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ARTIGO

O fato é que a 

figura de suplente 

de senador 

merece um 

reposicionamento

POR GAUDÊNCIO TORQUATO

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.

Jornalista, professor titular da 
USP, é consultor político e de 

Comunicação

QUEM É GIORDANO?

Desculpem por usar a primeira pessoa neste artigo. Mas não posso deixar de fazer uma con-
fissão: perguntado sobre o desempenho dos senadores de São Paulo, citei dois. E o terceiro, 
o Giordano? Quem, quem? Como analista político há cerca de quatro décadas, não podia 

desconhecer que Giordano, Alexandre Luiz Giordano, um dos três senadores de São Paulo, do PSL, ao 
lado de José Serra e Mara Gabrilli, ambos do PSDB. O senador assumiu no lugar do major Olímpio, 
que morreu de Covid-19 em março do ano passado.
Fui fisgado pela teia do desconhecimento criada na esteira de suplentes sem história política, muitos 
dos quais são empresários, inclusive Giordano, que ganham vagas na chapa majoritária ao Senado, 
graças ao auxílio/ajuda/apoio financeiro dado ao titular. Uma vista d’olhos no plenário da Câmara 
Alta vai exibir boa parcela de desconhecidos no conjunto de 81 senadores. Alguns até conseguem en-
trar no rol de senadores destacados em função de uma ativa participação no plenário e nas Comissões. 
Muitos se recolhem à redoma, escondendo-se do palco da visibilidade.
O fato é que a figura de suplente de senador merece um reposicionamento. Não pode ser um espaço 
para negociação entre o candidato a titular e eventuais interessados, principalmente quando estes não 
têm nenhum contato com eleitores. Ou seja, o suplente pode chegar ao Céu, como se referia o velho 
cacique udenista Dinarte Mariz (RN) ao Senado, sem ganhar um voto do eleitor. Senador sem voto é, 
para usar a expressão de Gay Talese, talentoso escritor norte-americano, uma “Ferrari sem gasolina”, 
analogia que usou para mostrar Frank Sinatra em estado gripal.
A vaga do titular, em caso de morte ou afastamento para assumir outras funções na administração pú-
blica, deveria ser ocupada pelo candidato a deputado que ficou na primeira suplência. É o que defende 
uma corrente de analistas e políticos, ancorados no conceito de que, nesse caso, estaria contemplada 
uma figura que disputou voto, não se tratando de um paraquedista da política. A tese tem certo funda-
mento, mas, convenhamos, parece injusta.
Os deputados eleitos tiveram mais votos ou mostraram maior densidade eleitoral que o primeiro su-
plente. Logo, seria mais justo que o mais votado fosse o escolhido. Tal posicionamento, no entanto, 
mexerá com as peças do tabuleiro político no Estado que sedia a questão. Cria problemas para siglas 
que formaram federações, muda a fisionomia partidária, enfim, desarruma a equação política.
Que outras formas poderiam ser discutidas? Em nossa análise, aquelas que contemplam a viabilidade 
eleitoral. O suplente de senador há de mostrar que passou no teste do eleitor, que foi às ruas, enfim, 
que não saiu de sua casa ou de seu escritório direto para a cúpula côncava do Senado. E como fechar 
o argumento? Com uma chapa com o nome do titular e de dois ou três suplentes, que deveriam ser 
submetidos ao voto. Portanto, entre os nomes dos suplentes, o eleitor escolheria o perfil que julgasse 
mais adequado.
Alguém poderá objetar: mais burocracia, mais dificuldades para o eleitor, mais demora. Nada disso. 
Basta clicar o nome desejado. Desse modo, o Estado ganharia senadores legitimados pelo voto em uma 
chapa que abrigaria perfis entre representantes de qualquer categoria profissional. Ou seja, qualquer 
cidadão(ã) poderia ocupar essa lista, sem restrição a nomes ou suspeição sobre intenções.
Na verdade, outros critérios podem melhorar o conjunto senatorial. Como se sabe, os senadores re-
presentam os Estados e os deputados, o povo. A letra constitucional, ao definir papéis diferentes para 
as duas casas congressuais, de certa forma sinaliza na direção dos perfis de candidatos. Os senadores 
olham para os interesses da unidade federativa, enquanto os deputados, as demandas sociais, aspira-
ções e expectativa das populações.
Estes dois eixos sugerem que candidatos a senador tenham uma visão mais abrangente de seus entes 
federativos, aconselhando a indicação de perfis com mais experiência no trato das questões públicas. E 
candidatos à Câmara Federal seriam os perfis mais comprometidos com demandas locais e regionais. 
Um formato que atende a critérios subjetivos, mas parece justo. 
Sabemos que esse ideal político jamais será cumprido no Brasil, onde o rol de questões está atrelado às 
conveniências político-partidárias.

Ou seja, vamos ter de conviver com Giordanos por muito tempo.
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Dia Mundial da Esclerose Múltipla 
alerta sobre as barreiras sociais 
desses pacientes

NICOLI OLIVEIRA – ASCOM (BOWLER) 
nicolli.oliveira@bowler.com.br

Hoje, dia 30 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla (EM), que tem como objetivo unir a 
comunidade global de pessoas com a doença, uma das mais comuns do sistema nervoso central. A 
ideia é quebrar barreiras sociais e evitar que as pessoas com Esclerose Múltipla se isolem social-

mente e não se sintam solitárias.  
Para falar sobre o diagnóstico e tratamento da doença, tenho como porta-voz João Marcos Ferreira, Neuro-

logista de Conexa, maior Player De Saúde Digital da América Latina. Tenho também psicólogos que podem 
abordar como o acompanhamento psicológico pode ajudar esses pacientes. 

