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ARTIGO

A nossa 
conduta com 
as crianças 
deve ser de 
acolhimento 
e orientação

POR BEATRIZ MONTENEGRO

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.

* BEATRIZ MONTENEGRO É PEDAGOGA, 
NEUROPSICOPEDAGOGA E EDUCADORA PARENTAL PELO API 

(CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APEGO SEGURO). ATUA 
EM CONSULTÓRIO PARTICULAR COM ATENDIMENTOS DE 

CRIANÇAS E JOVENS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, 
REALIZA MENTORIA ÀS FAMÍLIAS QUE BUSCAM CONEXÃO 

NA RELAÇÃO COM SEUS FILHOS E É FUNDADORA DA 
COMUNIDADE CONEXÃO MATERNA, UM GRUPO DE MÃES QUE 

SE ENCONTRAM DE FORMA ONLINE PARA SE FORTALECEREM E 
REFLETIREM SOBRE EDUCAÇÃO, FILHOS E DESENVOLVIMENTO. 

É IDEALIZADORA DOS CURSOS DESAFIO DO BRINCAR E 
KIT SOBREVIVÊNCIA: ROTINA SAUDÁVEL, CUJO FOCO É O 

ESTABELECIMENTO DE RELAÇÕES SAUDÁVEIS ENTRE PAIS E 
FILHOS.

@biamontenegro.oficial
Whatsapp: 11 9928-1801

TODO COMPORTAMENTO 
REVELA UMA FALTA!

A palavra “comportamento” vem de comportar-se, de encaixar-se num modelo de boas maneiras, de agir de acordo com 
um grupo social”. Na infância essa palavra é muito usada e traz referências às crianças do que é ou não esperado, do que 
os adultos querem ou não que ela faça e, na maioria dos casos, um comportamento desafiador e difícil, revela uma falta.

Para entender o que isso significa proponho a seguinte reflexão:
Quero primeiro que você leia essas palavras com o coração tranquilo e não se sentindo cobrado, pois se ele revela uma falta, será 
que a falta é minha?
Sempre que sentimos que estamos em falta com os nossos filhos ou com as crianças, encontramos um lugar dolorido e pouco con-
fortável, já que a culpa pode se apresentar muito rapidamente.
Este artigo não possui a intenção de apontar um dedo para você, mas de contar que o comportamento de uma criança é um bilhete 
que só os pais, educadores e cuidadores podem abrir, ler e agir de forma a auxiliar essa criança.
Nos últimos anos, os estudos na área da Neurociência revelam que o cérebro se desenvolve até os 20 e poucos anos, portanto, bebês, 
crianças e jovens estão em processo de desenvolvimento. Agora, nós, adultos, já temos todo o nosso sistema neuronal desenvolvido, 
por isso, conseguimos compreender a comunicação que a criança estabelece através do seu comportamento.
Quando eu digo que todo comportamento difícil revela uma falta, quero dizer que as crianças, assim como nós, têm como desejo 
diário sentir o amor, que é especial, que é querida, amada, enfim, se sentir bem.
Uma criança que está se comportando de forma inadequada tende a receber dos adultos uma crítica, uma punição ou castigo; 
porém ela é um ser em desenvolvimento, nem seu cérebro já completou todo o processo e dentro desta jornada ela só sabe se comu-
nicar desta forma: gritando, chorando excessivamente, se opondo, batendo ou chutando.
A terapeuta Jane Nelsen tem uma frase que cabe bem à essa nossa conversa, ela diz: “De onde tiramos a absurda ideia de que para 
fazer uma criança agir melhor, devemos fazê-la primeiro se sentir pior?” Quem agirá de forma acolhedora, assertiva, amorosa, 
respeitosa num ambiente em que não sente o amor, o acolhimento e o respeito?
Então, como podemos ler esse bilhete?
O comportamento desafiador da criança é a ponta de um iceberg, é a revelação de que algo precisa ser alterado e que não está no 
controle ou na condição desta criança realizar tal mudança.
A partir dessa constatação, onde os pais devem focar seu olhar?
Vou listar algumas possibilidades mais comuns:
- Rotina pouco saudável: rotina é muito mais ampla do que o horário de dormir, acordar, da escola e da lição. Rotina é tudo que 
acontece em nosso dia a dia, por isso ela é tão importante. Uma rotina saudável atende às necessidades físicas e emocionais da 
criança e também do adulto, pois não tem como a criança ter uma rotina maravilhosa para si e os pais estarem vivendo uma rotina 
extremamente exaustiva. Neste modelo, a conexão fica perdida.
- Ritmo biológico não respeitado: as crianças e jovens possuem um ritmo biológico que é o sono, a alimentação, a excreção, mas 
que também é o ritmo de realizar determinada tarefa, o tempo para responder uma solicitação. Se no dia a dia esse ritmo é sempre 
desrespeitado, o comportamento opositor tende a aparecer como forma de comunicar que isso não está bom.
- Falta de conexão: todas as crianças necessitam de conexão. Conectar-se é se sentir unido, próximo ao outro e essa proximidade 
é emocional, não apenas física. A melhor forma de se conectar a uma criança é brincando com ela. Nem sempre a rotina permite 
momentos de conexão real com nossos filhos, porém eles são essenciais e se não estão acontecendo precisamos olhar para a rotina 
para verificar como encaixar essa conexão. Presença física é estabelecida apenas por estarmos ali, agora, presença emocional 
necessita de disponibilidade e da construção de uma relação de escuta e atenção com a criança e o jovem.
Se hoje o bilhete que seu filho lhe escreve, através do comportamento não é aquele que você esperava, observe os três aspectos 
acima e comece a realizar pequenas mudanças no seu dia a dia e vivencie a tranquilidade e leveza que é construir uma relação de 
parceria, respeito mútuo e de colaboração dentro do próprio lar.
Talvez você ainda esteja se perguntando, o que eu faço com o comportamento difícil? Ignoro? Repreendo? Dou um castigo? Tiro 
alguma coisa?
Nenhuma das ações acima são orientadas. A criança já está se sentindo mal e deve estar lidando com a consequência da sua ação, 
que pode ser um amigo não querer mais brincar, um brinquedo que quebrou, a frustração do não que recebeu, a raiva de não ser 
atendida imediatamente...
A nossa conduta com as crianças deve ser de acolhimento e orientação. Acolho o choro, a raiva, a tristeza, o medo, o mau compor-
tamento e oriento de acordo com a máxima: “Esse comportamento me conta algo, é um comunicado!”. Nenhum bilhete deve ser 
calado, ele deve ser lido e a ação acontecerá, se for possível e, se não for, comunicaremos também.
Então acolher sempre, ser gentil, ser firme às vezes e refletir sobre o comportamento é essencial para que você vivencie uma nova 
história na relação com seu filho.
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Casos de síndrome respiratória aguda 
elevam o número de internações 
pediátricas
Testes sindrômicos, capazes de identificar simultaneamente 
mais de um vírus ou bactéria que causam sintomas 
parecidos, podem auxiliar no diagnóstico e tratamento de 
diferentes doenças típicas do outono

