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Hoje, a 
condenação 
não é mais ao 
silêncio, mas à 
superexposição 
das imagens e 
das falas dos 
atores

POR ANDRÉ DÓRIA

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.

(*) ANDRÉ DÓRIA, 
COORDENADOR DO PROGRAMA 

DE TRANSTORNO BIPOLAR DA 
HOLISTE PSIQUIATRIA

O FUTURO JÁ NÃO DURA TANTO TEMPO

A situação vivida por uma mulher que, em franco surto psicótico, foi encontrada 
por seu companheiro mantendo relações sexuais com um homem que vive em 
situação de rua, dentro de um carro, espalhou-se pelas redes sociais.  Após se 

recuperar da crise, deu entrevistas em que dizia ter visto o rosto de seu marido, e de 
Deus, no morador de rua.

Há mais de 20 anos lidando com pessoas em sofrimento psíquico, algumas das quais 
em crises tão graves quanto a deste caso, noto que persistem os preconceitos e estig-
mas relacionados ao assunto. Igualmente perturbadora é a descoberta de que, quando 
se trata da chamada sanidade mental, a fronteira que separa o normal do patológico 
pode ser tão frágil quanto os argumentos de milhões de juízes dos tribunais virtuais, 
aos quais essa mulher, aliás ambos, foram submetidos. O “mendigo pegador” – como 
ficou conhecido o homem – virou mais uma dessas celebridades semanais. Sua falta 
de censura ao narrar o episódio coloca em questão se o transtorno mental estaria 
somente do lado da mulher.

Essa história atualiza duas referências fundamentais para os que estudam, trabalham 
ou se interessam pela Saúde Mental. A primeira é a crítica do psicanalista Jacques-
-Alain Miller, defendida em seu trabalho Saúde Mental e Ordem Pública, no qual 
aponta que o critério mais evidente da perda da saúde mental é justamente a pertur-
bação da ordem pública. A segunda pelo que é dito, mas também pelo não dito, aquilo 
que é esquecido ou silenciado: pela escuta.  Por vezes, uma crise pode se tornar a 
forma mais dramática de irromper no real algo que não pôde ser dito e elaborado na 
realidade psíquica.

A segunda referência diz respeito ao filósofo Louis Althusser, cujo histórico de vida 
foi marcado por diversas crises entre 1947 e 1980. Na manhã de um domingo de 
1980, em uma nova crise, assassinou por estrangulamento sua companheira de mais 
de trinta anos. Sentenciado à impronuncia, não teve direito à defesa ou a qualquer 
manifestação pública sobre o crime, e retirou-se da vida laborativa, intelectual e pro-
dutiva. Como forma de amenizar, nas suas palavras, a “pedra sepulcral do silêncio” 
ao qual foi submetido, escreveu O Futuro Dura Muito Tempo, não para eximir-se das 
responsabilidades pelo assassinato, mas para responder pelo seu ato e tentar lançar 
luz sobre uma pergunta que o atormentava: “como é possível que eu tenha matado 
Heléne?”.

Hoje, a condenação não é mais ao silêncio, mas à superexposição das imagens e das 
falas dos atores que embalam um mercado consumidor do produto que histórias dessa 
natureza se tornam.  Além disso, o tempo dos tribunais virtuais pulverizou a distância 
entre a ocorrência de um fato, sua apreensão, análise e conclusão. A condenação 
dessa mulher (aliás, de ambos) praticamente simultânea aos fatos, é um signo desse 
estado de coisas onde o passado, presente e futuro se misturam. No caso dela, só 
após seu restabelecimento psíquico o seu testemunho pôde ser ouvido, conduzindo-a 
involuntariamente ao retorno dos fatos traumáticos e denunciando a convulsão dos 
tempos atuais, onde o futuro já nasce como passado.
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“Independentemente do material que estamos falando, quando 
introduzido profundamente no canal auditivo, há riscos sérios 
à audição. Por isso, nem mesmo o uso sistemático de hastes 
flexíveis é recomendado”, diz Médica Otorrinolaringologista Eloá 
Lumi Miranda. 

(FOTO: REPRODUÇÃO).

Saúde do canal auditivo: 
melhor maneira de 
mantê-la é evitar 
introduzir materiais 
na região para retirar 
cerume

Rhayssa Nascimento – ascom (TREE COMUNICAÇÃO)
rhayssa.nascimento@tree.inf.br

Erroneamente associado à falta de higiene, o cerume - encontrado nos ouvidos de qualquer pessoa - é alvo sis-
temático das mais diversas tentativas de limpeza, seja com uso de hastes flexíveis ou com outros instrumentos, 
como as velas que ganharam repercussão na internet por prometer limpar todo o canal auditivo. Tamanha pre-

ocupação faz sentido? Segundo a Otorrinolaringologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Eloá Lumi Miranda, não.
“O cerume é um produto derivado da ação do próprio corpo e reúne substâncias capazes de prevenir alguns tipos de 

infecção. Portanto, sua presença não é sinal de sujeira ou de falta de higiene”, conta a médica. “É essencial, por isso, 
estar atento a evitar produtos que podem criar uma ilusão de limpeza, como é o caso das velas. Quando elas são aplica-
das, muito do conteúdo que depois é eliminado são resíduos da própria vela ao invés de cerume”, diz.

Médica Otorrinolaringologista Eloá Lumi Miranda.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Além disso, a aplicação de produtos no canal audi-
tivo pode implicar risco à saúde, provocando desde ci-
catrizes até, em casos mais graves, a perda permanente 
da audição. “Independentemente do material que esta-
mos falando, quando introduzido profundamente no ca-
nal auditivo, há riscos sérios à audição. Por isso, nem 
mesmo o uso sistemático de hastes flexíveis é recomen-
dado”, complementa. “Somente em casos de produção 
excessiva de cerume é indicado o processo de limpe-
za, no entanto, sempre no consultório e com supervisão 
médica”, explica a profissional.

Para quem não convive com quadro de produção de 
cerume em excesso e quer ter certeza de que o ouvido 
está limpo, a dica é não deixar a região úmida. Para isso, 
o ideal é, após o banho, ainda com a tolha, secar a área 
externamente até onde o dedo consegue alcançar. “Nun-
ca introduza nada no canal auditivo na tentativa de lim-
pá-lo. As hastes flexíveis, embora presentes no dia a dia, 
retiram a oleosidade natural da pele e podem empurrar 
o cerume para perto do tímpano, machucando. Ou seja, 
além de não retirar a substância, pode trazer incômodos 
e consequências mais graves”, conclui.
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Brasil registra mais de 13 mil novos casos 
de Câncer de Tireoide, segundo Inca
Doença afeta três vezes mais mulheres do que homens e 
Exame de Ultrassom é fundamental no diagnóstico da doença

Melina Lozano – ASCOM (Máquina CW)
melina.lozano@maquinacohnwolfe.com

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam 
diagnosticados, no Brasil, 13.780 novos casos de Câncer de Tireoide (1.830 em homens e 
11.950 em mulheres). Um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estu-

do de Diagnóstico por Imagem (FIDI) -- gestora de serviços de Diagnóstico por Imagem na Rede Pública 
-- aponta que, de 2020 para 2021, os Exames de Ultrassom de Tireoide cresceram cerca de 30% na Rede 
Pública onde FIDI atua (foram 22.677 exames em 2020 e 30.473 em 2021). Até maio de 2022, o número 
de exames realizados já chegou a 11.791.
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Oncologista Andréa Barros

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

“O Câncer de Tireoide é responsável por aproxima-
damente 1% de todos os tumores malignos do corpo. No 
entanto, suspeita-se que sua incidência seja maior pelo 
fato de ser um tumor geralmente pouco agressivo, que 
pode passar despercebido ao longo da vida. O Câncer 
de Tireoide é três vezes mais comum nas mulheres do 
que nos homens. Dois em cada três casos ocorrem com 
pessoas na faixa etária entre 20 e 55 anos de idade”, ex-
plica a Oncologista Andréa Barros, Médica membro da 
Plataforma Doctoralia.

