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Encontro do Ministério Público discute 
loteamentos irregulares e clandestinos com 

representantes de Poções e Vitória da Conquista
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Caculé obtém nota 
acima da média 
nacional no Índice 
de Oportunidades 
da Educação Pág. 11

AS CONSEQUÊNCIAS 

QUE O ESTRESSE 

FINANCEIRO PODE 

OCASIONAR NA 

VIDA DAS PESSOAS
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Daí a relevância 
da educação 
financeira, 
que é uma 
ciência humana 
totalmente 
relacionada com o 
comportamento
das pessoas.

POR ELIZABETH LIMA

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.

AS CONSEQUÊNCIAS QUE O 
ESTRESSE FINANCEIRO PODE 
OCASIONAR NA VIDA DAS PESSOAS
Muitas pesquisas já mostraram os impactos negativos do estresse financeiro, mas por que 

nem sempre os conhecimentos e orientações recebidos, funcionam a longo prazo? Fazen-
do uma análise mais profunda sobre a causa de muitas situações noticiadas atualmente, 

podemos perceber que questões financeiras estão norteando muitas delas.
Quando ouvimos que imprevistos acontecem, que a inflação está afetando o custo de vida das famí-
lias ou que a inadimplência tem aumentado, rapidamente conseguimos perceber a relação do dinhei-
ro com essas notícias. Mas, será que o dinheiro também não tem relação com temas como a prática 
de atividade física, educação, relacionamentos, cultura e lazer, qualidade do sono, etc. Infelizmente 
sim, todos os pontos são afetados por questões financeiras?
Se aprofundarmos, iremos identificar o fundo financeiro em muitas delas. É muito claro para todos 
que é preciso recursos financeiros para as necessidades básicas, mas temos uma errônea percepção 
de que o dinheiro não afeta as relações com familiares, amigos, colegas de trabalho, que tudo o que 
temos que ter é tempo.
 Quando se tem problemas financeiros as pessoas ficam tão preocupadas com as contas que preci-
sam pagar que não conseguem priorizar lazer, família, educação e saúde. O trabalho geralmente fica 
em primeiro lugar pois é por meio dele que se tem dinheiro necessário para sobreviver. E é por isso 
que muitas pessoas têm sobrevivido e não vivido.
Daí a relevância da educação financeira, que é uma ciência humana totalmente relacionada com o 
comportamento das pessoas. Sendo fundamental ter a percepção de que ela atua na transversalidade, 
ou seja, impacta em todas as áreas da vida humana.
Dessa forma, o que é necessário fazer para efetivamente ter qualidade de vida, garantindo um equi-
líbrio entre todas as áreas da vida, é diagnosticar seu atual padrão de vida, avaliar se ele está aten-
dendo aos sonhos, objetivos e necessidades de todas as áreas da vida, e adequá-lo para garantir o 
equilíbrio necessário.
Sempre recomendo para as pessoas que utilizem a Metodologia DSOP, sendo essa a chave para a 
avaliação e adequação da vida financeira das pessoas. Ainda recomendo para melhor essa aplicação, 
a realização da roda da vida, que é uma ferramenta de coaching bastante utilizada para executar ava-
liações pessoais. Através dela será possível ter uma fotografia atual das áreas da vida que precisam 
de mais atenção.
Na sequência desse processo se irá, refletir sobre como o dinheiro está impactando em cada uma das 
áreas e então, partir para a aplicação da Metodologia DSOP, que permitirá:

1. diagnosticar o atual padrão de vida e como está a saúde financeira naquele determinado mo-
mento,

2. ter clareza dos sonhos, objetivos e necessidades que norteiam sua vida,

3. definir um orçamento financeiro adequado a cada área da vida estabelecendo seu novo pa-
drão de vida, e

4. mudar o comportamento para poupar com consciência para manter o equilíbrio da roda da 
vida.
Essas não são dicas, mas sim o caminho que garante qualidade de vida, realização de sonhos, tran-
quilidade e felicidade. Com isso as pessoas podem minimizar ou acabar com os impactos do estresse 
financeiro o que fará com que elas vivam mais intensamente.

ELIZABETH LIMA - EDUCADORA FINANCEIRA 
E FRANQUEADA TERAPEUTA FINANCEIRA NA 

DSOP, MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
-- ABEFIN. FORMADA EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

E COM 21 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM EMPRESAS 
PRIVADAS, SENDO 16 EM MULTINACIONAL.
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SAÚDE/BELEZA

Frio e ar seco: especialista explica como 
amenizar os impactos na pele causado 
pelas condições do inverno

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

As condições da estação mais fria do ano mudam os nossos 
hábitos diários e impactam diretamente na saúde 

Durante o inverno, devido ao frio e ao ar seco, 
costumamos tomar banhos mais quentes e 
beber um volume menor de água. Problemas 

como o ressecamento e o aumento da sensibilidade da 
pele são desencadeados juntos a esses hábitos que geral-
mente são agregados à chegada da estação mais fria do 
ano. Por isso, cuidados extras nessa época são essenciais 
para garantir a saúde, a hidratação e para prevenir o apa-
recimento de manchas, descamações ou coceiras na der-
me. 

Segundo a Dermatologista Larissa Abreu, integrante do 
corpo clínico da Áurea Dermatologia Integrada, a queda 
na nossa transpiração corporal devido a baixa temperatu-
ra faz com que a pele fique naturalmente mais seca. “Isso 
acontece por causa da vasoconstrição nas extremidades, 
ou seja, encolhimento dos vasos da pele em tempos mais 
frios. Essa dinâmica é natural para a manutenção e a re-
gulação da temperatura do corpo, mas que deixa a pele 
mais sensível, pois gera menor retenção de água, de nu-
trientes e do oxigênio para a pele”, explica.

