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O livro é o 
único lugar 
onde nos 
encontraremos 
com a 
civilização, 
com o melhor 
dela

POR LUIZ VADICO

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.

(*) LUIZ VADICO - ESCRITOR, HISTORIADOR E 
DOUTOR EM MULTIMEIOS (UNICAMP). DIVIDIDO 
ENTRE A ESCRITA E A CARREIRA ACADÊMICA, 

PUBLICOU: “MARIA DE DEUS” (1999), “FILMES DE 
CRISTO”. “OITO APROXIMAÇÕES” (2010), “MEMÓRIA 
IMPURA” (2012), “NOITE ESCURA” (2013), “O CAMPO 

DO FILME RELIGIOSO”. “CINEMA, RELIGIÃO E 
SOCIEDADE” (2015), “FÁBULAS CRUÉIS” (2016), 

“CINEMA E RELIGIÃO”. “PERGUNTAS E RESPOSTAS” 
(2016). NA BUSCA PELO NOVO, ACABA DE LANÇAR 
“O MOINHO QUE DERROTOU DOM QUIXOTE”, PELA 

LITERARE BOOKS INTERNATIONAL.

EU ACREDITO NO LIVRO!

Sim, eu acredito no livro! Alguns dizem que creem em Deus, mas eu creio no livro. Não vai 
aqui nenhum desprezo para a tradição verbal e a experiência mística e as vivências senso-
riais do ser humano, não. Muito pelo contrário. Entretanto, a “tradição” há muito tempo é 

passada por livros e sempre com a nota de rodapé que diz: “a tradição...” “O” livro, e não “um” 
livro, foi o melhor suporte – como dizem hoje – encontrado pela humanidade para passar seu 
conhecimento adiante. Conhecimento e tudo o que isso significa: ficção, diversão, matemáticas, 
música, medicina etc.
“Praticamente uma internet” você me diria. Não, a internet é uma espécie de lago gigantesco, 
extremamente raso na maior parte do tempo; em alguns lugares possui profundos buracos nos 
quais você afunda e não volta mais. Suas águas plácidas e paradas têm pouco oxigênio e por isso 
suportam apenas algumas formas de vida muito simples ou perniciosas e daninhas. Os peixes mal 
conseguem respirar, ocorrem muitas algas, bactérias e vírus não é novidade. Em meio a um deser-
to quente, inexplicavelmente este lago de águas paradas, e praticamente podre, se mantém. E um 
monte de gente só recorre a ele por jamais ter imaginado que há poucos quilômetros dali existem 
rios de água fresca. Água viva, água verdadeira, rios potentes e profundos. Livros.
Tendo em vista a sua importância, o livro até nos parece algo banal em nosso cotidiano. Entre-
tanto, o concreto e o tijolo também são banais e sem eles nada se constrói. E eu digo mais, só se 
constrói e só há concreto e tijolos por causa dos livros que ensinam. O livro é o repositório do 
saber humano, do conhecimento. Ele é fisicamente durável, é ao mesmo tempo detentor da memó-
ria e das revoluções, contém passado, presente e futuro. E, às vezes, quando menos se espera, eis 
que desenterram um Evangelho apócrifo de dois mil anos para revolucionar e modificar o nosso 
presente.
Quando se trata de ficção é algo espetacular, o livro é sempre novo para quem não o leu. E ainda 
mais surpreendente, enquanto não lido as representações que ali são contidas nada significam, 
até que sejam avidamente absorvidas, por um leitor ou leitora, e passam para o mágico mundo da 
abstração e das ideias; voltando, assim, para o lugar onde se originou.
Nossa civilização global está sustentada pelos livros, nossas crenças – com tudo o que têm de 
bom e de mal -, estão sustentadas nos livros: Os Vedas, O Talmud, A Bíblia, O Alcorão, O livro de 
Mórmon, O Livro dos Espíritos etc. Isto só para ficar na religião. Depois temos os livros dos que 
não desejam a religião, e um dos meus prediletos é “O Capital”. Em outras palavras, o livro é ao 
mesmo tempo repositório e veículo de ideias.
Até mesmo para um escritor é difícil falar dele sem escrever outro. O Livro é a base material da 
abstração e do imaginário. E não se enganem! Nossa vida e nossa sociedade parecem reais, mas 
só o parecem por que são imaginadas. E no livro encontramos alimento para que esta grandiosa 
fantasia que é a vida na terra se mantenha. 
Diferente daquele lago quase estagnado citado lá em cima, o livro nos permite superfícies diver-
sas e profundidades inacreditáveis. Ele é cheio de vida, de vidas, de respostas e dúvidas. A fauna e 
a flora explodem nele por todos os lados. Eles são cheios de arte, coloridos, escritos e escrevinha-
dos. E apesar de existirem em profusão, você não pode lê-los todos e nem achar que os absorverá 
todos. Você precisa – depois de alguma experiência – escolher.
E um livro, ao contrário de outras facilidades por aí, não se dá facilmente. Ele exige que você se 
esforce, que o desvende, e se construa e reconstrua através da sua leitura. Toma o seu tempo, e 
ele mesmo é detentor de tempos os mais diversos e sagrados... mas, o que é que você faz do seu 
tempo se não está lendo e aprendendo? Se entregando a um monte de prazeres “carnais” que 
te matarão mais cedo... Ler é um prazer vital, espiritual no melhor sentido dessa palavra. Ler é 
um ato criador e cocriador. O livro possui poder, e ele concede este poder a quem o abre e lê em 
profundidade.

Numa necessidade rápida, até podemos contar com um trago de águas quase podres, mas para 
a vida, para beber água viva, o livro é o único lugar onde nos encontraremos com a civilização, 
com o melhor dela. É por isso que eu e reafirmo: “eu acredito no Livro!” E em Deus?! “Ele está 
nas entrelinhas...”
E se esse texto te pareceu difícil, é sinal que está intoxicado por águas rasas... corra urgentemente 
para a água viva.
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SAÚDE/ESTÉTICA

Conheça técnicas que auxiliam na redução 
das marcas de expressão em pessoas da 
terceira idade
Procedimentos de cuidado são essenciais, uma vez que as 
funções fisiológicas normais da pele podem diminuir em 
50% até a meia-idade (entre 30 – 35 anos)

LUAN BORGES – ASCOM ()AGÊNCIA CRIATIVOS)
luan@criativospr.com.br

Cuidar da pele é fundamental para a saúde 
e isso vale para todos, independentemen-
te do gênero, da idade e do tipo de der-

me. Os cuidados básicos como: rotina de limpeza, 
hidratação e o consumo ideal diário de água são 
práticas que ajudam a manter a pele saudável, mas 
precisam ser adaptados ou intensificados, princi-
palmente na terceira idade.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Der-
matologia, as funções fisiológicas normais da pele 
podem diminuir em 50% até a meia-idade (entre 
30-35 anos). Isso é decorrente do envelhecimento 
cronológico, que se dá com o passar dos anos, mas 
pode se agravar por causa de maus hábitos nutri-
cionais e do estilo de vida desfavorável.

Fabíola Viterbo, Dermatologista do corpo clíni-
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co da Áurea Dermatologia Integrada, é Especialis-
ta em Rejuvenescimento e Estética Facial, e conta 
que a adoção precoce da rotina de cuidados com 
a pele pode amenizar os impactos causados pelo 
tempo. “A maior diferença quando você chega na 
terceira idade é se já existe um cuidado a longo 
prazo ou não, isso vai determinar os próximos 
passos de tratamento, pois o processo de envelhe-
cimento se encontra em fase acelerada”, explica.