RENATO LOPES -ASCOM 
(NOTÍCIA EXPRESSA)
jornalismo@noticiaexpressa.com.br

Ao apresentar sin-
tomas parecidos 
como coriza, tosse, 

febre e dor de garganta, as do-
enças respiratórias, comuns 
nessa época do ano, têm sido 
motivo de preocupação de 
pais e profissionais da Saúde. 
Com Unidades Pediátricas 
de Pronto Atendimento e In-
ternações operando perto da 
capacidade máxima, o Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR), 
que atinge brônquios e pul-
mões, desencadeando casos de Bronquiolite e Pneumonia, está entre os principais responsáveis pelo atual quadro de saúde na 
capital paulista e interior.

Diante de possíveis dúvidas que podem surgir durante a análise clínica para o diagnóstico correto da Síndrome Respiratória 
Aguda, uma vez que outros vírus como Covid-19 e Influenza podem também levar a tal condição, novos exames têm cumprido 
um papel de extrema importância nesse contexto. Os Testes Sindrômicos, assim denominados por sua capacidade de identificar, 
simultaneamente, diversos vírus e bactérias que podem estar agindo sobre o sistema imunológico do paciente, seguem liderando 
a lista das soluções mais eficazes e precisas dos últimos tempos, desde que a pandemia do Novo Coronavírus se estendeu pelo 
mundo.

“São ferramentas laboratoriais de testagem, capazes de identificar e diferenciar uma série de patógenos simultaneamente, e 
apontar, inclusive, se a criança está contaminada por mais de um agente infeccioso ao mesmo tempo. Ao apresentar sintomas 
clínicos parecidos, as doenças respiratórias impõem dificuldade ao diagnóstico baseado apenas na avaliação médica dos pacien-
tes pediátricos, consequentemente, ao tratamento mais adequado para combater determinada infecção”, destaca Marcela Varela, 
Gerente de Marketing da Qiagen na América Latina, que apresenta, entre suas soluções, o QIAstat-Dx, um Teste Sindrômico 
que permite a avaliação de um painel respiratório do paciente, ao identificar o causador dos sintomas, incluindo o VSR, o In-
fluenza e o  Sars-Cov-2.

Atuando na linha de frente de combate a essas infecções, O Médico Intensivista do Hospital das Clínicas, Dr. Daniel Joelsons, 
explica que essas ferramentas são de extrema importância para a efetividade dos Sistemas de Saúde, que nessa época costumam 
registrar superlotação. “Caso a infecção seja por bactéria, já iniciamos a administração de antibióticos. Caso precise de isola-
mento, já providenciamos essa conduta e o tratamento adequado. Os Testes Sindrômicos facilitam o trabalho da equipe médica 
e reduzem os efeitos colaterais dos medicamentos desnecessários”, destaca o especialista.

Voltado ao diagnóstico clínico e com registro ativo na Anvisa, o QIAstat-Dx libera o resultado da análise em até uma hora. 
Sua tecnologia tem o potencial de diminuir o tempo de permanência do paciente no Hospital, evitar internações desnecessárias 
e identificar pacientes que, dependendo da contaminação, precisam de isolamento ou demais medidas de controle da infecção.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Uso de agrotóxico amplia riscos 
de câncer, alerta Oncologista
O Médico Ramon de Mello ressalta que o produto 
pode provocar tumores oncológicos na Mama, no 
Fígado, entre outros órgãos

EDMIR NOGUEIRA DOS SANTOS – ASCOM 
(EX-LIBRIS COMUNICAÇÃO)
edmir@libris.com.br

O Brasil continua usando um agrotó-
xico banido de países da Europa e 
também dos Estados Unidos. Mes-

mo em pequenas quantidades, o produto pode 
causar danos na Saúde como Câncer e Mal-
formações de Fetos. A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) adiou recente-
mente a decisão de banir ou liberar o uso do 
Carbendazim nas plantações brasileiras.

“Os alimentos com agrotóxicos trazem 
grandes males para a saúde. Esses produtos 
aceleram as mutações nas células canceríge-
nas, originando Neoplasias como Câncer de 
Mama, Testículos e Fígado”, alerta o Médico 
Oncologista Ramon Andrade de Mello, Pro-
fessor da Disciplina de Oncologia Clínica 
do Doutorado em Medicina da Universida-
de Nove de Julho (Uninove), do corpo clíni-

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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co do Hospital Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo, e PhD em Oncologia pela Univer-
sidade do Porto, Portugal. Para as gestantes, 
o produto pode ainda levar ao diagnóstico de 
Leucemia e Linfoma.

Mas os pesticidas não trazem perigos ape-
nas para os trabalhadores das lavouras ou 
pelo consumo de produtos in natura. Pelo 
processo de bioacumulação, podem ser pre-
sentes em produtos como pães e biscoitos 
processados pela indústria. “Ou ampliamos o 
debate sobre o uso desses produtos, ou tere-
mos um crescimento acelerado de diagnósti-
co de Câncer nas próximas décadas”, senten-
cia o médico.

O Oncologista afirma que estudos inter-
nacionais com 3.800 amostras de soro de 

pacientes, de 35 países, concluíram que os 
agrotóxicos aumentaram as taxas de mor-
talidade associadas ao Câncer de Pulmão e 
de Cólon em populações distintas. “Estamos 
avançando na busca de novas terapias contra 
o Câncer, mas, ao mesmo tempo, ampliamos 
o uso de pesticidas que estão, comprovada-
mente, aumentando os riscos de Tumores 
Oncológicos”, ressalta Mello.