Dermatologista Larissa Abreu 

(FOTO: CAMILA CRUZ)Especialista em dermatologia, Dra. Larissa explica também que além 
da alteração na textura da pele, outros sinais podem acender o alerta sobre 
a necessidade de ir ao Dermatologista em busca de tratamentos adequa-
dos para regeneração do tecido. “Na maioria dos casos, a pele se torna 
acinzentada, áspera, com sensação de estiramento, além de maior visi-
bilidade dos sulcos, leve descamação, podendo haver coceira e fissuras 
superficiais ou profundas”, alerta. 

Além da descamação, o ressecamento da pele está associado ao apare-
cimento de outras doenças como: dermatite atópica - que acomete prin-
cipalmente em crianças -, psoríase e coceira. “A avaliação clínica por 
um Dermatologista especializado sempre será o primeiro passo para o 
tratamento. Mas, de modo geral, o uso de sabonete facial e corporal es-
pecíficos para a pele seca, hidratação com ativos probióticos e a água ter-
mal, podem ser ótimos aliados dos pacientes durante o inverno”, explica 
a Dermatologista.

Em relação aos cuidados extras, a Dra. Larissa Abreu aponta que a 
hidratação é a principal forma para manter a saúde da pele nos dias mais 
frios e ressalta que o consumo adequado de água também faz parte do 
processo de cuidados. “É de suma importância a avaliação dermatológica 
para que possam ser indicados os produtos adequados. De modo geral, 
os cremes hidratantes mais potentes são os mais usados nesse período e a 
ingestão adequada de água também é fundamental”, detalha.

Além dos cremes hidratantes e do consumo diário de água, a Derma-
tologista aponta que a redução da temperatura nos banhos e reduzir o 
contato direto com a água durante a lavagem da louça podem evitar a 
descamação da pele e o aparecimento de manchas. “Tomar banho de menor duração e o menos quente possível, evitar o ar 
seco, usar luvas ao lavar a louça, usar roupas de algodão ou seda, para evitar a irritação da pele e não esquecer de fazer uso 
do protetor solar facial e corporal, são as principais medidas preventivas”, alerta a Dra. Larissa Abreu. “No caso de dúvidas 
é sempre bom procurar um especialista para entender o caso”, finaliza. 
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SAÚDE/TERCEIRA IDADE

Conheça os benefícios da 
massagem para a terceira idade
Aprenda a diferença entre as principais técnicas indicadas 
para combater a retenção de líquido após as férias de verão

CAROL TAVARES – ASCOM (MARKABLE COMUNICAÇÃO)
carol@markable.com.br

A população brasileira está envelhecendo. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
já são 30,2 milhões de idosos, 4,8 milhões a mais do que 

em 2012. Isso representa um aumento de 18% em uma década na 
quantidade de pessoas acima dos 60 anos. A terceira idade pode trazer 
algumas complicações na saúde, como dores no corpo, osteoartrite 
e doenças como Parkinson. Uma das alternativas para aliviar esses 
sintomas e melhorar a qualidade de vida é a massoterapia. A Lourdes 
Videres, terapeuta na SPA Express, rede de atendimento em domicí-
lio, separou alguns efeitos positivos comprovados para adotar de vez 
a massagem terapêutica em idosos.

Não só alívio físico, mas mental também: A massagem diminui 
no corpo o acúmulo de cortisol, conhecido como o “hormônio do 
estresse”. Além disso, o toque proporciona conforto aos idosos, es-
pecialmente porque muitos deles estão sem convívio social assíduo.

Tchau insônia!: Com massagens semanais, as pessoas dormem 
melhor, profundamente e por mais tempo, uma vez que estão mais 
relaxadas. “Uma boa noite de sono melhora a saúde como um todo, 
já que o corpo tem mais tempo para se recuperar de cada exercício ou 
qualquer esforço físico”, complementa Lourdes.

Alívio de dor e agitação devido às doenças: Pode ser usada como 
parte do tratamento para a osteoartrite, pois ajuda a melhorar a dor 
e rigidez. “Além do relaxamento, a massagem ajuda “soltando” os 
músculos e, consequentemente, melhorando a função física ao longo 
de alguns meses”, explica Videres. Se for realizada de maneira lenta 
nas costas em pacientes com Alzheimer, pode aliviar algumas das ex-
pressões de agitação que acompanham a doença. 

Articulações e músculos preparados!: As articulações e múscu-
los de idosos tendem a enrijecer, o que dificulta a recuperação de le-
sões, pois nossa amplitude de movimento é menor. A massagem aju-
da a manter os músculos, tecidos conjuntivos, articulações, tendões e 
ligamentos mais fluidos e ainda menos sujeitos a lesões.

Além desses benefícios, os diversos tipos de massagem possuem 
várias funções e vantagens, sendo para alívio de dores e retardos de 
algumas doenças. “É bacana quando a pessoa mantém uma constân-
cia de uma massagem para outra, assim conseguimos fazer um trata-
mento mais específico e assertivo para cada caso. Atender em domi-
cílio proporciona uma facilidade para isso”, finaliza a especialista da 
SPA Express.
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Município de Correntina terá Casa Regional 
de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

MILENA MIRANDA – ASCOM MP/BA
https://www.mpba.mp.br/

O município de Correntina vai sediar uma Casa Re-
gional de Acolhimento para Crianças e Adolescen-
tes dos municípios que integram a Bacia do Rio 

Corrente. Além de Correntina, serão contemplados os muni-
cípios de Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Coribe, 
Jaborandi e Santana. A implantação da casa de acolhimento é 
resultado de discussões realizadas em Audiência Pública no 
início do mês de abril por iniciativa dos Promotores de Justi-
ça que atuam na Promotoria de Justiça Regional de Santa Ma-
ria da Vitória, onde se buscou debater soluções para atender 
as crianças em situação de rua. De acordo com informações 
da Secretaria de Assistência Social do Município de Corren-
tina a Casa de Acolhimento será inaugurada em cerca de dois 
meses.