Sintomas e diagnóstico

Fatores de risco e tratamento

Os primeiros sintomas da doença começam como um 
tumor pequeno que se manifesta como um nódulo assinto-
mático. “Estima-se que 65% da população brasileira tenha 
nódulos na Tireoide em algum momento da vida e não sig-
nifica que sejam malignos. Apenas 6,5% deles são câncer”, 
esclarece a oncologista.

A abordagem inicial do paciente consiste no exame físico, 
na avaliação do Hormônio Estimulador da Tireoide (TSH) 
e das características ultrassonográficas dos Nódulos Tireoidianos e eventual Linfadenopatia, que é quando os Nódulos 
Linfáticos aumentam de tamanho.

“Com Ultrassonografia, a detecção de Nódulos da Tireoide tornou-se cada vez mais frequente e, o grande desafio na 
prática clínica consiste em identificar quais dessas lesões são realmente relevantes e precisam ser diagnosticadas. As 
informações obtidas servirão como base para proceder ou não a exames mais específicos para confirmar a gravidade 
daquele nódulo”, complementa Igor Santos, Médico Radiologista e Superintendente de FIDI.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a maioria dos Nódulos 
(cerca de 90%) são benignos (não-cancerosos), mas aqueles que são cancerosos podem espalhar por todo o corpo e 
colocar a vida em risco.

Doenças hereditárias como Síndrome de Gardner, Polipose Familiar e Doença de Cowden, também podem ser consi-
deradas fatores de risco. “Além disso, crianças que fizeram tratamento com radiação na região da cabeça e do pescoço 
ou radioterapia para Câncer, como Linfoma de Hodgkin, também correm maior risco de ter Câncer de Tireoide mais 
tarde”, complementa a Oncologista.

Os especialistas indicam que é fundamental fazer os exames de rotina e procurar o médico sempre que tiver algum 
tipo de mudança na região onde está localizada a Tireoide: nódulo no pescoço, dor na parte da frente do pescoço, que 
pode irradiar para os ouvidos, rouquidão ou mudança no timbre de voz que não passa com o tempo, dificuldade para en-
golir, dificuldade para respirar e tosse que não passa e não é causada por gripe devem ser considerados sinais de alerta.

Os tratamentos podem ser realizados por meio de cirurgia, terapia com iodo radioativo, radiação externa e quimiote-
rapia.
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Sociedade Latino-americana de Tireoide 
destaca a importância do diagnóstico 
precoce do Câncer
Tireoidologista apresenta novidades tecnológicas na área e destaca 
técnica cirúrgica sem cicatriz no pescoço 

MARCOS PAULO SALES – ASCOM (  CLUBE PRESS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO)
mp.sales@gmail.com

Depressão, obesidade, dificuldades para per-
der peso, fadiga e problemas de fertilidade. 
Estas são algumas comorbidades que po-

dem surgir a partir das disfunções da Glândula Tireoi-
de. Quando a produção de hormônios não funciona 
adequadamente, causa desequilíbrio em todo o corpo 
e pode atingir órgãos vitais como cérebro, coração e 
rins. Um dos problemas mais temidos, o Câncer de Ti-
reoide, é hoje o segundo de maior prevalência entre os 
brasileiros, porém, quando tratado no início, apresenta 
boas taxas de remissão. E para alertar a sociedade so-
bre a importância da glândula para a Saúde Integral, 

celebramos em 25 de maio o Dia Internacional da Ti-
reoide, que este ano traz a campanha “Menos é Mais”.

“A indicação atual é a de que os exames regulares 
sejam realizados a partir dos 35 anos de idade, em ho-
mens e mulheres, no intuito de evitar complicações fu-
turas para o paciente e perda da qualidade de vida”. O 
alerta é do Tireoidologista Dr. Helton Ramos, Diretor 
da Sociedade Latino-americana de Tireoide (LATS) e 
da Sociedade Brasileira de Tireoide (SBEM), Endocri-
nologista, Professor da Universidade Federal da Bahia 
(Ufba) e membro do It – Instituto Integrado Endocri-
nologia e Cirurgia. 

Dr. Helton Ramos – Endocrinologista, Tireoidologista, Professor 
do Departamento de Biorregulação da Universidade Federal da 
Bahia (Ufba), Diretor do Departamento de Tireoide da SBEM, da 
Sociedade Latino-americana de Tireoide (LATS) e integrante do 
corpo de especialistas do It – Instituto Integrado Endocrinologia 
e Cirurgia.).

Com o tema “Menos é Mais”, a campanha da Sociedade Bra-
sileira de Tireoide pretende chamar a atenção para a importân-
cia do diagnóstico correto das comorbidades tireoidianas e, em 
especial, alertar médicos e pacientes sobre a realização de exa-
mes desnecessários e invasivos, que acabam produzindo dados 
estatísticos superestimados sobre os problemas na glândula. De 
acordo com a Sociedade Brasileira de Tireoide, os Nódulos Ti-
reoidianos são mais comuns nas mulheres e atingem cerca de 
10% da população brasileira, no entanto, a maioria destes acha-
dos são de nódulos benignos.

“Deste percentual, cerca de 5% a 10% dos casos vão apre-
sentar algum tipo de malignidade e precisarão de intervenção 
médica. A Ultrassonografia é um instrumento importante para 
avaliar as características destes nódulos, no entanto, deve ser 
prescrita com cautela, sobretudo nos casos de microcarcinomas. 
Neste sentido, destaco a importância da companha da Sociedade 
Brasileira de Tireoide, que visa sensibilizar médicos e pacien-
tes para condutas mais adequadas. Nódulos muito pequenos, de 
forma geral, não precisam de condutas especificas, mas necessi-
tam de acompanhamento regular”, destaca Ramos.

