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ARTIGO

Engana-se 
quem pensa que 
o crescimento 
do “compre 
agora, pague 
depois” é uma 
exclusividade do 
Brasil.

POR GUSTAVO CÂMARA

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.

* GUSTAVO CÂMARA É CEO DA VIRTUSPAY, FINTECH 
ESPECIALIZADA EM CREDIÁRIO DIGITAL POR MEIO DE 

BOLETOS PARCELADOS

MESMO COM CRESCIMENTO DO 
E-COMMERCE, CARTÃO DE CRÉDITO 
AINDA É POUCO ACESSÍVEL PARA A 
MAIORIA DOS BRASILEIROS

Com os ares de normalização trazidos pelo período atual de arrefecimento da pandemia, 
sentimos que alguns hábitos vieram para ficar, como o trabalho remoto, cada vez mais 
consolidado nas empresas. Outros hábitos, que já se estabeleciam no pré-pandemia, fi-

caram ainda mais solidificados com novos comportamentos estimulados durante o isolamento 
social. Talvez o principal deles seja a adoção do e-commerce pelos consumidores. 
Em 2021, o e-commerce brasileiro bateu o faturamento recorde de mais de R$ 161 bilhões, um 
crescimento de 26,9% em relação a 2020. O número de pedidos aumentou 16,9%, com 353 mi-
lhões de entregas, assim como o valor médio por compra também registrou aumento de 8,6% 
em relação a 2020, atingindo a média de R$ 455. Os dados são de um levantamento feito pela 
Neotrust, empresa que realiza o monitoramento do e-commerce brasileiro. 
Esse crescimento do hábito das compras online toca em um ponto importante da conjuntura 
socioeconômica brasileira: o acesso ao crédito. O advento do Pix tem sido um fator de grande 
estímulo também para compras online à vista, mas quando falamos de produtos de maior valor 
agregado, o parcelamento ainda é a opção mais viável de compra para a maioria dos brasileiros. 
No entanto, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, menos de 10% dos entrevis-
tados utilizam o cartão de crédito como meio de pagamento preferencial para compras. 
Essa lacuna de acesso ao crédito, que não consegue ser oferecido à maior parte da população 
pelos bancos tradicionais por diversos motivos, acaba expondo uma assimetria no mercado de 
consumo. Como formas de incluir essas pessoas no acesso às compras online, entram em cena 
novos meios de pagamento alternativos que permitem o parcelamento de forma semelhante ao 
crediário, muito conhecido pelos brasileiros que já tinham idade para fazerem compras nas dé-
cadas de 80 e 90. 
Um deles é a modalidade do boleto parcelado, que tem ajudado muitos brasileiros a realizar a 
compra dos produtos desejados e democratiza o acesso ao crédito para a população de menor 
renda. O pagamento por boleto parcelado permite que todos os perfis de clientes obtenham uma 
linha de financiamento mais acessível para diversas faixas de valores, com prazos maiores e ju-
ros menores em comparação a juros cobrados pelos cartões de crédito, por exemplo, ainda mais 
em período de Selic alta como o que estamos vivenciando.
Engana-se quem pensa que o crescimento do “compre agora, pague depois” é uma exclusividade 
do Brasil. Pesquisas estimam que, em até dois anos, a modalidade corresponda a 5% do total das 
transações financeiras.
Em momentos de menor oferta de crédito por meio de instituições financeiras, o boleto parce-
lado se torna uma ferramenta viável para estimular o consumo a curto e médio prazo. A moda-
lidade permite que os consumidores adquiram vários tipos de mercadorias, em sua maioria com 
maior valor agregado, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos ou viagens. 
É evidente que já existe uma grande demanda por novos meios de pagamento que possibilitem a 
aquisição de bens e que, consequentemente, estimulam a economia. O boleto parcelado atua jus-
tamente aí, pois leva ao comércio  pessoas que não tinham como estar ali antes, ocasionando em 
um incremento considerável.  O varejo está atento a isso e tem buscado se adaptar para atender 
essa demanda de consumidores a procura de crédito mais acessível.
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Especialista faz alerta sobre os 
riscos da automedicação
Antitérmicos e relaxantes musculares estão entre os mais 
usados indevidamente

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

Estudo realizado em maio de 2021 pelo Conselho Fede-
ral de Farmácia (CFF) indicou que durante a pandemia 
os brasileiros passaram a se automedicar com mais fre-

quência. Uma pesquisa anterior do mesmo órgão já havia apon-
tado que 77% dos brasileiros que usam medicamentos o fazem 
sem prescrição médica, sendo que quase metade (47%) se auto-
medica pelo menos uma vez por mês e um quarto (25%), todo 
dia ou pelo menos uma vez por semana.

A busca por uma forma de alívio imediato de alguns sintomas 
pode trazer riscos à saúde. A professora do curso de Farmácia da 
Faculdade Unime, Valeska Ribeiro, faz o alerta. “O uso dos me-
dicamentos sem prescrição de um profissional habilitado pode 
mascarar o diagnóstico correto, atrasando o tratamento adequa-
do. Além disso, quem abusa da automedicação pode sofrer com 
reações adversas e agravamento da doença”, explica.

A especialista destaca que apesar das medidas legais como 
a exigência e retenção de receita médica para coibir o uso dos 
antibióticos sem prescrição, a população tem substituído esses 
medicamentos por anti-inflamatórios. “Muitas pessoas fazem 
uso indiscriminado de medicamento e até os substituem à medi-

da que o acesso se torna mais difícil. Mas é importante entender 
que todo e qualquer uso deve ser indicado e acompanhado por 
profissional habilitado para evitar intervenções e reações indese-
jada”, pontua.

Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Far-
macológicas apontam que a maioria dos casos de intoxicação 
registrados no Brasil é proveniente de medicamentos. Antitér-
micos, relaxantes musculares e medicamentos que atuam no sis-
tema nervoso central estão entre os mais usados indevidamente. 
A especialista destaca que durante a pandemia houve também 
aumento no consumo de medicamentos isentos de prescrição, 
os MIPs. “Com a justificativa de melhorar a imunidade, muitas 
pessoas recorreram ao uso indiscriminado da vitamina C, zinco, 
ferro, dentro outros complexos vitamínicos. Entretanto, o uso 
aleatório não traz benefícios e pode causar a Hipervitaminose, 
uma intoxicação causada pelo excesso de vitamina no organis-
mo”, explica Valeska.

Importante lembrar que em caso de dúvidas os pacientes de-
vem procurar o farmacêutico para maiores esclarecimentos e di-
recionamento do tratamento adequado.
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SUS: Cuida Mais Brasil qualificará 
pediatras, ginecologistas e obstetras
Iniciativa do Ministério da Saúde vai disponibilizar 
recursos para qualificar o atendimento realizado pela 
Atenção Primária à Saúde em todo o país

THIAGO MARCOLINI – AGÊNCIA BRASIL 61
agenciadoradio@agenciadoradio.com.br

Para fortalecer a assistência à saúde ma-
terno-infantil, o Programa Cuida Mais 
Brasil vai qualificar os atendimentos re-

alizados pelas equipes de Saúde com o apoio de 
Pediatras e Ginecologistas-Obstetras na Atenção 
Primária à Saúde (APS). Em 2022, serão dispo-
nibilizados R$ 169,6 milhões aos municípios. Os 
recursos também devem ser aplicados para am-
pliar o quadro de profissionais dessas especiali-

dades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
País. 

