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PREFEITO OBERDAM ROCHA, ASSINA ORDEM DE SERVIÇO 
PARA CONSTRUÇÃO DE  DUAS CRECHES NO VALOR DE 

QUASE 1 MILHÃO DE REAIS EM BARRA DO CHOÇA
FOTO:ASCOM/PMBC
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A ingestão 
consciente e 
equilibrada 
de doces 
saudáveis 
gera ao seu 
organismo 
prazer 
emocional e 
fisiológico

POR LAURA CALIPO 

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.

* LAURA CALIPO É 
NUTRICIONISTA E ESCREVEU A 

CONVITE DA FLORMEL

O DOCE É O GRANDE VILÃO DO 
EMAGRECIMENTO?

Quando falamos sobre processo de emagrecimento logo nos vem à 
cabeça que, para termos resultados, será necessário passar por um 
longo período de privação em relação aos prazeres alimentares. 

Mas posso te garantir que este não é o melhor caminho. 

Há comprovação que a restrição alimentar severa é a principal causado-
ra da compulsão alimentar. Como nutricionista especialista em emagreci-
mento e ex-obesa, posso afirmar que é extremamente importante que con-
tinuemos sentindo prazer na alimentação para que consigamos manter um 
processo de emagrecimento. É durante a reeducação alimentar que você 
deve aprender quanto e como consumir os alimentos mais prazerosos para 
o seu paladar.

A grande maioria das pessoas considera que o doce é o grande vilão no 
processo de emagrecimento, é exatamente este tipo de crença limitante 
que trabalho para desconstruir no consultório. O doce, em quantidades 
adequadas, cabe diariamente na alimentação. A grande vantagem é que 
atualmente o mercado nos oferece uma vasta opção de doces saudáveis, 
sem adição de açúcares, os quais entregam um sabor igualmente gostoso 
aos tradicionais. 

A ingestão consciente e equilibrada de doces saudáveis gera ao seu orga-
nismo prazer emocional e fisiológico, isto ocorre porque seu consumo está 
associado a memórias afetivas, além de causar liberação de neurotrans-
missores que nos dão a sensação de prazer e felicidade. 

Se você já passou por diversas tentativas de emagrecimento e vive no efeito 
sanfona, este é o momento de você mudar a rota. “Escute” seu corpo! Faça 
as pazes com os alimentos, tornando-os seus maiores aliados. Desta forma 
você passará a entender sobre fome e saciedade, sobre respeitar seus dese-
jos (sem exceder) e também sobre quais são os gatilhos que te fazem perder 
a adesão na sua transformação alimentar.

É importante que você saiba que nosso organismo pode oscilar, assim como 
o processo de emagrecimento. Então, caso algo não saia como o planeja-
do, pare, reflita e recomece. A única maneira de modificar o seu padrão 
alimentar é, diariamente, querer e praticar uma alimentação consciente, 
saborosa e balanceada.
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Dor de cabeça é sinal 
de pressão alta?

ASCOM/CENTRAL PRESS
centralpress@centralpress.com.br

30% das pessoas que sofrem de hipertensão 
desconhecem o diagnóstico por falta de sintomas

Bomba relógio

Dor de cabeça pode estar relacionada a problemas de saúde como gripe, 
problemas de visão ou alterações hormonais.

(FOTO: ENVATO IMAGENS)

Muita gente associa a dor 
de cabeça à hiperten-
são, mas essa relação 

não é verdadeira, embora pressão 
alta possa causar dores de cabeça. 
A dor aparece quando a pressão au-
menta rapidamente em momentos 
de estresse, uso de medicamentos 
ou drogas. 

“A hipertensão é caracterizada 
pelo aumento gradual da pressão 
ao longo dos anos devido aos maus 
hábitos e, nesses casos, o corpo se 
adapta a essas condições, não dando 
sinais de alerta. Por ser uma doença 
silenciosa, ela é tão perigosa”, ex-
plica o cardiologista dos hospitais 
Marcelino Champagnat e Univer-
sitário Cajuru, Gustavo Lenci. “A 
pressão tende a subir quando rea-
lizamos atividade física, comemos 
muito, tomamos café e ficamos an-
siosos. Mas isso é momentâneo”, complementa o médico.

A dor de cabeça pode ter diversas causas, como cansaço, estresse, preocupação e ansiedade, mas também pode estar 
relacionada a problemas de saúde como gripe, problemas de visão ou alterações hormonais. Quando ela demora mais 
de três dias para desaparecer, é importante procurar um médico para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado.  