A Casa de Acolhimento contará com a gestão estadual por 
meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social da Bahia. Segundo o Promotor de Justiça 
Alison da Silva Andrade, a Superintendência de Assistên-

cia Social (SAS) vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, formalizou 
a adesão ao Termo de Aceite do Cofinanciamento Estadual 
para Oferta do Serviço de Acolhimento para Crianças e Ado-
lescentes até 21 anos. A coordenação direta dos Serviços de 
Acolhimento será de responsabilidade do município de Cor-
rentina, a quem também caberá promover os meios para asse-
gurar o funcionamento do Serviço de Acolhimento Regional; 
efetuar a gestão, coordenação e execução direta do serviço; 
enviar para o Judiciário relatórios circunstanciais; comparti-
lhar a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) 
com a equipe do município vinculado; além de enviar relató-
rios circunstanciais aos municípios vinculados com frequên-
cia mínima bimensal. As discussões sobre o tema foram ini-
ciadas em março deste ano, durante reunião com os prefeitos 
de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe para tratar 
da implantação do Plano Municipal de Convivência Familiar 
e Comunitária.
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Dia Nacional da Ciência: por que é tão difícil 
desenvolver pesquisas científicas no Brasil?
Queda nas verbas destinadas ao setor e falta de políticas 
voltadas para o incentivo de inovação tornam o país um 
terreno árido para os pesquisadores

Contra o vento

INES JORDANA – ASCOM (AGÊNCIA DIGITAL TRIX)
ines.jordana@digitaltrix.com.br

O Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico é celebrado nesta sexta-feira, dia 8 de julho. A data traz luz à relevância 
das pesquisas científicas para os avanços da sociedade, para a Saúde e o bem-estar da população.

No Brasil, no entanto, o cenário não tem sido favorável para o desenvolvimento das pesquisas. De 2012 para 2021, o 
orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) encolheu 84%, de R$11,5 bilhões para R$1,8 bilhão. Em 2020, 
em plena pandemia, quando o país vivia um caos na Saúde por conta da falta de leitos hospitalares, o Governo Federal investiu no 
período um valor menor do que o desembolsado em 2009 – R$19 bilhões – contra R$17,2 bilhões.

De acordo com dados do Ministério, a soma de todos os Projetos e Editais financiados com recursos não reembolsáveis do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico (FNDC) não passam de R$1,8 bilhão.

O volume de concessão de Bolsas para Pesquisa Científica e para formação de docentes despencou no Governo atual. Segundo um 
levantamento feito pelo Portal UOL via Lei de Acesso à Informação (LAI), houve retração de 17,5% no número de bolsistas contem-
plados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de 16,2% pela Capes. 

No entanto, apesar de não terem um terreno fácil para arar no país, os cientistas brasileiros muitas vezes ganham destaque interna-
cional por conta de suas contribuições. Muitos acabam deixando o Brasil para desenvolver seus trabalhos científicos lá fora.

E mais: algumas das melhores Instituições Educacionais e Científicas do mundo são brasileiras. E mesmo assim, a falta de incentivo 
corta a força da nossa ciência.

Apesar disso, a Ciência e a Pesquisa no país remam contra a maré e mostram a cada dia que não há desenvolvimento econômico sem a 
contribuição delas. Um dos momentos mais recentes no qual isso foi empiricamente provado foi na pandemia da Covid-19, quando a neces-
sidade de desenvolver imunizantes para conter o avanço da doença foi mais do que necessária – era urgente. E em poucos meses, o número 
de mortes foi controlado com a chegada das vacinas.

Para Daniel Minozzi, CMO da Nanox Tecnologia, o setor está sendo desfavorecido pela limitação de incentivos, mesmo assim as empre-
sas e pesquisadores seguem se dedicando ao máximo para fazer com que a ciência siga melhorando a vida das pessoas.

“A Pesquisa Científica é fundamental para que o Brasil siga crescendo e aprimorando. Mesmo com a situação limitante  de incentivo finan-
ceiro e político, têm saído grandes inovações das mãos dos pesquisadores de várias empresas e faculdades e isso poderia ser maior”, afirma.

Um dos exemplos desse fato saiu de dentro da própria Nanox. Enquanto a indústria farmacêutica buscava desenvolver as vacinas a toque 
de caixa, os pesquisadores da empresa de tecnologia em paralelo foram em busca de alternativas para atuar, junto com os imunizantes, a 
combater a contaminação.

A Nanox descobriu, por meio do trabalho de seus pesquisadores e em conjunto com a Universidades Brasileira e Internacional, que as 
micropartículas de prata produzidas pela empresa também tinham uma função anti-Covid por meio de contato, inativando o vírus em menos 
de um minuto, dependendo da superfície. A partir daí surgiram produtos que ajudaram a minimizar a contaminação, como embalagens de 
plástico filme anti-Covid e o desenvolvimento de tecidos que dificultam o contato.

“Por meio dessas embalagens, alimentos foram protegidos da contaminação nas gôndolas dos supermercados e produtos de uso comum 
podem propagar menos os vírus e trazer mais segurança para o seu consumo”, aponta Minozzi. Em relação aos tecidos, a tecnologia foi usada 
como matéria-prima para a produção de máscaras de proteção, roupas de mesa e banho, uniformes para profissionais de Saúde e que têm 
contato com o público.

Outro grande exemplo de Ciência brasileira é a construção do único radiotelescópio no Brasil, intitulado Projeto Bingo, que fará o mapea-
mento na parte escura do universo. Construído no interior da Paraíba,  conta com pesquisadores do Brasil, China, África do Sul, Reino Unido, 
Coréia do Sul, Portugal e França.