(FOTO: DIVULGÇÃO)
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Algumas curiosidades sobre a Tireoide, confira:

• Metade da população brasileira pode ter Nódulos na Tireoide;
• 85-90% dos pacientes com Câncer de Tireoide sobrevivem – o diagnóstico precoce é extremamente im-

portante;
• O Brasil vive momento de consumo excessivo de Iodo – isto pode causar inibição do funcionamento da 

Glândula e Hipotireoidimo, também podendo aumentar risco de Câncer;
• Hoje é possível operar a Tireoide e não deixar cicatriz no pescoço – na Bahia já realizamos a Toetva (Ci-

rurgia Transoral, sem Cicatriz) – essa foi a cirurgia escolhida pela atriz Carla Diaz para tratar o seu Câncer de 
Tireoide;

• Pesquisas nacionais e internacionais mostram o impacto na saúde dos pacientes a partir de elementos 
como agrotóxicos, plásticos e fertilizantes, que contribuem para o aumento de número de casos de Disfunção 
e Câncer;

• Uma em casa cinco mulheres na menopausa possuem Hipotireoidismo;
• O Câncer de Tireoide em crianças e adolescentes aumentou 14x no Brasil;
• Na Bahia, uma em cada 2.500 crianças nascem com Disfunção da Tireoide - por isso a importância do 

Teste do Pezinho;
• O Câncer de Tireoide é o que mais cresce mundialmente, com escalada > 6% por ano;
• Problemas de Tireoide devem ser tratados por Endocrinologistas – práticas como cortar glúten ou lactose, 

usar lugol ou creme dental sem flúor são mitos sem nenhuma comprovação científica;
• Fórmulas para emagrecer com hormônio da Tireoide podem fazer muito mal à saúde e jamais podem ser 

usadas;
• Principais sintomas de Hipotireoidismo no adulto: fadiga, aumento de peso, pele ressecada, queda de 

cabelo, unhas quebradiças, infertilidade, aumento de colesterol, depressão, sonolência, dificuldade para fazer 
exercício físico, alteração menstrual, memória prejudicada, dificuldade de concentração e dor muscular - a 
Tireoidite de Hashimoto é a principal causa;

• Principais sintomas do Hipertireoidismo: aceleração dos batimentos cardíacos, arritmias, ansiedade, 
insônia, nervosismo, tremores, excesso de calor, sudorese, intestino solto, fraqueza muscular, perda de peso, 
profusão e inflamação dos olhos, osteoporose – a Doença de Graves é a maior causa;

• Tireoidite pós-parto (inflamação da tireoide até um ano após do parto) acomete 5-10% das mulheres e 
é negligenciada – pode levar à sintomas de hipertireoidismo (inicial) com evolução para o hipotireoidismo 
(fase final da inflamação);

• O autoexame da Tireoide é fácil e rápido: você só precisa de um copo d’água e um espelho;
• Em caso de guerra nuclear, a tireoide de crianças e grávidas precisa de proteção em até três horas após o 

incidente nuclear. 
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(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Varizes Pélvicas: uma 
importante causa de dor 
abdominal em mulheres
Doença afeta cerca de 15% do público feminino entre 18 e 50 
anos, de acordo com especialista

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

As Varizes Pélvicas são veias aumentadas 
e tortuosas na região do Útero e dos Ová-
rios, que dificultam o retorno venoso, 

podendo causar dores crônicas na Pelve; ou seja, 
dores com duração maior que 6 meses.

De acordo com o Médico Especialista em Ci-
rurgia Vascular do Hospital Nove de Julho em São 
Paulo, Carlos André Vieira, essa doença pode atin-
gir até 15% das mulheres entre 18 e 50 anos. 

Além de ser um fator a ser considerado no diag-
nóstico diferencial para doenças como Endometrio-
se, Doenças Inflamatórias Pélvicas e Cistite Inters-
ticial, pois alguns dos sintomas dessas doenças são 
semelhantes aos de Varizes Pélvicas. “Infelizmente, 

apesar de sua alta prevalência, é subdiagnosticada 
por muitos médicos”, afirma Vieira.

O aparecimento das Varizes Pélvicas não é per-
feitamente explicado. Acredita-se que níveis eleva-
dos de Estradiol - hormônio que atua no crescimen-
to dos órgãos reprodutivos femininos - poderiam 
ser responsáveis pelo surgimento das dores. Isso 
poderia explicar a maior prevalência em gestantes 
e em mulheres que possuem Ovários Policísticos. 

Apesar de que, na maioria das vezes, a origem 
primária da doença seja desconhecida, podem exis-
tir fatores secundários bem definidos. As Síndro-
mes Compressivas, em muitos casos, podem ser 
identificadas e perfeitamente tratadas. 
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Carlos André Vieira, 
médico titular no 
Hospital Nove de 

Julho

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

“As Síndromes Compressivas, que acometem as veias na região 
pélvica, geram dificuldade no retorno venoso do sangue ao coração, 
levando à dilatação das veias e a formação de varizes”, exemplifica 
Carlos André. 

Dois dos principais exemplos dessas Síndromes são a Síndrome 
de Cockett, em que a Veia Ilíaca comum esquerda é comprimida 
pela Artéria Ilíaca comum direita e a Síndrome de Quebra-nozes 
(Nutcracker), em que a Veia Renal Esquerda é comprimida também 
por uma Artéria. Ambos, são passíveis de correção Endovascular. 

A maioria dos casos diagnosticados são assintomáticos. As Va-
rizes Pélvicas só são relevantes e só devem ser tratadas quando ge-
ram algum sintoma; nesse caso, denomina-se Síndrome Congestiva 
Pélvica. Os principais sintomas são: 

• Dores crônicas na região da Pelve (com mais 6 meses de dura-
ção); 

• Alterações no ciclo menstrual; 
• Dores durante a relação sexual (Dispareunia); 
• Presença de veias varicosas no Períneo ou na Vulva. 

O diagnóstico acidental é comum quando se está realizando algum exame por qualquer outra causa. Nessa situação, o 
médico explica que a maioria dos casos não demandam intervenção, pois não se deve tratar exames, mas, sim, o indiví-
duo. “As repercussões de uma cirurgia desnecessária podem ser piores e, por exemplo, trazer dor a uma pessoa que vivia 
sem dor”.

Quando há a necessidade de tratamentos, o especialista ressalta que existem opções tanto clínicas quanto cirúrgicas. De 
acordo com ele, o tratamento clínico consiste em Supressão Ovariana ou medicamentos que induzem a Vasoconstrição 
Venosa.

“Se não houver melhora após tratamento clínico, pode ser necessário algum tipo de intervenção. Uma das técnicas se-
ria uma punção para que, com cateteres, acessem a Veia Ovariana. Através dela, é feito um procedimento de fechamento 
dos vasos dilatados, conhecido como Embolização”, comenta Vieira. O tratamento também é de baixo risco e, normal-
mente, é possível receber alta ainda no mesmo dia.

Contudo, é preciso enfatizar que apenas um especialista é responsável por esclarecer se há a necessidade de tratamento 
ou não. Embora não haja evidência de que seja uma doença com risco de morte aumentado, as Varizes Pélvicas podem 
levar a questões físicas e psicológicas que, muitas vezes, são incapacitantes.