Diagnóstico e tratamento 

A Esclerose Múltipla é uma patologia crônica e autoimune, que afeta a forma como os impulsos elétricos 
são enviados ao cérebro. Os sintomas mais comuns são fadiga intensa, alterações na deglutição, visão dupla 
ou embaçada, diminuição no equilíbrio e coordenação motora, fraqueza muscular e transtornos cognitivos, 
emocionais e sexuais.  

Sintomas da esclerose múltipla

O diagnóstico de Esclerose Múltipla 
acontece, na maioria dos casos, entre os 
20 e 40 anos de idade e tem incidência 
de duas a três vezes maior em mulheres. 
O tratamento consiste em uso de medica-
mentos para reduzir a evolução da doença 
ao longo dos anos alinhado à Neurorreabi-
litação. O acompanhamento psicológico é 
primordial para que esses pacientes lidem 
com a sua condição, melhorando a autoes-
tima. 
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Dengue continua a crescer 
e casos tiveram aumento de 
374% via Telemedicina

NICOLI OLIVEIRA – ASCOM (BOWLER)
nicolli.oliveira@bowler.com.br

Os diagnósticos de Dengue via Te-
lemedicina aumentaram 374% de 
janeiro até o final de maio, se com-

parado ao mesmo período do ano passado, 
segundo levantamento da Conexa, maior 
Player De Saúde Digital Integral da Amé-
rica Latina. Em todo ano de 2021, foram 
computados cerca de 1.600 casos, quando 
em apenas cinco meses deste ano o número 
já ultrapassa 4.500. O mesmo levantamen-
to havia sido feito no início do mês, dia 4, 
quando o crescimento já era alarmante, de 
284%. Essa alta expressiva reflete o surto 
da doença no país, da ordem de 113%, em 
comparação com o ano passado, segundo o 
Ministério da Saúde. 

De acordo com Gabriel Garcez, diretor médico da Conexa, existem possíveis explicações para o surto deste ano: 
chuvas torrenciais que geram água parada, ambiente propício para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti; os 
ciclos da doença, já que vêm em ondas e a última foi em 2019; e a população ter deixado de lado as medidas preventivas 
por estarem focadas na pandemia. “Não podemos esquecer que em 2021 o isolamento social contribuiu para o menor 
número de infecções, já que as pessoas se deslocaram e transitaram por menos locais.” A boa notícia é que o surto tende 
a diminuir com a chegada das estações mais frias do ano e a perspectiva é que acabe até o início de junho.  

Garcez pontua que, após o diagnóstico, além dos sintomas comuns da doença, como febre, dor de cabeça, muscular 
e nas articulações, cansaço e vermelhidão no corpo, é preciso estar atentos aos sinais de evolução para um quadro mais 
grave. O diretor médico reforça que cada pessoa pode ser infectada quatro vezes na vida, já que existem quatro soro-
tipos do vírus e após a primeira infecção, as demais costumam ser mais graves. É preciso estar alerta. “Os sintomas 
comuns são amplamente divulgados, mas os do agravamento não são tão conhecidos. Identificar rapidamente esses si-
nais pode impactar positivamente no desfecho do paciente. Caso a febre não passe, tenha dor na barriga, sangramentos 
e vômitos, procure um médico.” 

Para Guilherme Weigert, CEO da Conexa, o aumento da procura por Telemedicina para casos de dengue reflete a 
mudança de comportamento da sociedade em identificar a praticidade de uma consulta online, evitando filas em pronto 
atendimentos. “O Teleatendimento é uma forma segura de consultar um especialista sem se preocupar com aglomera-
ção e distância geográfica. É uma ferramenta útil e eficiente para cuidar da saúde da população.”   

Cuidados e prevenção 

Evitar locais que acumulem água parada em casa em pneus, garrafas e vasos de plantas é uma medida 
que deve ser tomada o ano todo. Neste momento, usar repelente e instalar telas nas portas também são 
recomendados.  

Se já estiver com a infecção, a principal medida é se hidratar bem e fazer repouso até os sintomas 
cessarem. Caso ache necessário, medicamentos podem ser indicados pelo médico para aliviar as dores 
e o desconforto.  

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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SAÚDE/PANDEMIA

Estudo aponta 
sequelas 
neurológicas em 
pacientes leves de 
Covid-19
Covid longa pode causar 
problemas no coração e 
no cérebro

Nova etapa

AGÊNCIA BRASIL/BRASÍLIA
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou que a covid-19 pode deixar se-
quelas no déficit cognitivo, sobretudo relacionados à capacidade visuoconstrutiva (orientação no espaço e habilidade 
para desenhar), em pessoas que tiveram a forma leve da doença.

O estudo foi conduzido pela Faculdade de Medicina da UFMG, coordenado pelo professor Marco Romano-Silva, chefe do 
Departamento de Saúde Mental da faculdade. Segundo ele, foi possível constatar alterações cognitivas importantes, esperadas 
em idosos com demência ou que sofreram traumas graves na cabeça, por exemplo.

Dos cerca de 200 participantes, que tinham idade média de 38 anos, um quarto apresentou déficits cognitivos nos primeiros 
meses após a infecção. “Temos, em nossa amostra, jovens com sintomas cognitivos importantes e não esperados para a idade, já 
quatro a seis meses após a infecção pelo coronavírus”, disse o coordenador do estudo em entrevista concedida ao site da UFMG.

A equipe de Romano-Silva observou que essas sequelas aparecem cerca de um mês após a cura do vírus. Entre os sintomas 
estão falta de atenção e de foco, desatenção, falhas na memória. E essas características podem aparecer também em pessoas que 
tiveram covid, mas de forma assintomática.