Segundo o Ministério da Saúde, são 5,6 mil Pe-
diatras vinculados diretamente a 1,3 mil equipes, 
sendo que o modelo de financiamento do Progra-
ma por Desempenho Assistencial pode resultar na 
atuação mais qualificada desses médicos junto a 
8,1 mil grupos. O cenário de Ginecologistas/Obs-
tetras é semelhante. São 5,3 mil vinculados dire-

(FOTO: MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL)
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tamente a 1,3 mil Grupos de Trabalho de Saúde. 
Com o Cuida Mais Brasil, há possibilidade de os 
especialistas atenderem a 7,4 mil equipes.

A meta do Governo Federal é prestar assistên-
cia em todas as regiões brasileiras. “Na Atenção 
Primária à Saúde, a ideia é que a gente reforce não 
só quantitativa, mas também qualitativamente. 
Nos lugares onde já existem esses profissionais, 
esse incentivo vai apoiar financeiramente os mu-
nicípios a ampliar o acesso, que já existe hoje”, 
explica Renata Maria de Oliveira Costa, Diretora 

do Departamento de Saúde da Família (DESF), do 
Ministério da Saúde.

Entre 2019 e 2020, o Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) notificou 3,5 mil óbitos 
maternos. No mesmo período, as mortes relacio-
nadas a causas obstétricas diretas, como Hiperten-
são e Hemorragia, somam pouco mais de 2 mil. 
“É uma triste realidade em relação à mortalida-
de materno-infantil no nosso país. O Cuida Mais 
Brasil é um programa que vem nos ajudar bastan-
te a enfrentar essa realidade”, aponta a gestora.

O financiamento do Programa Cuida Mais Brasil será dividido por Região de Saúde, espaço cons-
tituído por grupos de municípios que integrem organização, planejamento e execução de ações e ser-
viços de Saúde. Serão sete parcelas ao longo de 2022, considerando o piso (R$ 108.684,32) e o teto 
(R$ 489.314,42) dos incentivos financeiros. Não há necessidade de solicitação de adesão por parte de 
municípios e do Distrito Federal. Caberá às Comissões Intergestores Bipartite (CIB), compostas por 
representantes estaduais e municipais, definirem as localidades habilitadas ao recebimento do incenti-
vo financeiro e o valor por município - essas informações devem ser enviadas ao Ministério da Saúde. 
O prazo vai até 14 de junho.

O Cuida Mais Brasil é um programa do Ministério da Saúde que vai garantir investimentos para 
qualificar a Assistência à Saúde Materna e Infantil com a atuação de médicos Pediatras e Ginecolo-
gistas/Obstetras na Atenção Primária à Saúde. A iniciativa tem como foco garantir a saúde integral da 
mulher desde a gravidez até o acompanhamento de crianças recém-nascidas e o cuidado com a infân-
cia. Por meio de ações complementares busca-se ampliar o número de profissionais junto às equipes 
de Saúde da Família e Atenção Primária à Saúde, além de aumentar a qualidade dos processos de 
trabalho e o olhar clínico voltado à Saúde Materno-Infantil. 

Para mais informações sobre o programa, entre em contato com a Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde (SAPS) pelo número (61) 3315-3616.

Cuida Mais Brasil: Como vai funcionar? 
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(FOTO: DIVULGAÇÃO – PMSD)

Prefeitura de Serra Dourada proíbe 
realização de festejos juninos e 
estabelece toque de recolher
A medida já está em vigor desde sábado (11), e é válida por 
30 dias, e tem como objetivo evitar o aumento dos casos de 
Covid-19 no município.

DA REDAÇÃO 
redacao@jornladosudoeste.com

O novo Decreto da Prefeitura Municipal 
de Serra Dourada (Decreto Municipal 
38/2022), publicado na edição do sá-

bado, dia 11, do Diário Oficial do Município, re-
cuou na flexibilização de medidas sanitárias para 
conter o avanço de casos de Covid-19 no muni-
cípio, estabelecendo novas medidas restritivas. 
Além da recomendação para uso de máscaras de 
proteção facial, principalmente em locais fecha-
dos, o Decreto Municipal  determina a proibição 
para a realização de festejos juninos, públicos ou 
privados, no município. Prevê, ainda, toque de 
recolher entre 0h 5h, exceto para os trabalhado-
res das áreas da Saúde – pública e privada - e 
da Segurança Pública, e para compra de medica-
mentos ou deslocamentos a Unidades de Saúde. 
Bares restaurantes e quiosques, no horário per-
mitido para funcionamento (das 5h às 23h59), 
também estão proibidos de utilizar equipamen-
tos sonoros que possam promover aglomerações.

A emissão de Alvarás que contrariem as medi-

das prevista no Decreto Municipal estão proibi-
dos e os que foram emitidos antes da publicação 
foram suspensos.

O descumprimento das medidas previstas no 
Decreto Municipal sujeitará o infrator às pena-
lidades previstas na Legislação Municipal, sem 
prejuízo para a apuração de lícitos criminais 
eventualmente praticados relacionados à Medida 
Sanitária, conforme prevê o Artigo 268 do De-
creto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), além da 
interdição do estabelecimento pelo prazo de sete 
dias, que poderão ser ampliados para 15 dias em 
caso de reincidência, não sendo descartado, in-
clusive, a cassação do Alvará de Funcionamento.

A fiscalização do cumprimento do Decre-
to será exercida por Agentes da Vigilância Sa-
nitária da Secretaria Municipal de Saúde e “os 
demais envolvidos no combate à pandemia po-
derão exercer o Poder de Polícia para limitar o 
exercício dos direitos individuais em benefício 
do interesse público, inclusive com notificação, 



 www.jornaldosudoeste.com

07Brumado, de 09 a 13 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital saúde

interdição e apreensão de mercadorias”.
As medidas de restrição foram impostas para 

conter o avanço da doença no período de feste-
jos juninos. Nos últimos sete dias (entre os dias 
3 e 10), o município somou quase 57 pessoas 

infectadas pela Covid-19, um aumento no nú-
mero de casos ativos no município 5.263%. Um 
dos pacientes, devido ao agravamento do qua-
dro de saúde, foi encaminhado para o Hospital 
Regional do Oeste, em Barreiras.
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Cientistas usam leite materno 
para tratar Covid-19 prolongada

Mulher é portadora de doença genética que causa desregulação do sistema imune, prejudicando a resposta inflamatória e a 
produção de anticorpos. Vírus foi eliminado graças à ingestão, durante uma semana, do leite de doadora imunizada contra o 
SARS-CoV-2. Caso foi relatado na revista Viruses por grupo da Unicamp

(FOTO: ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL)

KARINA TOLEDO - AGÊNCIA FAPESP
https://www.unicamp.br/unicamp

Pesquisadores da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) recorreram a um método nada 
convencional para tratar a Covid-19 em uma pa-

ciente com uma doença genética rara que torna seu siste-
ma imune incapaz de combater vírus e outros patógenos. 
Durante uma semana, ela foi orientada a ingerir 30 mili-
litros de leite materno – de uma doadora vacinada contra 
o Sars-CoV-2 – a cada três horas. Após esse período, o 
resultado do teste de RT-PCR – que há mais de 120 dias 
vinha indicando a presença do RNA viral – finalmente 
veio negativo.

