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É lícito dizer 
que o modo 
de vida 
humano deve 
se adequar 
às balizas 
impostas pela 
Natureza

POR ANDRÉ NAVES

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

*ANDRÉ NAVES É DEFENSOR PÚBLICO 
FEDERAL, ESPECIALISTA EM DIREITOS 

HUMANOS E SOCIAIS. ESCRITOR, 
PROFESSOR E PALESTRANTE.

ECONOMIA VERDE

Um dos termos da moda, a “resiliência”, é uma nomenclatura emprestada metafori-
camente da física, significando as alterações que certos corpos adquirem a partir de 
pressões e forças exteriores. Pode-se resumi-la como sendo a capacidade de adapta-

ção a novas situações e desafios. O mundo atravessa uma mudança geopolítica a exigir alte-
rações nas relações de poder, enraizada nos conflitos e oportunidades que surgiram a partir 
de inovações, paradigmas tecnológicos e necessidades emergentes de subsistência da vida 
humana.
 
Em outras palavras, é lícito dizer que o modo de vida humano deve se adequar às balizas 
impostas pela Natureza, operando, com criatividade e trabalho, para a transformação das 
dificuldades e restrições, no nascedouro de alternativas que elevem a dignidade individual e 
coletiva.
 
É nesse contexto que o Brasil aparece como liderança potencial e celeiro de oportunidades na 
nova ordem mundial. Essa nova conformação de forças geopolíticas, também caracterizada 
como “Geopolítica ESG” (Environmental, Social e Governance) possui no Brasil o natural 
protagonista, seja por sua enorme biodiversidade e pluralidade de biomas - que vão dos 
sistemas semiáridos da Caatinga, passando pelo Cerrado, as áreas alagadas do Pantanal, as 
florestas tropicais, até os campos e pradarias -, seja pelas oportunidades energéticas.
 
É interessante frisar que essa imensa miríade de biodiversidade pode se traduzir em ganhos 
bioeconômicos, inovativos e sociais, mediante a valorização do indivíduo, bem como de suas 
relações com o mundo que o circunda. Paralelamente, a matriz energética brasileira, atual-
mente uma das mais limpas do mundo, possui potencialidades para produções eólicas, foto-
voltaicas, bioenergéticas (biogases e biometano, por exemplo), que podem constituir impulso 
à produção de baterias e hidrogênio verde.
 
É relevante destacar que o agronegócio brasileiro, um dos atores econômicos mais produti-
vos e sustentáveis do planeta, é vetor de preservação e regeneração natural; além de inovação 
tecnológica, inclusiva e sustentável, devendo tomar assento principal nos debates acerca dos 
novos padrões para o desenvolvimento econômico e social.
 
Entretanto, para que a falsa, diga-se, imagem negativa que a iniciativa pública e privada bra-
sileira possuem seja revertida, é necessária a construção de toda uma estrutura de aferição da 
veracidade dos critérios “ESG”, uma contabilidade de carbono que demonstre, em critérios 
quantitativos, o montante total do carbono sequestrado; agências de “rating” que certifiquem 
a sustentabilidade ambiental e social; e mecanismos de transparência que coíbam as práticas 
típicas de greenwashing.
 
Resumindo, a chamada emergência climática é uma oportunidade de ouro para que o Brasil 
evolua para novos paradigmas de Desenvolvimento Justo, Inclusivo e Sustentável.
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Brasil confirma terceiro caso de 
Varíola dos Macacos; conheça 
sintomas e cuidados

VANIA CASTRO – ASCOM/REDE UNIFT
vcastro.pet@ftc.edu.br

“Não existe tratamento específico para a Varíola, 
mas é uma doença de baixa letalidade”
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O Ministério da Saúde já confirmou o terceiro caso de Varí-
ola dos Macacos no Brasil no domingo (12). O paciente 
é um homem de 51 anos, que após viagem a Portugal, 

apresentou sintomas e segue isolado em Porto Alegre (RS). 
As outras duas pessoas estão em isolamento no Estado de São 

Paulo, possuem histórico de viagem para Espanha e Portugal e, ti-
veram a confirmação da doença na última semana; quarta-feira (08), 
o primeiro, e sábado (11), o segundo caso confirmado. O país mo-
nitora ainda mais 10 casos suspeitos nos Estados de Santa Catarina, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São 
Paulo e em Rondônia. 

A Varíola é uma Zoonose Viral, ou seja, uma doença infecciosa 
que passa dos animais e afeta os humanos. A Variola dos Macacos é 

causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae e é transmitida por meio 
do contato com pessoas infectadas, seja pelo beijo, abraço, sexo, 
massagens, toques ou secreções respiratórias. 

“É uma doença que vem nos preocupando nos últimos dias e o 
seu vírus é bem semelhante a outra Varíola'', ressalta o Clínico Geral 
e Endocrinologista, Lino Sieiro Netto. “Não existe tratamento espe-
cífico, mas é uma doença de baixa letalidade e que exige atenção e 
cuidado com as lesões na pele, além do conjunto de sintomas que o 
paciente apresenta”. 

Lino Sieiro, que também é coordenador do curso de Medicina do 
Centro Universitário de Excelência (Unex), Unidade de Ensino da 
Rede UniFTC em Feira de Santana, completa dizendo que o quadro 
pode se desenvolver de forma mais grave naquelas pessoas com 
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enfraquecimento do sistema imunológico. “Causado por doenças 
como Lúpus, Leucemia, HIV/AIDS, pacientes transplantados, além 
de idosos e crianças. O importante é evitar o contato próximo com 
as pessoas infectadas, higienizar as mãos e usar álcool gel”, infor-

mou. 
Mais de mil casos da doença já foram comunicados por 29 paí-

ses, fora da África, a Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos 
estão sendo investigados e ainda nenhum óbito, até o momento. 

As pessoas infectadas com a doença apresentam, inicialmente, sintomas similares aos de uma Gripe e da antiga Varíola, um 
pouco mais leves, relata o médico. “Os pacientes apresentam os sintomas de 5 a 7 dias após o início da contaminação, mas di-
ficilmente, com esta nova modalidade da Varíola, precisam de internação”, completa o Clínico Geral. 

Podem apresentar quadro de febre, calafrios, aumento dos gânglios, principalmente no pescoço, cansaço, dor de cabeça, dores 
musculares, mal-estar  e dores abdominais intensas. Depois de dois ou três dias aparecem marcas vermelhas e bolhas caracte-
rísticas da Varíola na boca, face ou em todo o corpo. 