“Mesmo sem os sintomas respiratórios, a infecção pode resultar em um quadro de covid longa, com manifestações não só no 
cérebro, mas em outros órgãos, como o coração, por exemplo. E esse é um alerta”, afirmou o professor. Para ele, a vacinação 
pode ter ajudado a evitar quadros mais graves e frequentes do que ele chama de “covid longa”.

O estudo teve início em agosto de 2020, então, não havia vacina disponível como agora. A pesquisa continuará, mas essa 
etapa, com os resultados encontrados até agora, será publicada em artigo na Molecular Psychiatry, periódico do grupo Nature.

Os pesquisadores ainda irão avaliar a evolução dos sintomas cognitivos e possível relação com o tipo de vacina recebida, 
considerando que no Brasil foram aplicados imunizantes com diferentes princípios ativos. A variante mais recente da covid-19, 
a Ômicron, também será alvo das pesquisas. O objetivo é descobrir se a Ômicron provoca esse déficit neurológico e, em caso 
positivo, como está a evolução.

Segundo Romano-Silva, a intenção é fazer o acompanhamento com base nas infecções mais recentes, para verificar quando 
aparecem os sintomas e se a vacina tem algum efeito nesse sentido. A universidade busca interessados para participar do estudo. 
Devem ser pessoas que tiveram covid-19 nos últimos seis meses (confirmada pelo teste RT-PCR), com idade entre 18 e 60 anos. 
Não é necessário ter queixas de algum sintoma cognitivo após a infecção, ou seja, mesmo aqueles que não sentiram piora da 
memória ou concentração, por exemplo, podem participar.

Os interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato pelo WhatsApp com o número (31) 99723-4160, do 
Centro de Tecnologia em Medicina Molecular. A equipe fará uma entrevista e passará orientações. O protocolo inclui exames 
clínicos e neuropsicológicos, e os participantes serão acompanhados por dois anos.

(FOTO: REPRODUÇÃO)
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SAÚDE DA MULHER

Saúde Feminina foi destaque 
no final de semana
Datas chamaram atenção em relação aos cuidados com a mulher. 
Ginecologista destaca pontos importantes sobre os temas

Saúde da mulher

VALDEVANE ROSA – ASCOM (COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS)
valdevane@comunicacaosemfronteiras.com

No final de semana tivemos duas datas que chamaram atenção para a Saúde da Mulher. No sábado, dia 
28, tivemos o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional de 
Luta pela Saúde da Mulher. A ginecologista Tatielle Teixeira Lemos, que atende no Centro Clínico do 

Órion Complex, em Goiânia, fala um pouco sobre cada uma dessas datas.

Ginecologista Tatielle Teixeira Lemos destaca 
pontos importantes das três datas sobre 
saúde feminina da semana

Sobre a luta pela redução da mortalidade materna, ela explica que 
o pré-natal é fundamental para evitar os riscos. “O pré-natal adequado 
pode diagnosticar muitas patologias, como Pré-Eclâmpsia, Diabetes 
Gestacional e Anemia, que se não tratadas corretamente podem levar 
a morte materna. No período a gestante tem seu peso monitorado e 
realiza vários exames. Além do pré-natal, um parto hospitalar com boa 
assistência também pode evitar essa mortalidade”. Conforme dados 
registrados no Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna, em 
2021, o Brasil teve média de 107 mortes de mulheres a cada 100 mil 
nascimentos. 

O número é bem superior aos 70 por 100 mil estipulados como um 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O óbito materno é 
definido como a morte de uma mulher, ocorrida durante a gestação, 
parto ou no período de 42 dias após o término da gestação, por qual-
quer causa relacionada com a gravidez. A Covid-19 foi responsável 
por mais de 1.500 mortes ano passado, mas as principais causas da 
mortalidade materna costumam ser hipertensão, infecção e hemorra-
gia, principalmente no pós-parto.

De acordo com Tatielle Teixeira, o check-up ginecológico é o nome que se dá para a realização de 
exames relacionados à Saúde da Mulher, de acordo com cada fase da vida dela. “Faz parte do check-up a 
avaliação clínica e exames laboratoriais e de imagem. As alterações fisiológicas ou até mesmo doenças e 
infecções, quando identificadas no início apresentam maiores chances de cura, com mais alternativas de 
tratamento”, salienta a médica, destacando que os Cânceres de Colo de Útero, de Endométrio, de Mama 
e as Patologias Ovarianas, seja benigna ou maligna, são as principais doenças que podem ser encontradas 
com esse acompanhamento e diagnosticadas no período inicial.

(FOTO: ARQUIVO PESSOAL)
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SAÚDE DA MULHER

27% das brasileiras já 
sofreram aborto, diz 
estudo
Principalmente as mulheres dos 35 aos 39 anos, 
com 41% das participantes.

CAROLINE VIRGILLI – ASCOM (FAMIVITA)
carol.silva@famivita.com.br

Cerca de 23 milhões de gestações em todo 
o mundo terminam em aborto espontâneo 
a cada ano, em média 15% do total; con-

forme demonstram estimativas publicadas na revista 
médica The Lancet em 26 de abril de 2021. E con-
forme observou a Famivita [https://www.famivita.
com] em seu mais recente estudo, 27% das brasilei-
ras já sofreram aborto. Principalmente as mulheres 
dos 35 aos 39 anos, com 41% das participantes. E 
dos 30 aos 34 anos, com 36% delas.