O caso foi relatado em artigo publicado na revista Vi-
ruses. Os autores receberam apoio da Fapesp por meio de 
quatro projetos (16/00194-8, 18/14372-0, 18/14389-0 e 

20/04558-0).
“Tenho acompanhado essa paciente desde criança e 

quando ela me contou que estava com Covid-19 eu fi-
quei muito apreensiva. O erro inato da imunidade que ela 
apresenta deixa seu sistema de defesa todo desregulado. 
Sua resposta inflamatória é deficitária, há poucas células 
se mobilizando para o local da inflamação e baixa pro-
dução de anticorpos. As características de virulência dos 
agentes infeciosos podem levar a dois desfechos nesses 
casos: infecção crônica ou morte”, conta a pediatra Maria 
Marluce dos Santos Vilela, professora da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM-Unicamp) e autora principal do 
artigo.

A pesquisadora explica que o sistema imune humano 



09Brumado, de 09 a 13 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

saúde

e dos demais mamíferos produz normalmente cinco tipos 
de anticorpos: as imunoglobulinas IgM, IgG, IgA, IgE e 
IgD. Portadores dessa doença – conhecida como Síndro-
me de Imunodesregulação – geralmente têm pouco IgE 
e, em alguns casos, ausência completa de IgA, o princi-
pal anticorpo neutralizante de vírus e outros patógenos, 
que costuma estar presente no leite materno, nas secre-
ções respiratórias e gastrintestinais. Além disso, há uma 
produção muito baixa de IgG, normalmente o anticorpo 
mais abundante no sangue e responsável por reconhecer 
e neutralizar antígenos com os quais o organismo já teve 
contato prévio. Há apenas 157 casos do tipo descritos no 
mundo, caracterizados em estudo publicado no  Journal 
of Allergy and Clinical Immunology, do qual Vilela é co-
autora.

“Nossa estratégia foi manter a paciente isolada em 
casa, sob os cuidados da mãe – que monitorou a oxige-
nação, temperatura corporal e a nutrição. No Hospital ela 
poderia contrair uma infecção bacteriana, o que tornaria 
o quadro ainda mais grave. E desde o diagnóstico, em 
março de 2021, nós a acompanhamos periodicamente por 
vídeo”, conta a médica.

Nos primeiros 15 dias de infecção a paciente apresen-
tou febre, perda de apetite e de peso, tosse e indisposição. 
Mas para surpresa e alívio de Vilela, o pulmão e demais 
sistemas mantiveram-se inalterados. Passados dois me-
ses, o quadro permanecia o mesmo e o grupo então deci-
diu testar, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, o 
tratamento com plasma de convalescente, ou seja, a trans-
fusão de anticorpos produzidos por pessoas que haviam 
se curado da Covid-19, principalmente os do tipo IgG.

O procedimento foi feito e promoveu melhora dos sin-
tomas e redução de marcadores inflamatórios no sangue. 

Mas, após 15 dias, o exame de RT-PCR permanecia po-
sitivo e a paciente seguia apresentando sintomas leves e 
sinais do que os médicos chamam de Adinamia, que é 
uma grande fraqueza muscular associada a processos in-
fecciosos prolongados.

“Ficamos receosos de que a infecção se prolongasse 
por muito tempo, o que a debilitaria ainda mais e aumen-
taria o risco de contaminar outras pessoas. Nessa mesma 
época, saíram os resultados de um estudo mostrando que 
mulheres lactantes imunizadas com a vacina da Pfizer 
produziam leite com uma quantidade razoável de IgA. 
Decidimos então fazer a experiência assistencial de repo-
sição de IgA via leite materno”, conta Vilela.

A pesquisadora conta que só foi possível fazer o en-
saio porque há no país uma legislação rígida que garan-
te a segurança dos bancos de leite. Somente podem doar 
mulheres saudáveis, com testes negativos para doenças 
infecciosas como Aids, Sífilis e Hepatite, entre outras. E 
o sistema também permite saber se a doadora foi imuni-
zada.

“Recomendamos a ela o consumo do leite por via oral, 
pois o IgA funciona como uma ‘vassoura’, ou seja, vai 
grudando nos patógenos ao longo de todo o trato gastroin-
testinal e tudo que é impróprio é eliminado nas fezes. O 
intervalo de três horas entre as doses – exceto no período 
noturno – foi pensado para não dar chance de o vírus con-
tinuar se replicando”, conta a pediatra.

O teste negativou após uma semana e outros dois exa-
mes, feitos com intervalos de dez dias cada, também não 
detectaram a presença do Sars-CoV-2. “E ainda seguimos 
fazendo testes de RT-PCR para Sars-CoV-2. Nossa preo-
cupação é que, com as novas variantes, ela adquira uma 
infecção assintomática”, diz a médica.

Segundo dados do artigo, a paciente permaneceu ao menos 124 dias com o vírus ativo em seu organismo. 
Para ter certeza de que se tratava do mesmo patógeno, e não de infecções sucessivas, os pesquisadores da 
Unicamp sequenciaram o genoma do SARS-CoV-2 isolado de três amostras coletadas em diferentes mo-
mentos para fins de diagnóstico. Em duas amostras também foi possível quantificar o número de partículas 
virais. Essa parte da investigação foi liderada pelo professor José Luiz Proença Módena, coordenador do 
Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes (Leve).

“Os resultados de sequenciamento demonstraram que a paciente foi infectada pela variante gama (P.1) do 
SARS-CoV-2, aquela que surgiu em Manaus no final de 2020 e causou um colapso no sistema de saúde por lá 
no início de 2021. Além disso, os dados mostraram que a paciente foi cronicamente infectada por esse mes-
mo vírus e não sucessivamente infectada por vírus diferentes, já que nenhuma mutação no genoma viral foi 
encontrada nas três reações de sequenciamento realizadas com amostras da paciente coletada em momentos 
diferentes”, relata Módena.

Na avaliação de Vilela, o ensaio só foi possível graças aos recursos oferecidos pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). “Foi a rede do SUS que permitiu o resgate das amostras para as análises genômicas. E, além disso, 
garantiu a segurança tanto do plasma de convalescente quanto do leite materno usado no tratamento. E como 
o controle de qualidade da rede é o mesmo em todo o país, eu pude instruir um colega do Acre a atender um 
paciente com uma imunodeficiência similar”, conta.

Módena ressaltou ainda a importância da “interação entre as áreas clínicas e básicas, por meio de uma 
pesquisa colaborativa, multidisciplinar e translacional, muito incentivada pela FAPESP”.

O artigo Clearance of Persistent SARS-CoV-2 RNA Detection in a NFκB-Deficient Patient in Associa-
tion with the Ingestion of Human Breast Milk: A Case Report pode ser lido em: www.mdpi.com/1999-
4915/14/5/1042.