A Varíola não tem cura e o tratamento só reduz as dores do paciente; não mata o vírus ou impede o surgimento de “bolinhas” 
com pus na pele. A maneira mais eficiente de prevenir é com a vacinação, mas  a vacina contra a Varíola não faz parte do ca-
lendário do Ministério da Saúde, já que foi erradicada pela OMS no mundo desde os anos 80,  através da realização de amplas 
campanhas de vacinação no mundo inteiro. 

O vírus pode sobreviver por até 24 horas em objetos que tiveram contato com uma pessoa infectada.

Sintomas

Tratamento
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Perda auditiva pode indicar 
sintoma precoce para o 
mal de Parkinson, revelam 
pesquisadores britânicos

CRISTINA FREITAS – ASCOM (EX-LIBRIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA)
cristina@libris.com.br

Como a audição é um processo mental, 
a perda auditiva não tratada ou com 
tratamento inadequado pode acarretar várias 
consequências negativas para o cérebro

A perda auditiva e a 
epilepsia podem 
indicar sinais pre-

coces para o mal de Parkin-
son, fatores que até então não 
eram ligados ao diagnóstico 
da doença. A conclusão é de 
pesquisadores da Universida-
de Queen Mary, de Londres, 
no Reino Unido.

O estudo analisou dados 
médicos de mais de um mi-
lhão de moradores de Londres 
durante quase 20 anos - entre 
1990 e 2018 - para explorar 
os primeiros sintomas e fato-
res de risco e entender como 

a doença de Parkinson se ma-
nifesta antes do surgimento 
de sinais mais severos, que 
normalmente levam as pesso-
as a buscar o diagnóstico.

O resultado da análise dos 
registros eletrônicos de saúde 
foi surpreendente. Os pesqui-
sadores verificaram os vá-
rios sintomas que surgiram 
nos pacientes até uma déca-
da antes do diagnóstico de 
Parkinson, entre eles os já co-
nhecidos tremores nas mãos 
(até 10 anos antes) e proble-
mas relacionados à memória 
(até cinco anos antes). Mas 

o que chamou a atenção foi 
a grande incidência de casos 
de perda auditiva e epilepsia 
em pessoas que, mais tarde, 
foram diagnosticados com 
Parkinson. Até então, esses 
sintomas não eram ligados ao 
diagnóstico da doença.

"Como a audição é um 
processo mental, a perda 
auditiva não tratada ou com 
tratamento inadequado pode 
gerar consequências nega-
tivas para o cérebro. Se o 
acesso do cérebro aos sons 
do cotidiano for limitado, o 
indivíduo pode ter sérios dis-

túrbios, como declínio cog-
nitivo acelerado, demência, 
Alzheimer e, pelo que essa 
nova pesquisa demonstra, 
doença de Parkinson", diz a 
Fonoaudióloga Rafaella Car-
doso, especialista em Audio-
logia na Telex Soluções Au-
ditivas. 

Por isso, levando-se em 
conta a importância da boa 
audição no funcionamento 
do cérebro, modernos apa-
relhos auditivos já contam 
com uma tecnologia chama-
da BrainHearing™, como é 
o caso do aparelho Oticon 
More, que assegura uma au-
dição mais clara e confortá-
vel. “Por meio deste novo 
recurso tecnológico, o indi-
víduo tem a noção exata de 
todos os sons do ambiente, 
reconhece de onde esses sons 
estão vindo e pode focar no 
som que ele tem interesse de 
escutar naquele momento, 
como a fala de um interlo-
cutor, por exemplo, ignoran-
do os outros sons ao redor”, 
explica a Fonoaudióloga da 
Telex. 

De acordo com a neuro-
logista Cristina Simonet, os 
resultados da pesquisa rea-
lizada em Londres revela-
ram que a perda auditiva e a 
epilepsia são novos fatores 
de risco e sintomas precoces 
para o mal de Parkinson. "É 
importante que os profissio-
nais do atendimento primá-
rio de saúde estejam cientes 
dessas ligações e entendam 
o quão cedo os sintomas de 
Parkinson podem aparecer, 
para que os pacientes possam 
obter um diagnóstico o quan-
to antes e os médicos possam 
agir precocemente e oferecer 
tratamentos que possam me-
lhorar a qualidade de vida 
dos pacientes", concluiu a 
autora principal do estudo. 

A pesquisa, a mais ampla 
já realizada na Inglaterra so-
bre o assunto, acaba de ser 
publicada na revista cien-
tífica JAMA Neurology, da 
American Medical Associa-
tion.

Doença de Parkinson: 
perda auditiva pode 
ser sintoma precoce. 

(FOTO: GETTY IMAGENS).
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Avançam as obras de 
requalificação da sede do Serviço 
de Atenção Domiciliar de Poções

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Concluídas as obras de reforma e ampliação da Policlínica Municipal Júlio Meira Barbosa, a Prefeitura Municipal 
de Poções, através da Secretaria Municipal de Saúde, investe na reforma e readequação da sede própria do Ser-
viço de Atenção Domiciliar. Concluídas as obras, o Serviço de Atenção Domiciliar vai oferecer uma estrutura 

física moderna e que vai assegurar melhores condições de trabalho para os profissionais e de atendimento aos usuários.
A nova estrutura vai contar com Salas de Enfermagem e Medicação, arquivo e reuniões; nova cozinha e banheiro, além 

da reestruturação dos sistemas hidráulico e elétrico do prédio, que também terá seu telhado totalmente reformado e uma 
nova fachada.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Miranda Vasconcelos, que esteve na semana passada pessoalmen-
te vistoriando as obras, reforçou o compromisso do Governo Municipal de promover a adequação da infraestrutura das 
Unidades Municipais de Saúde e, consequentemente, oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais, mais 
conforto e atendimento de qualidade aos pacientes.

Segundo destacou a secretária, o Governo Municipal, apesar das dificuldades enfrentadas tem se desdobrado para 
destinar investimentos e melhorias na Saúde Pública, com melhorias na estrutura física e qualificação dos profissionais 
visando oferecer um atendimento digno, com mais acessibilidade, conforto e excelência à população poçoense.