Os agrotóxicos respondem ainda por mais 
de 70 mil intoxicações agudas e crônicas to-
dos os anos, segundo um estudo da OIT (Or-
ganização Internacional do Trabalho). “No 
Brasil, nas regiões de uso intensivo desses 
produtos, pesquisas apontam o aumento de 
casos de Câncer de Mama, como em Mato 
Grosso”, exemplifica o Oncologista.
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Crianças distraídas: déficit 
de atenção ou distúrbio 
auditivo?

CRISTINA FREITAS – ASCOM 
(EX-LIBRIS COMUNICAÇÃO)
cristina@libris.com.br

Transtorno que afeta a capacidade de entendimento dos sons pode 
prejudicar o aprendizado na Escola

Muitas crianças são assim, o que pode levar a diagnósticos como o de Dislexia ou de Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Os sintomas são parecidos: dificuldade de 
concentração, desinteresse, esquecimento, 
hiperatividade, baixo rendimento escolar 

e, muitas vezes, isolamento social. Muitas crianças 
são assim, o que pode levar a diagnósticos como o 
de Dislexia ou de Transtorno do Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH). O que muitos pais não sa-
bem é que esses sintomas também podem ser conse-
quência de um tipo de distúrbio relacionado à audi-
ção. 

Trata-se da Desordem do Processamento Auditivo 
Central -- DPAC --, que afeta a capacidade de com-
preensão dos sons e pode prejudicar o desenvolvi-

mento intelectual desde a infância. A criança ouve 
normalmente, mas não consegue interpretar o que 
ouve. É como se as palavras e demais sons fossem 
apenas ruídos. 

"A criança ou adolescente com DPAC não con-
segue discriminar os sons quanto à sua localização 
e amplitude e não reconhece ou não compreende o 
significado de cada ruído presente no ambiente. Com 
isso, o mundo se transforma em uma incômoda con-
fusão de barulhos desconexos e embaralhados", ex-
plica a fonoaudióloga Rafaella Cardoso, especialista 
em Audiologia na Telex Soluções Auditivas. 

De acordo com os Neurologistas, todo o esforço 

FOTO:DIVULGAÇÃO
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que é feito por quem tem o Distúrbio, para entender 
o que acontece ao redor, é demasiado para o cérebro. 
Chega uma hora que ele não resiste e "desliga". Por 
isso, pessoas com DPAC são sempre muito distraí-
das e perdem rapidamente o foco de atenção sobre o 
que está acontecendo no ambiente.

A fala e a leitura também são prejudicadas porque 
o processo de linguagem se desenvolve simultanea-
mente ao processo da audição. Deste modo, a crian-
ça pode ter dificuldades para aprender a falar e a ler, 
já que é necessário associar as palavras ao som que 
elas têm. 

"Em condições normais, localizar o som é enten-
der de onde ele vem, sua direção e distância; é per-
ceber o que é o badalar do sino da igreja, a buzina 
de um carro. Logo, ter uma boa audição nem sempre 
é o suficiente para compreender os sons", explica a 
especialista. 

O diagnóstico é dado geralmente na fase de al-
fabetização da criança, uma vez que é nessa fase 
que o aluno começa a apresentar dificuldade de me-
mória de curto prazo, falta de entendimento, pouca 
concentração e incapacidade de leitura e escrita. O 
que acontece é que ele ouve com clareza a voz do 
professor, mas tem dificuldade em entender a fala; 
ou mesmo interpretar textos e compreender o enun-
ciado de problemas, atropelando as palavras. A boa 
notícia é que o problema pode ser contornado. 

"É de extrema importância que o diagnóstico cor-
reto seja feito o quanto antes para que as dificulda-
des no aprendizado sejam superadas mais facilmen-
te. O cérebro humano tem, principalmente durante 
a infância, grande flexibilidade. Com o tratamento 
fonoaudiológico e o apoio de uma equipe pedagó-
gica adequada, desde cedo, a criança tem grandes 
chances de obter um ótimo desempenho escolar, 
pois seu cérebro estará sendo treinado a desenvol-
ver mecanismos diferentes e rotas alternativas para 

driblar o distúrbio", esclarece a Fonoaudióloga da 
Telex.

Não se sabe ao certo como a DPAC surge, mas 
acredita-se que a falta de estímulos sonoros duran-
te a infância seja uma das causas. As estruturas do 
cérebro que interpretam e hierarquizam os sons se 
desenvolvem até os 13 anos. Até essa idade, as no-
tas musicais, as palavras e os barulhos do dia a dia 
vão lentamente ensinando o cérebro a lidar com a 
audição. 

Alguns pesquisadores destacam que crianças com 
lesões ou inflamações frequentes no ouvido médio 
podem desenvolver o transtorno, uma vez que tais 
enfermidades impedem o cérebro de receber ade-
quadamente estímulos sonoros. Doenças Neurode-
generativas, Rubéola, Sífilis e Toxoplasmose e até 
mesmo alcoolismo e dependência química materna 
podem causar o Distúrbio. Mas nada ainda foi com-
provado cientificamente.

O diagnóstico da Desordem do Processamento 
Auditivo Central é consolidado por um fonoaudiólo-
go por meio de testes especiais que descartam outros 
problemas. 

"Na maior parte dos casos, o Sistema Auditivo Pe-
riférico (Tímpano, Ossículos, Cóclea e Nervo Au-
ditivo) está totalmente preservado. Por isso, são re-
alizados procedimentos um pouco mais elaborados 
do que as análises audiométricas comuns. É preciso 
avaliar o desenvolvimento linguístico e o comporta-
mento auditivo, por exemplo. A idade mínima ade-
quada para efetuar tal estudo é a partir dos sete anos 
de idade. Os exames apontarão em quais habilidades 
auditivas a criança tem maior dificuldade e isso ser-
virá de orientação para a escolha do plano de trata-
mento no que diz respeito ao treinamento auditivo 
que o Fonoaudiólogo conduzirá com a criança, em 
um trabalho terapêutico de médio a longo prazo", fi-
naliza Rafaella Cardoso. 