Sempre o mesmo vírus
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SAÚDE MENTAL

43% dos trabalhadores brasileiros alegam 
que estão com sobrecarga de trabalho, 
revela pesquisa conduzida pelo professor 
da FGV Eaesp, Paul Ferreira
Levantamento foi feito em parceria com as empresas 
Talenses e Gympass, com 572 participantes, em 
janeiro deste ano

LUANA MAGALHÃES  - ASCOM (INSIGHT COMUNICAÇÃO)
luana.magalhaes@insightnet.com.br

O cuidado com a Saúde Mental de colaboradores 
é um assunto que começou a ser mais pautado 
pelas áreas de Recursos Humanos das empresas, 

no início da pandemia provocada pela Covid-19. Porém, 
em uma pesquisa sobre questões relacionadas a benefícios, 
cultura e bem-estar nas empresas, 43% dos respondentes 
alegaram que estão com sobrecarga de trabalho. O levan-
tamento realizado por Paul Ferreira, professor de Estraté-
gica e Liderança e vice-diretor do Núcleo de Estudos em 
Organizações e Pessoas (Neop) na Fundação Getúlio Var-
gas (FGV Eaesp), em parceria com as empresas Talenses 
e Gympass, também revelou que 31% dos entrevistados 
sofrem pressão por resultados e metas.

Outros impactos negativos para a Saúde Mental dos co-
laboradores foram apontados na pesquisa: sentir que preci-
sa estar disponível o tempo todo (30%); falta de reconhe-
cimento (30%); falta de empatia/apoio na liderança direta 
(27%); sentir dificuldade de ter desempenho em sua plena 
capacidade de trabalho (22%); falta de comunicação com 
a liderança direta (17%); ter que lidar com as responsabili-
dades do cuidado com a casa durante a pandemia (15%); e 
falta de flexibilidade na jornada de trabalho (12%).

Ainda afetam a rotina dos trabalhadores aspectos como: 
desconforto em compartilhar seus desafios com colegas da 
equipe ou com a liderança (12%); distanciamento físico 
dos colegas (11%); sentir que seu desempenho esteja sendo 
julgado por conta de outras responsabilidades necessárias 
durante a pandemia (11%); e, por fim, falta de iniciativas 
de Saúde Mental (9%).

Outro dado preocupante aponta que, para mais de 75% 

das pessoas respondentes, os benefícios atuais não são su-
ficientes, ou apenas parcialmente, para a manutenção da 
sua Saúde Mental. Também nota-se na pesquisa o impacto 
de uma gestão no bem-estar das pessoas, uma vez que os 
quatro principais fatores de impacto negativo estão rela-
cionados a formas de gestão e lideranças.

Também foi perguntado às pessoas colaboradoras quais 
e quantas estratégias elas utilizaram quando receberam al-
gum diagnóstico de Saúde Mental. A Terapia foi escolhida 
por 82% das pessoas, ocupando o primeiro lugar. Mudar de 
emprego também foi bastante apontado, por 32%. Redução 
das horas de trabalho, por 24%, e até o pedido de demis-
são, mesmo sem ter trabalho novo, por 21%.

Ao fazer o recorte por gêneros, rever o escopo de traba-
lho é significativamente mais importante para o gênero fe-
minino. Já a maior visibilidade para os benefícios de bem-
-estar emocional é prioridade para ambos os gêneros. Já 
na observação de informações por gerações, quanto mais 
sênior, maior o desejo de que as lideranças se preocupem 
com Saúde Mental. Especificamente, a geração Baby Boo-
mer prefere benefícios como Yoga, Mindfulness e de Saú-
de Física. Os dados também apontam uma oportunidade-
-chave para as empresas: implementar benefícios focados 
no bem-estar físico e mental e melhorar a comunicação 
dessas iniciativas.

A pesquisa ainda teve como conclusão de que os Baby 
Boomers e Geração Z, relataram mais liberdade para errar. 
Enquanto as gerações “intermediárias” (Geração X e Mil-
lennials/Geração Y) estão se sentindo com menos liberda-
de para errar.

Metodologia
A pesquisa foi realizada em janeiro deste ano, com 572 brasileiros, sendo que 90% deles estão trabalhando atualmente. 

Dos participantes, 55% são do sexo masculino, 44% feminino e 1% outros. No recorte de gerações, 49% são Millen-
nials, 34% da geração Y, 10% da geração Z e 7% são Baby Boomers. Em relação ao regime atual de trabalho, 50% estão 
trabalhando de forma híbrida, 28% estão exclusivamente de forma remota e 22% estão totalmente de forma presencial. 
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SAÚDE DA MULHER

Natação o ano inteiro traz diversos 
benefícios à saúde da mulher
Atividade aquática pode ser feita até nos dias mais frios 
e oferece melhorias na respiração, fortalecimento dos 
músculos e combate à depressão

FERNANDA TEODORO – ASCOM (EXPERTA MEDIA)
fernanda.teodoro@expertamedia.com.br
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Manter o corpo ativo é um dos principais re-
quisitos para a manutenção de uma vida 
saudável. Em época de altas temperaturas, 

um dos exercícios mais procurados é a natação, ativi-
dade aeróbica realizada dentro da piscina que propor-
ciona bem-estar e ainda é refrescante. 

A prática não precisa ficar restrita aos dias quentes, 
já que ela pode proporcionar benefícios na Saúde Físi-
ca e Mental durante o ano inteiro. Algumas das melho-

rias apontadas por especialistas são o aumento da ca-
pacidade pulmonar, o fortalecimento dos músculos do 
corpo e o auxílio no combate à ansiedade e depressão. 

Para usufruir das vantagens que a atividade aquá-
tica oferece, as mulheres precisam estar atentas a al-
guns cuidados — principalmente quando o assunto é 
a saúde íntima. Permanecer muito tempo com o maiô 
úmido, por exemplo, pode causar problemas como 
candidíase. 
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Benefícios da natação

Cuidados com a Saúde Íntima

A natação é uma atividade que pode ser bastante vantajosa para o corpo humano. Segundo o portal Saúde 
Brasil, do Ministério da Saúde, o exercício trabalha todos os grupos musculares, melhora o ritmo respira-
tório, fortalece o abdômen e desenvolve a cintura escapular. 

Por ser de baixo impacto, o esporte pode ser realizado por mulheres de diferentes idades. Além disso, 
também traz benefícios para a Saúde Mental. De acordo com o portal, a natação pode ajudar a combater a 
ansiedade e a depressão por estimular a liberação de endorfina, hormônio que eleva o humor. 

Para quem deseja emagrecer, o exercício também pode ser um aliado. Na água, os músculos trabalham 
até seis vezes mais do que na terra, o que pode gerar um gasto calórico significativo. 

O Ministério da Saúde informa que a atividade é uma aliada também para aspectos psicossociais, pois 
pode ser praticada em grupos e melhora a interação social. Para evitar quaisquer problemas, o órgão orienta 
que a praticante solicite liberação médica e tenha o acompanhamento de um profissional nas aulas. 

Nos dias de inverno, algumas Academias e Centros Esportivos contam com sistema de aquecimento nas 
piscinas, tornando as aulas mais agradáveis para o corpo mesmo durante as baixas temperaturas caracte-
rísticas da estação. 

Por ser uma atividade aquática, as mulheres precisam estar com roupas de banho, como o biquíni ou o 
maiô. No entanto, um erro bastante comum em exercícios na água ou em passeios que envolvam piscinas, 
cachoeiras e praias é a permanência das peças úmidas no corpo por um longo período após a prática. 

A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp) alerta que o atrito da roupa 
molhada com a pele pode causar irritações e assaduras na região da virilha. A umidade é o ambiente ideal 
para a proliferação de bactérias, ocasionando infecções fúngicas como a Candidíase. Segundo a Associa-
ção, o problema provoca irritações, vermelhidão, coceira, ardor, sensibilidade na área genital e corrimento.