Os dados por estado demonstram que o Amapá é 
o Estado com o maior número de mulheres que já 
sofreram aborto, com 45% das respondentes. No Rio 
de Janeiro e em Santa Catarina, pelo menos 29% já 
tiveram alguma perda. Em São Paulo e Minas Ge-
rais, 28% e 26%, respectivamente, já sofreram abor-
to. O estado com o menor percentual de abortos é o 
Paraná com 21% das participantes.

Após sofrer tão grande perda, a mulher precisa en-
tender que não está sozinha. Porém, nem sempre o 
seu entorno consegue proporcionar este tipo de aju-
da. Por isso, o atendimento psicológico pode ser de 
grande ajuda. Assim, ela terá o acompanhamento e 
direcionamento adequados para conseguir superar a 
sua perda, e continuar suas tentativas, se assim o de-
sejar.

Porém, nem todas as brasileiras têm condições 
financeiras para buscar ajuda psicológica após so-
frer um aborto. Afinal, não é assim fácil e rápido en-
contrá-lo no sistema de saúde pública. E é por isso 
que os atendimentos online podem ser uma ótima 
opção. Com a consulta psicológica para tentantes 
{https://www.famivita.com.br/produtos/consul-
ta-psicologica-para-tentantes/?date=2022-05-30&ti-
me=1415], a mulher pode fazer todas as sessões em 
casa, basta ter um dispositivo com acesso à internet. 
Além disso, o custo das sessões é acessível e abaixo 
dos preços no mercado.
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SAÚDE DA MULHER

Com assistência integral às gestantes, 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória 
da Conquista busca reduzir riscos de 
mortalidade materna

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

O sábado (28) foi o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, que é um indicador im-
portante da qualidade de saúde ofertada às mulheres e que pode ser influenciado pelas condi-
ções socioeconômicas e raciais de uma população. Neste mês de campanha do Maio Materno, 

a Secretaria Municipal de Saúde também tem colocado essa pauta com uma das prioridades em todas as 
ações desenvolvidas.

A Unidade de Saúde é a porta de entrada para as gestantes que recebem 
toda assistência da Secretaria Municipal de Saúde. 

(FOTO: SECOM/PMVC).

Entende-se por mortalidade materna a morte de 
mulheres durante a gravidez ou até 42 dias após 
o parto ou aborto, por complicações obstétricas, 
condições de saúde pré-existentes ou por questões 
sociais e de logística.

O Ginecologista e Obstetra Renivaldo Lapa, 
que atua no Centro de Atenção À Vida (Caav), ex-
plica que as causas do óbito materno são multifa-
toriais, mas algumas delas se sobressaem, como 
as hemorragias pós-parto, a hipertensão, as infec-
ções pós-parto, os partos obstruídos por distorcia, 
quando o bebê está sentado ou atravessado e não 
conseguiu nascer, e complicações relacionadas ao 
aborto inseguro.

Em média, 40% a 50% das causas de mortalida-
de materna podem ser consideradas evitáveis. “O 
atraso no reconhecimento nas condições modificá-
veis como os hábitos de vida, tabagismo, etilismo, 
sedentarismo, estresse, obesidade, pressão alta, 

diabetes, além do atraso na chegada ao serviço de saúde e no tratamento adequado. Essas são as principais causas das altas taxas 
de mortalidade materna e é um misto de situações”, ressaltou o médico.

Dados da mortalidade materna

Em 2020, o Brasil era o 105º país com a maior taxa de mortalidade na América do Sul, taxa maior que Peru, Chile, 
Equador, Argentina e Uruguai. Dados do Ministério da Saúde mostram que, no pico da Covid-19 em 2021, a mortalidade 
materna no Brasil aumentou muito. No ano passado, foram quase 77% mais mortes que o registrado em 2019, antes da 
pandemia. Segundo o DataSUS, foram 2.796 mortes maternas em 2020 e 1.576 em 2019.

Em Vitória da Conquista, a Secretaria Municipal de Saúde tem uma Câmara Técnica de Investigação de Óbito Fetal, 
Infantil e Materno, com profissionais que se reúnem para analisar os casos de mortalidade materna e, se comprovados, se 
seriam de causas evitáveis. O Obstetra Renivaldo é um dos integrantes da Câmara Técnica e segundo ele, de 2017 a 2022 
apenas em 2020 não foi registrado caso de mortalidade materna em Vitória da Conquista, no restante do período foram 
14 óbitos. Entre eles, havia alguns que poderiam ser evitados.
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Assistência na rede de saúde

De acordo com o médico Renivaldo, é possível reduzir os óbitos maternos com ações que são ao mesmo tempo simples 
e complexas. “Simples como captar as gestantes para as consultas de pré-natal o mais precocemente possível, simples no 
sentido de oferecer os subsídios de cuidados, medicamentos, atividades físicas, educação em saúde e de higiene. Com-
plexas quando precisamos garantir que as políticas nacionais sejam executadas e respondam as reais necessidades locais 
da população”, afirmou.

(FOTO: SECOM/PMVC).

O trabalho vai além da unidade com a busca ativa da gestante pelos 
agentes comunitários de saúde. 

A coordenadora das áreas técnicas de Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente na Atenção 
Básica, Gislany Fontes, destaca que a redução 
da mortalidade materna é um objetivo nacional e 
também do município. “Para isso, reconhecemos 
a importância de qualificar a assistência e a me-
lhorias no acesso, desde o planejamento familiar, 
na gestação, parto e puerpério. Isso envolve não 
apenas a assistência na Atenção Básica nas unida-
des de saúde, mas a integração de todos os níveis 
de atendimento de Baixa, Média e Alta Comple-
xidade”.