A pressão arterial considerada normal é de 120 x 80 mmHg, mas quando uma pessoa é hipertensa, a pressão san-
guínea aumenta, por tempo prolongado, alcançando índices iguais ou superiores a 140 x 90 mmHg. Nos estágios mais 
avançados da doença é comum aparecer sintomas como enjoo, tontura, cansaço excessivo, visão embaçada, sonolên-
cia, dificuldade para respirar ou dor no peito. 

O risco é quando a hipertensão não é diagnosticada e tratada corretamente, já que pode acarretar doenças como 
AVC, infarto, arritmia e insuficiência cardíaca e renal. “Estilo de vida saudável, com atividade física e alimentação 
equilibrada e balanceada, é fundamental para evitar doenças crônicas como hipertensão. Além disso, o check up anual 
é essencial”, ressalta Lenci. 
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Pessoas com sequelas da 
Covid-19 podem precisar de 
tratamento ortopédico

FLAVIA CRIZANTO – ASCOM 
(EXPERTA MÍDIA)
flavia@expertamedia.com.br

Pacientes que tiveram casos moderados e graves de Covid-19 
podem sofrer com sintomas prolongados e sequelas.

(FOTO: ROMAN-/FREEPIK

O estudo em Ortopedia intitulado “Skeletal 
Muscle Wasting and Function Impair-
ment in Intensive Care Patients With Se-

vere Covid-19” [https://www.rededorsaoluiz.com.
br/especialidades/ortopedia], feito por médicos do 
Hospital Sírio Libanês, com pacientes de Terapia 
Intensiva, demonstrou perda e diminuição da força 
muscular precoce durante 10 dias de internação. A 
pesquisa evidencia a relação de dano entre a do-

ença e a função do músculo esquelético e aponta a 
necessidade de acompanhamento médico.

Outro levantamento, dessa vez realizado pelo 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Pau-
lo (USP), mostrou que 60% dos pacientes que con-
traíram o Coronavírus apresentaram algum tipo de 
sequela um ano após a alta hospitalar. Por ser uma 
doença sistêmica, ou seja, que afeta o corpo todo, 
a Covid-19, além de problemas musculares, pode 
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Recuperação 

deixar complicações Respiratórias, Cardiológicas, 
Neurológicas e Psicológicas.

Em decorrência das pesquisas e da frequente 
demanda de pacientes com queixas Ortopédicas 
pós-Covid-19, a Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (SBOT) publicou recomen-
dações sobre a reabilitação desses pacientes. Con-
forme o presidente da Comissão de Campanhas 
Públicas da SBOT Nacional, Jean Klay dos San-

Os sintomas da Covid prolongada incluem can-
saço, fraqueza, falta de ar, perda de paladar e de 
olfato, dores de cabeça e no corpo, ansiedade, de-
pressão e déficit de memória e concentração. 

As sequelas mais comuns são incontinência uri-
nária e dificuldades para retornar às atividades de 
trabalho, físicas ou de autocuidado. Além disso, 
a síndrome pós-Covid pode gerar agravamento 
de doenças preexistentes, como Diabetes, Hiper-
tensão, Insuficiência Renal Crônica, Insuficiência 
Cardíaca e Doenças Pulmonares.

A recomendação da SBOT é que a reabilitação 

tos Machado, a Sarcopenia – perda da muscula-
tura – tem sido recorrente nos casos moderados e 
graves da doença.

Ele explica que há uma exposição das articu-
lações à sobrecarga toda vez que essa condição 
ocorre. Isso se deve à inatividade a qual os pa-
cientes são submetidos na internação e, principal-
mente, ao processo inflamatório dos músculos e 
tendões na fase aguda da doença

muscular “deve ser iniciada ainda enquanto os pa-
cientes estejam no Hospital, com movimentos re-
alizados no leito ou com caminhadas curtas”. As 
pessoas acometidas pela doença devem procurar 
um Médico Ortopedista para que possam receber 
os cuidados e as orientações adequadas para a re-
cuperação da musculatura. 

Já para aqueles que não tiveram a doença, a So-
ciedade destaca a relevância de manter um condi-
cionamento muscular saudável, pois a boa saúde 
dos músculos pode facilitar a recuperação, caso a 
pessoa venha a se infectar.
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Pesquisa da UFMG mostra 
subnotificação de casos de 
covid-19 em 2020
Estudo analisou dados em Belo Horizonte, 
Salvador e Natal
(FOTO: BRENO ESAKI/AGÊNCIA DE SAÚDE/DF) BRUNO BOCCHINI 

AGÊNCIA BRASIL/SÃO PAULO

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
constatou subnotificação no número de óbi-

tos causados pela covid-19 no período de fevereiro a 
junho de 2020, nas cidades de Belo Horizonte, Sal-
vador e Natal.  