Para evitar que a natação prejudique a Saúde Íntima, a Sogesp orienta a troca de roupas de banho sempre 
que possível, evitando permanecer com as peças molhadas durante muito tempo. 

Pesquisa feita pelo Ibope e encomendada pela farmacêutica Bayer em 2020 mostrou que 52% das mu-
lheres brasileiras já tiveram Candidíase ao menos uma vez na vida. Com o surgimento dos primeiros 
sintomas, é importante buscar orientação médica para obter o melhor tratamento, que pode ser feito com 
medicamentos por via oral ou vaginal.
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EDUCAÇÃO TÉCNICA

Programa Centelha 
2 tem inscrições 
prorrogadas na Bahia

BEATRIZ RIBEIRO – ASCOM (OLIVER PRESS)
beatriz@oliverpress.com.br

Inscrições seguem até 05 de julho de 2022; 
iniciativa oferecerá até R$ 60 mil em subvenção 
econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio técnico

Fomentar o empreendedorismo inovador e estimular a criação de novos projetos é o principal obje-
tivo do Programa Centelha 2, que segue com inscrições abertas no Estado da Bahia até o próximo 
dia 05 de julho de 2022. A iniciativa oferecerá recursos financeiros, capacitação e suporte para até 

50 selecionados, que receberão até R$ 60 mil em subvenção econômica e R$ 26 mil em bolsas de apoio 
técnico. 

Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação CER-
TI, na Bahia, o programa é executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). 

De acordo com o diretor-geral da Fapesb, Márcio Costa, o Centelha fortalece o ecossistema de inovação 
na Bahia. “Estamos com um Edital bem mais robusto que o da primeira edição. A ideia é capacitar o dobro 
de empreendedores, consolidando a cultura do empreendedorismo inovador na nossa região”, afirma. 

Em sua primeira edição, o Programa Centelha contou com mais de 15 mil ideias submetidas nacional-
mente e mais de mil municípios envolvidos. Somente no Estado da Bahia foram mais de 2,4 mil empre-
endedores capacitados, 930 ideias submetidas e 27 startups apoiadas. Neste ano, o Programa Centelha 2 
acontecerá em 25 Estados e no Distrito Federal.

Para mais informações sobre o edital, o cronograma e todas as informações para submissão, confira no 
link:

https://s2206.publisher-pr.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnByb2dyYW1hY2Vud-
GVsaGEuY29tLmJyJTJGYmE6Mzg0NjUzNzU3MzpyZWRh Y2FvQGpvcm5hbGRvc3Vkb2VzdGUuY-
29tOjg1ZWZkOToxNw==
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O 5G vai 
proporcionar 
novas 
possibilidades 
em função 
da sua 
capacidade de 
transferência 
de dados

POR JONATHAN RODBOURNE

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.

JONATHAN RODBOURNE - 
CEO DA VC-X SOLUTIONS,

DESAFIOS E MUDANÇAS PARA AS 
EMPRESAS COM A CHEGADA DO 5G 

A quinta geração de internet prevê feitos bastante significativos e se 
trata de um importante marco na nossa realidade para um futuro 
em que tudo estará conectado. No entanto, ainda há pela frente 

muitos desafios para que o Brasil possa, finalmente, usufruir dessa tec-
nologia

O processo de infraestrutura  esbarra em uma série de burocracias, isso 
porque muitas cidades possuem legislação específica para a instalação 
das torres ERBs (Estações de Rádio Base), que transmitem o sinal da 
operadora para os celulares. Além disso, é previsto que para funcionar 
em suas diferentes faixas de frequência o 5G precise de até cinco vezes 
mais antenas do que as utilizadas para o 4G. Ou seja: maior custo de in-
fraestrutura.

Para as empresas, alguns dos desafios estão relacionados à segurança de 
dados, pois como haverá muitos dados em circulação, serão necessários 
procedimentos ainda mais confiáveis. Há ainda a necessidade de mão de 
obra qualificada para implantar e manter a nova tecnologia.

Em relação às mudanças, o 5G vai proporcionar novas possibilidades em 
função da sua capacidade de transferência de dados, dispositivos conec-
tados de forma simultânea e menor latência. Diversos segmentos poderão 
ser beneficiados com a nova tecnologia. Em uma indústria, por exemplo, 
a conexão 5G permitirá uma super automação de toda a rede de produ-
ção, com sistemas de monitoramento muito mais sofisticados e sensores 
instalados nesses equipamentos, medindo o tempo de vida, o desgaste, a 
necessidade de manutenção etc.

A nova tecnologia também fortalecerá a prática do trabalho remoto. Os 
softwares de gerenciamento de time e de chamadas de vídeo, bastante 
utilizados hoje em dia, ganharão ainda mais capacidade. As previsões 
apontam, por exemplo, a criação de escritórios virtuais, onde os mem-
bros de uma equipe poderão colaborar uns com os outros naturalmente, 
ainda que estejam separados por uma longa distância.
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Conheça os benefícios dos 
grupos de aprendizagem 
para adultos
Seguindo o conceito de Lifelong Learning, 
profissionais buscam o conhecimento de 
forma contínua e variada

Grupos de Aprendizagem

CIBELE SILVEIRA – ASCOM (BETINI COMUNICAÇÃO)
atendimento@betinicomunicacao.com.br

Grandes líderes e profissionais nun-
ca param de aprender. Ainda mais 
no contexto atual, em que o mercado 

muda suas demandas com uma rapidez impres-
sionante, é necessário ter um repertório de co-
nhecimentos cada vez mais variado. Por isso, 
o conceito de Lifelong Learning, ou, em uma 
tradução livre, “aprendizado ao longo da vida”, 
tem sido cada vez mais valorizado. Na prática, 
é não se limitar ao estudo formal (em Escola, 

Faculdade) e estar sempre em busca de aprender 
mais, com o uso de diversos métodos e platafor-
mas.

De acordo com o Lifelong Learning Coun-
cil Queensland (LLCQ), o Lifelong Learning 
é “flexível, diverso e disponível em momentos 
e lugares diferentes”. Isto é, podemos buscar 
esse conhecimento de diversas formas, seja  por 
meio de cursos, livros, palestras ou conteúdos 
na Internet, ultrapassando o ensino formal.

Embora esse aprendizado contínuo seja importante, ter disciplina para manter uma rotina de 
estudos e buscar referências não é uma tarefa fácil para quem lida com a correria no dia a dia. Por 
isso, os Grupos de Aprendizagem são tão importantes.

Além disso, participar de um grupo para estudos entre adultos é uma maneira de fazer novos 
contatos, tornar as conversas mais interessantes e até mesmo aliviar o stress, realizando ativida-
des leves e dinâmicas. No entanto, é necessário que o grupo tenha um bom planejamento e uma 
metodologia estimulante de verdade.

Pensando nisso, Vivian Rio Stella, especialista em Comunicação Corporativa e fundadora da 
VRS Academy, criou a Confraria do Saber. Trata-se de um grupo interativo com reuniões on-line 
mensais, que tratam de temas variados e contam com o Menu de Saberes, uma série de conteúdos 
planejados para que cada integrante possa investir continuamente em sua aprendizagem mesmo 
fora dos encontros.
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Vivian Rio Stella, especialista em Comunicação Corporativa e 
fundadora da VRS Academy. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Em junho, a Confraria do Saber completa dois 
anos, e sua criadora só tem a comemorar diante 
dos resultados. “Nesses dois anos de existência, 
tivemos 28 temas de aprendizagem, 22 facilitado-
res diferentes, 56 horas de encontros gravados, 24 
Menus de Saberes, 24 boletins dos encontros, mui-
tas enquetes, conversas e aprendizados”, enumera 
Vivian. Os temas tratados são os mais variados, 
como oratória, metodologias para Lifelong Lear-
ning, Storytelling, Marketing Pessoal, Literatura, 
Arte, Cinema e até mesmo drinks para ocasiões 
sociais.