“Muitas mulheres apresentam dores crônicas na região abdominal baixa, na região da Pelve, e apresentam graves pro-
blemas como alterações menstruais e dores na relação sexual. Isso pode ser importante causa de ansiedade e, em muitos 
casos, depressão, além de trazer graves consequências nos relacionamentos afetivos”, finaliza.

Como funciona o tratamento?
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Mais de 3% da população acima dos 18 anos no Brasil usa o cigarro eletrônico. 

(FOTO: OMS) 

Uso do cigarro eletrônico 
cresce entre jovens e preocupa 
especialistas de saúde
Usar um dispositivo desse com 3% a 5% de nicotina equivale 
a fumar de dez a 15 cigarros por dia, aumentando risco de 
infarto e doenças pulmonares

ASCOM/CENTRAL PRESS
https://www.centralpress.com.br/

Mais de 3% da população acima dos 18 anos no Brasil faz uso diário ou ocasional de cigarro 
eletrônico, aponta pesquisa realizada pelo Datafolha. Mesmo com a comercialização proibi-
da desde 2009 no país, o dispositivo é facilmente adquirido em tabacarias, lojas de conveni-

ência, supermercados e sites, o que preocupa autoridades de saúde. 
Ao contrário do que alguns acreditam, o cigarro eletrônico não é inofensivo. Já foi apontado, inclu-

sive, como causa de um novo tipo de doença pulmonar, conhecida pela sigla EVALI (do inglês vaping 
associated lung injury), e relacionado a várias mortes. O cardiologista Paulo Negreiros, do Hospital Mar-
celino Champagnat, alerta que mesmo com índice menor de lesões que o cigarro comum, o vape - como 
é conhecido - pode causar lesões sérias no pulmão e ainda,  levar ao infarto. “Por causar uma inflamação, 
o cigarro eletrônico pode ser um indutor de infartos e, por isso, dores torácicas devem sempre estar no 
radar de quem fuma”. 
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Perigo para jovens

Riscos cardiovasculares

“Além das questões pulmonares e cardiológicas, o dispositivo acaba abrindo uma porta para outros 
tipos de dependência química, principalmente para os adolescentes”, complementa a pneumologista 
Orjana Freitas. 

Seu funcionamento consiste no aquecimento de um líquido - a uma temperatura aproximada de 300°C 
- que se transforma em vapor e é tragado. Geralmente, a composição contém glicol, glicerina e outras 
substâncias naturais e sintéticas que dão o sabor, que muitas vezes remetem à infância como o de algo-
dão doce, chiclete, morango e chocolate. Isso, inclusive, é um dos atrativos que faz com que cada vez 
mais jovens façam uso do dispositivo.

No organismo, o cigarro eletrônico gera partículas ultrafinas que ultrapassam as barreiras dos alvéolos 
pulmonares e chegam à corrente sanguínea, fazendo o corpo reagir como se fosse uma inflamação. Além 
de problemas bucais, também estão associados ao uso do vape a falta de ar, a tosse e a expectoração 
sanguínea que podem evoluir para uma insuficiência respiratória e até infarto. Pesquisas apontam, inclu-
sive, que países que liberaram a comercialização do cigarro eletrônico registraram aumento de eventos 
cardiovasculares em pessoas com menos de 50 anos.

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que 84 países não contam 
com medidas contra a proliferação da comercialização desse tipo de produto. Ainda segundo o estudo, 
outros 32 países proíbem a venda dos aparelhos e 79 adotaram pelo menos uma medida para limitar o 
uso, como a proibição da propaganda, por exemplo.

“O ideal é que as pessoas nem iniciem o uso do cigarro eletrônico, porém quando percebem qualquer 
sintoma de dependência, é fundamental buscar tratamento para tal condição e evitar mais problemas 
futuros”, enfatiza a pneumologista.
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Vigilância Epidemiológica orienta 
profissionais de Saúde quanto aos casos 
suspeitos de Sarampo em Vitória da Conquista

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

A Vigilância Epidemiológica (Viep), órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, 
continua ativa e alerta para o risco de transmissão do Sarampo no município. Até a última semana, 
foram registrados 15 casos suspeitos da doença, sendo que 14 já foram descartados e um está em in-

vestigação.

(FOTOS: SECOM/PMVC)

Para manter esse cenário, a equipe da Vigilância Epidemiológica tem feito visitas técnicas às Unidades de 
Saúde da Atenção Básica e em outros serviços de Saúde do município, como parte do Plano de Ação de Controle 
e Erradicação do Sarampo no Brasil.

De acordo com a enfermeira responsável pela Vigilância do Sarampo na Secretaria Municipal de Saúde, Dáine 
Pereira, o objetivo é alertar e sensibilizar os profissionais de Saúde para intensificar a Vigilância para as Doenças 
Exantemáticas, relacionadas às erupções na pele. “A intenção é que eles não deixem passar despercebido nenhum 
caso que precisa ser notificado, para que possamos investigar se é uma suspeita confirmada de Sarampo e imple-
mentar as medidas de controle, em tempo oportuno”, explicou a enfermeira.
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Nessas visitas técnicas às equipes de Saúde, além de fazer um apanhado geral sobre a Vigilância das Doen-
ças Exantemáticas e mais especificamente, o sarampo, a Vigilância Epidemiológica também tem entregado os 
formulários de busca ativa para ser implementado nas Unidades. “Com isso, as equipes podem fazer essa busca, 
semanalmente, investigando se houve algum caso de Doença Exantemática na comunidade ou se passou pela 
Unidade, e não foi notificado”, ressaltou Dáine.

Esse recurso de busca ativa já é realizado em alguns Hospitais e vem sendo implementado desde o ano passado 
em todas as Unidades de Saúde do município.

Sobre o Sarampo – O Sarampo é uma doença transmitida pelo ar e tem a maior taxa de transmissão entre 
as doenças virais no mundo. Pode ser muito perigosa e letal, principalmente para as crianças.

A única proteção eficaz contra a doença é a vacinação, que interrompe a cadeia de transmissão do vírus. Nesse 
momento, está em curso a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que busca aumentar a cobertura 
vacinal em todo o país. Em Vitória da Conquista, a cobertura está em 10,71% no município e a meta é alcançar 
90% de todas as crianças de seis meses a menores de seis anos, e profissionais de Saúde ativos com até 59 anos.
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Visita técnica com orientações para os enfermeiros do Hospital São Vicente.

saúde
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Com a chegada do frio, o focinho 
dos pets necessita de cuidados e 
hidratação para evitar rachaduras

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

Se há ressecamento do focinho, mas o pet não estiver apresentando 
qualquer sinal de enfermidade, existem alguns cuidados básicos que 
podem melhorar esse quadro

Nos últimos dias o frio desembarcou no Brasil. Nesse 
período, é muito comum o aparecimento de proble-
mas alérgicos, respiratórios e, normalmente, resse-

camento da pele.  Para este último, o hidratante acaba sendo 
bastante procurado.