Com base nos resultados do levantamento, os 
pesquisadores avaliaram que o número de óbitos 
pela doença no Brasil em 2020 está subestimado em 
pelo menos 18%. O estudo foi publicado na revista 
Plos Global Public Health, no dia 5 de maio.

Na pesquisa, coordenada pelo Grupo de Pesquisas 
em Epidemiologia e Avaliação em Saúde (GPEAS), 
ligado ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pú-
blica da Faculdade de Medicina da UFMG, foram 

analisados 1.365 atestados de óbito nas três capitais. Os pesquisadores cruzaram dados sobre a mortalidade e informações dos 
exames médicos, constatando a subnotificação.

“Muitas vezes, o óbito ocorreu antes dos exames ficarem prontos, de forma que o médico assistente declarou como causa bá-
sica um fator mal definido ou uma doença que, na verdade, foi uma intermediária no processo mórbido”, destacou a professora 
da Faculdade de Medicina Elisabeth França, que coordenou o estudo.

Nos registros oficiais, entre as justificativas dos óbitos estão síndrome respiratória aguda grave (SRAG), pneumonia não es-
pecificada, sepse, insuficiência respiratória e causas mal definidas.

“A demanda de trabalho para as equipes de saúde era tão grande que também ocorreram erros no registro das causas de morte, 
como a inversão de causas intermediárias com a causa básica”, acrescentou a coordenadora.

Os pesquisadores observaram maior subnotificação entre idosos (25,5%) do que em pessoas com menos de 60 anos (17,3%). 
De acordo com os pesquisadores, somente no ano de 2020, nacionalmente, houve subnotificação de 37.163 óbitos por covid-19.

“Depende do médico a definição da causa que será declarada como básica para o óbito. Precisamos investir na infraestrutura 
dos serviços de saúde, pois a indisponibilidade de resultados de exames no momento do óbito pode ter sido um dos principais 
fatores para a subnotificação”, ressaltou França.
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Prefeito Oberdam Rocha, assina Ordem de 
Serviço para construção de  duas Creches 
no valor de quase 1 milhão de reais

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

Durante o lançamento do programa Bus-
ca Ativa Escolar, que aconteceu na ma-
nhã desta sexta-feira (13), no auditório 

da Secretaria Municipal de Educação, o prefeito 
Oberdam Rocha, aproveitou a oportunidade para 
assinar a ordem de serviço da construção de duas 
creches no Município.

Serão construídas a Creche Fidélis em Barra 
Nova e a Creche Sheila Teixeira no Bairro Pedro 
Santino. Essas obras irão proporcionar mais con-
forto e comodidade para centenas de famílias com 
o acolhimento de crianças desde os primeiros me-
ses, com isso, os pais e as mães terão a disponi-
bilidade de trabalhar fora ou realizar suas ativida-
des enquanto seu filho estiver em um local seguro, 
confortável e sendo bem cuidado.

Para o prefeito, Oberdan Rocha, esse momento 
é de grande alegria, pois simboliza mais uma con-

quista da gestão na execução de serviços públicos 
de qualidade, é algo que a população tanto pediu, 
“a Prefeitura vai iniciar em breve a construção 
dessas duas creches no município que irá ampliar 
a rede de atendimento e acolhimento das crianças 
menorzinhas até as maiores, dessa forma os pais 
poderão trabalhar o dia todo sem se preocupar”, 
afirmou.

Para o secretário municipal de educação, Ricar-
do Amorim, esse momento é de extrema impor-
tância para toda a comunidade, tendo em vista que 
essa era uma demanda antiga dos moradores, e em 
breve será mais um projeto concluído, “com a as-
sinatura desta ordem de serviço, Barra do Choça 
avança significativamente, principalmente na edu-
cação infantil, pois as crianças começaram desde 
o contato com o universo educacional”, informou 
o secretário.