Falando sobre o Serviço de Atenção Domiciliar, a secretária destacou que a Unidade conta com uma equipe multidis-
ciplinar - Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas e Técnicos em Enfermagem – que oferecem atendimento em casa para 
pacientes com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúr-
gica, evitando internações hospitalares desnecessárias. Segundo Luciana Vasconcelos, proporcionar qualidade de vida aos 
usuários que necessitam de assistência de equipe multidisciplinar com maior frequência é uma das propostas do Serviço 
de Atenção Domiciliar, que assegura, além da qualidade de vida dos pacientes, a otimização do uso da estrutura de Saúde 
Pública do município.

A secretária municipal de 
Saúde, Luciana Miranda 
Vasconcelos, vistoriou as obras 
de requalificação da nova sede do 
Serviço de Atenção Domiciliar.
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Prefeitura de Piripá intensifica 
ações contra o mosquito da 
Dengue, Zika, Chikungunya

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Piripá, atra-
vés da Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da Vigilância Epidemiológi-

ca, está promovendo a intensificação das ações 
nas ruas contra o mosquito da Dengue. Os Agen-
tes de Controle de Vetores estão visitando casa 
a casa, espaços públicos e terrenos baldios para 
realizar uma vistoria a procura de focos onde o 
mosquito Aedes Aegypti possa se proliferar.

Nas inspeções nas residências, os Agentes da 
Vigilância Epidemiológica têm reforçado a im-
portância da população fazer a sua parte e co-
laborar, adotando medidas de prevenção, prin-
cipalmente evitando deixar água acumulada em 
qualquer tipo de recipiente, mantendo a caixa 
d’água sempre limpa e fechada. Ressaltam tam-
bém ser essencial que pneus e garrafas vazias 
fiquem com a boca para baixo, lixos sejam des-
cartados no local correto, e faça a troca da água 
dos vasos de planta por areia.

* COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

(FOTOS: ASCOM/PMP)
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DA REDAÇÃO 
redacao@jornaldosudoeste.com

Prefeitura Municipal de Belo Campo 
realiza Mutirão de Oftalmologia

(FOTO: ASCOM/PMBC)

Para ampliar e acelerar 
a assistência à popu-
lação, a Prefeitura 

Municipal de Belo Campo, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realizou na 
sexta-feira, 10, o Mutirão de 
Oftalmologia. A ação teve por 
objetivo atender a demanda 
reprimida, reduzir a fila de 
espera pelos procedimentos e 
fazer a triagem de pacientes 
com suspeita ou já diagnosti-
cados com Catarata [opacida-
de do cristalino - lente natural 
do olho], Pterigio [chama-
do de "carninha do olho", é 
o crescimento de um tecido 
avermelhado na superfície de 
um ou dos dois olhos] ou Ca-
lázio [lesão que surge na pál-
pebra do olho e é frequentemente confundida com terçol], para encaminhamento dos pacientes para cirurgia.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o Mutirão atendeu mais de cem pacientes, sendo que os que foram diag-
nosticados com necessidade de acompanhamento especializado tiveram os agendamentos realizados durante a ação.

De acordo o prefeito José Henrique – Quinho – Silva Tigre (PSD), a realização do Mutirão de Oftalmologia, que faz parte das 
ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, teve um papel relevante para redução da fila de espera por 
Exame Oftalmológico, uma demanda da população que precisava ser atendida, uma vez que muitos pacientes estão há um bom 
tempo aguardando a oportunidade de fazer os exames e ser encaminhados para procedimentos cirúrgicos.
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SAÚDE/PANDEMIA COVID-19

Com aumento de casos de Covid em 587% 
via telemedicina, medo de contaminação 
no trabalho presencial volta a 
preocupar os brasileiros

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

Os casos de Covid voltaram a aumentar no 
país. A média móvel que no final de abril era 
12 mil casos/dia, passou para mais de 45 mil 

no dia 9 de junho, de acordo com o Conselho Nacio-
nal de Secretários da Saúde (Conass). Nos diagnósti-
cos por teleconsulta, entre maio e ontem, 13 de junho, 
foram identificados cerca de 62,5 mil novos casos, re-
presentando um aumento de 587%, em comparação a 
abril, segundo dados de Conexa, maior player de saúde 
digital da América Latina. A denominada 4ª onda da 
Covid traz de volta o medo da contaminação nos locais 
de trabalho, já que grande parte das empresas retomou 
a ida ao escritório, mesmo que parcialmente.

Para a psicóloga Luciene Bandeira, diretora de saú-
de mental da Conexa, sintomas de ansiedade e estres-
se, ligados ao trabalho, podem ter alta neste momento. 
A F.O.R.T.O. (Fear Of Returning To the Office), ou 
“medo de retorno ao escritório” (em português) é ca-
racterizada pelo receio de retomar uma rotina corpora-
tiva tal qual era antes. Em geral, as pessoas com esta 
síndrome tendem a não manifestar seus sentimentos 
com relação à retomada e precisam de mais tempo e 
outros estímulos para dar este passo.

De acordo com Fabiano Carrijo, CEO de Psicolo-
gia Viva, player de saúde mental integrante da Conexa, 
nas consultas psicológicas já tem sido percebido um 
aumento desse tipo de queixa entre os pacientes. “Esse 

tema traz à tona a importância de as empresas terem 
ações em prol da saúde mental de seus profissionais e 
evidencia a urgência de focar no “S” de ESG (environ-
mental, social and corporate governance).”

O retorno híbrido ao local de trabalho é o que mais 
agrada os profissionais das grandes empresas, de acor-
do com pesquisa da consultoria PwC Brasil, mas este 
cenário pode mudar com a nova onda de Covid. “Ape-
sar de quase 80% da população já estar vacinada com a 
segunda dose ou dose única, o risco ainda existe. Focar 
em acolher as pessoas e entender a particularidade de 
cada indivíduo, sem que as regras sejam impostas a to-
dos da mesma forma, é o primeiro passo que as empre-
sas, principalmente o RH, devem ter neste momento. 
Treinar os líderes e entender que a saúde mental in-
fluencia no trabalho de diversas formas é a chave para 
que essa nova fase ocorra de forma menos abrupta nas 
empresas”, explica Carrijo. 

Luciene complementa dizendo que, cada vez mais, 
os líderes devem aprender a reconhecer o sofrimento 
alheio sem tentar minimizar e precisam dar exemplos 
de autocuidado. “Um dirigente que fala em uma pales-
tra que faz acompanhamento psicológico tem um alto 
poder de influência para adesão à terapia, passando a 
mensagem de que cuidar da saúde mental é algo nor-
mal, quebrando a barreira do tabu”, finaliza a psicólo-
ga.