Dicas para pais e professores de 
crianças com DPAC:

- Ambientes barulhentos prejudicam ainda mais a concentração das 
crianças com DPAC; por isso é preciso manter o silêncio na hora do estu-
do, tanto na escola quanto em casa;

 
- É preciso falar de forma clara, pausada, de preferência bem de perto e 

de frente para a criança;
 
- É aconselhável que, na escola, a criança esteja sentada o mais perto 

possível do professor e fique afastada de portas e janelas para se proteger 
do barulho;

 
- A criança deve ser incentivada pelos pais e professores no esforço de 

aprendizagem, a fim de melhorar nos estudos e aumentar a sua autoestima.
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Vigilância Epidemiológica realiza ação 
de prevenção de arboviroses no Bairro 
Nova Esperança, em Barra do Choça

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

agentes da Vigilância 
Epidemiológica da 
Secretaria Municipal 
de Saúde realizaram 
ação de prevenção e 
combate a arboviroses 
no Bairro Nova 
Esperança. 
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A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigi-
lância Epidemiológica, vem intensificando as campanhas e ações de prevenção e combate à arboviro-
ses, em meio ao expressivo aumento de casos de Dengue, Zica e Chikungunya, além de registros de 

Febre Amarela Urbana, no Estado.
Na última semana os trabalhos da Vigilância Epidemiológica foram concentrados no Bairro Nova Esperança, 

depois da notificação de casos suspeitos de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes Aegypti.
A ação consiste na visita de Agentes da Vigilância Epidemiológica nas residências para verificar possíveis 

ocorrências de lavras do mosquito ou recipientes com tendência a focos para desenvolvimento do mosquito Ae-
des Aegypti.

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Choça reforça que o trabalho será permanente, tendo em vista 
que o contágio dessas doenças endêmicas está em ascensão no Estado. Ressalta, ainda, que a efetiva participação 
da população, observando os cuidados relacionados à limpeza dos quintais das residências, com recipientes de 
vasos de plantas e descarte correto de vasilhames que possam servir para juntar água, é primordial para impedir 
a proliferação do mosquito e, por consequência, o contágio das pessoas.

A transmissão da Dengue, Zica, Chikungunya e da Febre Amarela Urbana, acontece através da picada da fê-
mea do mosquito Aedes Aegypti, que provoca sintomas como dor nas articulações, no corpo, na cabeça, náuseas, 
febre acima de 39ºC e manchas vermelhas no corpo.

As picadas da fêmea do mosquito Aedes Aegypti acontecem geralmente nas primeiras horas da manhã ou no 
final da tarde, especialmente na região das pernas, tornozelos ou pés. Além disso, a sua picada é mais comum 
durante o verão, mas a estação de inverno não diminui o risco de infestação.
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SAÚDE/OFTALMOLOGIA

Reconheça sinais que indicam 
que sua visão não está bem
Acompanhamento médico é essencial para tratar 
precocemente doenças silenciosas como glaucoma

JULIETE CONCEIÇÃO DAS NEVES – ASCOM (AGÊNCIA IDEAL)
julieteneves@idealhks.com

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 incô-

modo chega. Uma ardência nos olhos, vermelhidão e manchas podem indicar que algo esteja afetando 
a saúde dos olhos.

Segundo o Médico Oftalmologista e Professor de Medicina da Faculdade Unime, algumas enfer-
midades podem se instalar de maneira 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 enfer-
midades progressivas, o correto é ir às consultas em períodos mais curtos, 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. Rober-

to 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 frequência 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 também indicar o Glaucoma.
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Câmara de Vitória da Conquista homenageia 
mães de crianças com Mielomeningocele, 
Paralisia Cerebral e Autismo

ASCOM/CMVC
camaravc.com.br

Na tarde da segunda-feira, 09, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por iniciativa do mandato do vereador 
Delegado Marcus Vinícius (PODE), promoveu uma Audiência Pública em homenagem às mães de crianças com 
Mielomeningocele, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essas crianças precisam de atenção  

redobrada, o que demanda mais atenção, quase sempre por parte da mãe. Como maio é o mês em que se comemora o Dia das 
Mães, a Audiência prestou homenagem a essas mães pela luta diária com os filhos que necessitam de cuidados especiais. 
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O vereador Delegado Marcus Vinícius (Podemos), autor 
da Audiência, homenageou Dona Isaurina, uma mãe de 86 
anos, pela forma como criou os filhos. “Eu sou muito fã da 
senhora e queria te dizer isso publicamente”, declarou. Ele 
aproveitou para falar sobre o objetivo da Audiência Públi-
ca. “Queremos estreitar os laços entre comunidade, Câmara 
e Prefeitura Municipal e estamos conseguindo”, afirmou, 
destacando a participação de representantes das Secretarias 
Municipais de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde. 
Marcus Vinicius  ainda destacou as histórias contadas nes-
sa Audiência, abordando também o protagonismo das mães 
atípicas. Por fim, ele relatou a elaboração de um Projeto de 
Lei que deverá instituir em Vitória da Conquista uma sema-
na de ações voltadas para crianças especiais.

Atuando com a reabilitação de crianças Autistas, a Te-
rapeuta Anita Aguiar destacou sua admiração pelas mães 
desses pacientes. “A luta delas é diária, lutando por seus fi-
lhos, se renovando constantemente para garantir os direitos 
dessas crianças” lembrou a Terapeuta, que também é dona 
da Clínica Hope. “Para vocês, eu deixo o meu respeito e a 
minha admiração”, pontuou. 

Ginecologista e Obstetra, Dr. Codoaldo Cadete disse que 
essa é uma homenagem justa e merecida para todas as mães 
que cuidam de pessoas com necessidade especial de atenção. 
Segundo o médico, informar para uma mulher grávida o diag-
nóstico do filho (a) é muito difícil, porém, quanto mais cedo 
essa mãe souber do problema e estimular a criança, maior 
será o sucesso e desenvolvimento dela, Cadete também falou 
sobre cirurgias que foram feitas em crianças com Mielomeni-
gocele ainda no útero e agradeceu aos avanços tecnológicos 
por proporcionarem esse feito. 

Outro ponto discutido foi relacionado à prevenção de do-
enças. De acordo com o Ginecologista, essa prevenção acon-
tece por meio de uma alimentação saudável, prática de ativi-
dade física, o não uso de cigarros e drogas, dentre outros.  

Para finalizar, Dr. Cadete  pautou a aceitação das famílias, ao serem preparadas para receber  essas crianças com amor. “Não 
há problema, vamos ensinar de peito aberto a cuidar desses bebês o mais rápido possível”, concluiu.  