‘É necessário aprimorar tudo isso, investindo em Ciências e Educação, para que possamos ter esperança em um país melhor no futuro. 
Por isso, o brasileiro que agora vê, ainda mais claramente em seu dia a dia, o potencial da ciência, deve cobrar propostas, investimentos e a 
valorização da pesquisa em inovação e tecnologia.’

No Dia da Ciência, de acordo com o físico Élcio Abdalla, coordenador do Projeto Bingo, é preciso promover uma reflexão sobre a impor-
tância da implementação de políticas que valorizem pesquisadores, como mestres e doutores, para que o país possa avançar mais rapidamen-
te. “Ainda temos muito a caminhar, mas a ciência segue persistente”, conclui.
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Pesquisador Renato Alves 
explica que pessoas 
acostumadas a uma 
verdadeira enxurrada 
de estímulos, por conta 
do celular, desenvolvem 
cérebros mais preguiçosos. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Celular pode afetar o desempenho 
da memória e levar pessoas a 
perderem interesse pelos estudos
Pesquisador Renato Alves explica que pessoas acostumadas a 
uma verdadeira enxurrada de estímulos, por conta do celular, 
desenvolvem cérebros mais preguiçosos

CAROLINA LARA – ASCOM (CAROLINA LARA COMUNICAÇÃO)
carolina@carolinalara.com.br

O celular que fa-
cilita a vida em 
diversos aspec-

tos, como fazer chamadas, 
enviar mensagens, usar 
o GPS, compras, transa-
ções bancárias, entre ou-
tras ações, necessita que 
a sua utilização seja feita 

com inteligência, para não 
afetar negativamente algu-
mas funções necessárias do 
cérebro. O uso excessivo 
pode ser nocivo, inclusive 
para os estudos.

Renato Alves, escritor, 
pesquisador, palestrante 
internacional e o primeiro 

a receber o título de Melhor 
Memória do Brasil, mostra 
que a neurociência coletou 
dados importantes e que 
chamam atenção para esses 
danos. E os exemplos apa-
recem em costumes apa-
rentemente inofensivos. “A 
calculadora do celular, por 

exemplo, é uma aliada para 
confirmar os resultados de 
uma conta complexa do 
trabalho ou da faculdade, 
mas a partir do momento 
em que ela começa a subs-
tituir a capacidade lógico-
-matemática, isso se torna 
um problema”, alerta.

O motivo, segundo o es-
pecialista, é que quanto 
mais se usa a calculadora, 
mais lento o cérebro fica. 
“E quando as pessoas pre-
cisam fazer uma conta e 
não tiverem nenhuma cal-
culadora por perto, o cére-
bro vai demorar mais para 
raciocinar”, revela.

Renato explica que, nes-
se mesmo contexto, a me-
morização pode ser afeta-
da. “Até poucos anos atrás 
era preciso estimular a pró-
pria memória para encon-
trar um número de telefone 
e conseguir ligar para al-
guém. Agora, isso aconte-
ce com um único clique, ou 
dando um comando de voz. 
Ou seja, estamos perdendo 
a habilidade de guardar nú-
meros na memória”, cons-
tata.

O pesquisador mostra, 
ainda, que o celular se tor-
nou um “sequestrador de 
atenção”. “Quantas vezes 
alguém estava fazendo algo 
importante e bastou chegar 
uma notificação para per-
der o foco e começar a va-
gar sem rumo pelas redes 
sociais? Esses alertas que 
chegam de forma constante 
no celular funcionam como 
um gatilho neurológico”, 
adverte.
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Renato Alves foi o primeiro 
brasileiro a receber, por 
meio de homologação 
oficial, o título de Melhor 
Memória do Brasil. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).O problema, segundo Renato, é que esse ga-
tilho não tem hora para disparar. “E cada vez 
que chegar uma notificação ou uma mensagem, 
o usuário vai receber uma descarga de  hormô-
nios como o cortisol, quando reconhece que o 
conteúdo da mensagem é algo estressante ou de 
dopamina, quando o assunto for causa de prazer 
e bem-estar”.

A dopamina, assim como o efeito das drogas 
no cérebro, provoca uma vontade maior de utili-
zar o celular, funcionando como um verdadeiro 
estímulo. “Ou seja, antes, 15 minutos no celular 
eram suficientes para provocar satisfação e ago-
ra são necessárias horas para conseguir atingir 
essa sensação”, analisa.

Circular pela casa com o celular nas mãos, 
checando-o todo o tempo, provoca uma perda 
de 40% do tempo produtivo do cérebro. Há, 
também o risco de entrar em estado de preguiça 
mental. “Alguns pesquisadores descobriram que 
pessoas acostumadas com essa enxurrada de es-
tímulos por conta do celular desenvolvem cérebros mais preguiçosos”.

Outro dado que também chama a atenção são os danos do celular em cérebros que ainda estão em formação, ou seja, de 
crianças e adolescentes, que precisam receber estímulos do ambiente, ter contato com a natureza e com experiências diferentes. 
“Porém, ao interagir muito com o celular, esse contato fica prejudicado e a criança pode sofrer dificuldades na linguagem, em 
lidar com as próprias emoções e com outras pessoas”, alerta.