FOTO:ASCOM/PMBC
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Pesquisadores da Unicamp 
desenvolvem antioxidante natural e 
anti Salmonella para carnes

CAROLINE ROXO – ASCOM/INOVA UNICAMP
infoascom@reitoria.unicamp.br

A tecnologia, licenciada para a Terpenia, gera aditivos 
naturais para a substituição de produtos potencialmente 
cancerígenos usados na conservação de carnes

Buscando substitutos para conservantes 
sintéticos potencialmente cancerígenos 
do grupo Hidroxitolueno Butilado (BHT) 

e Hidroxianisol Butilado (BHA) usados em produ-
tos cárneos, pesquisadores do Centro Pluridiscipli-
nar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas 
da Unicamp (CPQBA) desenvolveram um antio-
xidante natural inibidor da proliferação da Salmo-
nella para adição na dieta dos animais. O produto, 

composto por óleos essenciais extraídos de plantas 
medicinais e aromáticas, pode impulsionar a produ-
ção aviária com menos riscos à saúde.

O estudo que deu origem à tecnologia surgiu de 
uma pesquisa coordenada por Marta Cristina Duar-
te, da Divisão de Microbiologia do CPQBA, com 
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) e da empresa Ouro Fino 
Saúde Animal. A pesquisadora teve o apoio de sua 
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aluna de doutorado, Adriana Figueiredo, na análise 
da efetividade de óleos essenciais para o controle 
da proliferação da Salmonella em frangos de corte. 
A doutoranda notou também uma atividade positiva 
em relação à combinação dos óleos essenciais ex-
traídos de Thymus vulgaris e Ocimum gratissimum 
(blenda de óleos essenciais, ou BOE) como antio-
xidantes.

“Após todos os ensaios de efetividade in vitro, 
Adriana iniciou os testes com a blenda dos óleos 
essenciais aplicada em almôndegas de carne de 
frango. Essa combinação na carne crua produziu 
uma atividade antioxidante muito favorável, além 
do efetivo controle contra a Salmonella”, explica 
Duarte.

Os óleos essenciais poderão ser usados como 
conservantes naturais em substituição ao BHT e 
BHA e contornar dois dos principais problemas 
enfrentados pelos produtores para garantir a quali-
dade das mercadorias: a proliferação de bactérias 
como a Salmonella e a durabilidade dos produtos 
cárneos, altamente perecíveis. O invento já teve 
comprovação em carnes de frango e agora será 
analisado para outros tipos de carnes.

A tecnologia, incluída no Portfólio de Patentes 
e Softwares da Unicamp, está licenciada, com a 
intermediação da Agência de Inovação Inova Uni-
camp, para a Terpenia. A equipe de transferência 
de tecnologias da Inova Unicamp estabeleceu uma 

estreita parceria com os pesquisadores do CPQBA 
a partir de outras negociações entre seus pesquisa-
dores e empresas interessadas em projetos de Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D) e tecnologias do 
Centro.

“Repetimos nesse licenciamento a parceria com 
os pesquisadores. Nosso trabalho foi realizar o 
processo de negociação. O licenciamento da pa-
tente é o primeiro contrato formalizado, entre as 
três negociações de tecnologias de interesse da 
empresa. Para a equipe de parcerias foi gratifican-
te trabalhar com a Terpenia”, expõe Iara Ferreira, 
diretora de parcerias, da Inova.

A Terpenia é uma empresa especializada em 
pesquisa, desenvolvimento, produção e comercia-
lização de bioinsumos a partir de extratos vege-
tais, e tem fortes expectativas em relação ao de-
senvolvimento comercial dos produtos oriundos 
do invento. A empresa foi aprovada no programa 
PIPE, da Fapesp, e pode realizar os testes com 
maior avanço em direção ao mercado, como conta 
o sócio e responsável pela área de Pesquisa e De-
senvolvimento da Terpenia, Wolney Longhini:

“Tivemos um avanço significativo nos ensaios 
em escala produtiva, apoiados pela Fapesp, tanto 
para o antioxidante natural como para o inibidor 
de proliferação da Salmonella. Esperamos finali-
zar em breve os estudos para levar os produtos ao 
mercado”, explica.  

Óleos essenciais na produção de antioxidante natural
Na formulação do antioxidante natural, os 

óleos essenciais são submetidos a um processo 
no qual são microencapsulados e transformados 
em um pó para aplicação direta nas carnes. A 
alteração dos óleos para o pó é feita a partir da 
combinação com polímeros, resultando em um 
produto sólido menos volátil, que facilita seu 
manuseio e aplicação. O responsável pela en-
capsulação do invento é o pesquisador do CP-
QBA, Rodney Rodrigues. No processo de soli-
dificação dos óleos e consequente encapsulação, 

utiliza-se a técnica de Spray-Drying (Secagem 
por atomização).