Estreitar os laços entre a 
comunidade e o Poder Público 

A luta é diária  

Cuidado para prevenir 



12 Brumado, de 10 e 11 de maio de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

HOMENAGEM

Gisele Souza Santos, mãe de criança especial, iniciou a fala 
agradecendo ao vereador Delegado Marcus Vinícius pela ini-
ciativa da Audiência. “A gente faz parte da Associação Nacio-
nal de  Mielomeningocele e da Associação de Paralisia Cere-
bral de Vitória da Conquista e podemos dizer que não é fácil 
ter um filho com necessidades especiais.  A gente não é reco-
nhecido e infelizmente nossos filhos também não”, desabafou. 
Aproveitou para fazer um apelo para que todas as pessoas com 
necessidades especiais sejam incluídas na sociedade conquis-
tense, “não apenas com palavras, mas com ações”, finalizou. 

Renata Gonçalves falou da sua experiência enquanto mãe 
de criança especial e agradeceu as mães atípicas presentes 
no encontro. “A presença de vocês muda tudo”, declarou. 
Por fim, destacou o apoio encontrado na rede de proteção, 
composta por essas mulheres. “Esse apoio é extremamente 
importante”, pontuou. Renata finalizou recitando uma poe-
sia sobre o ser materno.

Liliane Oliveira Duarte agradeceu o apoio do vereador 
Marcus Vinicius que proporcionou essa Audiência às mães 
de filhos atípicos. Durante o discurso, ela disse que nunca 
havia pensado na capacidade de ser uma mãe atípica, mas 
hoje, ela se sente a mãe mais capacitada para esse ofício. 
Segundo ela, “não é uma vida fácil, mas traz muitos pra-
zeres, a exemplo do sorriso de uma criança atípica, porque 
transmite muito amor.” Para finalizar, agradeceu à mãe e à 
bisavó pela força recebida. 

Pessoas com necessidades 
especiais precisam ser vistas 
pela sociedad

Apoio de quem passa pelo 
mesmo problema 

A vida não é fácil, mas existe 
amor 
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Fabrine Barroso, representante  da Secretaria Municipal 
de Educação, parabenizou o vereador Delegado Marcus Vi-
nícius pela iniciativa da Audiência Pública e ressaltou que a  
existência dessas mães atípicas se baseia, antes de tudo, no 
afeto. “Eu tenho três filhos, e faço um breve relato da minha 
vida, tive problemas de saúde durante a gestação de um dos 
meus filhos e tinha apenas 15% de chances de sobreviver, 
mas conseguir vencer”, disse. Ela também falou sobre a im-
portância do apoio  da Secretaria de Educação no acolhimen-
to das crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação 
de Vitória da Conquista. “Hoje temos 1.059 crianças porta-
doras de deficiências matriculadas e a Secretaria de Educação não mede esforços para acolher essas crianças, seja com cadeiras 
adaptadas, Psicólogos, Assistentes Sociais e tantos outros profissionais que atendem esses alunos”, informou. 

Narriman Santos Brito, mãe de um garotinho especial, fa-
lou da sua experiência enquanto mãe de uma criança diag-
nosticada com Paralisia Cerebral. Emocionada, ela descreveu 
os desafios e frustrações que têm encontrado. “Ser mãe de 
criança especial é doído quando não temos políticas públicas 
que incluam nossos filhos no campo social, é doído quando 
não conseguimos adquirir os recursos necessários para o de-
senvolvimento dos nossos filhos. Parece que a sociedade não 
quer conviver com nossos filhos”, declarou. Apesar dessas 
frustrações, Narriman aproveitou a ocasião para falar das ale-
grias de ser mãe atípica. “É uma alegria ver que é meu um 
milagre de Deus. Eu amo ouvir o barulho que ele faz com o 
chocalho, improvisado numa lata com milhos. Acho que ser 
mãe é isso… É conviver com as alegrias, com as frustrações e com a felicidade. Ser mãe é tudo isso”, salientou. 

Representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, a 
Assistente Social Cléia Malta colocou a Rede de Serviços à 
disposição das mães atípicas. Segundo ela, Vitória da Con-
quista dispõe de oito Cras [Centro de Referência em Assis-
tência Social] e quatro Creas [Centro de Referência Espe-
cializado em Assistência Social], compondo uma Rede de 
Assistência Social com 44 Unidades para assistir essas mães 
e a população conquistense.  

Ao falar sobre as dificuldades enfrentadas por essas mães, 
ela exaltou o amor delas pelos filhos e disse que o momento 
mais difícil dessas mães é receber o diagnóstico. Enquanto 
encerrava sua fala, a Assistente Social pediu mais políticas 
públicas para ajudar as pessoas que estão em sofrimento. “Se 
a Rede de Serviços Municipal der as mãos, eu tenho certeza 
que juntos poderemos fazer muito mais”, concluiu. 

Esforços para dar assistência 
às crianças com necessidades 
especiais 

As alegrias e frustrações 
de ser mãe atípica

É preciso assistência 
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A  presidente da  Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae), Elza Rodrigues, fez um breve relato da sua 
história de vida ao longo da jornada como mãe de criança atí-
pica e a importância da Apae na formação  e desenvolvimento 
do seu filho. “Estou no segundo mandato como presidente da 
Apae, mas minha história com essa Instituição tem mais de 
20 anos. “Assim como um dia alguém me recebeu na Apae 
e isso mudou a minha vida, eu gostaria de receber todas as 
pessoas que chegam naquele lugar, mas infelizmente estamos 
com uma situação financeira crítica“, desabafou. Ela também 
destacou a importância de o Poder Público Municipal apoiar a 
Instituição e se unir em favor da Apae. “É triste perceber mães 

que estão na lista de espera há dois, três anos, mas pela estrutura não conseguem a ser inseridas na Apae, mas estamos aqui 
buscando mais recursos e atenção de vocês”, finalizou.