E o que fazer para evitar esses efeitos negativos? “Na verdade, a resposta é bem simples: assumir o controle, ou seja, equi-
librar a vida com o uso da tecnologia. Uma forma de atingir esse objetivo é deletar os aplicativos que drenam a sua energia e 
também restringir o uso do celular em momentos em que a atenção é crucial, como, por exemplo, durante os estudos. Para fazer 
isso, é possível colocar o celular em outro cômodo ou desligá-lo enquanto estiver lendo ou estudando”, recomenda.
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Encontro do Ministério Público discute 
loteamentos irregulares e clandestinos com 
representantes de Poções e Vitória da Conquista

ASCOM – MP/BA
https://www.mpba.mp.br/

(FOTO: ASCOM/MP BA)

A Promotoria de Justiça Regional de Meio 
Ambiente, com sede em Vitória da Con-
quista, promoveu na quarta-feira, dia 7, en-

contro com representantes do município e de Poções 
para tratar de chacreamentos e loteamentos irregula-
res e clandestinos. No evento, o Promotor de Justi-
ça de Poções Ruano Leite orientou os participantes 
sobre diferenças entre gleba, loteamento e parcela-
mento e enfatizou a vigência e os efeitos da Lei de 
Parcelamento de Solo Urbano. O Promotor também 
destacou a impossibilidade legal de loteamentos na 
zona rural e os custos assumidos por um município 
quando tolera e não fiscaliza essas expansões indevi-
das, que também implicam comprometimento de um 
projeto de cidade ideal, com mobilidade, iluminação 
pública, saneamento básico, lazer, educação, áreas 
verdes e institucionais e outros serviços públicos.

Estiveram presentes, no encontro, os Promotores de 
Justiça Ruano Leite, da 3ª Promotoria de Justiça de 
Poções, e Karina Gomes Cherubini, da Promotoria de 
Justiça Regional Ambiental, com sede em Vitória da 
Conquista, a Procuradora-geral do município de Po-
ções, Aline Curvelo da Silva, o engenheiro civil do 
município, Diego Oliveira Silva e o Procurador da Se-
cretaria Municipal de Gestão e Inovação de Vitória da 
Conquista, Leandro Almeida Aguiar.

(FOTO: ASCOM/MP BA)
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(FOTO: JOSIVAN VIEIRA – ASCOM/PMC)

Caculé obtém nota acima da 
média nacional no Índice de 
Oportunidades da Educação

BRENDA RIOS
redacao@jornaldosuodeste.com

Caculé é destaque na 
região apresentan-
do uma crescente 

no desempenho do Índice de 
Oportunidades da Educação 
Brasileira - Ioeb. O estudo de 
2019 trouxe a nota 5,3, mui-
to acima da média nacional 
(4,9). Um salto expressivo em 
relação aos números apresen-

tados no ano de 2019, onde o 
município chegou a 4,8%.

O Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira iden-
tifica quanto cada município 
ou Estado contribui para o su-
cesso educacional dos indiví-
duos onde vivem, oferecendo 
dados sobre a qualidade da 
Educação – do Ensino Infantil 

ao Ensino Médio – em todas 
as redes educacionais, para 
crianças e jovens em suas ci-
dades. 

O Índice é formado pela 
relação entre os insumos edu-
cacionais (escolaridade dos 
professores, número de ho-
ras-aula por dia, experiência 
dos diretores e taxa de atendi-

mento na Educação Infantil) e 
resultados educacionais (Ideb 
- Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica dos Anos 
Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental e taxa líquida de 
matrícula do Ensino Médio); 
além da escolaridade dos pais. 

O estudo é realizado pela 
Comunidade Educativa Cedac 
– Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público 
(Oscip) – que atua desde 1997 
pela melhoria das condições 
de aprendizagem nas redes 
públicas, em parceria da Me-
tas Sociais e Conhecimento 
Social.

Para o secretário municipal 
de Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Professor Adailton 
Silva Cotrim, o resultado do 
Índice de Oportunidades da 
Educação Brasileira (Ioeb) si-
naliza o acerto das  ações que 
estão sendo desenvolvidas na 
área da Educação na gestão 
do prefeito Pedro – Pedrão – 
Dias da Silva (PSB), que tem 
conseguido avançar em pau-
tas administrativas – revitali-
zação e ampliação de prédios 
escolares, capacitação e valo-
rização dos profissionais da 
Educação e pedagógicas.

O prefeito Pedro – Pedrão 
– Dias da Silva (PSB), come-
morou os resultados que têm 
sido obtidos pelo município 
em diversas áreas e, especifi-
camente na Educação Públi-
ca, apontando que os núme-
ros refletem o trabalho que 
tem sido desenvolvido pelo 
Governo Municipal, não so-
mente na infraestrutura física 
das Escolas Municipais, mas 
também nos investimentos 
na qualificação e valorização 
dos professores.
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Dezessete alunos de Bom Jesus 
da Lapa recebem premiação da 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Bom Jesus da Lapa esteve representada na cerimônia regional de premiação da 16ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (Obmep), realizada no Teatro Municipal João Gumes, em Caetité, na tarde 
do último dia 6. Participaram do ato de entrega das premiações [Certificados e Medalhas de Ouro, Prata e 

Bronze, além de Menções Honrosas], 408 estudantes, 17 professores, 10 Escolas Públicas e uma Secretaria Municipal 
de Educação de 39 municípios da macrorregião de Caetité. 

De Bom Jesus da Lapa foram premiados os seguintes estudantes: Ângelo Santos Sales (Escola Municipal Izidório 
Batista da Silva), Caio Luan S. Pereira (Escola Municipal Professor Josino Pereira Dias), Cauã Victor de S. C. La-
ranjeira ()Escola Municipal Balão Mágico), Eduarda O. de Almeida (Escola Municipal Paulo Freire), Elis Regina P. 
de Souza (Escola Municipal Wilson Lins), Ermanuele S. Nogueira (Escola Municipal Paulo Freire), Gabriel S. Silva 
(Escola Municipal Francisco José da Costa), Hanri S. Silva (Escola Municipalizada São José), Isadora da S. Alves 
(Escola Municipal Balão Mágico), João Victor da S. Ferreira (Escola Municipal Prof.ª Claudemira R. de Souza), 
Lara S. de Oliveira (Escola Municipal Balão Mágico), Letícia B. Santos (Escola Municipal Francisco José da Costa), 
Raiane Vitória L. Menezes (Escola Municipal Paulo Freire), Rute Samara da S. Santana (Escola Municipal Wilson 
Lins), Samira R. dos Santos (Núcleo Educacional Batalha), Sarah Kayllany B. de Souza (Escola Municipal São José) 
e Yasmim Pereira Barbosa (Escola Municipal Paulo Freire).