Mas não são apenas os humanos que costumam sentir lite-
ralmente na pele o clima mais seco, os animais também podem 
necessitar de hidratação. E embora a pele dos pets seja protegida 
por uma densa camada de pelo, é o focinho que sofre nos dias 
mais frios do ano. Sim, com o frio, alguns pets podem desen-
cadear algumas rachaduras no focinho. “É uma área que o tutor 
precisa ficar atento, pois o focinho ressecado ou com rachaduras 
pode ser um sinal de que o animal está com alguma doença ou 
sentindo dores”, explica Carol Vaz, fundadora da Dog´s Care.

É importante saber que o focinho dos pets costuma ficar mo-
lhado pois os animais ficam lambendo essa região com frequên-
cia, então em alguns momentos é normal que o local fique seco, 
como por exemplo, após eles tirarem um cochilo. Se o pet não 
estiver apresentando nenhum sinal de que possa estar doente ou incomodado com algo, existem alguns cuidados básicos que podem ser feitos 
para melhorar esse quadro. Um deles é limpar a região com um pano úmido.

“Além disso, é importante evitar utilizar talcos ou sabonetes no focinho, pois isso pode desencadear uma irritação ou ainda agravar o pro-
blema”, ressalta Carol. Existem produtos formulados especificamente com ingredientes para hidratarem essa região. Um ingrediente que é 
visto com frequência em hidratantes para focinhos é o D-Pantenol. Conhecido também como o percussor da vitamina B5, ele consegue atrair 
e reter umidade, o que faz com que a pele fique hidratada.

Sua deficiência pode causar descamação e despigmentação cutânea. Ele é capaz de auxiliar na renovação da pele e ajuda bastante quando 
o focinho dos pets está muito ressecado ou descascando. Outro ingrediente que pode ser um importante aliado na hora de hidratar o nariz dos 
pets é a aveia. “A aveia é capaz de aumentar a hidratação da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, pois ela possui vitamina E, 
que ajuda a fortalecer a barreira cutânea, além de efeito calmante em peles sensíveis. A aveia também é rica em potássio, magnésio, zinco e 
ferro” diz Carol.

Se mesmo após realizar a hidratação do focinho as rachaduras persistirem, é importante procurar um atendimento veterinário para desco-
brir se ele está com algum problema de saúde. Manter os locais da casa arejados e longe de mofos onde o pet costuma ficar também pode 
contribuir para que o focinho não resseque. Além disso, durante os dias mais frios, os pets costumam tomar pouca água, o que pode causar 
desidratação.

É importante, então, sempre manter a água do pote fresca, e, se for possível, distribuir pela casa recipientes com água para o cão ou o gato 
encontrar com mais facilidade na hora em que ele estiver com sede. 

“Alimentos úmidos e frutas como melão e melancia também ajudam na hidratação nos dias mais frios. É importante também garantir que 
os pets não estejam passando frio, principalmente aqueles que costumam ficar no quintal ou fora de casa, nesse caso roupas e cobertores são 
essenciais para garantir que eles fiquem protegidos e confortáveis”, finaliza Carol. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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A energia 
verde 
também 
vem do 
etanol

POR ANDRÉ NAVES SILVA FERRAZ

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.

*ANDRÉ NAVES SILVA FERRAZ É 
DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL, 

ESPECIALISTA EM DIREITOS 
HUMANOS E SOCIAIS. ESCRITOR, 

PROFESSOR E PALESTRANTE; 
CONSELHEIRO DO CHAVERIM, 

GRUPO DE ASSISTÊNCIA ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

BRASIL: A POTÊNCIA DA ENERGIA VERDE

O Brasil tem potencial para se tornar o líder global na produção e desenvolvimento energético 
limpo. Mas para que isso se concretize, necessário se faz que a sociedade civil lidere o país po-
liticamente para patamares mais elevados de desenvolvimento efetivamente sustentável.

 No bojo dessa potencialidade, o crescimento da produção de energia fotovoltaica é um marco funda-
mental desta chamada energia verde e renovável. Dentre as mais relevantes economias do mundo, o 
Brasil já tem posição de destaque na produção energética limpa e renovável, baseado na matriz hídri-
ca. Entretanto, a mudança do regime pluvial ocasionado pela emergência climática denota as vulnera-
bilidades do setor hidrelétrico, que vem perdendo espaço, a cada dia, para a produção fotovoltaica de 
energia, que se aproveita da abundante e perene incidência solar em nosso país.
 Festejamos que, em 2019, o mercado de energia solar no Brasil cresceu mais de 212%, alcançando a 
marca de 2,4 GW instalados. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram instala-
dos mais de 110 mil sistemas fotovoltaicos de mini e microgeração, correspondendo a R$ 4,8 bilhões e 
15 mil profissionais trabalhando na área.
 Do mesmo modo, os ventos são intensos em nosso território, especialmente no Nordeste, e a energia 
eólica, de acordo com a Aneel, é a segunda fonte de matriz elétrica brasileira, atrás apenas da hidrelé-
trica. Atualmente, o Brasil é o 7º no ranking mundial do Global Wind Energy Council (GWEC). Até o 1º 
semestre de 2020, estavam instalados 16 GW, em 637 parques eólicos e 7.738 aerogeradores, segundo 
a Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica -, que prevê cerca de 24,2 GW de capacidade 
instalada até 2024, considerando leilões já realizados e contratos firmados no mercado livre.
 De maneira similar, a produção nacional de biogás - em geral o metano combustível gerado pela fer-
mentação anaeróbica de matéria orgânica de origem vegetal ou animal, como a biomassa, esterco, lixo 
orgânico -, tem crescido substancialmente. O volume de biogás para fins energéticos teve um aumento 
médio de 20% ao ano, entre 2015 a 2019; atingindo 23% de 2019 para 2020. Após o início de operação 
das 37 plantas que estão em fase de implantação ou reforma, o Brasil alcançará uma produção anual 
de 2,2 bilhões de Nm³.
 Mas o potencial de produção de biogás bruto, calculado pela ABiogás, é muito maior, de 82,58 bilhões 
de metros cúbicos ao ano, considerando os setores: sucroenergético, saneamento, proteína animal e 
produção agrícola. Assim, se comparamos com o atual cenário de produção de biogás no Brasil, de 
1,83 bilhão de metros cúbicos ao ano, constata-se que apenas 2% do total é aproveitado e que há opor-
tunidade de expansão em 98%!
 A energia verde também vem do etanol. O Brasil obteve, em 2020, 35,6 bilhões de litros provenientes 
da cana-de-açúcar e do milho. Foi a maior produção de etanol da história; um acréscimo de 7,5% em 
comparação a 2018/19, o que demonstra que a produção de combustíveis a partir do agronegócio e de 
fontes correlatas tem potencial para sustentar um ciclo de crescimento econômico.
 E com todas essas opções, aumenta a possibilidade de geração do chamado hidrogênio verde, obtido 
a partir de fontes renováveis, em processos sem emissão de carbono. A AproBio, Associação dos Pro-
dutores de Biocombustível do Brasil, utilizando dados do Hydrogen Council, aponta que a produção e 
exportação do hidrogênio deverá responder, em 2050, por 20% de toda a demanda de energia global, 
gerando um mercado de US$ 2,5 trilhões. Como o Brasil tem cerca de 80% da sua matriz elétrica 
renovável, pode se tornar um dos grandes protagonistas desse mercado. Fontes como solar, eólica, 
biomassa, biogás e etanol entram no rol de opções para geração de hidrogênio verde.
 Logicamente que essas potencialidades só se concretizarão em novos patamares de perenidade e jus-
tiça no desenvolvimento se estiverem baseadas em um marco institucional impessoal, transparente e 
eficiente, em que o combate e a prevenção à corrupção gozem de estabilidade e segurança.
 