A Dermatologista comenta que a partir dos 30 
anos, a pele precisa de uma atenção maior e de 
protocolos de tratamento específicos, pois altera-
ções genéticas e metabólicas agregadas aos im-
pactos gerados pela interação da pele com o meio 
ambiente, principalmente a exposição excessiva 
ao sol, causam perda de colágeno e degeneração 
tecidual, fatores que aceleram o envelhecimento 
cutâneo.

Médica Dermatologista Fabíola Viterbo.

(FOTO: PEU ACCIOLY) O envelhecimento cutâneo (ou envelhecimento da pele) fica mais 
evidente com o aparecimento de marcas de expressão, popularmente 
conhecidas como rugas. Com o passar do tempo, principalmente en-
tre os 40 e 60 anos, as rugas ficam mais expressivas e por isso existe a 
necessidade de intervenção médica através de procedimentos derma-
tológicos e estéticos que auxiliam na recuperação da saúde da pele.

Fabíola Viterbo ressalta que a partir de 40 anos é indispensável 
uma rotina de autocuidado mais intensa através da hidratação, da pro-
teção solar associada a antioxidação e do uso de cremes noturnos 
para atender a necessidade da pele. “Os tratamentos com injetáveis e 
tecnologias se tornam, na década dos 40 anos, indispensáveis. Salvo 
a paciente que venha de uma rotina de cuidados contínua, os sinais 
de flacidez se tornam bastante visíveis nessa idade”, acrescenta a mé-
dica.

Fios de Bioestímulo de Colágeno ou de tração, terapias de estru-
turação facial associadas ao uso de ácido hialurônico, ultrassom e 
radiofrequência são alguns dos protocolos mais atuais para o rejuve-
nescimento da pele, usados, inclusive, por personalidades da mídia. 
Vale ressaltar que cada tratamento age em uma característica específi-
ca da pele e apenas especialistas podem determinar associações entre 
as técnicas e o tempo ideal.

O acompanhamento contínuo pelo Dermatologista é determinan-
te para o resultado do tratamento. Com a chegada dos 60 anos, por 
exemplo, o tratamento deve ser feito em intervalos mais curtos e in-
tensos. “Além da associação de técnicas, é necessário o encurtamen-
to do tempo entre as visitas ao Dermatologista. Uma paciente de 60 
anos possui um balanço negativo muito grande nesse período devido 
à perda constante de colágeno e se o tratamento tem intervalos muito 
grandes, é como se a gente sempre estivesse partindo do zero”, deta-
lha.

Para a Dermatologista, o ideal é tratar a pele a partir dos 20 anos, 
com cuidados diários, uso de protetor solar, alimentação saudável, 
rotina de exercícios. Não se deve deixar para tratar da pele apenas na 

terceira idade quando o envelhecimento cutâneo está avançado.
A Dermatologista reforça que para uma pele bonita e saudável é necessário um cuidado integrado, é preciso que o 

paciente tenha qualidade de vida desde a saúde mental até a física. “Essa saúde, esse bem-estar, tem relação direta com 
a saúde de forma global, é preciso ter uma boa dieta, se manter no peso, praticar exercícios. Tudo isso reflete na beleza 
e na saúde da nossa pele”, finaliza.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE REJUVENESCIMENTO E ESTÉTICA FACIAL E PARA ENTREVISTAS E PAUTAS COM A DERMATOLOGISTA FABÍOLA VITERBO, ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 74 999638983 (LUAN BORGES| 
ASSESSORIA CRIATIVOS).
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Busca por Cirurgias Estéticas Faciais cresce 
300%, coloca Brasil no ranking mundial e prevê 
movimentar US$ 35,7 bilhões até o ano de 2023
A área da Odontologia Estética cresceu 300% nos últimos 5 anos, segundo a So-
ciedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE). Além da harmonização facial, 
as cirurgias na pálpebra, bichectomia e rinoplastia foram as mais realizadas por 
dentistas, que apresentaram uma redução de preço de 80% em comparação com 
cirurgiões plásticos. O Brasil lidera o ranking mundial de pacientes que buscam 
Estética Facial. Foram realizados 483,8 mil procedimentos durante o período de 
um ano e com o aumento da demanda nos consultórios odontológicos, estima-se 
que Odontologia Estética deverá movimentar US$ 35,7 bilhões até o ano de 2023

CAROLINE SOARES – ASCOM (CLARI.COM)
midia@clacri.com

Segundo dados da Sociedade Internacional de 
Cirurgia Plástica Estética, o Brasil ultrapas-
sou os Estados Unidos e tornou-se o país que 

mais realiza cirurgias plásticas. 
A alta na oferta de intervenções estéticas em con-

sultórios de Odontologia vem intensificando ao longo 
dos últimos anos o embate entre as profissões. Como 
o valor cobrado por Odontólogos pode ser até 80% 
inferior, o público tem aumentado. Ao mesmo tem-
po, um levantamento divulgado no último ano pela 
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Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética 
(ISAPS, na sigla em inglês) aponta que, em 2020, o 
Brasil foi o país em que mais procedimentos cirúr-
gicos foram realizados na face e na cabeça. Foram 

483,8 mil durante o período de um ano. Com 143 mil 
registros, a cirurgia de pálpebra (blefaroplastia) foi 
a mais realizada, seguida pela rinoplastia, com 87,9 
mil.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

O médico e cirurgião plástico, 
Dr Thiago Marra, defende que a 
capacitação de um grande núme-
ro de profissionais vai promover 
uma melhoria do custo para ci-
rurgias e procedimentos estéti-
cos, assim como vai melhorar a 
disponibilidade desses profissio-
nais em sua rotina de consultório 
e hospital. 

Durante o curso de Odonto-
logia, os estudantes vivenciam 
um aprendizado aprofundado 
da anatomia da região da face e 
do pescoço. Após a graduação, 
profissionais especializados na 
área Bucomaxilofacial realizam 
procedimentos de alta comple-
xidade. Além de procedimentos 
estéticos, atuam na resolução de 
fraturas e reconstruções de órbi-
tas, fraturas de maxilar, mandíbu-
la, diz. 

Enquanto a ideia de Marra de 
criar no Ministério da Educação 
uma Pós-graduação Lato sensu 
em Rinoplastia para Dentistas, 
Biomédicos, Enfermeiros, Far-
macêuticos e Fisioterapeutas ga-
nha força, ao mesmo tempo foi 
o primeiro médico do Brasil a 
oferecer o primeiro curso online 
sobre lipo de papada para esses 
profissionais atuantes nessa in-
dústria da beleza.

A área da Odontologia Estéti-
ca é uma causa dos pacientes, não 
apenas dos cirurgiões-dentistas, 
afirma Marra. “Há um interesse 
dos dentistas pela crescente de-
manda dos pacientes por autoes-
tima e por estarem bem consigo 
mesmos. Há uma busca por pro-
fissionais bem treinados. Saúde 
como bem-estar físico, social e 
mental”, finaliza o especialista. 

“O tema é de interesse da po-
pulação, pois os procedimentos 
estéticos realizados pelos cirur-
giões dentistas podem ser mais 
baratos do que a realização de 
cirurgia plástica. Além disso, há 
mais cirurgiões dentistas do que 
cirurgiões plásticos”, disse Mar-
ra, que também é membro da As-

sociação Brasileira de Médicos 
Pós-Graduados - ABRAMEPO, 
e membro titular do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgia Plástica. 