Pacientes que estão com tosse, coriza, febre, dores no corpo, na garganta, na cabeça e outros sintomas característicos, tanto 
da gripe como da Covid-19, podem se beneficiar de uma consulta online, por meio da telemedicina. “Para que os pacientes se 
sintam mais seguros e evitem circular e transmitir o vírus, a saúde digital conta com profissionais especializados que podem 
fazer um diagnóstico rápido e assertivo”, destaca Gabriel Garcez, diretor médico de Conexa

O diagnóstico de uma síndrome gripal pode facilmente ser feito por telemedicina, guiando toda a conduta médica. Na con-
sulta online, o paciente pode receber prescrição de remédios, solicitação de exames e até os atestados para o necessário isola-
mento durante o período de contágio da doença. “Durante a consulta, o médico busca pelos sinais de alerta, como falta de ar 
e dor no peito e avalia se há a necessidade de indicação para uma avaliação presencial. A taxa desse tipo de encaminhamento 
é de cerca de 5%.”

Diagnóstico de Covid pode ser online
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É preciso 
educar o 
empresário 
para que 
procure meios 
mais seguros, 
técnicos e 
confiáveis na 
averiguação 
das cédulas

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

HAMURABI E A CÉDULA 

O cidadão quando paga um produto - em especial - com uma nota de 50,00 
ou 100,00 reais no comércio de médio e grande porte, o recebedor- ime-
diatamente - projeta o dinheiro à luz solar ou por uma  lâmpada,  para 

constatar se o mesmo é verdadeiro ou falso!   

Tal prática é, salvo melhor juízo, constrangedora. 

Não se pode - de início - culpar o funcionário do estabelecimento que, indubi-
tavelmente, recebe ordens por isso! 

Possui, naturalmente,  o risco de ser, prontamente,  desligado da empresa, se 
não  realizar  tal conduta. 

Neste cenário, é preciso educar o empresário para que procure meios mais se-
guros, técnicos e confiáveis na averiguação das cédulas. 

Canetas próprias de averiguação  seria um passo importante! 

É imperioso uma regulação jurídica!  

Afinal, o justo não  deve pagar pelo pecador, mesmo diante de um universo de 
criminosos em atividade!  

Outrossim, alguns cidadãos no ato do recebimento do troco realizam o mesmo 
procedimento, ou seja, “devolvem com a mesma moeda” e projetam na lumino-
sidade do estabelecimento.  

Produzem, seguramente, mais  filas - por exemplo -  nos mercados! 
Por fim, conclui-se que a Lei de Talião professada por Hamurabi não é a melhor 
solução!   

Nada de “tal qual” - ou seja, talião. 

A desconfiança de ambos os lados é - por certo - geradora de conflitos. 
Podemos, neste diapasão, até  antevê que  o poder público - em breve - vai  ex-
tinguir um grande montante de  notas físicas em circulação.  

Não sabemos se a medida será boa ou ruim. 

Todavia, é uma questão de tempo! O Pix é um forte indício.   

Reflitamos, pois! 
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Governo Federal repassa R$ 900 
mil para capacitar mulheres de 
comunidades tradicionais da Bahia

ASCOM/MMFDH
imprensa@mdh.gov.br

As beneficiárias são 400 mulheres negras, quilombolas, pescadoras e 
marisqueiras de Salvador, Ilha da Maré e Candeias. A ministra Cristiane 
Britto fez o anúncio do investimento durante visita na região

A ministra cumpriu agendas no estado baiano na 
última quinta-feira (9). 
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A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Cristiane Britto, anunciou que R$ 
900 mil serão destinados para a capacitação 

de 400 mulheres negras, quilombolas, pescadoras e ma-
risqueiras, nos municípios baianos de Salvador, Ilha da 
Maré e Candeias. O anúncio foi feito durante visita à As-
sociação de Pescadores e Marisqueiras e Assemelhante de 
Candeias (Apescan), na última quinta-feira (9). A qualifi-
cação conta com a parceria do Instituto Federal da Bahia 
(IFBA), responsável pela realização dos cursos.

“Ninguém fica para trás nesse Governo. O nosso objeti-
vo é chegar também nos lugares mais afastados dos gran-

des centros urbanos, de forma a alcançar aqueles que até 
então estavam esquecidos. Em nosso Ministério temos, 
inclusive, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Snpir), que promove ações voltadas 
ao enfrentamento ao racismo e à valorização dos povos e 
comunidades tradicionais”, afirmou a ministra.

Inicialmente com recursos de R$ 450 mil, destinados 
ao “Projeto Ialodês da Bahia: Geração de Emprego, Ren-
da e Bem Viver para Mulheres Negras e Quilombolas”, a 
parceria com o IFBA recebeu mais R$ 450 mil do Gover-
no Federal para contemplar também pescadoras e maris-
queiras do município de Candeias.
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Negras e quilombolas

Pescadoras e marisqueiras

Integração

Em Salvador e Ilha de Maré, o intuito é realizar a formação e assistência de 200 mulheres negras e quilombolas em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de Cursos e Oficinas que promovam a autonomia feminina, bem viver e 
geração de emprego e renda. Serão ofertadas 960 vagas distribuídas em oito atividades.

Serão ministrados cursos básicos de Culinária Baiana; Nordestina; Comida de Boteco; Curso de Creche; Curso 
Básico de Renda de Bilro; Oficina de Tranças Afro e Turbante; Curso de Gestão da Comunicação, Negócios e Atendi-
mento ao Público; Curso de Aromaterapia e Plantas Medicinais; Oficina de Automaquiagem e, ainda, a criação de um 
canal de comunicação para divulgação e comercialização das atividades e produtos desenvolvidos durante a execução 
do projeto e atendimento psicossocial.

No município de Candeias, 200 pescadoras e marisqueiras serão capacitadas no âmbito do projeto “Geração de 
Emprego, Renda e Bem Viver”, por meio dos mesmos cursos que serão oferecidos em Salvador e Ilha de Maré.

Vice-presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiras e Assemelhante de Candeias (Apescan), Manuela 
Pimentel ressaltou que a maioria dos associados é composta por mulheres. Na oportunidade, ela também celebrou a 
oferta de cursos e as oportunidades que a capacitação pode proporcionar.