- A subsecretária municipal de Saúde, Kalilly Lemos, ini-
ciou o pronunciamento parabenizando as mulheres pelo Dia 
das Mães. Ela destacou as barreiras enfrentadas por essas mu-
lheres na garantia da Assistência Médica, reconhecendo as li-
mitações do poder público. “Nós podemos superar as dificul-
dades e podemos ajudar vocês”, afirmou a subsecretária. Nesse 
sentido, aproveitou a oportunidade para divulgar as ações que 
a Secretaria de Saúde está adotando para atender esse público. 
“Estamos contratando um Neurologista e em negociação com 
uma Neuropediatra para atender na Rede Municipal de Saú-
de”, informou. A subsecretária anunciou também que Clínica 
de Reabilitação vai abrir espaço para atender crianças que ne-

cessitam de Fisioterapeuta Infantil. Por fim, anunciou a convocação de mais cinco Fonoaudiólogos que vão atender no Cemae 
[Centro Municipal de Atenção Especializada] e estão contratando mais Fisioterapeutas para atender no Cemerf (Centro Muni-
cipal Especializado em Reabilitação Física e Auditiva]. “Queremos oferecer mais ações para não nos limitarmos a homenagens 
como essa”, ressaltou Kalilly.

O secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Xangai, 
falou sobre o exemplo das mães de filhos atípicos e disse que 
viu o verdadeiro amor exemplificado durante a Audiência e foi 
tocado pelos dizeres das mães que compuseram a mesa. Toca-
do pela causa, ao finalizar, o secretário, que também é cantor, 
propôs uma campanha beneficente com show de artistas em 
prol da Apae, para ajudar na luta das mães atípicas.   

Mais apoio do Poder Público e 
união em favor da Apae 

Contratações para atender 
crianças especiais na Rede 
Municipal de Saúde 

Amor exemplificado 
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o vereador Orlando Filho (PRTB) iniciou a fala saudando 
a mesa e destacando a importância da Audiência para pensar 
ações práticas que colaborem para a inclusão das crianças 
com deficiência na sociedade conquistense. “Desde o início 
do nosso mandato temos acompanhado centenas de mães que 
possuem filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
e sabemos da importância de essas pessoas terem direitos à 
igualdade na sociedade conquistense. Mães que cuidam de 
filhos chamados atípicos, todos os dias, desnudam dos seus 
sonhos para se dedicarem integralmente suas vidas à vida dos 
seus filhos”, disse. Ele ressaltou duas visitas realizadas por 
seu mandato a Salvador com o objetivo de conseguir a cons-
trução de um Centro Multiprofissional de Apoio as Crianças 
Portadoras de Deficiências. “Estamos aqui para caminhar junto com todos vocês até o fim e o fim é ver essas crianças sendo 
acolhidas com saúde e qualidade de vida’, finalizou.

Importância da igualdade de 
direitos na sociedade 

HOMENAGEM
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Prefeitura de Morpará firma parceria com 
Senac para ofertar cursos profissionalizantes a 
cadastrados em Programas Sociais

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosuodeste.com

A Prefeitura Municipal de Morpará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, firmou parceira com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) – instituição privada sem fins lucrativos vinculada à Con-
federação Nacional do Comércio – com objetivo de promover cursos gratuitos de Qualificação Profissional voltados 

para beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único) – base de dados utilizada pelo Governo Federal para gestão de Programas 
Sociais [Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada, Tarifa Social de Energia Elétrica e Criança Feliz, entre outros].  

A ação, que faz parte do Programa Vida Melhor, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está ofe-
recendo 124 vagas distribuídas em seis cursos: Pedreiro, Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado, Eletricista, Confeitaria 
Básica, Produção de Salgados e Folhados e Produção de Petit Four e Sequilhos.

Para o primeiro curso (Pedreiro), as inscrições, abertas no último dia 2, vão ser encerradas na próxima sexta-feira (13) e os 
interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou no Centro de Referência em Assistência 
Social (Cras).



17Brumado, de 10 e 11 de maio de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

A sentença 

judicial   é, 

seguramente,  

um   produto do 

“ sentimento”

POR  ROMMEL 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.

Possui graduação em Bacharelado em Direito pela 
Universidade Católica do Salvador (1994) e mestrado em 
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). 

Atualmente está cursando Doutoramento em Direito e é 
professor da Faculdade Dois de Julho. Também é professor 

do Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, 
professor - Degrau, professor - Idort e analista judiciário 

- Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tem experiência 
na área de Direito, com ênfase em Direito, atuando 

principalmente nos seguintes temas: matrícula especial e 
transferência externa. Professor de Direito Administrativo da 

UNIFASS

ROBOTIZAÇÃO NO DIREITO

É uma tendência que ganha, paulatinamente,  musculatura 
no cenário jurisdicional . Sabe-se que  a norma jurídica 
abstrata é aplicada no terreno dos fatos concretos . 

Hoje, diante da desenfreada tecnologia nos meios de comunica-
ção,  muito que  se fala, lê , vê , ouve não raras vezes,   ocorrem 
nas  programadas  plataformas digitais.  
Assim , pode-se afirmar que a robotização na aplicação da nor-
ma jurídica  é preocupante e merece uma  constante   discussão. 
Suas  consequências concretas podem  denotar  uma espécie de 
“ linha de montagem na prestação jurisdicional”.  
As expressões : “olho no olho”, “ tete à tete”, tendem a perder 
importância. 
O raquitismo na completa aplicação deste procedimento - em 
prol -  dos que defendem uma maior  rapidez jurisdicional,  
diminuem e escondem  muitos valores apreendidos , vividos  e 
construídos na prática  das experiências sociais ao longo dos 
anos. 
Cada  “causa” possui, naturalmente,  sua especificidade.   
A sentença judicial   é, seguramente,  um   produto do “ senti-
mento”.  O processo decisório robotizado  não pode se  tornar 
uma mera estatística ou máquina de reprografia.
Daí, podem  surgir novos  recursos nos códigos como: “Apela-
ção por Defeito Oculto de Cidadania”. 
O uso dos meios eletrônicos é um importante mecanismo de 
aceleração processual que não tem o condão de programar ne-
nhum  julgador, bem como, envolvidos neste cenário.  
Vale a frase: “Robôs e máquinas não são cidadãos mesmo sen-
do fabricados por multinacionais: a cidadania é algo precioso 
que só seres humanos podem exercer” - Cristiane Neder. 
Reflitamos, pois!
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GOVERNO DO ESTADO INVESTE MAIS DE 
R$ 170 MILHÕES EM CONVÊNIOS NAS ÁREAS 
DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ESPORTE

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

Mais de R$ 170 milhões estão sendo investidos pelo Governo do Estado na construção de casas 
para vítimas das enchentes do final do ano passado, equipamentos para Postos de Saúde e Hospi-
tais e na construção e recuperação de equipamentos esportivos. O governador Rui Costa assinou 

128 autorizações, entre Convênios e Ordens de Serviço, que beneficiam 110 municípios baianos. A soleni-
dade, realizada na tarde da segunda-feira, (9), reuniu prefeitos e autoridades no auditório da Secretaria da 
Infraestrutura (Seinfra), no Centro Administrativo da Bahia.