Mesmo apoiando a causa dos 
cirurgiões dentistas, o foco sem-
pre foi o bem-estar e a saúde de 
cada paciente, tanto que na medi-
cina, Dr. Marra iniciou uma cam-
panha nacional para estimular 
médicos particulares a adotarem 
um paciente da fila do SUS, com 
o objetivo de reduzir o tempo de 
espera e evitar o agravamento da 
situação. A alta demanda faz com 
que cada paciente leve até 12 
anos para uma cirurgia no Siste-
ma Único de Saúde. 

“Independentemente do tipo 
de cirurgia e da opção sexual do 
paciente, se cada colega se dis-
ponibilizar a adotar um da fila 
de espera, colocaremos a fila 
do SUS para andar”, comenta 
Dr. Thiago Marra ao informar 
que o número de demandas re-
presadas é provavelmente mais 
alto, já que o levantamento do 

Conselho Federal de Medicina 
(CFM) reúne apenas dados de 
16 secretarias estaduais e 10 
municipais. “Há ainda a fila por 
procedimentos nos serviços fe-
derais, sem falar ainda naquelas 
pessoas que precisam da cirur-
gia, mas nem sequer têm aces-
so ao especialista que oferece 
o encaminhamento”. Finaliza o 
médico.

Diante de todo o trabalho 
incessante promovido, o médi-
co-cirurgião Thiago Marra há 
cerca de dois anos chegou a um 
quadro de exaustão profissional 
e pessoal, apresentando insônia 
e ansiedade. Procurou ajuda de 
um psiquiatra, e deu início ao 
tratamento médico com o uso 
do Óleo de Canabidiol.

Segundo Marra, o assunto 
ainda é pouco conhecido. “Os 
estudos mostram vários benefí-
cios, como no tratamento da an-
siedade, no estímulo de novas 
conexões nervosas, efeitos anti-
-inflamatórios e antioxidantes”, 

conta. “Existem também dados 
que revelam melhoras de pro-
blemas intestinais, tratamento 
de dores, controle de apetites e 
até redução de efeitos colaterais 
de quimioterapias”, explica.

A Anvisa informa, que a in-
dicação e a forma de uso dos 
produtos à base de Cannabis 
são de responsabilidade do pro-
fissional médico, sendo que os 
pacientes devem ser informa-
dos sobre o uso dos produtos 
em questão. O Dr. Marra, como 
médico, também possui habili-
tação para prescrever tal medi-
camento.

Paciente e profissional de 
saúde, doutor Marra sempre 
está à procura de especializa-
ções e atualizações na área mé-
dica, e chegou a participar de 
diversos congressos e palestras 
sobre Canabidiol. “É uma for-
ma que eu posso compartilhar 
um pouco sobre minha experi-
ência no meu tratamento de in-
sônia e ansiedade”, relata.
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A relação 
familiar pode 
ser melhorada 
à medida 
que a relação 
profissional 
evolui e vice-
versa

POR CARLOS MOREIRA

CARLOS MOREIRA - HÁ MAIS DE 
35 ANOS ATUANDO EM DIVERSAS 

EMPRESAS NACIONAIS E 
MULTINACIONAIS COMO MANAGER, 

CEO (DIRETOR PRESIDENTE), 
CFO (DIRETOR FINANCEIRO E 

CONTROLADORIA) E CCO (DIRETOR 
COMERCIAL E DE MARKETING)

CONFLITOS ENTRE PAIS E FILHOS SÃO MAIS 
COMUNS EM EMPRESAS FAMILIARES DO QUE SE 
IMAGINA - COMO LIDAR COM O PROBLEMA?

Empresas familiares representam a maioria no Brasil e pode até parecer uma modalidade mais 
prática no gerenciamento por se tratar de um núcleo familiar, mas… não é bem assim na 
prática.

Com minha ampla experiência no mercado ocupando cargos de liderança e como consultor na Mor-
cone Consultoria Empresarial [https://www.morcone.com.br] atendendo inúmeras empresas familia-
res, hoje o assunto é sobre como lidar com problemas na relação familiar.

A mistura de papéis é um dos problemas que mais percebo entre empresas familiares, somos pessoas 
plurais e subjetivas, sendo assim, separar os papéis familiares dos profissionais na prática não cos-
tuma ser tão simples quanto teoricamente falando.

Principais questões que geram problemas em empresas familiares

O envolvimento familiar naturalmente gera envolvimento emocional, que muitas vezes se mistura 
com o profissional.

No atendimento a empresas familiares, as principais questões estão ligadas ao comportamento, a 
conflitos entre membros da família, a discordâncias, falta de diálogo ou de alinhamento de informa-
ções, etc.
Abordarei algumas temáticas mais comuns em empresas familiares, com base em minha vivência.

Pais e filhos – um problema de relacionamento que afeta muitas empresas familiares

É muito comum que existam problemas nos relacionamentos entre familiares e que seja algo muito 
difícil para os membros separarem o vínculo pessoal do comprometimento profissional.

Seu pai é o seu chefe e constantemente você confunde o pai com o profissional e o oposto também 
acontece.

Geralmente oriento que é de extrema importância que toda a família passe por atendimento terapêu-
tico para que consiga lidar com as diferenças de papéis entre núcleo família e núcleo empresa, mas 
infelizmente muitas empresas familiares não dão a importância necessária ao suporte psicológico.

Se existe algum problema na comunicação entre pai e filho no negócio, por exemplo, isso pode afetar 
a empresa de alguma maneira, seja na gestão, em relação aos colaboradores do negócio, financeira-
mente devido a decisões tomadas separadamente, etc.

Vamos a um problema comum: “eu não consigo diferenciar meu pai do meu chefe e isso afeta nossa 
relação e de alguma maneira também expõe a empresa”.

Diante desse problema específico existe uma coisa fundamental: encarar um diálogo. Imagina em 
uma reunião, uma discussão acalorada entre pai e filho em que os colaboradores presenciam a cena, 
isso já seria algo embaraçoso para a imagem da empresa, não é mesmo?

Não conseguir diferenciar o pai do chefe é um dos 
problemas mais frequentes
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O caminho para resolver esse conflito e conseguir separar os papéis é conversar sobre aquilo que 
incomoda ou o que está faltando para uma relação profissional saudável.

• Os problemas podem ser muitos:
• O pai não ouve as ideias do filho;
• De repente o pai chama a atenção do filho de uma maneira mais acalorada em meio a uma reunião;
• Pode ser que a relação entre pai e filho no âmbito familiar já não seja boa;
• Talvez ambos tenham tido uma discussão recente ou guardem algum ressentimento um do outro;

Entre muitas outras situações.

Algo que é muito importante para conseguir fazer a empresa dar certo e também protegê-la é delimi-
tar espaços e horários.

Há muitos casos de empresas familiares em que a família em casa não toca no assunto trabalho para 
preservar a relação familiar.

E algo que acredito ser muito importante é conseguir fazer a seguinte separação do que seria um 
problema para o chefe e do que seria um problema para o pai.

Existem muitas situações, por exemplo, em que se adota uma estratégia de comunicação em que não 
se chama o chefe de pai ou mãe, mas pelo nome ou sobrenome como é em toda a empresa, essa é uma 
boa maneira de separar os papéis e de sinalizar que a empresa é ambiente profissional separado do 
núcleo família.