“Nós temos dor nas costas devido ao posicionamento durante o trabalho e aqui nós não temos idade de início nem 
de fim. Tem mulheres aqui que usam marca-passo, que não podem fazer exercício, mas a fonte de renda é o mar”, 
contou.

Além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a agenda na Apescan contou com 
a presença de representantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA); da Secretaria da Pesca do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), responsável pelo levantamento e cadastramento/recadastramento no local e 
identificação das dificuldades na comunidade; e do Instituto Nacional do Seguro Social (Inss), por meio do acesso a 
benefícios.

Também estiveram presentes integrantes da Caixa Econômica Federal, instituição que levou orientação financeira 
sobre créditos simplificados (crédito rural para pescador artesanal); e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomércio), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), com orientações sobre empreendedorismo.
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ARTIGO

A irrigação 
funciona 
como um 
seguro contra 
os períodos 
de incerteza 
hídrica, cada 
vez mais 
comuns

POR LINEU NEIVA RODRIGUES 

*LINEU NEIVA RODRIGUES - 
PESQUISADOR DA EMBRAPA 

CERRADOS

AGRICULTURA IRRIGADA E SUA 
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE 
ALIMENTO: NEXO ÁGUA-ALIMENTO

N o dia 15 de junho, celebra-se o Dia da Agricultura Irrigada. A comemoração 
tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação à importância da 
agricultura irrigada para a sustentabilidade na produção de alimentos e para o 

desenvolvimento e a segurança alimentar, econômica e ambiental do Brasil.

A criação da data propicia uma oportunidade para debater o tema da agricultura irri-
gada e conscientizar a sociedade sobre a importância estratégica dessa importante tec-
nologia. A irrigação, talvez por ser uma das mais antigas tecnologias e já fazer parte 
da paisagem agrícola, raramente é lembrada como uma importante inovação nos dias 
atuais, mesmo sendo uma das tecnologias mais importantes para o desenvolvimento da 
agricultura e a produção sustentável de alimentos já concebida. Entre as várias tecno-
logias que contribuíram para a intensificação da agricultura, a irrigação é, sem dúvida, 
uma das principais.

O dia 15 de junho foi escolhido estrategicamente por estar próximo ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente (5 de junho) e por estar no início do período seco, em grande parte das 
regiões brasileiras, época do ano em que a produção de alimentos é totalmente depen-
dente da irrigação.

Tal celebração também busca lançar luz sobre a importância da irrigação no desenvol-
vimento econômico e social. A irrigação é, sem dúvida, a tecnologia com maior poten-
cial de contribuir para o aumento da segurança alimentar e ambiental, bem como para 
a redução da fome e da pobreza, além de gerar grande número de empregos. Ela traz 
benefícios importantes relacionados à produção de alimentos, à geração de empregos, 
ao desenvolvimento social e ao meio ambiente. É uma tecnologia fundamental em qual-
quer planejamento estratégico de Estado.

A irrigação funciona como um seguro contra os períodos de incerteza hídrica, cada 
vez mais comuns. Na questão das mudanças climáticas, com potenciais impactos na 
temperatura e no regime de chuvas, a irrigação se apresenta como uma das principais 
tecnologias de adaptação, contribuindo para reduzir as incertezas do clima e trazendo 
estabilidade à produção – mas, sobretudo, permitindo o acúmulo de carbono no solo por 
meio da possibilidade de exploração de mais de um cultivo anual, adicionando resíduos 
de matéria orgânica ao solo, o que poderia contribuir para a mitigação das mudanças 
climáticas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, se não o único, com capacidade de triplicar 
sustentavelmente a sua área irrigada. Com cerca de 8,5 milhões de hectares irrigados, 
ocupa atualmente a nona posição do mundo, irrigando 7,8% da área irrigada pela China, 
cujo território é cerca de 11% maior. Com potencial para irrigar 55 milhões de hectares, 
sendo esse o maior potencial de crescimento de área irrigada no mundo, o País apresen-
ta desafios a serem enfrentados.

Quais são os entraves para o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no 
Brasil? Certamente não são tecnológicos e não dependem do irrigante para a sua so-
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lução. Um relatório produzido pelo Ministério do Planejamento identificou fatores de 
contexto favoráveis e desfavoráveis que refletem os elementos fora da governabilidade 
ou abrangência do tema que podem influenciar positiva ou negativamente o desenvol-
vimento da agricultura irrigada.

Os fatores de contexto favoráveis identificados foram: (a) demanda por alimentos de 
maior qualidade; (b) aumento da demanda mundial de alimentos; (c) maior nível de exi-
gência pela preservação ambiental; (d) agravamento de eventos climáticos extremos em 
função das mudanças climáticas. Os fatores de contexto desfavoráveis identificados fo-
ram: (a) possibilidade de crise energética; (b) conflitos pelo uso da água; (c) limitação 
da expansão da capacidade de reservação de água; (d) legislação ambiental restritiva; 
(e) custos crescentes de água, energia e outros insumos.

Como avançar nessas questões? Água e alimento é um binômio fundamental para a so-
brevivência do ser humano no planeta. Entretanto, ainda persiste o desafio de se buscar 
integrar de forma efetiva e estratégica as políticas de segurança hídrica e alimentar, de 
forma a se trazer estabilidade para a produção de alimentos. Essa integração é ainda 
mais importante quando se considera que cerca de metade da produção global de grãos 
poderá, em curto período de tempo, estar em risco devido ao estresse hídrico. Esse risco 
é ainda mais preocupante quando se considera o efeito das mudanças climáticas, cujos 
cenários vêm indicando aumento nas incertezas das chuvas em várias regiões do plane-
ta, incluindo regiões do Brasil.

Ao se pensar no nexo água-alimento, é fundamental considerar o papel da agricultura 
irrigada. A complexidade inerente a essa interação é um dos motivos dos debates e dis-
putas, muitas vezes desnecessárias, entre os setores usuários. Mantidas as condições 
atuais, o aumento na produção de alimentos demandará mais água e poderá aumentar 
ainda mais as disputas pelo uso da água, reduzindo a qualidade de vida da população 
rural. É nesse sentido que a ciência tem papel fundamental. As inovações modificam o 
panorama atual, possibilitando produzir mais sem aumentar as demandas hídricas.