A Atenção Básica é fundamental nesse proces-
so, pois é a grande articuladora desta rede e o cui-
dado integral com a saúde da gestante tem a ca-
pacidade de reduzir as chances de complicações e 
óbito materno.
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Em quatro meses, entrada de estrangeiros 
é 60% maior que em todo 2021

Número mostra a retomada acelerada do setor 
turístico brasileiro

Por Agência Brasil 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

A entrada de estrangeiros com visto de turista no Brasil de janeiro a abril deste ano foi de 962 mil pesso-
as, número 60% maior do que as 596,7 mil entradas registradas em todo o ano de 2021.

A informação é do Sistema de Tráfego Internacional (STI), da Polícia Federal, e foi divulgada nesta 
segunda-feira (30) pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

A diferença chega a 685% na comparação dos primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período de 
2021, quando 122,6 mil estrangeiros entraram no país, em meio a restrições ao turismo ainda em vigor no Brasil 
e no mundo devido à pandemia da covid-19.

Os dados corroboram outros divulgados pela Embratur neste mês, que demonstram uma retomada acelerada 
do setor turístico brasileiro. A Malha Aérea Internacional, por exemplo, registrou 2.983 voos em abril, alta de 
191,21% em comparação com o mesmo mês de 2021.

O acréscimo maior são dos trechos envolvendo a Europa. Em abril deste ano foram 921 voos, ante 219 em 
abril do ano passado. O número de assentos, nesse caso, saltou de 71.704 para 280.410.

Apesar do reaquecimento, a malha aérea brasileira ainda opera com cerca de 51% de sua capacidade habitual 
registrada antes da pandemia, em 2019.

Estudo produzido pela consultoria britânica Global Data e divulgado na semana passada pela Embratur indica 
que as viagens internacionais no Brasil e na América Latina devem voltar aos níveis pré-pandemia até 2024.

FOTO: DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL
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No inverno, cabelos 
podem ficar secos 
e quebradiços, mas 
atitudes simples podem 
prevenir essa situação. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Mesmo no frio os cuidados com os 
cabelos não podem "esfriar"
Médica especialista em Dermatologia explica o que fazer para 
os cabelos continuarem saudáveis, mesmo durante o inverno, 
período em que o ressecamento pode se agravar

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

Com certeza você já ouviu falar sobre o mal que o sol e o calor podem fazer para o seu cabelo. 
Mas você sabia que temperaturas muito baixas também podem acabar prejudicando os fios? Em 
geral, essa região é a parte que precisa de cuidados regularmente, assim como a nossa pele, e no 

inverno isso não é diferente.
Durante esse período mais frio do ano, além da queda de temperatura, também ocorre a redução da 

umidade do ar, o que pode castigar o seu cabelo, fazendo com que ele fique ressecado e quebradiço. Se-
gundo Dra. Flávia Villela, ações muito comuns do nosso dia a dia podem se tornar grandes vilãs quando 
falamos sobre esse assunto.
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Médica especialista em dermatologia 
explica quais são os cuidados com o cabelo 
durante o inverno.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

“É muito comum que em dias frios 
utilizemos a temperatura máxima do 
chuveiro, mas essa é uma prática que 
pode prejudicar muito, já que a água 
quente irá remover o óleo natural da 
pele. Banhos quentes ainda podem 
secar o couro cabeludo, fazendo com 
que ele descame, aumente a coceira 
e desencadeie patologias que esta-
vam controladas ou favoreça o sur-
gimento de novas”, explica Flávia, 
que também relembra o cuidado com 
a utilização de secadores com muita 
frequência.

Felizmente, mesmo que o frio possa trazer alguns problemas para os fios capilares e para o couro cabeludo, existem algumas ações que podem 
minimizar o dano e garantir que seu cabelo continue firme, forte e bonito. Segundo a especialista em Dermatologia Flávia Villela, atitudes simples e 
constantes ajudam a resolver essa situação.

“Quando falamos que o frio prejudica o cabelo, algumas pessoas podem se assustar, mas a verdade é que algumas atitudes simples ajudam a evitar 
esse ressecamento. Não deixe de lavar o cabelo, mas evite banhos quentes, use de forma adequada o condicionador somente nas pontas, seque bem 
os fios e não utilize muitos adereços na região, como gorros e chapéus que podem esquentar e deixar a região úmida”, explica a médica.

Além desses, Flávia Villela também lista outras atitudes que podem ajudar a prevenir o ressecamento do fio:

• Evite sair de casa com o cabelo molhado;
• Não deixe de usar o condicionador;
• Redobre os cuidados se o seu cabelo for colorido, utilizando produtos indicados;
• Cuide do frizz;
• Antes de usar o secador de cabelo, utilize protetor térmico ou leave-in;
• Mantenha uma alimentação saudável, pois o que você come também reflete no cabelo por meio das vitaminas;
• Aposte em uma boa umectação;
• Com recomendação médica, tome complexo vitamínico indicado para fortalecimento e renovação dos fios.

A médica ainda relembra os procedimentos que podem fazer a diferença na região capilar durante esse período e reforça a importância da realiza-
ção deles.

“Nem sempre é possível manter uma rotina adequada, por isso quando nosso couro cabeludo é acometido com alguma doença capilar, principal-
mente no inverno, é recomendado que a pessoa procure um profissional, para realizar o procedimento adequado. Em minha clínica, por exemplo, nós 
realizamos o tratamento completo para queda de cabelo, ressecamento, alopecias entre outros”, diz a médica.

Outro recurso disponível na clínica, é o MMP Capilar, que faz a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo. O objetivo desse procedimen-
to é melhorar a saúde da região, da haste capilar e fortalecer os fios.

É importante que a hidratação dos cabelos continue em dia, mesmo durante os períodos mais frios. Flávia Villela diz que a preferência por 
shampoos e condicionadores que possuam propriedades hidratantes são uma ótima aposta para esse momento, mas sempre usados com mode-
ração.

