx Express. A 
edição deste ano do programa vai premiar o primeiro co-
locado com R$ 175 mil, o segundo com R$ 100 mil e o 
terceiro com R$ 75 mil, além da mentoria de negócios.  



 www.jornaldosudoeste.com

19Brumado, de 28 e 29 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital ECONOMIA

Virada de chave 

Serviço 

A Paraoil, localizada no Pará, é um exemplo de como o concurso pode ajudar as empresas a alçarem voos 
maiores. Especializada na extração de óleos e manteigas naturais à base de sementes da Floresta Amazônica, 
a empresa passou a exportar seus produtos para os EUA, Canadá, Austrália e Japão depois de ser contemplada 
com o terceiro lugar na edição de 2021 do programa da FedEx. “A demanda já existia há algum tempo, mas não 
sabíamos como levar nossos produtos para o exterior. Contar com a consultoria de um operador logístico como 
a FedEx foi fundamental nesse processo,” conta Gilberto Hirokazu Nobumasa, fundador e presidente da Paraoil. 
“A FedEx retira a carga na nossa porta em nosso centro de distribuição em Belém, e entrega no endereço dos 
nossos clientes”, complementa. 

Em 2021, as exportações representaram 20% da receita da Paraoil. Para 2022, Gilberto prevê dobrar esse per-
centual e chegar a 40%. Somente no primeiro trimestre deste ano, a empresa já exportou 250kg de manteiga e 
está negociando com potenciais clientes da Espanha e de Cabo Verde. Com o sucesso das negociações, a Paraoil 
passará a exportar seus produtos vindos da Amazônia para quatro continentes. 

Com o crescimento da empresa, a comunidade local também foi positivamente impactada. A Paraoil adquire 
as sementes de pequenos produtores locais que trabalham de forma sustentável, com a consciência de que a flo-
resta é mais rentável permanecendo conservada. Com o aumento da demanda de exportação, dobrou o número 
de fornecedores da empresa. Além disso, a Paraoil comercializa seus produtos para outros pequenos e médios 
empreendedores que, segundo Gilberto, são, em grande parte, mulheres que trabalham com cosmética natural em 
diferentes partes do Brasil. O transporte nacional também é fornecido pela FedEx. “A parceria com as microem-
preendedoras tem sido essencial, ainda mais em tempos de pandemia, quando muitas se viram desempregadas da 
noite para o dia. Nosso foco não está em fornecer para grandes empresas, mas no trabalho para ajudar as peque-
nas a se tornarem grandes”, explica. 

Segundo Hirokazu, a Amazônia Legal tem um potencial de bionegócios incrível, mas pequenos empreendedo-
res sempre encontram dificuldades pelo caminho, principalmente do ponto de vista logístico. “Por isso, sempre 
digo que o concurso da FedEx é uma virada de chave particularmente importante para os pequenos negócios que 
tanto precisam de apoio. O prêmio e a consultoria oferecidos aos vencedores têm real potencial para mudar a 
trajetória de uma empresa”, finaliza. 

 
Lançado pela primeira vez nos EUA em 2012, o Programa FedEx para Micro e Pequenas Empresas já foi 

expandido para outros mercados como México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Guatemala e República Do-
minicana.

Programa FedEx para Micro e Pequenas Empresas 

O que é: Premiação que visa impulsionar a expansão de negócios de micro e pequenos empreendedores 
Inscrições: até 10 de julho de 2022 
Quem pode se inscrever: Micro e Pequenas empresas com fins lucrativos, que possuam até 99 funcionários, 

baseadas no Brasil, com CNPJ ativo, atividade ininterrupta por pelo menos 6 meses e não serem franquias. Além 
disso, devem ter receita de até R$ 4.800.000 durante o seu último ano fiscal completo e não podem ser vencedo-
ras de versões anteriores do Programa. 