O Brasil clama por sustentabilidade! 



 www.jornaldosudoeste.com

16 Brumado, de 24 e 25 de maio de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalCULTURA

(FOTO: THAMIRES TAVARES)

Funceb inscreve bandas filarmônicas 
para mostra musical em Salvador no 
Festival Dois de Julho
Bandas podem se inscrever gratuitamente 
de 20 de maio a 18 de junho

AMANDA MORENO – ASCOM/FUNCEB 
amandamorenofunceb@gmail.com

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(Secult), através do Centro de Culturas Po-
pulares e Identitárias – CCPI e da Fundação 

Cultural do Estado (Funceb), realizará nos dias 14, 15 
e 16 de julho o Festival Dois de Julho – Filarmônicas 
da Bahia, com apresentações musicais no Pelourinho, 
em Salvador. Para participar, bandas filarmônicas de 
todo estado poderão se inscrever na chamada pública 
de 20 de maio a 18 de junho e 12 serão selecionadas 
por uma Curadoria Especializada.

A chamada online estará aberta no site da Secreta-
ria de Cultura do Estado e as apresentações ocorrerão 
nos Largos do Centro Histórico de Salvador, abertas 
ao público. A Curadoria para seleção das Filarmôni-
cas será formada pelo Prof. Dr. Adjunto (Trompa) da 
Universidade Federal  da  Bahia e professor de Trom-
pa da  Universidade Estadual de  Minas  Gerais, Cel-
so Rodrigues Benedito, a clarinetista e  professora de 
Música, Indira Dourado Costa e o produtor musical, 
agente cultural, ex-conselheiro estadual de Cultura e 
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fundador da Frente Cultural de Senhor do Bonfim/BA, 
Salomão Pedro de Oliveira. As Filarmônicas deverão 
possuir, no mínimo, dois anos de atuação na área e as 

selecionadas receberão prêmio no valor de R$ 20 mil. 
Nos shows, seis artistas baianos convidados se apre-
sentarão junto às bandas.
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As Filarmônicas são reconhecidas pela notoriedade pública como instituições representativas da cultura 
baiana, com sua expressividade engajada nas tradições locais, uma função educacional respeitada por grandes 
artistas e professores do segmento da música erudita e popular.

“Uma manifestação secular que mobiliza multidões em suas apresentações, garantindo a diversidade e a me-
mória musical da Bahia. O Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia é uma ação de incentivo e valoriza-
ção a esta importante tradição do nosso estado”, afirma o coordenador de Música da Fundação, Ricardo Rosa.

Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para o email festival2dejulho@cultura.ba.gov.br.

SERVIÇO
O que: Festival Dois de Julho – Filarmônicas da Bahia
Quando: 14, 15 e 16 de julho
Onde: Largos do Centro Histórico de Salvador
Quanto: Aberto ao público
Inscrições das Filarmônicas: de 20 de maio a 18 de junho
Inscreva no link: http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=375 
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Fanfarra Escolar incentiva o 
protagonismo juvenil em Bom 
Jesus da Lapa

SECOM/SEC GOPVBA
https://www.bahia.ba.gov.br/

As Fanfarras Escolares atuam como uma im-
portante estratégia para auxiliar na formação 
musical e aproximar a Escola da comunidade. 

Em Bom Jesus da Lapa, o Colégio Estadual Monsenhor 
Turíbio Vilanova vem utilizando o contato com a arte 
há cinco anos, e possui uma Banda com 30 estudantes 
que tocam instrumentos de sopro e percussivos, com 
elementos de coreografia. No começo do ano letivo de 
2022, o Governo da Bahia iniciou a entrega de 100 kits 
de Fanfarra em todo o Estado, contendo diferentes ins-
trumentos musicais. A Unidade Escolar foi uma das con-
templadas, o que irá possibilitar a expansão do projeto.

Carlos Roberto Marques, 17, 2º ano do Ensino Mé-
dio, que toca bumbo há um ano, relata que os benefícios 
da Fanfarra atraem diversos jovens do município. “Estar 
na Fanfarra mudou o meu modo de pensar. Antes, não 
gostava de música e hoje vivo a música. Meu desempe-
nho na Escola melhorou, e sinto que os professores es-
tão admirados com a nossa mudança de comportamento 

dentro e fora de sala. A Fanfarra tem vários pontos po-
sitivos: conhecemos novas pessoas, é ótima para apren-
dermos, distrairmos a mente e nos divertirmos. Sempre 
meus amigos me perguntam como fazer para entrarem 
no grupo e isso é um sinal de que as pessoas percebem 
os resultados positivos”.

Aline Barbosa, 20, estuda Administração na Unopar. 
Mesmo não estando como aluna regular no Colégio, a 
ex-estudante gosta de estar com o grupo e permanece 
tocando tarol com os colegas na ala percussiva. “Parti-
cipo desde 2017. Desde criança admirava a percussão 
do Carnaval e me esforçava ao máximo para aprender. 
Estar com o grupo é muito gratificante e me ajudou a 
evoluir e aprender os conceitos musicais. Comecei aqui 
e quem sabe amanhã não consiga estar em uma percus-
são de axé ou de outros ritmos? Continuo na fanfarra, 
porque amo esse projeto e quero continuar tocando e 
aprendendo para cada vez sentir a música com mais 
intensidade”.
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De acordo com o instrutor Gilberto de Jesus, a música 
agrega a juventude e chama a atenção de forma positiva. 
“Percebo como uma das formas de assegurar a cultura 
local e o protagonismo da juventude. O aluno sai das sa-
las e encontra novos espaços para ser reconhecido. Com 
isso, não só a escola ganha, mas toda a comunidade. Eu 
me sinto feliz e emocionado ao ver em uma apresenta-
ção eles serem aplaudidos após tanto esforço. Não tem 

preço visualizar o sorriso de um aluno ao perceber que 
está sendo reconhecido pelo seu talento”.

A gestora da Unidade, Tânia Laranjeira, destacou que 
a fanfarra exerce a função de inclusão social, permitindo 
interação e estímulos artísticos. “Percebemos muita ale-
gria nos dias de ensaios; as famílias comparecem; e os 
nossos estudantes ficam mais participativos nos projetos 
da escola. Recebemos do Governo do Estado um novo 

kit que vai possibilitar a expansão das vagas e 
logo a nossa banda vai beneficiar mais pesso-
as, podendo ter até 80 estudantes”.