“Muitas pessoas evitam lavar o cabelo no frio e isso é um erro. Não é recomendado lavar todos os dias, mas sim em dias alternados, utilizando 
os produtos corretos e mantendo uma rotina de hidratação a cada 10 ou 15 dias”, explica a especialista.

Uma boa hidratação, mesmo que realizada em casa, vai garantir brilho e saúde aos fios, por isso é sempre necessário consultar um profissional 
antes de comprar os produtos necessários.

Provavelmente você deve estar cansado de ouvir isso, mas a realidade é só uma: manter uma alimentação saudável evita o surgimento de pro-
blemas, inclusive no couro cabeludo.

Vitaminas são ótimas aliadas para o cabelo, por isso invista em alimentos que contenham vitamina A e sejam ricos em proteínas, ômega-3, 
ferro e zinco.

“Outra atitude muito recomendada é a ingestão hídrica regular, em média, 2 litros de água, mas é sempre bom ter a recomendação e o acom-
panhamento de uma profissional especializado”, finaliza Flávia Villela.

Cuidados para evitar o ressecamento do cabelo

Hidratação é a palavra-chave

Alimentação saudável também é um aliado
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RECURSOS HÍDRICOS

(F
O

T
O

: A
SC

O
M

/S
EM

A
 G

O
V

BA
)

Encontro Estadual discute 
sustentabilidade do Programa 
Água Doce

ASCOM/SEMA
ascom.sema@sema.ba.gov.br

Com objetivo de aperfeiçoar o papel do Estado, mu-
nicípios e das comunidades na gestão compartilhada 
dos Sistemas de Dessalinização do Programa Água 

Doce, a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia realizou du-
rante dois dias (25 e 26 de maio), em Salvador, o VII Encontro 
Estadual do Programa. O evento proporcionou a troca de expe-
riências sobre a gestão compartilhada, mobilização social, ope-
ração dos equipamentos e sustentabilidade do sistema. Cerca 
de 150 pessoas participaram, entre gestores municipais, opera-
dores dos Dessalinizadores, Agentes Comunitários, Mobiliza-
dores Sociais e representantes de comunidades atendidas pelo 
Programa Água Doce . 

“A Bahia está comemorando dez anos de um Programa que 
venceu inúmeros desafios e avança ao longo dos anos de ma-

neira muito sólida. É importante perceber que para esse resul-
tado positivo foi necessário o comprometimento de todas as 
partes envolvidas e a presença do agricultor Delfino Santos, no 
evento, representa a consolidação de uma política pública que 
chega a quem realmente precisa. Não é uma tarefa fácil, mas 
trabalhamos seriamente para torná-la possível”, ressaltou a se-
cretária estadual do Meio Ambiente, Márcia Telles. A gestora 
da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, destacou ainda a 
participação das Secretarias de Estado, Prefeituras e Institui-
ções da sociedade civil, fortalecendo as parcerias para a sus-
tentabilidade do Programa Água Doce na Bahia.

A Diretora-Geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema) e Chefe de Gabinete da Secretaria do Meio 
Ambiente da Bahia, Daniella Fernandes, expressou a impor-
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tância de reunir diversas pessoas, como representantes do po-
der público e comunidades atendidas. “É um momento para 
definir novas estratégias para sustentabilidade do Programa, 
mantendo seu propósito de garantir água de qualidade para a 
população do semiárido baiano”. Na ocasião, ela destacou al-

guns números do Programa Água Doce na Bahia: “ao longo 
desses anos foram investidos mais de R$ 70 milhões, com a 
Bahia sendo o Estado com maior meta em número de Dessali-
nizadores entregues à população. São 291 equipamentos distri-
buídos em 55 municípios do semiárido”, destacou Fernandes.

O agricultor familiar, Delfino Santos, Opera-
dor do Sistema na comunidade de Mandassaia 
II, em Riachão do Jacuípe, destacou que falar 
sobre a sustentabilidade do Programa Água 
Doce é poder dizer a todos que ele vem trans-
formando vidas em seu Povoado. “O Projeto 
é da comunidade e nós que temos que colocar 
esse Projeto para andar. Temos que abraçar essa 
oportunidade de manter o equipamento funcio-
nando, porque ele vem melhorando a saúde de 
nossas famílias, em nossas produções agrícolas 
e possibilitando uma fonte de renda para a co-
munidade com a venda da água dessalinizada 
para a prefeitura”, explanou o agricultor.  

Conforme o Superintendente de Políticas e 
Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio 
Ambiente da Bahia, Tiago Porto, a metodolo-
gia de execução do Programa Água Doce prio-
riza o processo participativo em todas as etapas 
do Programa. “O Programa Água Doce priori-
za momentos de interação entre as pessoas envolvidas nesta execução, sejam técnicos, gestores públicos e a população bene-
ficiada. Assim, são frequentemente realizados Encontros e Seminários com os mais diversos objetivos, sejam de articulação 
institucional, de mobilização social ou de difusão de conhecimentos técnicos,” explica. 

(FOTO: ASCOM/SEMA GOVBA)

Sustentabilidade 
Segundo a Coordenadora do Fórum Baiano da Agricultura Familiar, Célia Firmo, existe um elemento importante para ser 

debatido quando se pensa na sustentabilidade do Programa. “Precisamos avançar na integração das políticas de convivência 
com o semiárido baiano. Esse encontro é ideal para refletirmos de que forma queremos uma maior integração entre as políticas 
públicas. É importante ampliarmos essa visão de somar o Programa Água Doce a outros Programas de Acesso à Água, como o 
Programa Cisternas e projetos com outras tecnologias. Torna-se necessário que Programas, como o Água Doce, sejam mais uma 
alternativa possível e sustentável para que a população do semiárido tenha uma melhor qualidade de vida”, pontua. 