Mais informações: www.fedex.com/br/programafedex  
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Mineração baiana gera 
novos empregos e renda
Setor registrou saldo positivo de mais de 100% 
no período de um ano

ASCOM/CBPM
ascom@cbpm.ba.gov.br
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O crescimento da geração de empregos foi 
um dos destaques da mineração baia-
na no último ano. Conforme dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério da Economia, a atividade 
mineral registrou um saldo positivo (quantidade 
de contratações menos a quantidade de demissões) 
de mais 100%, isso comparado ao mesmo período 
do ano anterior. 

De março de 2021 a fevereiro de 2022, a ativi-
dade criou 1.414 empregos diretos. No total, o se-
tor mineral é responsável por 16.461 mil empregos 
diretos em todo o Estado. Além destes, as vagas 
diretas abertas nas mineradoras geram empregos 
indiretos da ordem de 1 para 11 ao longo das ca-
deias produtivas, conforme o Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram), ou seja, a geração de mais 
de 181 mil postos de trabalho.
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Os municípios baianos que geraram mais em-
pregos, a cada mil habitantes, no período anali-
sado foram: Piatã, Barrocas, Jaguarari, Paramirim 
e Santaluz, respectivamente. No entanto, conside-

O município de Jagua-
rari além de ter liderado 
o saldo positivo absoluto 
de geração de empregos 
na mineração é também 
um dos maiores arreca-
dadores de Cfem (Com-
pensação Financeira pela 
Exploração Mineral) do 
Estado, e ficou na quar-
ta colocação no ano de 
2021. A cidade é uma das 
maiores produtoras de 
cobre do Estado, área de 
atuação da Ero Brasil, an-
tiga Mineração Caraíba. 
A localidade ainda pro-
duz outras substâncias, 
em menor proporção, a 
exemplo do quartzito, 
quartzo e granito.

Outro município de 
destaque é Santaluz. É lá 
que está instalada a Equi-
nox Gold, responsável pela produção de ouro da localidade. A empresa, que opera em mina de propriedade da 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), para este ano, estima uma produção de mais de duas toneladas 
de ouro, levando em consideração que se trata de um ano parcial de produção. A expectativa é que o projeto San-
taluz produza anualmente 100 mil onças, o que equivale a aproximadamente três toneladas de ouro. 

Para o presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, os dados comprovam que a evolução da mineração baiana, 
não é apenas no quantitativo da produção, como também na geração de emprego e renda. “Isso mostra a força e 
a representatividade que a mineração vem conquistando nos últimos anos. O setor mineral promove uma forte 
dinamização da economia na região onde se insere, pois, demanda toda uma cadeia produtiva de suprimentos e 
insumos. A mineração, muitas vezes, está localizada em cidades onde representa a principal atividade econômica 
da região”, afirma Tramm. 

rando os valores absolutos, a liderança ficou com 
o município de Jaguarari,  que criou mais 224 pos-
tos de trabalho, seguido por Piatã (156), Barrocas 
(119), Santaluz (114) e Paramirim (91).

(FOTO: MATEUS PEREIRA/GOVBA)

Média Salarial 
Além de registrar saldo positivo nas contratações, a média de salário dos trabalhadores da mineração 

vem se destacando ao longo dos anos. Tendo como base os salários pagos às pessoas admitidas no período 
analisado, o setor computou a quinta maior média salarial, sendo superior a atividades como a agropecuária 
e o comércio. A mineração registrou uma média salarial de R$ 2.492,51, enquanto o valor médio pago para 
o agronegócio e para o comércio não foi superior a R$ 1.400,00. 

Dentre as classes, da própria atividade mineral, que mais se destacaram no Estado está a extração de mi-
nerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos, com média salarial, dos últimos 
contratados, de R$ 6.356,66, seguido da extração de minério de ferro, com média salarial R$ 4.588,04 e da 
extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), com salário médio de R$ 3.002,16.