Os dados podem ser vultosos para um grupo re-
lativamente recente, mas a quantidade de partici-
pantes é limitada para incentivar a interação: “A 
ideia é ser um grupo de troca, diálogo, não um su-
pergrupo em que cada pessoa é apenas um núme-
ro. Vale dizer que a Confraria do Saber é um lugar 
onde sua voz é ouvida. Seja no grupo de mensa-
gens do WhatsApp, por e-mail, ao vivo nos encon-
tros, no chat do Zoom, seja onde for: é valioso para 
nós ouvir o que você tem a dizer”, conta.

De acordo com a especialista, a Confraria do Saber reúne diversas vantagens que não seriam possíveis com es-
tudos individuais, sem orientação. “Os participantes ampliam o repertório cultural enquanto fazem parte de uma 
comunidade que aprende junto. Assim, reservam um momento mensal para a aprendizagem e conectam-se a novas 
pessoas”, afirma. Utilizando a assinatura do grupo, também é possível ganhar descontos exclusivos nos outros pro-
gramas de aprendizado da VRS Academy e nas mentorias de facilitadores. 

“A ideia de reunir pessoas que gostam de aprender de forma leve e contínua deu tão certo que este mês estamos 
completando dois anos de muita troca, onde transmitimos um repertório cultural que gera conhecimento por meio de 
experiências compartilhadas”, comemora a comunicadora.  
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Campanha Municipal de Erradicação do 
Trabalho Infantil em Vitória da Conquista 
mobiliza órgãos para integração setorial

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

A Campanha Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, em Vitória da Conquista,  foi lançada 
na sexta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Gestores e 
servidores de órgãos da Rede Proteção Social e Jovens do Núcleo de Cidadania de Adolescentes 

(Nuca) se reuniram no auditório da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente para dar início 
à mobilização, que neste ano traz o tema “Garantir Proteção Social é Erradicar Trabalho Infantil”.

(FOTOS: SECOM/PMVC)

A Coordenadora da Rede, Erilza Carla Mascarenhas, repre-
sentou a prefeita Sheila Lemos no evento. “Esse é um momento 
para gente unir forças com todos os serviços e com a gestão 
municipal. E a gestão municipal tem a prioridade com a pauta 
da criança e do adolescente, então junto com os serviços da as-
sistência social, do Sistema Único de Assistência Social (Suas), 
todos estão com a responsabilidade e o comprometimento de 
fazer um trabalho junto a essas famílias e a essas crianças que 
estão em situação de trabalho infantil”, afirmou.

De acordo com Naelza Brito, representante dos Conselhos 
Tutelares de Vitória da Conquista, é preciso conscientizar as 
pessoas para quebrar a cultura que normaliza o trabalho infan-
til. “A gente, enquanto Conselho Tutelar, é uma porta de entrada 
também, porque a gente recebe demanda em relação a trabalho 
infantil, a gente tenta amadurecer o pensamento dessas pessoas, 
sair do papel de fato e passar ao conhecimento da comunidade, 
da população”, disse.

Coordenadora das áreas técnicas de Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde e 
mobilizadora do Selo Unicef, Gislany Fontes, integrou o público da atividade e falou sobre sua importância. “A gente sabe 
das consequências que tem o trabalho infantil, não só para saúde, mas para o desenvolvimento psíquico, social e moral dessa 
criança e adolescente. Fora outras consequências, como evasão escolar e muitos riscos que eles são colocados, como explora-
ção sexual e tantos outros. Então a gente se sente na obrigação, enquanto profissionais da rede de proteção, e a saúde faz parte 
dessa rede, de participar de campanhas como essa”, avaliou.

Erilza Carla 
Mascarenhas. 

Naelza Brito. 
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Gislany  
Fontes. 

Também participaram da mesa de abertura a coorde-
nadora de Proteção Social Especial, Cássia Lucena; o 
assessor especial da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social, Augusto Leal; a presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Comdca), Edileide Freitas; e a jovem Ana Clara Santos 
Queiroz, usuária do Nuca.

Palestra magna – Também nesta tarde foi realizada a palestra magna “A Importância da Proteção Social na prevenção 
e no combate ao Trabalho Infantil”, ministrada por Roberto Fernandes Sousa, mediador dos Diálogos ComVerGentes e 
analista de Projetos da Fundação Roberto Marinho.

“Primeiro a gente precisa reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos integrais numa condição especial do seu 
desenvolvimento. E, portanto, a sociedade, a família e o Estado precisam garantir, enquanto prioridade absoluta, todas as 
condições para garantir que esse desenvolvimento possa acontecer longe de todas as violações”, destacou Roberto.

Ainda de acordo com ele, os outros passos para combater o trabalho infantil são o aperfeiçoamento de mecanismos de 
identificação das situações de violação pelos entes públicos, por meio de fiscalização e conscientização; e a integração 
de políticas públicas de Educação, Assistência Social, Saúde e Segurança Pública, para evitar ou minimizar os impactos 
do trabalho infantil.

“E apoio às famílias, para que as vulnerabilidades socioeconômicas não obriguem as famílias a sujeitar seus filhos 
pequenos, desde muito cedo, ao trabalho. Então a gente tem toda uma ideia de rede e de setorialidade que precisa ser 
ativada e se fortalecer”, concluiu.

A Programação [https://www.pmvc.ba.gov.br/prefeitura-lanca-campanha-municipal-pelo-fim-do-trabalho-in-
fantil-nesta-sexta-feira/] da Campanha segue até o dia 30 de junho.
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INAUGURADA EM VITÓRIA DA CONQUISTA A 
COMUNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
(CASE) PROFESSOR WANDERLINO NOGUEIRA NETO

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Construído em uma área de 22 mil metros quadrados, 
no Loteamento Chácaras Candeias, que foi doado 
pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 

na gestão do ex-prefeito Guilherme Menezes de Andrade (PT) 
ao Governo do Estado, por meio da Fundação da Criança e do 
Adolescente (Fundac), órgão responsável pela gestão da polí-
tica de atendimento ao adolescente em cumprimento das me-
didas socioeducativas de semiliberdade e internação no estado 
da Bahia, vinculado à Secretaria de Estado  da Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, a Comunidade 
de Atendimento Socioeducativo (Case) Professor Wanderlino 
Nogueira Neto, foi oficialmente inaugurada na sexta-feira, dia 
10, pelo governador Rui Costa dos Santos (PT).

A construção e aquisição de mobiliários e equipamentos da 
Unidade exigiram investimentos da ordem de R$ 22,3 milhões, 
divididos entre os Governos Federal e do Estado, obedecendo 
as orientações do Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase),  vinculado ao Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos.