A questão em torno dessas dinâmicas para melhorar as relações familiares é se as pessoas estão 
emocionalmente preparadas para lidarem com isso para que não se sintam “tratadas mal” ou “sem 
jeito”.

“Meu pai não ouve as minhas ideias” – como lidar nesses casos?

Diante desse problema tão comum, tem uma pergunta importante a ser respondida: como é a relação 
que você tem com o seu pai? Existe diálogo? Vocês são mais próximos ou distantes? Estão estreme-
cidos por alguma discussão ou mágoas recentes? São melhores amigos?

Ao compreender como é essa relação, é importante pensar em qual a melhor abordagem.

De repente, essa comunicação precisa ser mais direta. Em outros casos, pode ser conversado com o 
pai em uma reunião familiar. Há muitos casos, por exemplo, do pai que se comunica mais com deter-
minado filho porque tem problemas específicos com o outro.

É essencial também pensar em que lugar discutir essas questões, se no trabalho, em casa, ou, de 
repente, em algum outro local, que pode ser um ambiente de lazer para o pai em que se sinta mais 
descontraído para conversar sobre assuntos mais delicados.

Dependendo do grau de relação com o seu pai, pense em como abordá-lo, em como irá validar a sua 
ideia, apresente uma análise com base na concorrência, por exemplo, após o diálogo, monte um pla-
no de ação para melhorar a comunicação e tornar o ambiente de trabalho mais saudável.

Lembre-se de que esse diálogo deve ser uma via de mão dupla, então ouça o que o seu pai está te 
dizendo, o que incomoda ele, o que ele não consegue entender talvez no seu comportamento, etc.

A relação familiar pode ser melhorada à medida que a relação profissional evolui e vice-versa.

É fundamental que exista abertura para o diálogo, mas pode ser que isso não exista na relação, então 
é importante intervir com ajuda profissional, seja de um mentor com especialidade na modalidade 
de empresas familiares ou de um profissional da saúde mental com especialidade no atendimento a 
profissionais.

Problemas na relação familiar podem impactar diretamente a gestão da empresa e problemas na re-
lação profissional podem impactar negativamente as relações familiares.

“É possível separar as duas coisas, Carlos?” Sim, é possível, mas desde que todas as partes estejam 
cientes da importância de equilibrar essas relações.
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Vitória da Conquista: Prefeitura Móvel 
realizou mais de cinco mil atendimentos, 
com ênfase na Saúde

SECOM/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br
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Depois de três dias, a 16ª edição do projeto Prefeitura Móvel contabilizou mais de cinco mil atendimentos à população 
que vive nos Bairros Bruno Bacelar, Ibirapuera e Nossa Senhora Aparecida. Esse número inclui as consultas médicas, 
a realização de exames e os outros mais de 50 serviços oferecidos pela Prefeitura, juntamente com parceiros como a 

Fundação José Silveira, a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista (FSVC), a Coelba, a Embasa, o Socred (Banco 
do Brasil) e o Movimento das Donas de Casa (MDC).

Além dos estandes montados para os serviços de Saúde, no sábado (30) a estrutura foi reforçada pelo gabinete da prefeita e 
por outros Postos de Atendimento instalados pela Prefeitura na área interna do Serviço Social do Comércio (Sesc).
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“É uma alegria enorme estar aqui, em plena 
véspera do Dia do Trabalhador, trazendo servi-
ços para esta comunidade. Esta é a melhor forma 
de comemorar essa data”, comemorou a prefei-
ta Sheila Lemos. “Foi um evento maravilhoso”, 
afirmou a gestora. A Prefeitura Móvel cumpriu os 
objetivos a que se propôs quando reforçou a es-
trutura de atendimento e ampliou o público a ser 
beneficiado.

A maior demanda se concentrou na área da Saúde, setor 
no qual, principalmente por conta da pandemia do Coro-
navírus, criou-se uma demanda reprimida de marcação e 
realização de exames e consultas. A fim de reduzir esse 
volume de solicitações, a estrutura do Prefeitura Móvel 
deu ênfase às demandas que já estavam previamente mar-
cadas por meio da Unidade Básica de Saúde que atende 
aos três Bairros visados pelo projeto.

Apenas os serviços de Saúde realizaram mais de três 
mil atendimentos ao longo do evento. Segundo a secretá-
ria municipal de Saúde, Ramona Cerqueira, foram mais de 
mil pessoas atendidas por dia. “Nosso sábado foi o dia de 
maior atendimento, com muito mais profissionais e uma 
rede de médicos estabelecidos para tentar diminuir a de-
manda reprimida no nosso município”, explicou Ramona.

Saúde: mais de mil atendimentos por dia

“Isso é maravilhoso”

Dona Avalina, de 79 anos, consultou-se com o cardiologista e 
tomou a vacina contra a Influenza. 

O “sucesso total” mencionado pela secretária foi sen-
tido pela aposentada Avalina Maria da Mata, de 79 anos. 
Sem poder andar há cerca de um ano, desde que teve um 
AVC, ela foi levada até a estrutura do Prefeitura Móvel 
pelo filho Reginaldo Silva, de 53 anos, numa cadeira de 
rodas. Ali, consultou-se com um cardiologista e aprovei-
tou para se vacinar contra a Influenza. “Eu não ando, pois 
tive o AVC. Mas tenho que fazer esse exame. E estou boa, 
porque estou viva”, disse Avalina.

Para Reginaldo, a praticidade foi bem-vinda, princi-
palmente pelas condições de saúde de sua mãe. “Isso é 
maravilhoso. Perto de casa, não precisamos pegar muita 
fila, nem nos deslocar para um lugar distante para poder 
resolver as coisas”, afirmou ele, que também é aposentado 
e mora com dona Avalina na rua Emília Sodré, no Ibira-
puera.
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Próxima edição também 
terá foco em Saúde

O comitê gestor do Prefeitura Móvel já 
iniciou os estudos técnicos para definir o 
local onde será realizada a próxima edição 
do projeto. A Prefeitura informará o lugar 
assim que os bairros beneficiados forem 
escolhidos. A ênfase aos atendimentos em 
Saúde será repetida.
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Descubra como estimular e 
desenvolver a cognição dos filhos

ISABELLA DIAS – ASCOM (MF PRESS GLOBAL)
press@pressmf.global

Ajudar um ser humano a desenvolver cognição, tomar de-
cisões, aprender a lidar com sentimentos e a “crescer” 
não é uma tarefa simples, mas é uma atribuição dos pais. 

O hipnoterapeuta e pai, Pyong Lee [Mágico, Hipnoterapeuta e Te-
rapeuta], começou a estudar sobre a criação dos filhos ainda durante 
a gestação do seu primeiro e único filho, o Jake Lee, que agora tem 
2 anos e 2 meses.

Pyong explicou que diversas atividades estimulam o desenvol-
vimento do cérebro da criança, entre elas, o Ensino de uma língua 
estrangeira.