“Esse equipamento cria uma névoa graças a 
um sistema que permite uma adição dupla no 
atomizador. O produto é então adicionado em 
forma de emulsão, permitindo a compatibilida-
de do óleo com a água. Para a emulsificação e 
a atomização usa-se ar comprimido. Isso gera 
uma névoa aquecida e transforma o produto em 
um pó, de modo semelhante ao processo de pro-
dução do leite em pó”, explica Rodrigues. 

Rodney 
Rodrigues e 
Marta Cristina 
Duarte, 
pesquisadores 
do CPQBA 
da Unicamp 
envolvidos com a 
tecnologia
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Importância do invento para a economia e 
os consumidores 

Prêmio Inventores 2022

Programação de homenagens

A substituição dos conservantes sintéticos do 
tipo BHA e BHT é de extrema urgência, tanto 
por questões econômicas como ambientais e sa-
nitárias. Segundo o Instituto Nacional de Saúde 
dos Estados Unidos, esses promotores sintéticos 
têm potencial efeito cancerígeno, sendo proibi-
dos em alguns países da Europa e no Japão.

O consumo desses produtos também afeta 
a economia do país, pois impede a exportação 
para países que proíbem esses conservantes; im-
pacta, também, na saúde do consumidor, que faz 
a ingestão de alimentos com tais aditivos sinté-
ticos. A carne mais consumida no Brasil é a de 
frango e o país é, desde 2004, o maior expor-

Inventores premiados neste licenciamento:
Marta Cristina Teixeira Duarte (CPQBA), 

Adriana Nogueira Figueiredo, Rodney Alexan-
dre Ferreira Rodrigues (CPQBA), Renata Maria 

Essa matéria faz parte da série de reporta-
gens produzida pela Inova Unicamp sobre al-
gumas das tecnologias licenciadas, que podem 
ser lidas pelo site da Inova [https://www.inova.
unicamp.br] e também em formato e-book na 
Revista Prêmio Inventores [https://www.inova.
unicamp.br/biblioteca/] (com lançamento pre-
visto para junho). Também já está agendado um 
webinar com conteúdo sobre propriedade inte-
lectual e transferência de tecnologia para o dia 8 
de junho, com inscrições abertas ao público em 

tador mundial de carne aviária, como mostram 
dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA).

“Desde o início da industrialização de alimen-
tos utilizam-se conservantes sintéticos como o 
BHT e o BHA. Outros promotores de cresci-
mento também são explorados nesses alimentos 
e, quando somados, temos uma alta quantidade 
de produtos prejudiciais à saúde ingeridos dia-
riamente pela população. Isso impunha a busca 
de uma opção saudável para uso na alimentação 
humana”, explica Marta Cristina Duarte, pes-
quisadora da Unicamp responsável pelo invento.

Teixeira Duarte e Aline Mondini Calil Racanic-
ci (Universidade de Brasília) foram premiados 
na categoria Propriedade Intelectual Licenciada 
no Prêmio Inventores 2022.

geral, no link: https://us02web.zoom.us/webi-
nar/register/6516498625948/WN_N10cfs3dR-
qSv0TNHqchGcg].

Confira todos os premiados no site do Prê-
mio Inventores da Unicamp [https://www.inova.
unicamp.br/premioinventores/edicoes/edicao-
-2022/?utm_source=wordpress&utm_me-
dium=noticias&utm_campaign=site-inova-uni-
camp]. Os patrocinadores do Prêmio Inventores 
2022 são: Pulse Hub, ClarkeModet, 3M, e Ne-
ger Telecom
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Pessoas 
não-binárias 
poderão alterar 
nome e gênero 
em registro de 
nascimento 
sem autorização 
judicial na Bahia

MAIAMA CARDOSO – ASCOM – MP BA
https://www.mpba.mp.br/

Pessoas maiores de 18 anos habilitadas a todos os atos da vida civil poderão, a partir de agora, requerer aos 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais a alteração e a averbação do pronome e do gênero no regis-
tro de nascimento para adequá-los à identidade autopercebida, independentemente de autorização judicial. 

A decisão, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, atende a requerimento apresentado pela Coordenação da 1ª 
Promotoria de Direitos Humanos e da 4ª Promotoria de Justiça com atribuição na Defesa da População LGBTQIAP+, 
do Ministério Público Estadual, em conjunto com a Coordenação Especializada de Direitos Humanos da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia. O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual solicitaram que fosse 
analisada a possibilidade de aplicar aos casos de pessoas não-binárias o Provimento nº 73 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casa-
mento de pessoa transgênero no Registro Civil. 