(FOTO: ASCOM/PMBJL)
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SAIBA+
Criada em 2005 para estimular o estudo da Matemática e identificar talentos na área, a Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas – Obmep - é um a iniciativa nacional direcionada às Escolas Públicas, realizada 
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Unidade de Ensino e Pesquisa qualificada como Organiza-
ção Social, vinculada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, com o apoio da Socie-
dade Brasileira de Matemática – SBM. O Projeto é financiado com recursos da União, através dos Ministérios da 
Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Obmep – tem por objetivo estimular e promo-
ver o estudo da Matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, possibilitando que um 
maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e 
incentivar seu ingresso em Universidades, nas áreas Científicas e Tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos 
professores das Escolas Públicas, contribuindo para a sua valorização profissional; contribuir para a integração 
das Escolas brasileiras com as Universidades Públicas, os Institutos de Pesquisa e com as sociedades científicas, 
e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Obmep – tem como público-alvo, alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio.
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Especialista dá dicas para 
ter sucesso nas vendas e 
fidelizar seus clientes

GIOVANA MACEDO – ASCOM (AGÊNCIA NoAr)
giovana@agencianoar.com.br

Um estudo do Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Mercado de Consu-
mo (Ibevar), mostrou que as vendas do 

Varejo Restrito – referente ao comércio de bens 
não-duráveis e semiduráveis – devem superar 
0,32% o resultado de maio, enquanto o Varejo 
Ampliado – além das duas categorias menciona-
das, engloba também o comércio de bens duráveis 

(como veículos e materiais de construção, por 
exemplo) – deve registrar alta de 0,47% no mes-
mo período. 

O crescimento nas vendas requer mais do que 
um estoque repleto de mercadorias, é necessário 
que os varejistas estejam preparados para oferecer 
uma boa experiência a seus clientes, em especial 
em datas com grande concentração de pessoas.

Anderson Locatelli, 
fundador e CEO da 
Sled. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO.)“Além de ser um mo-
mento de grandes oportu-
nidades de venda, ocasi-
ões de grande movimento 
também devem ser apro-
veitadas para boas práticas 
de relacionamento com os 
clientes, como campanhas 
de engajamento e ações de 
fidelização”, comenta An-
derson Locatelli, CEO da 
Sled, fintech que conecta 
de forma pioneira o merca-
do varejista com serviços 
financeiros.

Para ajudar varejistas, 
Locatelli aponta dicas de 
como se preparar para ter 
sucesso e reter os consu-
midores. Confira:

Ofereça promoções atrativas: Pode ser uma 
dica óbvia, mas é essencial para que o comércio 
tenha sucesso nas datas importantes. “Escolha pro-
dutos que tenham giro no estoque ou que sejam 
tendência. E antes de precificá-los, veja como es-
tão os preços da concorrência, para garantir pro-
moções competitivas”, orienta o executivo.

 Ofereça conveniência digital: a pesquisa da 
AllinN aponta que somente 3% das pessoas que 
compraram durante o Dia do Consumidor em 2021 
haviam comprado na mesma loja na edição ante-
rior, por exemplo. Ou seja, a retenção de clientes 
ainda é um desafio para os varejistas. Bons preços 

são atrativos, porém invista também em diversida-
de na forma de pagamento, entregas ágeis (no caso 
de e-commerce e delivery) e menor tempo de fila 
nos caixas.

“As filas desgastam a relação do varejo físico 
com o público e um dos motivos que provocam essa 
situação é a ausência de troco nos caixas. Pensando 
nisso, a Sled traz ao mercado uma solução pioneira 
de troco digital, em que o consumidor recebe o va-
lor diretamente em seu CPF, sem precisar ter conta 
bancária, podendo usar a quantia por meio da car-
teira digital, disponível no app Troco Simples ou 
na Wallet do varejista”, comenta Locatelli.
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Diversidade no meio de pagamento: os meios 
de pagamentos são tão importantes quanto os pro-
dutos e serviços oferecidos. Segundo estudo divul-
gado pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), nas lojas físicas, os cartões de 
débito (32%) e crédito (30%) ainda são os meios 

mais utilizados. “Contudo, os usuários esperam que 
as empresas acompanhem a evolução dos meios de 
pagamento e ofereçam diferentes formas de pagar, 
atendendo diferentes necessidades, o que facilita a 
tomada de decisão na hora das compras”, finaliza 
o CEO.
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Prefeito de Brumado acusa o governador 
do Estado de ligações com o narcotráfico e 
poderá responder na Justiça Cível e Criminal

DA REDAÇÃO 
redacao@jornaldosudoeste.com

Rui Costa anunciou já ter ingressado com Ações Indenizatória e 
Criminal contra o gestor, que segundo o governador, tem sido agressivo 
por ter tido negado um suposto pedido de favorecimento na Licitação 
da concessão dos serviços de água e esgoto de Brumado