“Ainda iremos assinar mais alguns essa semana, mas temos que licitar e iniciar as obras desses Convênios 
que estamos autorizando agora até o dia primeiro de julho, por causa do calendário eleitoral. Então eu peço 
aos prefeitos e prefeitas que atentem ao prazo, porque é preciso publicar a licitação, fazer a licitação e iniciar 
as obras até o dia primeiro de julho, um prazo que vai ficando cada dia mais curto e mais apertado”, enfatizou 
o governador.

Rui comentou a diversidade de ações. “Os Convênios são diversos, desde a construção de casas, para aque-
les municípios que tiveram chuvas muito fortes e destruíram as residências, até outros que não tiveram, mas 
temos Convênios diversos de Saúde e equipamentos de Educação”.

Para o prefeito de Dário Meira, William Sena, a parceria é fundamental para a recuperação da Educação no 
município. “Não tinha condição, nosso município é pequeno. O governador, entendendo a necessidade real 
da nossa população, principalmente na área da Educação, está celebrando hoje um Convênio de quase R$ 2 
milhões para a compra de cadeiras, carteiras, fogões, liquidificadores, todo tipo de equipamentos que foram 
perdidos. Vamos poder mobiliar nossa Escola e voltar às aulas porque Educação é a salvação do país. Quero 
dizer que Dário Meira fica feliz com essa celebração hoje”.

Governador 
Rui Costa.
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A Secretaria da Saúde foi autorizada a celebrar mais de R$ 80 milhões em Convênios. A titular da pasta, 
Adélia Pinheiro, explica que são contratos para reforma de Unidades de Saúde, aquisição de equipamentos 
mobiliários e cessão de equipamentos mobiliários. “A Atenção Básica, de responsabilidade dos municípios, 
é o pilar do Sistema Único de Saúde. Quando temos qualidade em Atenção Básica para todos os baianos e 
baianas,  nós estamos fazendo a Promoção da Saúde, Prevenção de Agravos e acolhendo as necessidades com 
resolutividade. Assim, nós diminuímos o número de demandas para a Média e Alta Complexidade.

Outros R$ 37 milhões serão destinados às Prefeituras via Secretaria Estadual da Educação (SEC). O se-
cretário da pasta, Danilo de Melo Souza, afirmou que este é um trabalho que vem sendo feito nos últimos 16 
anos.  “Esses Convênios, somados às diversas ações de municipalização que têm sido realizadas, têm dado 
aos municípios as condições de fazer os investimentos necessários para ampliar a matrícula de crianças e 
jovens e de cumprir o que está determinado no Plano Nacional de Educação”.

Os investimentos autorizados entre as Prefeituras  e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) superam os R$ 
50 milhões. São Convênios e Ordens de Serviço que beneficiam amadores e atletas. “Com isso, estamos so-
mando o maior investimento da história da Bahia em equipamentos esportivos. É esporte por toda parte, é um 
legado e é fundamental. Não tem como praticar esporte se não tiver onde. Então, além dos programas sociais 
que nós desenvolvemos, de inclusão do esporte de alto rendimento, uma outra ação fundamental é exatamente 
investir nos equipamentos esportivos”, ressalta o titular da Setre, Davidson Magalhães.

Acajutiba, Aporá, Banzaê, Canudos, Cipó, Dário Meira, Esplanada, Irajuba, Iuiú, Jacaraci, Medeiros Neto, 
Nova Itarana, Novo Triunfo e Teolândia.

Apuarema, Bom Jesus da Serra, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Irecê, Itapebi, Itororó, Lafaiete Couti-
nho, Maracás, Miguel Calmon, Nordestina, Ouriçangas, Santa Inês, Santanópolis, São Domingos, Sebastião 
Laranjeiras, Tanquinho , América Dourada, Anagé, Barra da Estiva, Cachoeira, Camamu, Catu, Coaraci, 
Conceição do Jacuípe, Dias D’Ávila, Elísio Medrado, Gavião, Ibotirama, Itaberaba, Itagibá, Itajuípe, Itapa-
rica, Laje Maraú, Mascote, Mirangaba, Mulungu do Morro, Piripá, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de 
Jesus, Santo Estevão, Taperoá, Uibaí, Remanso, Sento Sé, Lauro de Freitas e Camaçari.

Alagoinhas, América Dourada, Anagé, Anguera, Barra do Choça, Brumado, Caculé, Carinhanha, Central, 
Cícero Dantas, Cocos, Conceição da Feira, Coração de Maria, Dom Basílio, Elísio Medrado, Fátima, Ibitiara, 
Ibotirama, Ilhéus, Ipecaetá, Irajuba, Irará, Itagibá, Itaparica, Itapicuru, Itapitanga, Itiruçu, Ituaçu, Jacaraci, 
Jiquiriçá, Juazeiro, Lauro de Freitas, Lençóis, Malhada, Miguel Calmon, Mirangaba, Mortugaba, Mulungu 
do Morro, Nova Soure, Paramirim, Paratinga, Pindaí, Pindobaçu, Planalto, Poções, Pojuca, Remanso, Ruy 
Barbosa, Santa Brígida, Santa Inês, Santa Rita de Cássia, Santo Amaro, São Domingos, Sátiro Dias, Saúde, 
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sitio do Mato, Sitio do Quinto, Sobradinho, Tabocas do Brejo Ve-
lho, Uauá, Ubaitaba, Várzea do Poço e Wanderley.

Saúde

Educação e Esportes

Convênios com a Secretaria da Educação (SEC):

Convênios com Setre e Sudesb:

Convênios com a Secretaria da Saúde (Sesab):

Veja a lista dos municípios beneficiados:
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Prefeitura de Vitória da Conquista 
leva água, recuperação de estradas e 
assistência técnica para a agricultura 
familiar do município

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

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ru-
ral, está com uma extensa programação para atendimento de agricultores familiares da zona rural durante 
esta semana. Os serviços de abastecimento de água, recuperação de estradas e assistência técnica a agricul-

tores tiveram início na segunda-feira (9) e vão até sexta-feira (13), beneficiando diversas localidades.