Sobre as Fanfarras – As Fanfarras 
são uma das ações estratégicas da Secreta-
ria de Educação da Bahia que visam contri-
buir para a sua efetivação, conforme a Lei n° 
11.769/2008, como espaço e tempo de apren-
dizagens, através do ensino de instrumento 
individual e ou coletivo e das expressões ar-
tísticas, corporais, garantindo a permanência 
e qualificando as aprendizagens. As Fanfarras 
escolares fazem parte do calendário das come-
morações cívicas da Bahia não apenas no 7 
de Setembro, mas, também, em outras festas 
comemorativas, a exemplo do 2 de Julho, que 
marca a Independência da Bahia.
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Bom Jesus da Lapa divulga programação 
do São Pedro 2022 após dois anos sem 
shows por causa da pandemia

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Depois de dois anos sem ser realizada em razão das medidas sanitárias restritivas da pandemia da Covid-19, com o 
avanço da vacinação e a queda nos números de pessoas infectadas e de internamentos, a Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus da Lapa, através da Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo, anunciou a grade da programação 

dos festejos de São Pedro.

Considerado o melhor São Pedro da região, os festejos em Bom Jesus da Lapa este ano serão realizados entre os dias 1º e 3 de 
julho, e terá em sua grade de shows as seguintes atrações: Banda 100Parea, Lara Amélia, Banda Limão com Mel, Matheus Boa 
Sorte, Rode Torres, Sâmia Maia, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeom, Trio Sabiá e Zezo, além dos artistas da terra  Adila 
Vieira, Felipe Dimas, Leila Chocolate, Lidiane Costa, Ravena Moraes, Rivaldo Ribeiro, Sandra Bahia e Vinny Moral. 
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O papel da 
Osteopatia 
consiste em 
notar uma 
região que não 
tem movimento 
e promover mais 
movimento

POR LUIS HENRIQUE ZAFALON

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.

*LUIS HENRIQUE ZAFALON É 
FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA 
EM OSTEOPATIA, PROFESSOR E 

PALESTRANTE

OSTEOPATIA: TÉCNICA DE MEDICINA 
COMPLEMENTAR É TENDÊNCIA PARA 
AUTO-REPARAÇÃO

A Osteopatia é um método de avaliação e tratamento que busca restabelecer a função da 
estrutura compreendendo todos os sistemas do corpo sem a utilização de remédios ou inter-
venção cirúrgica. São manobras alternativas de tratar – ou mesmo prevenir – uma dor sem 

que ela esteja exatamente naquele local.
 
A técnica foi criada em 1874 pelo médico americano Andrew Taylor Still. Aqui no Brasil é conside-
rada uma especialidade da Fisioterapia. A premissa consiste em avaliar todas as partes do corpo e, 
se uma das partes está restrita, as demais deverão sofrer compensações, levando a uma sobrecarga.
 
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE, as dores da coluna (cervical, torácica, lombar e sacral) são a segunda 
condição de saúde com maior prevalência no Brasil (13,5%), entre as patologias crônicas identifi-
cadas por algum médico ou profissional de saúde.
 
A Fisioterapia abrange métodos semelhantes ao da Osteopatia, mas o que diferencia uma especiali-
dade da outra é o fato da particularidade de cada paciente, uma vez que os fisioterapeutas utilizam, 
a princípio, métodos padrões. Quando um indivíduo opta pela Osteopatia, percebe a exclusividade 
do tratamento – que vai além dos protocolos e das manipulações – considerando que as pessoas são 
diferentes e não podem receber a mesma terapia de outra, respeitando a individualidade de cada 
caso.
 
Sabemos que quando a cervical está com alguma disfunção, algum músculo que está espasmado, 
alguma disfunção neural, pode influenciar o ombro. Então, o profissional da área não trabalharia 
só olhando o ombro. Avaliamos a cervical,  e é claro que vamos olhar o ombro porque essa região 
está com dor, mas vamos procurar a origem em outras regiões.
 
O papel da Osteopatia consiste em notar uma região que não tem movimento e promover mais mo-
vimento, para que, assim, o corpo esteja mexendo com mais harmonia, promovendo mais equilíbrio.
 
Porém, ainda, as pessoas costumam buscar o tratamento quando já estão com dor. Não há pro-
blema em procurar o osteopata quando a pessoa já está com dor, porque é uma forma eficiente de 
buscar um alívio. Mas o ideal é que se faça de forma preventiva. Imagina se uma pessoa nunca faz 
nada e ela tem uma contratura muscular a qualquer momento, descendo um degrau ou dando uma 
tropeçada, a musculatura já tencionou. Fazendo um preventivo, o osteopata sempre tem a possibili-
dade de acompanhar e soltar a tensão, deixando  o corpo  equilibrado. Porque se a pessoa tem uma 
contratura aqui, outra ali, daqui a pouco terá várias perturbações pelo corpo e, no decorrer dos 
dias, poderá ter uma dor generalizada”.

Se há indícios de algum problema, a recomendação é não protelar e buscar um tratamento com o 
osteopata. Sem remédios e sem cirurgia, mas com a finalidade de cuidar de cada paciente com as 
suas dores e problemas específicos.
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Prefeitura de Guanambi confirma 
Padre Joãozinho no encerramento 
do Trezenário de Santo Antônio

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

A Prefeitura Municipal de Guanambi confirmou na tarde do último dia 19, em publicação no Di-
ário Oficial do Município, a contratação do show musical do Padre Joãozinho, da Congregação 
do Sagrado Coração de Jesus e Banda. O evento marcará o encerramento do Trezenário de Santo 

Antônio, padroeiro de Guanambi, que ocorrerá dia 13 de junho, na Praça do Feijão.

O tradicional Trezenário inicia dia 1º de junho, com atividades religiosas, quermesse e shows musicais 
na Praça da Igreja Matriz, localizada no Centro.

Tradicionalmente, a Prefeitura de Guanambi promove um show com toda estrutura, um dia antes da 
abertura oficial do São João do Gurutuba, que ocorrerá de 14 a 19 de junho.

Padre Joãozinho será a atração do encerramento do Trezenário de Santo Antônio. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).
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redacao@jornaldosudoeste.com

Iniciadas as obras de 
pavimentação asfáltica do Bairro 
Jureminha, em Caculé

Os moradores do Bairro Jureminha, na sede munici-
pal, têm muito o que comemorar neste final do mês 
de maio. É que a Prefeitura Municipal de Caculé, 

por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos, deu início às obras de pavimentação asfáltica, depois de 
concluir os serviços de terraplanagem e encascalhamento das 
vias da localidade. 

As obras, que fazem parte do projeto prioritário de infra-
estrutura urbana e rural do Governo Municipal, que tem por 
objetivo promover o desenvolvimento da sede e Distritos e 
melhorar as condições e a qualidade de vida dos moradores, 
beneficiando diversos setores, entre os quais da Mobilidade 
Urbana, está sendo executado em parceria com o Consórcio 
Público de Desenvolvimento Alto Sustentável do Alto Sertão.

A primeira etapa do projeto no 
Bairro Jureminha, terraplanagem e 
encascalhamento, já foi concluída. 