Representando as Secretarias Municipais parceiras do Programa, a gestora de Meio Ambiente e Agricultura de Presidente 
Jânio Quadros, Nita Aline, destacou que, com a implantação dos Sistemas Dessanilizadores do Programa Água Doce nos muni-
cípios, se cria oportunidades de desenvolvimento e de melhoria de saúde para as comunidades. “Para que esse Programa se torne 
sustentável nos municípios é preciso o envolvimento de pessoas engajadas e articuladas no papel de desenvolver o Programa 
para que se possa ser multiplicado em outras comunidades necessitadas”, finalizou a secretária. 

Programa Água Doce - O Programa Água Doce tem o compromisso de levar água potável as comunidades com di-
ficuldades de acesso à água, a partir do aproveitamento de águas subterrâneas salobras e salinas de poços comunitários e da 
aplicação da tecnologia de dessalinização. Os Sistemas conseguem retirar os sais e outros elementos que tornam imprópria para 
o consumo a água encontrada naturalmente nos poços perfurados. A escolha da localidade a ser beneficiada considera critérios 
como baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), baixos níveis pluviométricos, altos índices de mortalida-
de infantil e inexistência de outras fontes para abastecimento de água potável. 

O Núcleo Estadual do Programa Água Doce na Bahia possui representações da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia; Ins-
tituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema); Casa Civil; Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab); 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur); Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS); 
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS); Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia 
(Cerb); Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater); Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR); Bahia Pesca;  e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
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Baterias Elétricas: 
É a vez da Bahia
Estado pode ser polo de fabricação de insumos 
para a eletromobilidade
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ASCOM/CBPM
ascom@cbpm.ba.gov.br

O mercado internacional acolheu em definitivo o veículo sustentável. Nesse contexto, a mineração baiana 
tem uma contribuição significativa e um destino de produção bem específico: a indústria de baterias elé-
tricas. Embora o Brasil ainda esteja a passos lentos no que diz respeito à eletromobilidade, o comércio 

de veículos elétricos cresceu 78%, no primeiro quadrimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do 
ano passado. O percentual foi divulgado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que destacou o 
contraste entre o crescimento dos eletrificados e a queda dos convencionais. Segundo a Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (FENABRE), houve uma variação negativa de 23% em relação aos quatro 
primeiros meses de 2021 – o pior desempenho no período desde 2002.

O relatório da Internacional Energy Agency (IEA – Agência Internacional de Energia) estima que, atualmente, 16 
milhões de carros elétricos circulam, em todo mundo, com um consumo de eletricidade anual de aproximadamente 
30 terawatt-hora (TWh), quantidade equivalente a toda energia produzida na Irlanda. O documento apontou que, 
em 2021, foram vendidos 6,6 milhões de eletrificados, mais que o dobro do ano anterior, quando foram comerciali-
zados 3 milhões. A liderança das vendas pertence à China, que comprou mais da metade do produto disponível no 
mercado, em 2021.
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Matéria-prima baiana
Devido à produção de insumos minerais utilizados na fabricação de baterias para veículos elétricos, é possível 

dizer que a Bahia se insere nesse processo, que culmina no crescimento da eletromobilidade e o níquel é uma dessas 
substâncias. Estudos realizados pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), no período entre 1989 e 2000, 
estimaram um depósito de níquel na região de Itagibá, no Sul do estado, com recursos em torno de 40 milhões de 
toneladas de minério.

Graças à descoberta da CBPM, a Mirabela e, atualmente, a Atlantic Nickel fizeram da Bahia o maior produtor desse 
mineral no Brasil. A mineradora opera através de um contrato de pesquisa complementar e arrendamento firmado com 
a empresa pública baiana.

De acordo com informações divulgadas pela Atlantic Nickel, somente em abril, uma carga de mais de 10 mil tone-
ladas saiu do Porto de Ilhéus, em direção à Finlândia, na Europa. Esse foi o terceiro embarque de exportação do pro-
duto este ano. Em 2021, a empresa obteve registros recordes na área operacional e no desempenho financeiro, quando 
exportou mais de 110 mil toneladas de níquel sulfetado, em 11 embarques no total.

Tais resultados legitimam as iniciativas realizadas nos últimos anos para desenvolver a atividade, principalmente 
no que se refere à pesquisa. De acordo com dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), a Bahia foi o estado 
brasileiro que mais investiu em estudo mineral nos anos de 2019 e 2020, com a aplicação de recursos públicos e pri-
vados. Inclusive, descobertas recentes da CBPM devem aumentar a produção de níquel no estado. Em 2021, dentre as 
sete licitações realizadas pela companhia, está a de Campo Alegre de Lourdes, no Norte do estado, que também tem 
potencial para cobre e cobalto. Nesse caso, a empresa vencedora foi a Bahia Nickel, que está na fase de desenvolvi-
mento de trabalhos de pesquisa complementar.

Para o diretor técnico da CBPM, Rafael Avena, a pesquisa é imprescindível para a descoberta de novos depósitos. 
“A CBPM, como empresa de desenvolvimento mineral vem desenvolvendo pesquisas minerais em todo o território 
baiano e, entre elas, estamos dando muita atenção aos minerais chamados de “Minerais do Futuro”, como o lítio, terras 
raras, grafita, fosfato, entre outros”, diz o diretor.