O Brasil é um país eminentemente agrícola. Considerando os diversos territórios, algu-
mas regiões só existem devido à agricultura, enquanto outras só são economicamente 
viáveis devido à existência da agricultura irrigada, e se tornaram sinônimo de seguran-
ça alimentar, apresentando grande desenvolvimento de tecnologia, embasamento cien-
tífico e de melhoria nos indicadores de IDH. A Lagoa da Confusão, no Tocantins, e o 
Oeste da Bahia são exemplos de sucesso de uso de tecnologia no campo para produzir 
alimento. Nichos da agricultura como o nicho das flores são exemplos de emprego de 
tecnologia no uso eficiente da água. Isso deve ser entendido pela sociedade como um 
dos nossos mais importantes ativos.

É importante ressaltar que embora não seja diretamente entendido pela população local, 
todo o comércio nessas regiões é movimentado pela população que trabalha na agri-
cultura. Assim, é cada vez mais importante mudarmos os questionamentos. Em vez de 
se questionar que a agricultura irrigada utiliza muita água e o que deve ser feito para 
dificultar esse uso, deve-se perguntar: como aumentar a eficiência do uso e melhorar a 
comunicação de forma a se ter mais segurança hídrica para as áreas irrigadas sem com-
prometer o meio ambiente?

Em 2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou o novo 
Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (ABC+), 
com meta de reduzir a emissão de carbono equivalente (CO2eq) em 1,1 bilhão de tone-
ladas no setor agropecuário até 2030. O novo plano incluiu os sistemas irrigados como 
uma das tecnologias a serem apoiadas, estabelecendo como meta o aumento da área 
irrigada em 3 milhões de hectares, o que teria um potencial de mitigação de emissões 
de gases de efeito estufa de 50 milhões de Mg CO2eq.

Para que o papel estratégico do Brasil de produtor mundial de alimentos possa ser con-
solidado, é importante que os nossos agricultores tenham segurança hídrica e energéti-
ca. Isto é, ao se pautar questões essenciais que envolvam os recursos hídricos, deve-se 
colocar nessa pauta, como política de estado e de maneira estratégica, a irrigação como 
a principal tecnologia para garantir estabilidade e sustentabilidade à produção de ali-
mentos.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Prefeitura Municipal inaugura Centro 
Municipal de Educação Inclusiva de 
Barra do Choça em noite de emoção

ASCOM/PMBC
https://www.barradochoca.ba.gov.br/
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“Sonho que se sonha só, é so-
mente um sonho, não é verdade? 
Mas o sonho que se sonha junto 
é realidade!”, iniciou com a voz 
embargada a coordenadora do 
Centro Municipal de Educação 
Inclusiva de Barra do Choça, Si-
mone Batista.  

E foi nessa emoção que a Pre-
feitura Municipal, através da Se-
cretaria Municipal de Educação 
entregou à população de Barra do 
Choça, na noite do sábado (11), 
o Centro Municipal de Educação 
Inclusiva. O momento reuniu 
toda a comunidade escolar, civil 
e autoridades para a inauguração 
deste importante equipamento.

Tamanha emoção com que foi iniciada a cerimônia que este foi o sentimento norteador até o final. Não por menos, visto que o projeto, que 
já é referência na região, trará o Ensino Igualitário, Inclusivo e devidamente acompanhado a alunos com algum tipo de deficiência.

“Hoje temos mais de 310 jovens com mais de 29 tipos de deficiência, entre eles Autismo nos três graus, Deficiência Intelectual, Transtorno 
do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outros. E, para acompanhar esses alunos, temos, hoje, uma equipe qualificada com Psi-
cólogos, Psicopedagogos, Assistente Social, Intérprete de Libras, Monitores e mais para o atendimento educacional”, pontuou a coordenadora 
Simone.

Agradecida pelo momento, a coordenadora creditou o sucesso do Centro à equipe de Educação e à Gestão, um trabalho conjunto para a 
realização do espaço que irá garantir o acompanhamento a alunos com deficiência. Ademais, os serviços oferecidos proporcionarão ainda o 
Atendimento Especializado, visita às Escolas, Escuta e Devolutiva com orientações profissionais para adaptações no Ensino Escolar. 

O prefeito Oberdan Rocha agradeceu imensamente a Deus pela oportunidade, pelas pessoas presentes e por poder cumprir, a cada dia, as 
promessas feitas em campanha. 

“O que tem sido visto é a aplicação do dinheiro público em prol da população. Estamos fazendo Educação, promovendo-a. Como é difícil 
a realidade das famílias com crianças, jovens e adultos com deficiência, esse Centro de Educação Inclusiva é para vocês e muito me alegra 
poder entregar esse espaço sabendo que foi fruto do trabalho conjunto. Somos uma equipe!!, finalizou o gestor. 

Em sua fala, o vereador Francisco Amorim, Ticão, salientou a importância do momento e do trabalho em equipe que resultou na concre-
tização do Centro de Educação Inclusiva. “Vocês, governantes municipais, olharam para as necessidades de crianças, adolescentes e adultos 
especiais. Parabéns pela empatia de vocês (profissionais). Isso é empatia: olhar para o próximo e gostar do próximo. Infelizmente são pessoas 
invisíveis aos olhos da sociedade. Hoje, Oberdan e Ricardo fazem história!”, declarou o parlamentar. 

Já o secretário de Educação, relembrando o início de sua trajetória frente à pasta agradeceu aos colaboradores, equipe e toda a comunidade 
que sempre vibra diante das conquistas educacionais. “Esse é um atendimento pioneiro, saímos na frente no atendimento das crianças com 
deficiência. Com isso, Barra do Choça acaba sendo referência nesse acompanhamento”, disse o secretário.

Ricardo ainda agradeceu à parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem dado todo o suporte por meio de sua equipe. O 
secretário anunciou futuras ampliações na equipe e consequente atendimento. 

Ao final da cerimônia, populares e autoridades presentes puderam conhecer o espaço do Centro Municipal de Educação Inclusiva, lo-
calizado no Bairro Ouro Verde, ao lado da Escola Teódulo Leite. Espaçoso, acessível e dinâmico, o local conta ainda com grama sintética, 
brinquedos pedagógicos, salas adaptadas e muito mais. 
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TRABALHO INFANTIL

Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através do Creas e Conselho Tutelar, realizam 
campanha contra o Trabalho Infantil

ASCOM/PMBC
https://www.barradochoca.ba.gov.br/

(F
O

T
O

: A
SC

O
M

/P
M

BC
)

Na manhã do sábado (11), a Secretaria Municipal 
de Assistência Social realizou por meio do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 

(Creas) e do Conselho Tutelar uma atividade alusiva ao Dia 
Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, no 
Centro de Abastecimento Francisco Amorim (Ceaba).