Utilizando a estrutura pública para realização de mais 
um “live” – espaço que ocupa nas noites de quartas-
-feiras para tecer loas à sua gestão, afagar os agen-

tes públicos que se curvam às suas vontades e atacar, não ra-
ras vezes, de forma irrefletida seus adversários políticos – o 
prefeito de Brumado, engenheiro Eduardo Lima Vasconcelos 
(Sem Partido), com o pretexto de responder afirmações feitas 
pelo deputado estadual João Vitor de castro Lino Bonfim (PV), 
que criticou o gestor por insistir em não formalizar a renovação 
com a Empresa Baiana de Água e Esgoto (Embasa), autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e de 
Saneamento da Bahia, do contrato de concessão dos serviços 
públicos de água e esgoto, que possibilitaria, segundo tem sido 
recorrentemente reforçado pelo Governo do Estado, investi-
mentos superiores a R$ 55 milhões de reais na implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade, e aproveitou para 
condenar – como as pessoas minimamente responsáveis o fize-
ram, em razão da gravidade das acusações feitas sem provas – os 
ataques grosseiros feitos pelo gestor, que no auge do descontrole 
verbal, chamou o chefe do Executivo Estadual de “apoiador do 
narcotráfico”, confirmando uma tese defendida por Psicólogos e 
Psiquiatras, que a estupidez está sempre na primeira fila para ser 
vista e “admirada”, enquanto a inteligência, que é filha da sensa-
tez, prefere, dependendo da situação, o silêncio, fez declarações 
que resvalaram na leviandade e pouco confiáveis, atribuindo 
um prestígio político que teria já em 2002 e que assegurou a 
reeleição do então deputado estadual João Evilásio Vasconcelos 
Bonfim, para voltar a acusar o governador do Estado de ligações 
com o narcotráfico e destilar sua sanha contra a Empresa Baiana 
de Água e Esgoto (Embasa).

O prefeito de Brumado, em uma live, classificou o governador Rui Costa (PT) como “... governador do 
Delivery de Drogas, do narcotráfico...”. 

(FOTO: REPRODUÇÃO). 
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O desequilíbrio verbal do prefeito, que resvalou na fan-
farronice, inicialmente buscou desqualificar e desconstruir a 
imagem do deputado Vitor Bonfim e de seu pai, ex-deputado 
estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 
João Evilásio Vasconcelos Bonfim – por “mera coincidência”, 
seu primo. Depois de tecer comentários depreciativos ao ex-
-deputado e afirmar ter sido responsável pela sua reeleição em 
2002 e, depois, junto com o grupo político que passou a seguir 
sua orientação, em 2006, Eduardo Vasconcelos passou a atacar 
o atual deputado estadual João Vitor de Castro Lino Bonfim 
(PV) e, por tabela, o governador do Estado, Rui Costa dos San-
tos, ao afirmar, textualmente, que o parlamentar seria moleque 
de recado daquele “governador que recomenda os jovens a fa-
zer Delivery, distribuindo drogas, todo mundo sabe quem é! 
...”. Não satisfeito, O prefeito voltou a afirmar que o deputado 
João Vitor de Castro Lino Bonfim teria vindo a Brumado para 
“... trazer recadinho do governador do Delivery de Drogas, do 
narcotráfico...”.

Ainda em tom raivoso e reafirmando seu posicionamento 
em relação à concessão dos serviços públicos de água e es-
goto de Brumado, que apontou é uma atribuição exclusiva 
do município, citando a Lei Federal nº 14.026/2020 – Lei do 

Marco Regulatório do Saneamento Básico, Eduardo Lima 
Vasconcelos (Sem Partido) disse travar “uma guerra santa” 
em nome dos interesses do “povo de Brumado”, sinalizan-
do sua disposição de não renovar o contrato de concessão 
com a autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado 
de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, transferindo a 
responsabilidade pela execução dos serviços públicos de 
coleta, tratamento e distribuição de água e de implantação 
do Sistema e posterior coleta e tratamento de esgotos, para 
a iniciativa privada. Ao referir-se ao Marco Regulatório do 
Saneamento Básico, que em sua opinião será a “redenção do 
Brasil em termos de Saneamento Básico”, o gestor aprovei-
tou para também para criticar os servidores públicos – que 
chamou de “a praga do funcionalismo público incompeten-
te” – apontando haver raras exceções, e para reclamar a de-
mora do Congresso Nacional – composto em sua maioria, 
conforme reforçou, por “bandidos”, novamente ressaltando 
haver exceções – “tem gente boa lá (no Congresso Nacio-
nal), mas posso conta-los nos dedos das mãos” – em aprovar 
a reforma administrativa.

Para ver a íntegra da live do prefeito acesse o link: https://www.
facebook.com/100005234296762/videos/1047758922515198

Outro lado
Em Matina, na manhã da quinta-feira (7), onde 

cumpriu agenda de trabalho, o governador Rui 
Costa dos Santos (PT), instado a comentar as de-
clarações do prefeito de Brumado, não apenas 
noticiou que teria ingressado com Ações Cíveis 
e Criminais na Justiça, como fez uma grave de-
núncia, ao pontuar que os ataques do prefeito, que 
extrapolam o campo da política, mesmo os que 

resvalam na descortesia, para violar os limites do 
direito à liberdade de expressão e atingem a hon-
ra das pessoas, estaria diretamente relacionados 
ao fato dele (governador ui Costa) ter se negado 
a concordar com a privatização dos serviços pú-
blicos de água e esgoto de Brumado e, mais ainda, 
com um suposto direcionamento do Processo de 
Licitação pretendido pelo gestor.

Sobre as declarações feitas por Eduardo 
Lima Vasconcelos (Sem Partido), relacionan-
do-o ao narcotráfico, Rui Costa disse que não 
pretende polemizar e que já adotou medidas na 
esfera judicial. “... Eu não quero fazer nenhum 
debate, eu evito fazer debate com pessoas des-
qualificadas. O valor da família, os valores re-
ligiosos, para mim são importantes. Minha mãe 
sempre me ensinou a não valorizar pessoas des-
qualificadas. Ela dizia: ‘Na sua vida, às vezes, 
quando você menos esperar, vai se surpreender 
com pessoas, que as vezes não demonstram du-
rante um tempo como elas são, mas em algum 
momento elas vão demonstrar quanto a alma é 
ruim, o quanto a alma é negativa’. Eu não res-
pondo, nem bato boca, com essas pessoas e não 
vou responder. A resposta que eu dou é através 
da Ação Judicial Criminal. Então eu já entrei 
com as Ações, mais de uma Ação inclusive, de 
uma Representação Criminal”.