Outro mineral que também pode ser usado na produção de baterias para veículos eletrificados é o vanádio. A Bahia 
é o único produtor do minério na América Latina. A empresa responsável é a Largo Vanádio de Maracás (LVMSA), 
no município de Maracás, que também produz esse bem mineral em áreas descobertas pela CBPM. O cobre também 
é utilizado em condutores elétricos. O estado está entre os três maiores produtores brasileiros dessa substância, que é 
produzida pela Ero Brasil (Mineração Caraíba), nas cidades de Jaguarari, Juazeiro e Curaçá, e é exportada para África 
do Sul, Canadá, China e Índia.

Segundo o presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, os índices que caracterizam o avanço continuado e in-
questionável da eletromobilidade no mundo e a produção mineral baiana mostram o potencial do estado para a insta-
lação de novas indústrias. “Se temos aqui as matérias-primas, por que ainda não temos produção das baterias elétricas 
aqui no estado, por exemplo? Num mercado cada vez mais conectado às tendências mundiais, é difícil compreender 
que ainda não tenhamos conhecimento, ao menos, da existência de projetos da iniciativa privada para a instalação de 
fábricas aqui na Bahia”, questiona Tramm.

Em 2020, a LVMSA lançou a Largo Clean Energy (LCE), com a previsão de produzir baterias com vida útil de 20 
anos, mas levaram o projeto para Boston, nos Estados Unidos. “É preciso que o segmento da indústria de transforma-
ção atente para o promissor mercado de fabricação e exportação de produtos com valor agregado, a partir dos minérios 
produzidos aqui na Bahia”, pondera o presidente da CBPM.

A possibilidade de novos negócios como consequência da atividade mineradora, gera expectativas de mais benefí-
cios para o estado e, principalmente, para as comunidades. O engenheiro de minas Pedro Lemos, que é diretor-finan-
ceiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) destaca os resultados positivos que os 
empreendimentos podem promover. “A rigidez de localização do minério faz com que o desenvolvimento econômico 
para a região seja inevitável, pela criação de empregos diretos e indiretos, pelo desenvolvimento do comércio local e 
regional, e o acréscimo de receita para os municípios por meio da arrecadação tributária”, diz o engenheiro.
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Não se deve 
ficar amarrado 
e acorrentado 
no mundo 
imaginário 
e distante do 
real.  

POR ROMMEL ROBATTO

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

Professor-Direito Administrativo
Mestre em Direito-UFPE

Doutorando em Direito-UAL-Lisboa
Membro efetivo do IGHB-BA

Oficial de Justiça Federal

PLATÃO NÃO MORREU!

É proposta absurda a retirada do ensino da filosofia e sociolo-
gia em qualquer nível  da educação. 
O Mito da Caverna é uma narrativa famosa de Platão.

 Em apertada síntese, vamos imaginar uma grande caverna em que 
vários prisioneiros estão acorrentados de cara para a parede e ao 
fundo foram acesas fogueiras e várias pessoas passam com jarros 
e outros objetos carregados sobre suas cabeças que, naturalmente, 
projetam estas imagens distorcidas para aqueles mencionados pri-
sioneiros que - in casu - estão de costas. 
Sabe aquela brincadeira de sombra de uma mão na parede que pare-
ce um pato! Pois é! Eles acreditam que aquelas sombras são reais! 
Um dos prisioneiros consegue se soltar e ao sair da caverna  vê à 
luz. Volta e conta aos outros  que aquelas imagens vistas dentro da 
caverna não são reais. 
Eles não acreditam e dizem que ele ficou pirado! 
Moral da história: não se deve ficar amarrado e acorrentado no 
mundo imaginário e distante do real.  
A filosofia vive e Platão é real. “Podemos facilmente perdoar uma 
criança que tem medo do escuro; a real tragédia da vida é quando 
os homens tem medo da luz”. 
Reflitamos, pois! 
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Palestra sobre cultivo do 
morango reúne produtores 
rurais de Barra do Choça

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Implantada no município em janeiro último, a cultura do morango faz parte da proposta de diversificação 
da produção agrícola e ampliação das oportunidades de geração de renda e emprego, a cultura do morango 
foi destaque no último dia 27, com a palestra ministrada pelo Engenheiro Agrônomo André Mendes, tendo 

como tema “Desafios do Cultivo Semi-Hidropônico para Produção de Morango”. A iniciativa da Prefeitura de 
Barra do Choça, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômi-
co, contou com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Bahia (Sebrae/BA).

Para conhecer as peculiaridades da 
cultura do morangueiro no município e 
preparar a exposição feita aos produto-
res rurais barrachocenses, o Engenheiro 
Agrônomo André Mendes, acompanhado 
de técnicos da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Econômico, visitou proprieda-
des rurais do município que estão envol-
vidas na produção do morango.

Em sua explanação, o Engenheiro 
Agrônomo André Mendes, destacou te-
mas específicos relacionados à produção 
do morango, como cultivar, manejo de 
solo e adubação, manejo fitossanitário e 
manejo da colheita, pós-colheita e pro-
cessamento. André Mendes apontou que 
o cultivo em túneis baixos, que demanda 
maior mão de obra e cuidados com pragas 
e doenças, vem dando espaço ao sistema 
semi-hidropônico, em bancadas suspen-
sas. Segundo ele, o sistema semi-hidro-
pônico é mais fácil de manejar, adequado 
para pequenas áreas e com alta densidade 
econômica, portanto, é uma boa opção 
para a agricultura familiar.

O palestrante reforçou o potencial do 
município para o cultivo do morango, apontando dois fatores que considera fundamentais, a fertilidade do solo e o apoio 
técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

O Engenheiro Agrônomo André Mendes e técnicos da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, visitaram áreas 
onde está sendo cultivado o morango no município.

(FOTO: ASCOM/PMBC).
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