A Unidade vai atender a 90 adolescentes autores de ato 
infracional para cumprimento de medida socioeducativa de 
internação e medida cautelar de internação provisória, ofere-
cendo suporte humanizado com estímulo às ações pedagógi-
cas que vão integrar Arte, Educação, Esporte, Profissionali-

zação e Escolarização Formal.
Ao inaugurar a Comunidade de Atendimento Socioeduca-

tivo (Case) Professor Wanderlino Nogueira Neto, o gover-
nador Rui Costa reforçou a importância do trabalho que será 
desenvolvido na Unidade, visando o acolhimento e a resso-
cialização de menores em conflito com a Lei, tendo como 
parâmetro as iniciativas de sucesso realizadas no mundo na 
recuperação de jovens infratores. “O maior investimento não 
é no prédio em si, mas na manutenção e na prestação do ser-
viço”, apontou o governador.

A Diretora Geral da Fundação da Criança e do Adolescen-
te (Fundac), Regina Affonse de Carvalho, presente ao ato 
inaugural, destacou a importância de assegurar direitos aos 
menores, oferecendo suporte físico e emocional adequado, 
para que possam cumprir as medidas socioeducativas de for-
ma humanizada, entendendo e estabelecendo as necessidades 
para a reinserção desses jovens no meio social. A Diretora 
Geral da Fundac pontuou ainda que o Comunidade de Atendi-
mento Socioeducativo (Case) Professor Wanderlino Noguei-
ra Neto vai beneficiar 150 municípios, reforçando a propos-
ta de interiorização e fazendo com que os educandos fiquem 
mais próximos de seus familiares. Concluiu sublinhando a 
importância de a sociedade também acolher esses jovens no 
pós-internação.
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ARTIGO

Na atualidade, 
existem 
atitudes  
concretas de 
autoritarismo 
e arrogância, 
em especial, 
no Brasil, 
bem como, em  
vários países 
do mundo.

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

ESTADO PÓS DEMOCRÁTICO

O Estado Democrático do Direito vem - paulatinamente 
-  sendo substituído  pelo Estado Pós Democrático. 

Na atualidade, existem atitudes  concretas de autoritarismo e 
arrogância, em especial, no Brasil, bem como, em  vários pa-
íses do mundo. 

O uso do  medo e da  força são suas expressões. 

Fomentam,  não raras vezes ,  mais violência e opressão. 

Lembranças do facismo de Mussolini  são reais. 

O jurista, Rubens Casara, é conhecedor profundo das conse-
quências trágicas deste  poder que, naturalmente, não possui 
limites. Assevera, com lucidez, em sua obra o  Estado Pós De-
mocrático: “Às gerações mais novas, o desafio é virar o jogo e 
desconstruir o Estado Pós Democrático. Ressimbolizar o mun-
do, desmercantilizar a vida e resgatar os direitos e as garantias 
fundamentais considerados empecilhos ao exercício do poder, 
de qualquer poder”,  pontua!   

É, seguramente, um desafio a ser enfrentado no nosso dia a 
dia. 

Ademais, Mario Quintana nos ensina: “o passado não reconhe-
ce o seu lugar, está sempre presente”.

Reflitamos, pois! 
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Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Rural da Bahia 
visitou Cooperativa Mista dos 
Cafeicultores de Barra do Choça

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia,  Jeandro Laytynher Ribeiro, acom-
panhado do titular da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Bahiater), Márcio Fontes Hirata, foi recepcionado no último dia 8 pelo prefeito, vice-prefeito 

e secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Barra do Cho-
ça, respectivamente Oberdam Rocha Dias (Progressistas), Naelton dos Santos Freitas (Progressistas) e 
Crésio Lima Júnior, para uma visita à Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça (Cooper-
bac), cuja gestão é considerada referência para as demais Associações e Cooperativas da região Sudoes-
te. A Entidade tem sido atendida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia, através 
da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), no âmbito do Projeto Bahia Produtiva. Já 
foram investidos pelo Governo do Estado na Cooperbac cerca de R$ 5,4 milhões.

O secretário Jeandro Laytynher Ribeiro e comitiva, visitaram a nova infraestrutura da Agroindústria 
do Café e tiveram acesso a informações sobre o modelo de gestão da Cooperativa, detalhado pela presi-
dente da Entidade, Joara Oliveira.

Jeandro Laytynher Ribeiro destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Diretoria da Coo-
perbac, que tem servido de modelo para outras Cooperativas e Associações, além da parceria celebrada 
com os Governos do Estado e Municipal, contribuindo para o desenvolvimento local e regional e, por 

(FOTOS: ASCOM/SDR BA)
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consequência, para a melhoria da qualidade de vida de seus associados. “O modelo de gestão que a 
presidente da Cooperativa, Joara Oliveira, vem desempenhando tem tido um papel fundamental para o 
sucesso da Entidade. Hoje, a Cooperbac não apenas processa café, como também exporta para a China, 
por exemplo. E isso se deve à parceria entre Governo do Estado, poder público municipal e a Coopera-
tiva, que tem representado centenas de cafeicultores do Sudoeste Baiano. Aqui também foi construído o 
Laboratório de Análise que está dando ainda mais segurança para que o café seja exportado com toda a 
qualidade que o mercado pede”, comentou Jeandro Ribeiro.

A presidente da Cooperbac, Joara Oliveira, agradeceu todo o incentivo. “Esse foi o momento de mos-
trar o resultado e agradecer por tudo que o Governo do Estado já fez pela Cooperbac. E esse reconheci-
mento nos impulsiona para que a gente seja cada vez melhor”, pontuou.

Segundo a presidente, desde a instalação do novo Laboratório de Análise, em junho de 2021 para cá, a 
Cooperbac já contabilizou mais de R$ 7 milhões em vendas. Resultados, reforçou, que têm transformado 
a vida de agricultores e agricultoras familiares de toda a região.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural da Bahia aproveitou a visita para conhecer o pro-
jeto implementado pela atual gestão, sob o comando do titular da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Crésio Lima Júnior, de diversificação da cadeia produ-
tiva agrícola no município. A proposta é sustentada em dois pilares considerados fundamentais, amplia-
ção e a cobertura da assistência técnica. Segundo o secretário municipal, avançar na oferta de assistência 
técnica é uma das metas da gestão. “Precisamos ampliar a oferta de assistência técnica, esse serviço tão 
importante para a agricultura e para o agricultor familiar”, ressaltou. 
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Governador anuncia investimentos 
em Infraestrutura, Educação e 
Abastecimento de Água em Anagé

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

O governador Rui Costa dos Santos (PT) cumpriu agenda de trabalho na manhã do sábado (11), 
em Anagé, onde autorizou obras e investimentos nas áreas de Infraestrutura, Educação e Abas-
tecimento de Água.

Na área da Infraestrutura, o governador autorizou a execução das obras de pavimentação do trecho de 
53,9 quilômetros da BA-142 entre o entroncamento da BA-262 (Anagé/Vitória da Conquista) e a ponte 
sobre o Rio das Contas, no Distrito de Sussuarana, em Tanhaçu. As obras, que serão executadas pela Secre-
taria de Estado de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação da Bahia, vão exigir investimentos 
da ordem de R$ 39 milhões.