A data foi instituída pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em 2002 e tem por objetivo sensibilizar, in-
formar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de 
direitos de crianças e adolescentes.

A coordenadora do Creas, Ariádine Lemos, falou sobre a 
importância desse evento para o município e o seu público-
-alvo.

“É uma campanha que temos que debater e levar a público 
para que possamos combater os possíveis abusos e transtor-
nos ocasionados por essa situação. Então nós enquanto Creas 
precisamos conscientizar a sociedade sobre essa violação de 
direitos, visitar as famílias dos adolescentes abordados em 
situação de Trabalho Infantil a fim de verificar as causas, as 
possíveis vulnerabilidades e contribuir enquanto Poder Pú-
blico para a superação ou, ao menos, para a minimização dos 
fatores que contribuíram para que esta criança ou adolescente 
tenha pulado a fase mais importante de todo ser humano, pois 
a criança tem que estudar, tem que ter uma infância saudável, 
uma infância plena”, declarou Ariádine. 

"Sabemos que muitos destes adolescentes são atraídos 

pelo tráfico de drogas, pela exploração sexual. E nós temos 
que lutar e dizer não ao Trabalho Infantil, não ao Abuso e 
à Exploração Sexual combatendo essa forte violação de di-
reitos. E também esclarecer que embora o trabalho infantil 
seja culturalmente aceito em nossa sociedade, refutamos que 
isso só colabora para a perpetuação do ciclo da pobreza, pois 
crianças longe das escolas, longe do convívio familiar, tra-
zem consequências para a fase adulta”, disse a coordenadora.

A fiscalização para o cumprimento das Leis é feita pelo 
Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social, e pelo Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos. 

A legislação aplicada para combater essa prática é a Lei 
n°8.069 de 13 de Julho de 1990 que é o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), o marco legal regulatório.

Já Juliana Amorim Conselheira Tutelar, ressaltou o traba-
lho do órgão para impedir essas situações em nosso municí-
pio.

“Estamos conscientizando a sociedade sobre a importância 
de garantir os direitos da criança e adolescente, de brincar, de 
estudar e não de trabalhar, estamos em uma ação inclusiva, 
educativa que visa dar fim às práticas de trabalho infantil que 
possam desencadear outras situações e, por isso, contamos 
com o apoio de todo o Serviço Social, da Prefeitura Munici-
pal, a quem agradecemos, para que juntos busquemos cada 
vez mais, impedir e coibir o trabalho e qualquer violação con-
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Sebrae preparam Plano 
Municipal do Turismo Sustentável

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

Com objetivo de criar estratégias e promo-
ver ações voltadas para o fortalecimento 
do turismo em Vitória da Conquista, a Pre-

feitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas na Bahia (Sebrae/BA), está implementan-
do o Plano Municipal do Turismo Sustentável (Plan-
turis).

Em reunião com profissionais do setor, na manhã 

O secretário municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Marcos Ferreira, explicou que outras 
reuniões foram realizadas e que a atual etapa con-
siste na coleta de dados junto aos empresários do 
setor para um diagnóstico. Sobre os benefícios do 
Plano Municipal de Turismo para a cidade, o secre-
tário destacou a definição de estratégias que permi-
tirão o desenvolvimento e consequente criação de 
emprego e renda. “Além disso, com o Plano será 
possível a contratação de financiamentos e Vitória 
da Conquista passará oficialmente a fazer parte da 
rota do turismo na Bahia e no Brasil”, destacou.

A gerente do Sebrae, Josinete Viana, ressaltou 

da terça-feira (14), a empresa Cria Rumo Consul-
toria, responsável pela elaboração do Plano, fez a 
apresentação das etapas da construção do Planturis, 
entre elas o diagnóstico das demandas locais e a de-
finição de diretrizes para implantação.

Segundo o consultor Ernesto Ribeiro, o apoio do 
Governo Municipal é importante, mas o fundamen-
tal é a participação daqueles que estão diretamente 
ligados ao turismo, pois Vitória da Conquista tem 
características e especificidades próprias.

que o município tem vocação para o turismo, prin-
cipalmente de negócios e de investimentos, e o 
Plano vai refletir essa vocação, juntamente com os 
desafios e necessidades que lhes são próprios. Já 
o presidente da Associação de Bares e Restauran-
tes de Vitória da Conquista (Abraccon), André No-
gueira, expressou alegria ao perceber os esforços 
para consolidação do Plano: “Ficamos felizes pois 
a gente vem buscando há alguns anos a implemen-
tação desse Plano e agora estamos vendo ele sair 
do papel. A gente sabe do potencial da cidade e 
precisamos nos organizar para colhermos melhores 
frutos”.
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Nomeado o Diretor Geral do 
Conjunto Penal de Brumado

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

O Governo do Estado concluiu em 2016, com in-
vestimentos de cerca de R$ 21 milhões, o Con-
junto Penal de Brumado, cuja inauguração foi 

adiada em razão de uma liminar concedida pelo Pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT/BA), defe-
rindo requerimento feito em Ação Civil Pública proposta 
pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia, que impediu 
a contratação de empresas privadas para terceirização dos 

Em ato publicado no Diário Oficial do Estado desta quar-
ta-feira, 15, a Secretaria de Administração Penitenciária e 
Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), órgão da estru-
tura da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social da Bahia, formalizou a nomeação 
do MJ PM Mário Augusto dos Santos Cabral, ex-Coman-
dante da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar 
(entre 08 de novembro de 2018 a setembro de 2021) para 
ocupar a Direção Geral da Unidade Prisional.

Em seu novo desafio profissional, o MJ PM Mário Au-
gusto dos Santos Cabral vai gerenciar um efetivo de cerca 
de 180 funcionários dos setores Administrativo, de Segu-
rança, Saúde, Educação e Manutenção (Limpeza) e 530 
detentos. 

serviços penitenciários.
A medida liminar foi derrubada pelo então presidente do 

Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, em 
2019, e finalmente o Governo do Estado, através da Secre-
taria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Desenvol-
vimento Social da Bahia, que deverá ser inaugurado ainda 
neste primeiro semestre, já teve nomeado o seu Diretor Ge-
ral.