Ainda conforme dados do CAGED, nos municípios que lideraram a geração de novos empregos, a média 
do salário pago aos admitidos no período analisado, foi superior a de outras atividades em cinco dos seis 
municípios. Mais uma vez com destaque para Santaluz, onde a atividade pagou mais que o dobro do salário 
pago no segmento do comércio, por exemplo.
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Governo do Estado vai investir R$ 2,7 milhões em Pindai. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Governo do Estado vai investir R$ 2,7 
milhões em obras de infraestrutura 
urbana e rural em Pindaí

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Bahia, 
por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vai in-
vestir R$ 2,7 milhões em obras de infraestrutura urbana na zona rural de Pindaí. Os investi-

mentos foram confirmados na quarta-feira, 29 de março, com a publicação no Diário Oficial do Estado 
do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Bahia, através da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com a Prefeitura Municipal de 
Pindaí.

Segundo o convênio, os investimentos serão feitos na execução das obras de requalificação da Praça 
Genebaldo Correia, na sede municipal e da pavimentação de vias públicas no Distrito de Guiripá (Ruas 
Júlio Ladeia, 12 de Outubro, Travessa do Beco, Gameleira, José Bonifácio, Santa Rita e Monteiro Lo-
bato) e do Povoado de Tabua (Ruas A, B e C).

A autorização para execução do projeto de requalificação da Praça Genebaldo Correia, que vai 
ganhar um novo projeto arquitetônico paisagístico, atende a uma antiga reivindicação da população 
pindainse e foi um compromisso assumido pelo governador Rui Costa dos Santos no último dia 3 de 
fevereiro, durante visita ao município, quando anunciou a construção do novo Colégio Estadual de 
Tempo Integral.
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AGROPECUÁRIA/COOPERATIVISMO

Coopmac realiza pela primeira vez 
distribuição de sobras, contemplando 
mais de 150 cooperados

ÉRIKA CAMARGO – ASCOM/COOPMAC
ascom.coopmacagro@gmail.com

Na última terça-feira (26), a Coopmac (Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense) realizou, no auditório 
de sua sede administrativa, a primeira cerimônia de distribuição de sobras da Cooperativa, evento que contou 
com a presença da Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa e colaboradores. Ao todo, 160 associados 
da Coopmac serão contemplados com sobras após o exercício de 2021.

O cerimonial teve início com o discurso do presidente, que destacou o importante momento que a Cooperativa vive, 
com reformulações que a conduziram para os resultados positivos que está desfrutando. “A Coopmac superou obstáculos, 
qualificou a administração e recuperou sua saúde financeira. Hoje, a Cooperativa pode enfim compensar financeiramente 
aos sócios ativos. As novas práticas implantadas estão comprovadamente dando resultados positivos”, destacou.

O Diretor Executivo, Isaac Figueira, também comemorou essa nova fase. “Quando a gente distribui, mostramos que 
estamos fazendo o verdadeiro cooperativismo. E o cooperado também está ajudando. Fazendo um ato cooperado, ele está 
usando a cooperativa pra melhorar o seu negócio. Portanto, esse é um marco importantíssimo para a Coopmac”.

Luís Augusto Monguilod, cooperado que mais se destacou em termos de utilização dos serviços da Cooperativa con-
quistense, foi premiado com um cheque simbólico referente ao valor que recebeu em sobras. Ele contou que o retorno 
financeiro o motiva a reforçar ainda mais a fidelidade com a Coopmac. “Quero agradecer a oportunidade de participar 
do grupo como cooperado. É uma satisfação enorme ser reconhecido por essa parceria. Isso é um incentivo a todos para 
continuar melhorando a fidelidade à Cooperativa”.
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DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Administração Municipal 
apresenta balanço das ações 
desenvolvidas na área da 
Agricultura em Barra do Choça

(FOTO: ASCOM/PMBC)

A agricultura tem sido uma das prioridades da Administração Municipal de Barra do Choça, considerando o 
potencial agrícola do município. Para detalhar as ações desenvolvidas no desenvolvimento do setor e aten-
dimento às demandas da população do campo, o Governo Municipal, representado pelo titular da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Crésio Lima Júnior, participou na manhã 
da quinta-feira (28), de reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Durante o encontro, o secretário Crésio Lima Júnior apontou as diversas ações desenvolvidas pelo Governo Mu-
nicipal, entre as quais a oferta de serviços e disponibilização de profissionais da Saúde e da Assistência Social para 
atendimento da população da zona rural; a recuperação de estradas vicinais; reforma de prédios escolares e interme-
diação para que fossem feitos investimentos para levar energia elétrica a localidades que ainda não eram atendidas.