De acordo com o Provimento Conjunto das Corregedorias Geral de Justiça e das Comarcas do Interior, do Tribunal 
de Justiça, a alteração poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendên-
cia. Além disso, poderá abranger a exclusão da anotação de gênero feminino ou masculino e a inclusão da expressão 
“não-binário”. O requerimento poderá ser feito junto a qualquer Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado, que 
encaminhará o pedido ao Registro Civil do local do registro de nascimento para realização da averbação e anotações. 
Segundo os desembargadores José Edivaldo Rotondano, Corregedor-geral da Justiça, e Jatahy Júnior, Corregedor das 
Comarcas do Interior, a decisão considerou “a necessidade de adequação da atividade registral à pluralidade identitá-
ria contemporânea visando a cidadania plena e efetiva”. 

No requerimento apresentado ao Tribunal de Justiça, a Promotora de Justiça Márcia Teixeira e as Defensoras Pú-
blicas Eva Rodrigues e Lívia de Almeida apresentaram diversos argumentos ao pedido e registraram que não parecia 
razoável a continuidade de exigência de judicialização de casos do tipo, quando já sedimentada a possibilidade de 
retificação de registro civil de pessoas transgênero binárias. Elas lembraram que transgêneros são todas as pessoas 
cuja identidade de gênero não coincide com a atribuição feita no momento do nascimento. “Em outras palavras, há 
pessoas trans que não se identificam com o sistema binário, ou seja, não se reconhecem como homens ou mulheres, 
e podem ser chamadas de pessoas não-binárias ou de gênero fluido. São pessoas não-cisgênero e que vêm sofrendo 
dupla discriminação, com obstaculização de direitos por não se enquadrarem nem como pessoas cisgênero, nem 
como pessoas transgênero binárias”, complementaram. Elas informaram que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul autorizou que os Cartórios passassem a aceitar a inclusão do termo não-binário no registro de nascimento. Ao 
comemorar a decisão do Tribunal de Justiça baiano, a Promotora de Justiça Márcia Teixeira expressou seu “reconhe-
cimento à atuação do desembargador José Rotondano, pela atenção e respeito dispensados à demanda tão necessária 
e urgente à dignidade das pessoas não-binárias”.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

1° Fórum Comunitário aponta 
prioridades para garantia dos direitos 
da criança e do adolescente de Caculé

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Com foco no debate de temáticas sobre 
políticas públicas voltadas às garantias 
de direitos da crianças e adolescentes 

de Caculé, objetivando melhorias das ferramen-
tas disponíveis para assisti-los de forma comple-
ta, assegurando dignidade e qualidade de vida, a 
Prefeitura Municipal de Caculé, através da Co-
missão Intersetorial do Selo Unicef, em parce-
ria com  o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cmdca), realizou na 
tarde do último dia 10, no Cine Teatro Engenhei-
ro Dórea, o I Fórum Comunitário dos Direitos 
da Criança e dos Adolescentes. 

Além de representantes do Governo Munici-
pal, das áreas da Assistência Social, Educação e 
Saúde,  da Comissão Intersetorial do Selo Unicef 
e do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (Cmdca), o evento contou 
com a presença de representantes do Legislativo 
Municipal e da sociedade civil organizada.

(FOTOS: JOSIVAN VIEIRA/ASCOM PMC).

O 1° Fórum Comunitário contou com apresentações culturais de dança, com os adolescentes atendidos pelo 
Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) - espaço de atendimento, capacitação e discussões sobre temas 
relacionados às crianças e adolescentes vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Representantes do Governo Municipal pautaram, em seus pronunciamentos durante o evento, a importância da 
troca de informações e a efetiva participação da sociedade na formulação de propostas que possibilitem a forma-
tação de políticas públicas para promoção da inclusão social, de forma a levar mais dignidade e qualidade de às 
crianças e adolescentes caculeenses, assegurando que os direitos previstos na legislação sejam cumpridos.

*COM INFORMSÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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Movimento artístico CORjunto 
transforma muro do Centro de 
Referência da Mulher

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

Obra foi finalizada em quatro dias. 
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Quem passa pela Avenida Jesiel Norberto pode ver que o muro do Centro de Referência da Mulher Albertina Vascon-
celos (Crav), ganhou um colorido intenso e se transformou e uma obra de arte a céu aberto. A intervenção é resultado 
do projeto CORjunto – Arte na cidade.