O prefeito Pedro – Pedrão – 
Dias da Silva (PSB) acompanhou 

pessoalmente o início da segunda 
etapa das obras. 

(FOTOS: JOSIVAN VIEIRA/ASCOM PMC).

Nesta etapa, estão sendo aplicadas as ca-
madas de emulsão para colocação posterior 
do asfalto. Serão beneficiadas vinte vias pú-
blicas, no total de 10.000 m². O investimen-
to é de cerca de R$ 900 mil. A previsão é 
de que as obras no Bairro Jureminha sejam 
finalizadas ainda no próximo mês de junho.

As obras foram fiscalizadas pessoalmente 
pelo prefeito Pedro – Pedrão – Dias da Silva 
(PSB), que estava acompanhado do titular 
da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos e do Chefe do Departamento 
de obras, respectivamente Ciro Marques e  
Fernandes Gonçalves.
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III Feira da Agricultura Familiar da Serra 
Geral e Festival de Cultura Baiana, oferece 
diversidade de produtos e serviços em Caculé
Evento, que será realizado no próximo final de semana reunirá 
75 expositores/agricultores familiares de 30 municípios da 
macrorregião da Serra Geral
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A agricultura familiar de Caculé e microrregião terá protagonismo no próximo final de semana com 
a realização da III Feira da Agricultura Familiar da Serra Geral e Festival de Cultura Baiana, que 
acontecerá entre os dias 28 e 29, no Clube de Campo de Caculé. O evento é uma realização da Co-

operativa de Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar – Cootraf.
Os visitantes poderão encontrar um espaço com produtos de qualidade e diversidade, além de ter acesso 

a exposição de animais, apresentações culturais e em um ambiente acolhedor e familiar. A solenidade de 
abertura da Feira está marcada para iniciar no sábado, às 13h.

Com objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável e dar visibilidade à agricul-
tura familiar, a III Feira da Agricultura Familiar de Serra Geral e Festival da Cultura Baiana, reforça o Dire-
tor-Presidente da  Cooperativa de Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura 
Familiar – Cootraf, Edgard Souza Santos Filho, vai ser uma amostra do quanto os pequenos empreendedores 
familiares caculeenses e da microrregião têm vocação e talento para produzir alimentos variados e de alta 
qualidade.

Durante os dois dias da Feira, o público que passar pelo Clube de Campo de Caculé vai ter acesso a es-
tandes e espaços onde 75  expositores/agricultores familiares de trinta municípios da macrorregião da Serra 
Geral, vão comercializar produtos hortifrutigranjeiros, produtos derivados da bovinocultura de leite, avicul-
tura, plantas bioativas e artesanato produzidos e confeccionados por trabalhadoras das Comunidades Rurais 
e Tradicionais, além a Espaços da Mulher e Tecnologias Rurais Sociais, com apresentação de técnicas que 
estão sendo empregadas com apoio de Técnicos da  Cooperativa de Assessoria Técnica e Educacional para o 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Cootraf) e da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Bahiater) – órgão da estrutura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia 
– e apresentações artísticas visando resgatar a cultura das Comunidades Rurais e Tradicionais.

A III Feira da Agricultura Familiar da Serra Geral e Festival de Cultura Baiana vai ser aberta ao público 
a partir das 08h do sábado, uma hora antes da abertura oficial. No primeiro dia, os estandes e espaços vão 
permanecer abertos até as 19h30 e, a partir deste horário, até a 01h do domingo, ficará aberta a Praça de Ali-
mentação e o espaço destinado aos shows e apresentações culturais. No domingo, os estandes funcionarão 
entre as 8h e as 13h e os espaços da Praça de Alimentação e shows e apresentações culturais das 8h às 16h.

Estão previstas as presenças, na abertura da III Feira da Agricultura Familiar da Serra Geral e Festival de 
Cultura Baiana, do secretário de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia, Jeandro Laytynher Ribeiro; do 
Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR – órgão da estrutura da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia – Wilson José Vasconcelos Dias; do prefeito de Caculé, 
Pedro – Pedrão – Dias da Silva (PSB) e de gestores e representantes das Entidades e Instituições parceiras.

Na realização da III Feira da Agricultura Familiar da Serra Geral e Festival de Cultura Baiana, a Coo-
perativa de Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar – Cootraf 
– contou com a parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural 
da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), no âmbito do programa 
Bahia Produtiva; da Prefeitura Municipal de Caculé, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, 
da Agricultura e do Meio Ambiente; da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária (Unicafes); do Grupo Banco Mundial; Bando Desenvolvimento da América Latina (CAF); do  
Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Alto Sertão (CDS Alto Sertão); Da Cooperativa Mista 
Agropecuária para o Desenvolvimento Autossustentável da Agricultura Familiar de Caetité (Coomadac); 
Cooperativa de Credito Rural e Economia com Interação Solidaria das Encostas da Serra Geral (Cresol); Fe-
deração dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado da Bahia (Fetag/BA); do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar de Caculé (Sintraf/Caculé); do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresa na Bahia (Sebrae/BA) e do Banco do Nordeste do Brasil.
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TST lança cartilha para 
ajudar trabalhadores e 
empresas na conciliação

Por Pedro Peduzzi
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

Cerca de 2 milhões de processos tramitam nas 
instâncias trabalhistas

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou 
uma cartilha para ajudar trabalhadores e empre-
sas na conciliação, de forma a resolver proces-

sos que tramitem na Justiça do Trabalho. De acordo com o 
TST, o objetivo é encontrarem uma solução “mais rápida e 
prática” para o conflito.

A cartilha Conciliação Trabalhista - Um guia para bus-
car um acordo em seu processo foi lançada em meio às 
comemorações da Semana Nacional da Conciliação Tra-
balhista 2022, e pode ser acessada na página da Corte 
trabalhista.

De acordo com o TST, a cartilha “busca, em lingua-
gem simples e didática, explicar como funciona esse me-

canismo efetivo e célere de solução das disputas judiciais. 
O guia informa, por exemplo, que mesmo sendo o ramo 
mais célere do Poder Judiciário, um processo trabalhis-
ta pode durar em média 2 anos [entre decisões, recursos 
e tramitação nos três graus de jurisdição]. Ao optar pela 
conciliação, a solução do processo acontece no mesmo 
dia”.

Ainda segundo o tribunal, a cartilha apresenta uma lista 
de dez motivos para a conciliação e detalha quem pode 
solicitar a conciliação, quando ela pode ser feita no proces-
so trabalhista e como funciona uma audiência na Justiça 
do Trabalho. Além disso, indica os contatos dos centros de 
conciliação distribuídos em todas as regiões do Brasil.

FOTO: WARLEY ANDRADE/TV BRASIL
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Na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, 24 tribunais regionais do Trabalho de todo o país se 
reúnem em “esforço concentrado” para finalizar processos por meio da conciliação.

“A conciliação pode ser requisitada a qualquer hora, independentemente da fase em que o processo se 
encontra. Atualmente, cerca de 2 milhões de processos tramitam nas instâncias trabalhistas”, informa o TST.

Mutirão
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