“Aprender uma língua estrangeira, mas não com origem ociden-
tal, mas sim asiática. As maiores médias de QI dos seis maiores pa-
íses do planeta são asiáticos, justamente pela língua e pela cultura. 
O cérebro se forma diferente, com a lógica de forma também dife-
rente. Então, a importância de realmente incentivar o meu filho com 
novas línguas e principalmente na nossa cultura asiática/coreana vai 

desenvolver um cérebro mais evoluído, competente.”
Pyong explica que “a criação de filhos é um tema muito impor-

tante na minha vida quando eu descobri que eu ia ser pai. A partir 
daí comecei a estudar ainda mais a área que eu já dominava, que é a 
mente humana, o cérebro, a primeira infância, os comportamentos, 
traumas e tudo que eu já abordava dentro do universo da mente hu-
mana e da hipnose”, relatou.

O especialista falou sobre a importância do desenvolvimento da 
inteligência motora.

“A gente sabe que existem múltiplas inteligências, mas inteligên-
cia motora é algo que eu sempre prezei. Eu danço desde os meus 10 
anos de idade e a dança foi um elemento muito importante e funda-
mental na minha vida, que possibilitou a praticar diversos esportes 
como futebol, basquete, vôlei, handebol, e todos eles com muita 
habilidade e praticidade decorrido a inteligência motora que veio da 
dança”, relembrou.

Pyong Lee com o filho Jake Lee 

(FOTO: ARQUIVO PESSOAL) 

Lee também disse que quando se fala em criação de filhos e as 
habilidades essenciais nos dias de hoje, não podemos deixar de citar a 
inteligência socioemocional.

“Isso envolve a solução de problemas, resolução de conflitos, foco. 
Além de como lidar com o dia a dia, com as emoções, com sentimen-
tos e criar crianças fortes que saibam lidar com as aflições e problemas 
do mundo”, pontuou.

Nos tratamentos que realiza através da hipnoterapia, o profissional 
falou sobre como, desde a gestação, é possível que a criança seja afe-
tada por fatores e acontecimentos externos.

“Trato vários tipos de transtornos e doenças psicossomáticas atual-
mente. Entre elas: depressão, ansiedade, fobias. Eu descubro na tera-
pia que os primeiros traumas e a origem de problemas atuais na vida 
adulta vem da primeira e da segunda infância. Principalmente, na pri-
meira infância, geralmente com problemas com relacionamentos, pai, 
mãe, bullying e reflexos da criação de filho e de problemas da primei-
ra infância, que repercutem na vida adulta, seja com 25, 30, 35 anos.”

Segundo Lee, muitas pessoas imaginam que os problemas que sur-
gem são decorrentes de alguma situação atual, como um estresse no 
trabalho, uma separação, o término de relacionamento ou qualquer 
outra coisa, o que nem sempre é verdade. Vão sendo acumuladas mui-
tas emoções negativas, problemas e traumas, até que uma hora isso 
transborda e o problema explode.”

A partir disso, Pyong concluiu falando sobre a importância de criar 
um filho saudável, com inteligência socioemocional, múltiplas inte-
ligências e habilidades, assim como ele vem dedicando tempo de es-
tudo e sobretudo, tempo de qualidade com seu filho, o pequeno Jake.

“O Jake passou por essas fases de gostar de cada área e agora ele está amando muito o sistema solar, decorou todos os planetas, as sequ-
ências dos planetas, as características deles… Tudo isso é estímulo. Eu deixo o Jake ser criança, é óbvio. Ele vivencia as etapas. E na prática 
ele vai vivendo e a gente vai direcionando. É o estímulo e as crenças que você instala na cabeça dele que vai formar o adolescente/adulto do 
futuro”, finalizou.

O um dos métodos de Pyong Lee está sendo analisado pelo comitê científico da Logos University International, UniLogos, onde o profis-
sional faz curso de psicanálise orientado pelo PhD Dr. Fabiano de Abreu Agrela. 
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O público lotou o Estacionamento do Shopping Boulevard para prestigiar o Primeiro Esquenta FIB, quando foi anunciada a grade 
de atrações do evento eu acontece entre os dias 26 e 28 de agosto próximo 

PRÓXIMO (FOTO: LAÉRCIO LACERDA)

Festival de Inverno Bahia 2022 divulga grade 
completa de atrações para a sua 16ª edição 

GABRIELA OLIVEIRA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

A grade de atrações para o Festival de Inverno 2022 já está completa. As últimas 4 atrações foram anunciadas no Primei-
ro Esquenta FIB, realizado no estacionamento do Shopping Boulevard, no último sábado (30/01). Além das atrações 
da noite, o lançamento da grade completa para FIB 2022, a festa também foi marcada pela solidariedade, a troca dos 

ingressos por 2kg de alimentos não perecíveis rendeu mais de 16 toneladas de alimentos arrecadados e que estão sendo dis-
tribuídos pela Patrulha Solidária da Polícia Militar da Bahia para pessoas em situação de vulnerabilidade social de Vitória da 
Conquista. 
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Banda Cacau com Leite Lincoln.  Jô Almeida 

(FOTO: GABRIELA OLIVEIRA) (FOTO: LAÉRCIO LACERDA) (FOTO: LAÉRCIO LACERDA).

(FOTO: GABRIELA OLIVEIRA) 

A grade completa do FIB 2022, para o palco principal, contará com 12 artistas, entre eles estarão a cantora Maria Bethânia, Iza, Vitor 
Fernandes, Harmonia do Samba, João Gomes, Fagner e a dupla Zé Neto e Cristiano que participam pela primeira vez do Festival. Segundo 
Gabriela Gaspari, a proposta é trazer para a 16ª edição do Festival uma maior diversidade, apresentando diferentes estilos musicais, entre eles 
o Sertanejo, Piseiro, Axé e MPB. Ela também ressaltou a alegria em poder devolver para a cidade um pouco do acolhimento e receptividade 
que é entregue todos os anos para o FIB. Ela ressaltou que em meio a esse período difícil que a cidade ainda está enfrentando no pós-pande-
mia, a ação solidária (trocar os ingressos por alimentos) vem para coroar o seu papel social para com o povo conquistense. 

Maria Bethânia, Dilsinho, Paralamas do Sucesso, Alok, Trio da Huanna, Iza, Elba Ramalho e Fagner, Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, 
Vitor Fernandes, João Gomes, e a dupla Zé Neto e Cristiano são as atrações que irão marcar a 16ª edição do FIB, após dois anos sem o Festi-
val que acontece entre os dias 26 e 28 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, no Bairro Candeias. A venda de ingressos 
para o FIB 22 está sendo realizada pela Plataforma Sympla e em quatro pontos de Vitória da Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos no 
Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos na Galeria Panvicon e na Banca Central.

Cauto Freitas, Gerente da TV Sudoeste, afirmou que o período em 
que os shows foram suspensos devido a pandemia, possibilitou uma 
reorganização para o evento, com uma nova estrutura, novo camarote 
e nova gestão. Uma verdadeira repaginada para proporcionar o me-
lhor para o público. A produção do Festival de Inverno Bahia deste 
ano é assinada pela Bahia Eventos (antiga iContent), empresa de en-
tretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste. 

Gabriela Gaspari, Gerente de 
Marketing e Eventos da Rede Bahia.

De acordo com Gabriela Gaspari, Gerente de Marketing e eventos da Rede 
Bahia, a festa de lançamento das atrações foi pensada de última hora, e teve o 
intuito de reaproximação com o público após dois anos de um período difícil 
e recluso devido a pandemia da Covid-19. “Estávamos distantes do público e 
todo mundo estava com saudade. O que pensamos foi: como a gente realiza 
um evento que devolve para a cidade tudo o que recebemos de Vitória da Con-
quista? São 16 edições. É uma história. E o conquistense e a região abraçam o 
Festival”, afirmou Gabriela.