Ao comentar sua nomeação para dirigir o Conjunto 
Penal de Brumado, em entrevista ao repórter Luciano 
Santos, do Blog 97 News, o MJ PM Mário Augusto dos 
Santos Cabral, apontou ter recebido a incumbência com 
tranquilidade e satisfação e que retorna a Brumado para 
cumprir mais uma missão funcional com a mesma dedi-
cação que comandou a 34ª Companhia Independente de 
Polícia Militar”. 

O Major afirmou que estará visitando Unidades Prisio-
nais do Estado na região para conhecer mais sobre a lo-
gística e os processo de ressocialização dos internos, que 
será uma das prioridades de sua gestão. “Nós vamos co-
locar para funcionar esse processo, porque é importante 
reintegrar o cidadão a sociedade”, ressalta.

MJ PM Mário 
Augusto dos 
Santos Cabral.
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Jovem líder de comunidade rural 
premiado no Lidera BP conhece a 
Naturaltech 2022

ASCOM – CAR/SDR/GOV BA
ascom@car.ba.gov.br

O jovem líder rural, Fabrício Sousa, da Comunidade Bom Sucesso, do município de Ibiassucê, que 
destacou-se no programa de capacitação Lidera BP - Formação e Desenvolvimento de Jovens 
Líderes do Projeto Bahia Produtiva e foi premiado com a participação na Naturaltech 2022, a 

maior feira de Produtos Naturais da América Latina, que encerrou no último sábado (11), em São Paulo.

O jovem ressaltou que essa foi uma oportunidade de viver novas experiências, especialmente de conhe-
cer um pouco da diversidade do que é produzido no estado e que foi apresentado no estande Agricultura 
Familiar da Bahia na Naturaltech. “Através da minha visita, eu que também faço parte de uma família de 
agricultores familiares e faço parte da associação, vou levar uma grande bagagem, novos conhecimentos 
e boas experiências para a minha comunidade”.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG, torna público, nos 
termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que fará realizar Procedimento Licitatório- Modalidade: Tomada 
de Preços, Tipo: Menor Preço Global– OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em serviços técnicos de 
Engenharia para construção do mercado municipal, na sede do município de Guajeru, conforme convênio firmado 
com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR.

Sessão pública e Início da Abertura de Envelopes: 08:30hs do dia 01/07/2022. Local: Sede do CIVALERG, 
situada á Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória da 
Conquista/BA.

O EDITAL, na íntegra poderá ser consultado e/ou retirado por qualquer interessado na Sede do CIVA-
LERG, situada na Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória 
da Conquista/BA, no período compreendido entre os dias de 15/06/2022 a 01/07/2022 no horário das 08:00 ás 
12:00 horas, podendo também ser solicitado através do e-mail: consorciocivalerg@hotmail.com.

VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, 15 DE JUNHO DE 2022.

JESIEL SANTOS VIANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O Lidera BP é um programa de capacitação gratuito, realizado em ambiente virtual, para a formação 
e o desenvolvimento de jovens líderes ligados às organizações apoiadas pelo projeto. A capacitação tem 
duração de aproximadamente três meses e os encontros virtuais acontecerão duas vezes por semana, a 
depender da carga horária da disciplina, com duração de três horas, cada aula.

Participam do Lidera BP jovens entre 18 a 29 anos, com ensino médio completo e que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre temas como Cooperativismo e Associativismo, Empreendedorismo, Finanças e 
Tributação, Marketing e Vendas, Liderança e Gestão de Pessoas. A programação inclui ainda intercâmbio 
com jovens lideranças já consolidadas, que irão compartilhar suas experiências e desafios.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), via projeto Bahia Produtiva, executado 
pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), com cofinanciamento do Banco Mundial.
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CÂMARA APROVA MP QUE 
CRIA MARCO REGULATÓRIO 
DA SECURITIZAÇÃO

Por Heloisa Cristaldo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

Medida segue para o Senado

A Câmara dos Deputados aprovou hoje (15) a 
medida provisória que estabelece um marco 
regulatório das companhias securitizadoras 

e cria a Letra de Risco de Seguro (LRS). A matéria 
segue para o Senado.

A MP foi editada em março pelo governo federal 
para atualizar regras anteriormente dispersas em vá-
rios tipos de legislação. O texto define regras para a 
securitização (conversão) de direitos creditórios (cré-
ditos que um produtor tem direito a receber e que po-
dem ser usados para converter dívidas em títulos ru-

rais).
"Os instrumentos criados servirão como importan-

tes ferramentas de gestão de risco que são hoje inexis-
tentes, permitindo às empresas alcançarem um con-
junto mais diversificado de atividades econômicas. 
Isso tenderá a reduzir o custo da assunção de riscos, 
e por sua vez, este benefício deve ser repassado às 
famílias na forma de uma maior gama de serviços e 
produtos e condições mais favoráveis de crédito", jus-
tificou o governo ao editar a medida.

As securitizadoras são empresas não financeiras 

FOTO: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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especializadas em colocar no mercado títulos repre-
sentativos de direitos de créditos a receber. Esses tí-
tulos, chamados de certificados de recebíveis (CR), 
são comprados por investidores que recebem em tro-
ca uma remuneração (juros mais correção monetária, 
por exemplo). Até a MP, a legislação contemplava a 
emissão de certificados imobiliários (CIR) e do agro-

negócio (CRA).
O interessado em obter um financiamento estrutu-

rado mais em conta que o do setor bancário (um sho-
pping em ampliação, por exemplo) busca a compa-
nhia securitizadora para montar um certificado a ser 
lançado no mercado dando como garantia os aluguéis 
a receber das lojas a construir.

A medida também disciplina a emissão de Letras de Riscos de Seguros (LRS), tipo de título privado que co-
bre os riscos de seguros rurais. Esses papéis só poderão ser emitidos por meio de Sociedades Seguradoras de 
Propósito Específico (SSPE), empresas que só podem atuar no mercado de riscos de seguros, de previdência 
complementar, de saúde complementar, de resseguro (seguro para seguradoras) ou de retrocessão (desapro-
priação efetuada pelo Poder Público).

 

*COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA CÂMARA

Risco de Seguros
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