Segundo a coordenadora municipal de Políticas para Mulheres, Dayana Evelinne, essa parceria entre o Crav – serviço mu-
nicipal que atua na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher – e projeto CORjunto teve o objetivo de tornar o 
ambiente acolhedor para as usuárias do serviço. “A ideia é que quando a mulher aviste o Crav, ela o veja como um espaço aco-
lhedor, um ambiente que vai abraçar e cuidar dela”, reforçou.

A obra foi finalizada ontem (12), após quatro dias de produção, e retrata a imagem de duas mulheres em meio a flores, com a 
mensagem “Seja forte e corajosa!”, e de punhos erguidos, representando força e resistência. A pintura executada sobre o muro, 
também conhecida como muralismo, leva a assinatura de sete artistas da cidade: a desenhista Valéria Cathalá, os artistas visuais 
Jéssica Esteves, Rafaella Novaes, Jamilly Amancio, Brenda Lacerda e Thássila Marina, tendo Carol Quadros à frente.

Carol espera que o 
muralismo se espalhe por 
outros cantos da cidade
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Carol conta que a escolha pela arte pintada na parede se deu após conversas com a equipe do Crav e com profissionais que 
já atenderam no local. “Aí criamos essa arte colorida e acolhedora. E já que este é um serviço para mulheres, convidei artistas 
mulheres para esse trabalho”, disse.

De acordo com ela, enquanto pintavam o muro, as artistas já recebiam a avaliação positiva da população. “Os próprios mo-
radores ou pessoas que passavam por aqui, agradeciam, elogiavam, aplaudiam. Foi muito legal essa interação. E o que a gente 
espera é isso que as pessoas reconheçam a necessidade de arte pelas ruas da cidade porque, como costumo dizer, a arte traz um 
abraço através do olhar”, assegurou.

Sete artistas da cidade assinam a obra. 
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Arte na cidade – O projeto CORjunto, que tem como madrinha e também idealizadora a delegada Gabriela De Die-

go, surgiu no início deste ano, com o objetivo de levar cor e vida para ambientes públicos, por meio do muralismo. 
Foi da delegada a ideia de, na segunda fase do projeto, executar a intervenção artística no Crav.

O primeiro local a receber a iniciativa foi a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Vitória da Conquista 
(Deam). A intenção do projeto é atender seis instituições por ano e os próximos locais que receberão a intervenção 
artística são a Biblioteca Municipal e o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos.

A delegada Gabriela destaca que o projeto é sustentado por doações. Além da arrecadação de doações por meio das 
redes sociais, o CORjunto também contou para essas primeiras fases do projeto com o apoio de empresas da cidade. 
“Nós pretendemos levar cor e arte a diversos espaços públicos”, enfatizou a delegada.

Caso você queira contribuir com o projeto, as doações podem ser feitas por meio do PIX para o e-mail corjunto@
gmail.com.
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Prefeitura de Barra do Choça inicia 
obras no Loteamento Batistinha, 
em Barra Nova

A Secretaria Municipal de Infraestrutura 
está executando as obras de rebaixamento 
do sistema de abastecimento de água do 
Loteamento Batistinha, no Distrito de Barra 
Nova. 

(FOTO: ASCOM/PMBC).

A Prefeitura Municipal de Barra do Cho-
ça, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, iniciou, na última quin-

ta-feira (12), as obras de escavação e rebaixa-
mento da rede de abastecimento de água do Lo-
teamento Batistinha, no Distrito de Barra Nova. 

As intervenções, que estão sendo executadas 
com apoio da Empresa Baiana de Águas e Sane-
amento da Bahia (Embasa), autarquia vinculada 
à Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e 
de Saneamento da Bahia, vão possibilitar a reali-
zação do projeto de pavimentação das vias públi-
cas da localidade.

De acordo com o prefeito Oberdam Rocha 
Dias,  a parceria com o Governo do Estado tem 
sido importante para que o Administração Muni-
cipal possa cumprir com eficiência o compromis-
so assumido de assegurar a melhoria da qualida-
de de vida da população de Barra do Choça, na 
sede e zona rural. 