A noite de lançamento contou com a apresentação de três cantores de dife-
rentes segmentos musicais, a Banda Cacau com Leite, Jô Almeida e Lincoln. O 
público vibrou quando foram anunciadas as quatro atrações que completam a 
programação do palco principal do Festival de Inverno Bahia 2022. Ivete San-
galo, João Gomes, Vitor Fernandes e os representantes do sertanejo Zé Neto e 
Cristiano vão se apresentar no Festival. 

(FOTO: GABRIELA OLIVEIRA)

Cauto Freitas, Gerente de 
TV Sudoeste. 
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Disponibilidade hídrica, 
especialista alerta sobre 
impacto das mudanças 
climáticas

NAIANA MADUREIRA – ASCOM (ALADYR/PORTAL TRATAMENTODE ÁGUA)
contato@tratamentodeagua.com.br

As temperaturas mundiais estão subindo! Esse é um alerta repetidamente feito por cientistas e pesquisadores 
do clima e que, a cada dia, está sendo mais percebido no nosso dia a dia. Segundo estudo feito pela BBC, o 
número de dias com calor acima de 50ºC no mundo dobrou em 40 anos; conforme levantamento do MapBio-

mas, o Brasil perdeu 15% da superfície de água nos últimos 30 anos; dados do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR) apontam que cerca de 64 milhões de pessoas no mundo foram obrigadas a se deslocar por 
conta das mudanças climáticas.

Durante evento promovido pela Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água (Aladyr), 
Diogo Taranto apontou as consequências das mudanças climáticas no nosso dia a dia e reforçou a importância do 
reuso como ferramenta de garantia de recursos hídricos. 

Alterações no regime das chuvas, tempestades e inundações 
mais frequentes, ondas de calor, incêndios florestais, desertifi-
cação, entre outros, são temas com maior frequência nos noti-
ciários nacionais e internacionais. Estima-se que o planeta Terra 
está 1,2°C mais quente do que no século 19, o que representa um 

aumento de 50% na quantidade de CO2 na atmosfera.
Como aponta Diogo Taranto, engenheiro e diretor de negócios 

do Grupo Opersan, tendo como base o livro “Terra Inabitável”, 
um aumento de 2°C nas temperaturas mundiais potencializará 
em 32 vezes a ocorrência de ondas de calor e pode levar mais 

(FOTO: DIVULGAÇÃO ALADYR)
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400 milhões de pessoas a sofrerem com a escassez de água; uma 
elevação de 4°C provocará um aumento de 8 milhões de novos 
casos de dengue na América Latina, crises alimentares por todo 
o mundo e prejuízos na ordem de 600 trilhões de dólares (maior 
do que a riqueza atualmente disponível).

“Hoje se somente os compromissos do Acordo de Paris forem 
cumpridos chegaremos à 3,2ºC de aumento nas temperaturas 
mundiais”, destaca Taranto.

Segundo glossário da Associação Latino-Americana de Des-
salinização e Reuso de Água (ALADYR), “O aquecimento glo-
bal é muitas vezes usado como sinônimo de mudanças climá-
ticas, mas isso é impreciso, pois enquanto o primeiro se refere 
a variações prolongadas nos estados climáticos, o segundo é 
usado, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos, para se referir ao aumento das temperaturas devido à 
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, o 
aquecimento global é apenas um aspecto da mudança climática.”

Taranto complementa que as mudanças climáticas afetam di-
retamente o futuro da água no nosso planeta, uma vez que o ciclo 
da água está diretamente ligado ao clima. As mudanças nos re-
gimes de chuvas, associadas à ocorrência de evento hidrológicos 
extremos como inundações e secas, além do aumento significati-
vo da demanda por água interferem na oferta de água.

No caso do Brasil, o relatório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta que 94% da região 
semiárida brasileira está sujeita à desertificação, fato que deve 
acelerar o êxodo de moradores para outras partes do país, regi-
ões que também estão sendo impactadas pela crise hídrica. ”

É hora de focar nesse problema, temos as tecnologias, a 
experiência e toda a comunidade científica pronta para evitar 
mais uma crise mundial de saúde. A reutilização de águas re-
siduais, a economia circular e a gestão de resíduos são uma 
solução óbvia para enfrentar o problema na fonte”, destaca o 
engenheiro.

Outro tema destacado por Taranto é a presença cada vez mais frequente de contaminantes emergentes nos mananciais utilizados 
para o abastecimento das cidades. Os poluentes ou contaminantes emergentes são substâncias potencialmente tóxicas, cujas con-
centrações no ambiente e implicações no longo prazo ainda não estão completamente mapeadas. Normalmente são oriundos de 
diferentes processos, estando presentes em compostos de uso industrial, produtos de higiene pessoal, medicamentos, fármacos de 
uso veterinário, pesticidas, entre outros, e são despejados nos rios através do descarte de esgoto e efluentes, tratados ou não.

Taranto destaca que cerca de 90% dos microplásticos encontrados nos ecossistemas costeiros sejam provenientes da lavagem de 
roupas sintéticas, a estimativa é que 60% das roupas sejam fabricadas a partir de fibras de plásticos como nylon, acrílico e poliéster. 
Em cada lavagem, são liberadas microfibras que escapam dos filtros das máquinas de lavar, acabam não sendo retidas nas estações 
de tratamento de esgoto e chegam os rios utilizados como fonte de captação de água.

O tratamento convencional biológico e físico-químico, quando realizado de acordo com as boas práticas, é muito eficiente na 
remoção de patógenos e matéria orgânica; entretanto, para a remoção de poluentes emergentes é necessária a implantação de etapas 
complementares como, por exemplo, membranas, carvão ativado, carvão biologicamente ativado e processos oxidativos avançados.

Um dos cases de sucesso apresentado por Taranto foi o de uma indústria têxtil, na região de Blumenau (SC), que enfrentava pro-
blemas como o alto custo de Opex, dificuldade de atendimento legal e uma operação deficitária. Neste exemplo, o Grupo Opersan 
projetou e construiu a solução técnica mais apropriada para o tratamento de águas e efluentes com capital próprio, sendo responsável 
pela operação e manutenção da planta durante o contrato.

Além de redução de Opex, com a operação da planta foram alcançados os parâmetros necessários para atendimento legal do 
efluente descartado e a aplicação da água de reuso em fins sanitários (10%) e processos industriais (90%).

“O reuso de efluente sanitário tratado encaixa com a necessidade de melhorar a disponibilidade hídrica, principalmente no nor-
deste do país e grandes centros urbanos, e traz oportunidades de sinergia para fortalecer os setores hídricos e de saneamento no 
Brasil”, destacou Taranto durante sua apresentação no Congresso.

VEJA TAMBÉM VEJA TAMBÉM O DOCUMENTÁRIO ‘O FUTURO  DAS ÁGUAS – O DESAFIO DO SÉCULO’, NO LINK: “https://
tratamentodeagua.com.br/video/documentario-futuro-das-aguas/

Pouca água, mais contaminantes
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Consumo consciente de água foi 
tema de palestra para idosos em 
Barra do Choça

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

É muito comum as pessoas não prestarem a devida importância para o uso consciente da água, uma vez que se supõe que 
ela é um recurso inesgotável. Apesar da maior parte da superfície do planeta ser composta por 70% de água, somente 
2,5% é adequado para o consumo. Portanto, ações ecológicas e econômicas são essenciais para a preservação desse 

bem tão precioso para a vida.
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Barra do Choça, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio 

do Centro de Referência em Assistência Social (Cras Sede) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos, em par-
ceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento da Bahia – promoveu no último dia 28 de abril, uma palestra para os idosos do ‘Grupo de Idosos Anos 
Dourados’, destacando a importância do consumo consciente e o tratamento de água, além de detalhes relacionados ao projeto 
de construção da Barragem no Rio Catolé, que está sendo implantada no Rio Catolé Grande, no município de Barra do Choça.