A previsão é de que 25 quilômetros de estradas sejam recuperados pelo interior do município ao longo desses 
dias. O serviço está sendo realizado em Tapera e Bandinha, na região de Cabeceira da Jiboia; nos Quatis do Fumaça, 
nas proximidades da Barragem do Cearense, no Distrito de Iguá; e nos Povoados da Volta Grande e São Domingos, 
região da Estiva.

Enquanto isso, a Coordenação de Fomento à Agricultura Familiar está realizando uma série de reuniões para apre-
sentar o projeto “Vamos Produzir” e os serviços e ações do órgão. Com esse propósito, a equipe participou de um 
encontro na terça-feira (10) com membros do Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste 
da Bahia (Cedasb), no Povoado de Olho d’Água da Serra.

Estrada da barragem do Cearense, na região de Iguá. 

(FOTOS: SECOM/PMVC).
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Para agricultores atendidos do Centro de Convivência e 
Desenvolvimento Agroecológico do Sudoeste da Bahia.

Apresentação do projeto Vamos Produzir, em 
Olho d’Água da Serra.

Os profissionais também estão articulando assistência técnica para os agricultores, com o objetivo de melhorar sua 
produtividade. No dia 9, as orientações foram levadas ao Povoado de Barreiro, Distrito de Cercadinho. A atividade 
ainda será realizada na Fazenda do Programa Palmas para Conquista, em Quatis dos Fernandes, na quinta (11); na 
Horta Comunitária do Bairro Kadija, sexta-feira (12); na Fazenda Experimental de Pedra Mole, no Distrito de Bate-
-Pé, onde é desenvolvido o Programa do Umbu Gigante também na sexta; e no Assentamento Goiabeira, sábado (13).

Enquanto isso, na segunda-feira e hoje os carros-
-pipa da Coordenação Municipal de Abastecimen-
to de Água, da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Rural, distribuíram 240 mil litros de água 
para 85 famílias das localidades de Poço de Aninha, 
Distrito de José Gonçalves; Furadinho, Lagoa For-
mosa 1 e 2, Cachoeira dos Porcos e Rancho Alegre, 
Distrito de Iguá; e Lamarão, no Distrito de Inhobim.

Até sexta-feira, mais 400 mil litros de água devem 
chegar à zona rural, atendendo a mais 150 famílias. 
O serviço ainda será realizado em cerca de 40 Povo-
ados, nas regiões de Inhobim, José Gonçalves, Iguá 
e Bate Pé.

Família beneficiada com abastecimento de carro-pipa 
esta semana. 

A ação de manutenção de estradas e reservatórios de água é constante.
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BNDES LANÇA PLATAFORMA PARA 
IMPULSIONAR OPORTUNIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Ferramenta terá dados sobre sustentabilidade financeira

Por Cristina Índio do Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou hoje (11) com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C., do México (Banobras) e a Alide, uma associação que reúne bancos de desen-

volvimento da América Latina, a plataforma Latam Projects Hub.
Ela vai oferecer a investidores uma visão unificada de oportunidades de investimento em concessões, 

parcerias público-privadas e privatizações na região. Construída por iniciativa do BNDES, a nova pla-
taforma incluirá informações estratégicas sobre os projetos.

Segundo a instituição, a intenção é aproveitar a carteira de projetos de infraestrutura e privatizações 
do banco, que, conforme ranking da consultoria Infralogic, atualmente é a maior do mundo, e, ainda, a 
carteira do México, patrocinada pelo Banobras. Esse será o ponto de partida do inédito portal regional, 
que deve ser expandido a outros países da região com o suporte do BID e da Alide. A associação atua 
como gestora do hub.

Para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, é estratégico ter os ativos brasileiros posiciona-
dos ao lado de outros da região. “Isso permite ao investidor enxergar sinergia em operações multinacio-

(FOTOS: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL
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Sustentabilidade financeira

Parceria

A nova plataforma contará, ainda, com informações sobre a sustentabilidade financeira, institucional, 
social, ambiental e climática dos projetos de infraestrutura, com apoio metodológico do BID.

Segundo o banco, há uma área na homepage do portal para filtrar projetos por país, setor, tipo de pro-
jeto e status. Quem clicar em um projeto de interesse terá também acesso a uma ficha com informações 
de destaque.

“Por meio das fichas de projeto a plataforma está conectada com o hub de Projetos BNDES e com o 
hub mexicano patrocinado pelo Banobras. A mesma lógica se aplicará aos futuros participantes”, indi-
cou a instituição.

Para o diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, Fábio Abrahão, o portal é uma plataforma 
regional que permitirá a identificação de oportunidades de investimentos para fundos e operadores de 
infraestrutura em todo o mundo. “Isso é algo inédito e facilitará a atração de investidores para a região, 
acessando mercados que hoje não possuem conhecimento dessas oportunidades”, explicou.

O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, chamou atenção para a parceria do organismo 
internacional com o BNDES. “O BNDES é um parceiro fundamental para o BID. Por meio da pla-
taforma, entre outras iniciativas conjuntas, vamos viabilizar grandes investimentos sustentáveis que 
contribuirão para a recuperação de nossas economias. Este é o nosso guia para a recuperação susten-
tável da região, a nossa Visão 2025”, observou.

O acesso ao Hub de Projetos também pode ser feito pelo site do Monitor de Investimentos, que é a 
plataforma digital do Ministério da Economia lançada na última segunda-feira (9). Ela apresenta as 
projeções de investimentos no Brasil. “Pelo site é possível ter acesso a dados de diferentes setores e 
de projetos específicos”, revelou o BNDES.

nais. Estamos numa competição global em que informação e transparência são dois ativos essenciais na 
atração de capital”, disse.

Com as informações, os investidores terão maior visibilidade, o que permitirá uma abordagem regio-
nal de portfólio e preparação em tempo para participar dos processos de licitação. “Igualmente, permi-
tirá que instituições financeiras possam acompanhar o mercado de infraestrutura regional e buscar uma 
atuação multimercados”, informou o BNDES.
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