Após a conclusão dos serviços de rebaixamen-
to da rede de abastecimento de água, a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura dará início à pavi-
mentação das vias, assegurando, conforme res-
saltou o prefeito, benefícios para a população.
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Tribunal de Justiça 
suspende licitação para 
água e esgoto de Brumado

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldoosudoeste.com

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldoosudoeste.com

Em mais uma derrota para o prefeito Eduardo Lima 
Vasconcelos (Sem Partido), na queda de braços que 
trava com a Empresa Baiana de Águas e  Saneamen-

to da Bahia (Embasa), autarquia vinculada à Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia, a 
Desembargadora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 
do Tribunal de Justiça da Bahia, na tarde do sábado (14), de-
terminou liminarmente a suspensão do Processo Licitatório 
que aconteceria na manhã desta segunda-feira (16), cujo obje-

to é a privatização da concessão dos serviços públicos de co-
leta, tratamento e distribuição de água e de coleta e tratamento 
de esgotos de Brumado.

Ao acatar a argumentação da Empresa Baiana de Águas e  
Saneamento da Bahia (Embasa) no Mandado de Segurança 
e conceder a liminar suspendendo a Concorrência Pública, a 
Desembargadora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 
pontuou a existência de indícios de irregularidades no proces-
so de privatização, objeto da licitação proposta do Governo 

FOTOS:  DIVULGAÇÃO
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Municipal, inclusive afronta a jurisprudência firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal.

A magistrada apontou que a pretensão do Governo Eduardo 
Lima Vasconcelos, de decidir isoladamente sobre a concessão 
dos serviços públicos de coleta, tratamento e distribuição de 
água e de coleta e tratamento de esgotos à iniciativa privada, 
contraria entendimento da Suprema Corte, que firmou juris-
prudência sobre a matéria, restando claro que um município, 
como é o caso de Brumado, integrante de uma Microrregião 
de Saneamento, não pode isoladamente, decidir sobre a con-

Entre as incorreções que comprometeram a lisura do Pro-
cesso e justificaram sua suspensão, a magistrada apontou, 
além da  ausência de autorização pelo Colegiado da Micror-
região de Saneamento a que pertence o município de Bruma-
do, a inexistência de previsão para indenização da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento da Bahia (Embasa) pelos 
investimentos feitos sobre os bens reversíveis não-amortiza-
dos; inconsistência nos estudos de demanda para a licitação 
em questão, que deixaram de considerar o compartilhamen-
to de infraestruturas operacionais para o abastecimento de 
água do município de Malhada de Pedras e, finalmente, o 
Edital traz metas menores que as exigidas legalmente no Pla-
no Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e nos Estudos 
de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE). 

Essa não é a primeira vez que o prefeito de Brumado, 
Eduardo Vasconcelos, busca retirar esses serviços da Em-
basa e entregá-los à privatização. Em 2019 foi tentada uma 
licitação com o mesmo objetivo, contudo, o procedimento 
foi suspenso através de liminar e posteriormente cancelado 
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 

cessão desses serviços à inciativa privada. Dessa forma, refor-
çou a magistrada, o processo licitatório da Prefeitura Munici-
pal de Brumado deveria, obrigatoriamente, ter passado pela 
análise e receber autorização do Colegiado Microrregional, 
o que não foi observado pela Administração Eduardo Lima 
Vasconcelos.

Em sua decisão, a Desembargadora Maria do Rosário Pas-
sos da Silva Calixto apontou, ainda, uma série de requisitos 
legais que não teriam sido cumpridos pela Prefeitura Muni-
cipal de Brumado para a realização da concorrência pública.

– TCM. A decisão, no entanto, foi contestada pela Prefeitura 
Municipal, mas os recursos foram indeferidos na Corte de 
Contas e, posteriormente, no Supremo Tribunal Federal.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento da Bahia 
(Embasa) não se pronunciou oficialmente sobre a decisão 
do Tribunal de Justiça da Bahia. Oficiosamente, uma fon-
te do JS na Embasa, sob reserva, lembrou que a população 
brumadense tem sido penalizada pela obstinada tentativa do 
prefeito Eduardo Lima Vasconcelos, segundo ressaltou, “re-
taliar” a concessionária, uma vez que o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e 
de Saneamento da Bahia, já está com Projeto Executivo ela-
borado e aprovado e com recursos disponíveis para execu-
ção do Projeto de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 
e da Vila Presidente Vargas.  

A reportagem do JS não conseguiu contato com o prefeito 
Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Partido) para que ele pu-
desse contraditar as alegações da Desembargadora Maria do 
Rosário Passos da Silva Calixto e apontar as medidas que 
pretende adotar para reverter a sentença.

Processo Licitatório que visava a privatização da concessão dos 
serviços públicos de coleta, tratamento e distribuição de água e de 
coleta e tratamento de esgotos de Brumado, foi suspenso. 
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