 A palestra foi ministrada pela Assistente de Obras da Barragem do Catolé, Kádija Andrade, que reforçou a importância de 
todos estarem conscientes da necessidade do uso racional da água e da preservação do ecossistema.

Em relação à construção da Barragem do Catolé, Kádija Andrade destacou que o organograma das obras está sendo conduzi-
do dentro do que estabelece a legislação vigente, com as equipes trabalhando na execução do projeto de engenharia, observando 
as questões relativas ao licenciamento e preservação ambiental. 

Presentes ao evento, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Coordenadora do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento e Vínculos, Edinéia Novais Santos, acompanhada de Kátia Gonçalves (Técnica de Referência), Catiana Souza 
(Educadora Social), Sara Regina (Facilitadora de Arte) e Gildete Tavares (responsável pelo Setor de Manipulação de Alimen-
tos). 
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ARTIGO

Buscar ajuda 
profissional de 
um psicólogo 
ou psicanalista 
que irá auxiliar 
nesta busca 
interna do 
controle de 
suas emoções

POR ANDREA 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.

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.

DESAFIOS PSICOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS 
DAS MÃES NO PÓS-PANDEMIA

Após 2 anos de pandemia, na semana do Dia das Mães, vamos voltar o olhar para essas 
mulheres que, vivendo ainda as adaptações de um momento que evidenciou as fragilidades 
e insegurança de todos, reforçam através das peripécias maternas, novas maneiras de so-

breviver aos desafios psicológicos e comportamentais neste pós-pandemia.

Muitas relatam uma espécie de exaustão mental. O fato de ter que ficar em casa (muitas aderiram 
a modalidade Home Office), fazer as tarefas de casa (muitas tiveram que dispensar suas secre-
tárias do lar), cuidar dos filhos orientando-os quase que em tempo integral nas tarefas escolares 
disponibilizadas virtualmente pelos colégios e ainda assim, fazer com que eles entendam de forma 
consciente o momento vivido, manter a calma e cuidar de si, dando conta do todo a sua volta, 
sem sombra de dúvidas, tem sido um desafio para muitas mulheres que estão se vendo ainda mais 
atarefadas e cobradas.

Se não bastassem todas essas questões naturais de um processo adaptativo, essas mulheres ainda 
precisam lidar com seus medos, suas emoções que, consequentemente, fazem com que elas possam 
se sentir mais frágeis e angustiadas.

O medo do amanhã, a enxurrada de informações diárias que estamos consumindo e o instinto 
maternal que se aflora em situações conflituosas, são ingredientes suficientes para provocar um 
mix de sentimentos positivos e negativos que podem alterar o humor, aumentar a ansiedade, ativar 
um distúrbio depressivo e até mesmo, gerar um desequilíbrio emocional profundo nesta mulher, 
levando até a um transtorno de pânico.

Porém, é preciso olhar para esse momento com mais esperança e otimismo. O primeiro passo é, 
de forma consciente, identificar o que mais incomoda. O que acarreta mais desconforto.

Buscar ajuda profissional de um psicólogo ou psicanalista que irá auxiliar nesta busca interna do 
controle de suas emoções. Quando falamos e externamos nossas angústias e nossos medos, esta-
mos fazendo um trabalho de esvaziamento com a ajuda do próprio inconsciente.

Essa ação é muito benéfica para que o processo de autoconhecimento permita que possamos reco-
nhecer nossos limites e dosar nossa intensidade. É preciso afastar o sentimento de inutilidade e a 
necessidade de fuga da realidade, já que ações como essas apenas farão com que se entre em um 
estado emocional de confusão e descontrole psíquico.

Portanto, que sejamos gratos à oportunidade de ressignificar a vida após o inusitado. É preciso 
criar rotinas tanto para si, quanto para as crianças. Praticar algum tipo de atividade física, mes-
mo que em casa. Pois, fará com que os hormônios que trazem a sensação de prazer auxiliem na 
sensação de bem estar, além de melhorar a saúde física e mental.

Cuidar da alimentação, beber bastante água ao longo do dia e conectar-se com pessoas, é fun-
damental. Além de não se isolar, para não desenvolver uma possível fobia social. Aproveite o 
advento da tecnologia e todas as opções virtuais de se aproximar das pessoas queridas. Externe 
seus sentimentos. Diga que ama e tem saudade, se sente vontade de dizer isso.

Abrace seu filho, demonstre mais afeto e empatia. Esses sentimentos alimentam a alma e farão 
com que seus hormônios se manifestem com prazer e assim, cientificamente falando, irão favore-
cer o aumento da imunidade, pela estimulação dos neurotransmissores.

Enfim, exerça de forma agradável e saudável sua maternidade. Essa dádiva e esse privilégio são 
únicos.
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Tecnologia desenvolvida na Unicamp impacta 
mercado internacional de microscópios
Invento desenvolvido no Instituto de Física foi licenciado por empresa 
norte-americana. Acessório para microscópios será produzido na 
fábrica da RHK Technology, em Michigan

CAROLINA GOETTEN – ASCOM/FAPESP *
infoascom@reitoria.unicamp.br

Um equipamento inovador em microscopia desen-
volvido na Unicamp conquistou destaque inter-
nacional ao explorar novas fronteiras na Nanoci-

ência. O invento, um acessório acoplado a um Microscópio 
de Varredura de Tunelamento, tem como diferencial sua 
capacidade otimizada de captação de luz. O equipamento 
foi lançado no mercado mundial pela empresa norte-ameri-
cana RHK Technology com a marca PanScan Lumin-SLT.

Os experimentos foram conduzidos pelo professor Luiz 

Zagonel, do Instituto de Física, em parceria com os pesqui-
sadores Ricardo Roman e Yves Auad. Com clara aplicação 
industrial, o produto foi protegido e licenciado com apoio 
da Agência de Inovação Inova Unicamp. A RHK promoveu 
seu lançamento internacional em março de 2022, menos de 
um ano após a formalização do contrato de transferência 
de tecnologia com a Unicamp. 

O desenvolvimento tecnológico realizado na Unicamp 
viabilizou um desempenho sem precedentes em Espectros-

(FOTO: PEDRO AMATUZZI/INOVA UNICAMP)
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copia e Ciências de Superfície, explica Zagonel.
“Anteriormente, a coleta de luz dos Microscópios des-

se tipo era limitada a uma pequena fração emitida pela 

amostra, em torno de 5%. Nessa invenção, o acessório 
viabiliza máxima captação da luz, com eficiência em tor-
no de 72%”.

Os Microscópios de Varredura de Tunelamento são equipamentos de imagem usados em diversos experimentos 
que demandam análise de amostras. “Esse tipo de Microscópio é um equipamento poderoso, capaz obter imagens 
com resolução atômica, aplicáveis a vários tipos de amostras de interesse científico e tecnológico”, explica Zagonel.