Na área do Abastecimento de Água, o governador assinou Ordem de Serviço para construção do Sis-
tema Integrado de Abastecimento de Água que atenderá as Comunidades rurais de Porcos, Pé de Morro, 
Três Lagoas, Martin, Paiol, Lagoa do Peixe, Caçote, Santo Antônio, Lagoa do Maracujá, Salinas, Ribeirão 
da Toca, Poço da Vaca 1, Poço da Vaca 2, Condonga, Prainha, Pombos e Lagoa da Torta. As obras, que 
serão executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), autarquia vinculada à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia, vão exigir investimentos da ordem de R$ 17 
milhões.
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Ainda na área da Infraestrutura Hídrica, o governador Rui Costa autorizou o início do processo licita-
tório para execução da primeira etapa do projeto de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Anagé, Caraíbas, Maetinga, Presidente Jânio Quadros e localidades rurais na área de influência 
desses municípios. Na obra, que será executada no âmbito do Programa Água para Todos, vão ser exigidi-
dos investimentos da ordem de R$ 96 milhões.

Na área da Educação, Rui Costa autorizou a execução das obras de construção de uma nova Unidade 
para sediar o Colégio Estadual Renato Viana, que contará em sua estrutura física com 17 salas de aula, 
Biblioteca, Laboratórios, auditórios e Quadra Poliesportiva.

A Secretaria de Estado de Educação da Bahia também foi autorizada a executar o projeto de moderni-
zação do Colégio Estadual Sisínio Ribeiro Silva, no Distrito de Lindo Horizonte, com a implantação de 
refeitório, vestiário, reforma e cobertura de Quadra Poliesportiva. As intervenções vão beneficiar os 166 
alunos matriculados na unidade.

Ainda em Anagé, o governador autorizou a celebração de convênios com a Prefeitura Municipal, no va-
lor superior a R$ 5,7 milhões, para executar obras de Infraestrutura Urbana e Esporte (construção da Praça 
São João Batista e do Estádio, além da requalificação do Estádio Municipal Augusto Vieira), Educação 
(construção de uma Escola Municipal com seis salas de aula no Distrito de Capinado), Saúde (construção 
de uma Unidade de Saúde do Programa Saúde da Família) e Agroindústria (construção de Unidade de 
Beneficiamento de Frutas e Unidade de Beneficiamento de Leite) e Segurança Pública (construção de uma 
Unidade Conjugada para as Policias Civil e Militar).

Durante ato público, o governador inaugurou, simbolicamente, a recuperação de estradas vicinais da-
nificadas pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia em dezembro de 2021, e anunciou a implantação do 
Sinal de Telefonia Celular da Operadora Claro na localidade de Lindo Horizonte, por meio do Programa 
Fala Bahia, em uma parceria das Secretarias de Estado da Fazenda e da Infraestrutura de Transporte, Ener-
gia e Comunicação da Bahia com a Operadora Claro.

* COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DA BAHIA
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Barragem do Rio Catolé abastecerá 
municípios do Sudoeste; obras seguem 
com investimento de R$ 170 milhões

SECOM/GOV BA
comunicacao-governodabahia@secom.ba.gov.br

Na tarde do sábado (11), após cumprir agenda no município de Anagé, onde assinou Ordens de Serviço 
para o início de um pacote de obras em diversas áreas, o governador Rui Costa fez um sobrevoo e vi-
sitou as obras da Barragem do Rio Catolé para acompanhar o andamento dos trabalhos.  A construção 

conta com um investimento de mais de R$ 170 milhões do Governo do Estado, e tem como objetivo garantir a 
segurança hídrica para as cidades de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. A obra está sendo executada 
pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Infraes-
trutura Hídrica e Saneamento da Bahia.

De acordo com o governador, a construção deverá ficar pronta no próximo ano. "Atualmente, a obra está na 
fase de subida do paredão de concreto, que servirá para o barramento da água. É um investimento total de quase 
R$ 180 milhões, incluindo ainda uma Adutora e uma Estação de Tratamento. A barragem do Catolé resolverá 
o problema de abastecimento de água de Vitória da Conquista pelos próximos 70 anos, e beneficiará também 
o município de Barra do Choça, onde a Barragem de Água Fria II poderá ser utilizada, posteriormente, para a 
irrigação", explicou. 

A barragem do Catolé fica no sentido da confluência do Rio Catolé com o Ribeirão Água Fria, formando o Rio 
Catolé Grande. O equipamento possibilitará o armazenamento de 23,4 bilhões de litros de água, volume quatro 
vezes maior do que a capacidade de armazenamento da Barragem de Água Fria II. O reservatório ocupará uma 
área total de drenagem da Bacia Hidrográfica de 761 quilômetros quadrados de espelho d’água de 160 hectares, 
com altura do vertedouro de 53 metros e volume máximo normal de 23,73 bilhões de litros (23,73 hectômetros 
cúbicos) e vazão regularizada de 670 litros por segundo.
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O Princípio do 

Poluidor Pagador 

é proveniente da 

admissão de que 

o mercado utiliza 

amplamente 

recursos ambientais 

que, inegavelmente, 

prejudicam 

a qualidade 

ambiental

POR LUCIANO PITTA

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.

* LUCIANO PITTA É PROMOTOR 
DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE 

E URBANISMO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA BAHIA

PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR

Inicialmente, cumpre ressaltar a origem etimológica da palavra princípio, a qual 
possui raiz latina (primum capere) e significa: “aquilo que se toma primeiro”. 
Por essa razão tem-se que é o verdadeiro arcabouço lógico de um sistema, in 
casu, o das normas que integram o Direito Ambiental brasileiro e, nesse contex-
to, a sua não observância implicaria numa espécie de corrosão da estrutura que 
o sustenta.

A Constituição Federal de 1988, estabeleceu no artigo 225, caput, um novel 
direito fundamental do ser humano, qual seja, o expresso reconhecimento a um 
meio ambiente sadio ou ecologicamente equilibrado, como extensão do direito 
à própria vida, sendo considerado como “direito de terceira geração”, que traz, 
assim, intrinsecamente a dignidade de se viver. Bem por isso, tal direito foi de-
vidamente legitimado nacional e internacionalmente, pela “Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992”; “Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972” e pela “Carta da Terra” de 1997.

O Princípio do Poluidor Pagador é proveniente da admissão de que o merca-
do utiliza amplamente recursos ambientais que, inegavelmente, prejudicam a 
qualidade ambiental, tendo, não por acaso, sido criado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através da adoção da Re-
comendação C (72) 128, do Conselho Diretor, em 26 de maio de 1972, por essa 
razão precípua.

Em verdade, objetiva-se retirar “dos ombros da coletividade” o encargo do cus-
to financeiro da atividade produtiva e/ou empreendedora e remetê-lo a quem se 
beneficia dos bens ambientais para obter proveito econômico e, sem se olvidar 
na busca por amenizar o desperdício desses recursos, que são finitos.

É consabido que a sociedade, por intermédio do pagamento de tributos, é quem 
provê os recursos necessários para que o Poder Público possa se desincumbir 
do seu mister na gestão administrativa. Nesse contexto, a poluição do meio 
ambiente (ar, água, solo etc.), implica diretamente na necessidade crescente de 
aumento das despesas, isto é, gastos públicos para alcançar eventual e, por ve-
zes duvidosa, mitigação do dano e desejável restituição do ecossistema lesado 
ao estado anterior (status quo ante). Desse modo, não seria justo, por óbvio, 
que “todos” arcassem com o pagamento de um dispêndio provocado por uma 
pequena parcela da população, justamente, como já ressaltado acima e no mais 
das vezes, por aquele que buscou obter proveito econômico-financeiro.
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