O encontro serviu ainda para que os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável pu-
dessem apresentar novos pleitos ao Governo Municipal. 

Durante o encontro, a secretária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Oliviana Arruda, 
reforçou a importância dos produtores rurais estarem atentos à necessidade da emissão da Declaração de Aptidão 
(DAP). Lembrou, ainda, que no próximo mês, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico vai disponibilizar transporte para que produtores de café do 
município possam participar do Seminário ‘Indicação Geográfica da Cafeicultura do Planalto da Conquista’, que será 
realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Uesb.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA.
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AGRICULTURA FAMILIAR
(FOTO: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA/BLOG PORTAL LICINIO)

I Feira da Agricultura Familiar é 
realizada em Licínio de Almeida

DA REDAÇÃO 
redacao@jornaldosudoeste.com

A  Cooperativa de Trabalho, Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura 
Familiar (Cootraf/Bahia) e o Sindicato dos Trabalhadores/Trabalhadoras Rurais e Agricultores Fa-
miliares de Licínio de Almeida, com apoio da Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, através 

da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou na quinta-feira (28), na Praça Sônia Damas-
ceno, a I Feira da Agricultura Familiar.

A iniciativa teve por objetivo fomentar o fortalecimento da agricultura familiar, assim como o incentivo a 
diversificação da produção rural, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento do município, além de 
proporcionar o acesso a produtos saudáveis vindos diretamente dos produtores, sem intermediários, para os 
consumidores.
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(FOTOS: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA/BLOG PORTAL LICINIO)

Além de hortifrutigranjeiros, foram oferecidos na Feira da Agricultura Familiar de Licínio de Almeida 
produtos da avicultura e apicultura e seus derivados, bem como plantas medicinais e ornamentais e peças de 
artesanato produzidas por agricultores familiares.

O prefeito do município, médico Frederico Vasconcellos Ferreira (PCdoB), que marcou presença na Pra-
ça Sônia Damasceno para prestigiar a Feira de Agricultura Familiar, reforçou a importância da Agricultura 
Familiar, não apenas sua relevância estratégica na produção de alimentos orgânicos, benéficos à Saúde, mas 
também os impactos positivos que causa ao meio ambiente e a inserção e possibilidade da emancipação eco-
nômica das pessoas envolvidas na cadeia produtiva. 

O gestor apontou ainda a disposição do Governo Municipal de continuar apoiando e viabilizando políticas 
públicas, investimentos e ações direcionados ao desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura Familiar, 
oferecendo oportunidades e dando visibilidade aos pequenos produtores familiares, cuja atividade é importan-
te para a economia do município.

Na parte cultural, apresentações de artistas da terra.
Também participaram da Feira da Agricultura Familiar de Licínio de Almeida, como apoiadores do even-

to, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia, por meio da 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) - no âmbito do Programa Produzir - e DA Superin-
tendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater) – por intermédio do Serviço Territorial 
de Apoio à Agricultura Familiar (Setraf Sudoeste Baiano/Vitória da Conquista); a  União de Cooperativas da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes Bahia); o Word Bank Group (Grupo 
Banco Mundial); da Coordenação de Agricultura Familiar de Serra Geral – CAF; a Cooperativa Mista Agro-
pecuária para o Desenvolvimento Auto-Sustentável da Agricultura Familiar (Coomadac/Caetité) e a Cresol/
Serra Geral.

(FOTO: JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA/BLOG PORTAL LICINIO)
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