Segundo o docente, a capacidade de captar mais luz alcançada nos experimentos irá permitir investigações mais 
aprofundadas, relevantes para diversas áreas do conhecimento, permitindo compreender de forma mais ágil os mate-
riais nano-estruturados, semicondutores, nanoestruturas metálicas, pontos quânticos, entre outros. Zagonel utiliza o 
invento, por exemplo, no estudo de materiais com potencial para serem elementos chave nas próximas gerações de 
LEDs e células fotovoltaicas.

“As taxas de coleta permitem estudar amostras de forma mais ágil e com mais atenção aos detalhes. A presença 
de uma mesa óptica e a alta abertura numérica do espelho utilizado permitem que, além da eficiente coleção da luz, 
qualquer outro experimento de natureza óptica possa ser realizado, como Espectroscopia Raman”, comenta.

Da perspectiva da RHK Technology, a inovação na taxa de captura de luz foi considerada revolucionária para a 
prática científica, já que a eficiência de coleta de luz de 72% ajuda a superar uma série de limitações.

“A RHK se orgulha da parceria com a Unicamp para desenvolver um sistema de coleta de luz de alta eficiência. O 
trabalho da equipe do professor Zagonel acrescenta uma propriedade significativa à medição. O Lumin-SLT permi-
tirá avanços na pesquisa de ponta em Espectroscopia Óptica. Sua eficiência é 20 vezes maior do que a metodologia 
anterior”, afirma o presidente da RHK Technology, Adam Kollin.

O dispositivo conquistou destaque em alguns periódicos científicos. Os resultados podem ser conferidos nas revis-
tas Nanoscale [https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/ 2020/NR/D0NR03400B], 2D Materials [https://
iopscience.iop.org/article/10.1088/ 2053-1583/ac0d9c] e na Review of Scientific Instruments [https://aip.scita-
tion.org/doi/10.1063 /5.0078423], que descreve o funcionamento da invenção.

Para a Diretora de Parceria da Inova Unicamp, Iara Ferreira, o acordo de licenciamento internacional facilitado 
pela Inova é um exemplo da capacidade da Agência de Inovação da Unicamp na condução de negociações interna-
cionais que permitirão o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias desenvolvidas na Universidade.

“Em um mundo globalizado, é fundamental conhecer as regras e práticas do mercado internacional do licencia-
mento de tecnologias para a geração de novos negócios e para a consolidação de parceiros. Seguimos na busca de 
parcerias brasileiras e internacionais que promovam inovação aberta para que mais tecnologias da Unicamp sejam 
licenciadas e absorvidas pelo mercado”, diz a diretora.

O projeto de pesquisa e inovação foi apoiado pela Fapesp dentro do programa Jovem Pesquisador, que estimula a 
criação de oportunidades de trabalho no país para fixação de pesquisadores com grande potencial. Está sendo apoia-
do também em nova fase de estudos que busca consolidar um grupo de pesquisa dedicado ao estudo das propriedades 
ópticas e eletrônicas de materiais Nanoestruturados opticamente ativos.

Prof. Luiz Fernando Zagonel (IFGW Unicamp), Ricardo Javier Peña Roman e Yves Maia Auad foram premiados 
na categoria Propriedade Intelectual Licenciada no Prêmio Inventores 2022.

Essa matéria faz parte da série de reportagens produzida pela Inova Unicamp sobre algumas das tecnologias licen-
ciadas. Elas podem ser lidas pelo site da Inova e também em formato e-book na Revista Prêmio Inventores [https://
www.inova.unicamp.br/ /biblioteca/] com lançamento previsto para junho. Está também agendado um webinar com 
conteúdo sobre Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 8 de junho, com inscrições abertas ao pú-
blico em geral [https://us02web.zoom.us/webinar/register/6516498625948/WN_ N10cfs3dRqSv0TNHqchGcg].

Confira todos os premiados no site do Prêmio Inventores da Unicamp [https://www.inova.unicamp.br/premioin-
ventores/edicoes/edicao-2022/].

Os patrocinadores do Prêmio Inventores 2022 são ClarkeModet, 3M; e Neger Telecom.

*CAROLINA GOETTEN É GRADUADA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, COM HABILITAÇÃO EM JORNALISMO, MESTRE EM LINGUAGEM E TECNOLOGIA E BOLSISTA MÍDIA E CIÊNCIA (FAPESP).

MATÉRIA ORIGINAL PUBLICADA NO SITE DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA DA UNICAMP [HTTPS://WWW.INOVA.UNICAMP.BR/]

IMPACTO DO NOVO PRODUTO NA PRÁTICA CIENTÍFICA

INVENTORES PREMIADOS NESTE LICENCIAMENTO

PROGRAMAÇÃO DE HOMENAGENS
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Câmara Municipal de Vitória da 
Conquista recebe visita do Reitor 
do Santuário Santa Dulce

ASCOM/CMVC
ascom@camaravc.com.br
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A Câmara Municipal de Vitória da Conquista recebeu, na tarde desta segunda-feira, 02, Frei 
Giovanni Messias, Reitor do Santuário Santa Dulce, com sede em Salvador, e Frei Delvair 
Matos, Diretor do Colégio Paulo VI. Os religiosos foram recebidos pelo presidente da 

Casa, Luís Carlos Dudé (MDB). 
O Frei está numa agenda de visitas a Vitória da Conquista, que envolve ações sociais e religiosas. 

Ele ainda celebrou Missa que abriu o Trezenário de Nossa Senhora de Fátima, que vai de 1º a 13 de 
maio.

Na passagem pelo município, Frei Giovanni ainda esteve com Edson Dias, músico que teve con-
vivência com Santa Dulce. Ele mora no Bairro Patagônia e já produziu músicas para Dulce.

O presidente da Câmara Municipal de Vitória das Conquista, vereador Luís Carlos Dudé (MDB) 
destacou a importância de o Legislativo manter diálogo com entidades religiosas. Ele ainda res-
saltou o trabalho social que a Obras Irmã Dulce realiza, atendendo a milhares de baianos em áreas 
diferentes.
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Prefeitura de Itambé inicia limpeza 
da área onde serão construídas 115 
unidades habitacionais

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

A Prefeitura de Itambé iniciou, na última semana, a operação de limpeza do Loteamento Campo For-
moso, local onde serão construídas 115 unidades habitacionais que vão beneficiar as famílias afetadas 
pelas chuvas e enchentes ocorridas no município, em dezembro do ano passado.

O terreno foi adquirido pelo Município com recursos próprios em 2021 e possui uma área de 20 hectares, equi-
valente a vinte campos de futebol. Para reforçar o andamento dos trabalhos, inúmeras máquinas encontram-se no 
local dando suporte à equipe responsável pela execução da limpeza.

O convênio para construção das moradias foi assinado pelo prefeito Candinho Araújo e pelo governador do 
Estado Rui Costa, por meio do Programa Bahia Minha Casa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Itambé 
e as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Urbano (Sedur), via Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Bahia (Conder), e de Relações Institucionais (Serin). Conforme o Departamento Municipal de Convênios, o 
processo licitatório do novo investimento e, em breve, as obras serão iniciadas.

(FOTO: ASCOM/PMI)

A Prefeitura Municipal 
iniciou a limpeza 
da área onde serão 
construídas as unidades 
habitacionais destinadas 
a famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
afetadas pelas chuvas do 
final de 2021. 
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