Saindo da defensiva, o governador justificou 
que o prefeito teria tentado obter sua participa-

Em Matina, onde cumpriu 
agenda de trabalho, o 
governador Rui Costa disse 
que já teria ingressado 
na Justiça com Ações 
Criminais e Cíveis contra o 
prefeito de Brumado.
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ção no direcionamento do Processo Licitatório 
para concessão à iniciativa privada dos serviços 
públicos de água e esgoto de Brumado. “Eu só 
quero esclarecer que a irritação dele (Eduardo 
Lima Vasconcelos), é porque eu não concordei, 
e não concordaria, em fazer direcionamento de 
Licitação de Obras. Ele está querendo privati-
zar o serviço de água e esgoto (de Brumado) e 
levou no Gabinete do governador uma empresa 
interessada em participar da Licitação e me pe-
diu que eu concordasse com esse Processo de 
Licitação, concordasse com a privatização. Eu 
disse a ele que não concordo e que não concor-
daria”, pontuou Rui Costa.

Rui Costa reafirmou que o Governo do Estado 
ofereceu ao município de Brumado, as “melho-
res condições para fazer 100% do esgotamento 
sanitário de Brumado em 5 anos”, acrescentan-
do que o Governo do Estado, através da Em-
presa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), 
disponibilizou R$ 150 milhões pra fazer 100% 
do esgotamento em no máximo cinco anos, para 
levar agua para diversas localidades, inclusive 
aumentar a cota da Barragem (do Rio das Con-
tas, no Distrito de Cristalândia), mas a resposta 
dele (Eduardo Vasconcelos) foi que não acei-
tava, porque ele “não gosta da Embasa e quer 
privatizar (a concessão)”.

O governador fez, ainda, uma gravíssima de-
núncia, que atendeu a um pedido de audiência 
do prefeito, que acabou interrompida no meio, 
porque Eduardo Vasconcelos estaria acompa-
nhado não de um Assessor, mas do representan-
te “da empresa que iria participar da Licitação 
que estava fazendo ou que iria fazer”, sugerindo, 
nas entrelinhas, que essa empresa, naturalmente 
seria beneficiada no Processo. E concluiu, “des-
de então, o prefeito (Eduardo Lima Vasconce-
los) vem fazendo ataques de baixo nível. E eu 
não vou responder a ele no nível dele, eu vou 
apenas ingressar, a cada vídeo, a cada pronun-
ciamento que ele fizer, com uma Ação Judicial. 
Tantos (vídeos ou pronunciamentos) vou fazer 
uma Ação Judicial, Ação Indenizatória e Ação 
Criminal, para que responda pelas suas declara-
ções. Não vou ficar batendo boca com ele. Meu 
nível educacional e meu nível moral, graças a 
Deus, que minha mãe me ensinou, não é o mes-
mo que o dele”, arrematou.

A reportagem do JS, tentou, sem sucesso, 
contato com o ex-deputado estadual e atual 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, 
João Evilásio Vasconcelos Bonfim, através dos 
telefones móveis celulares (71) 99925-**00 e 
(71) 99675-**16. O conselheiro do TCE não 
atendeu e não retornou as ligações.
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ARTIGO

Apesar da tecnologia 

ser a ponta da lança 

do conceito advocacia 

4.0, a verdade é que o

processo de 

transformação 

também precisa 

ocorrer na 

mentalidade geral do 

mercado.

POR MATHEUS BOMBIG

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.

OS BENEFÍCIOS DA ADVOCACIA 4.0

Nos últimos anos, o ambiente corporativo e o próprio mercado como um todo vêm passando 
por mudanças drásticas. Hoje, as empresas que inovam nos seus respectivos setores inves-
tem em ferramentas tecnológicas que impactam diretamente o dia a dia dos colaboradores. 

O panorama em questão não é diferente na área jurídica. Atualmente, escritórios e departamentos 
jurídicos têm a tecnologia como uma verdadeira aliada para agilizar processos operacionais cotidia-
nos. No setor, essa linha de atuação é denominada de advocacia 4.0.
Apesar de alguns profissionais já aderirem o conceito de advocacia 4.0, eles ainda são uma pequena 
parcela se levarmos em consideração que hoje o Brasil conta com pouco mais de 1,2 milhão de ad-
vogados, segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao longo da história humana, 
tarefas operacionais passaram a ser executadas por máquinas e essa é uma tendência que também 
já chegou ao Direito. Portanto, os profissionais que enxergarem as ferramentas tecnológicas como 
uma forma de acelerar tarefas, gerar menos custos e diminuir os riscos envolvidos pelas atividades 
repetitivas certamente sairão na frente da concorrência.
O primeiro passo para promover esta mudança de mentalidade é compreender que o funcionamento 
do setor jurídico tradicional, como aconteceu por anos, passará a ser cada vez menos eficiente. Des-
sa maneira, tanto profissionais quanto empresas devem focar na capacidade de aprendizado cons-
tante da nova era do segmento, missão na qual o uso de plataformas e sistemas modernos podem 
ajudar muito. 
Mas não é apenas isso. Apesar da tecnologia ser a ponta da lança do conceito advocacia 4.0, a ver-
dade é que o processo de transformação também precisa ocorrer na mentalidade geral do mercado. 
Nesse contexto, é vital o desenvolvimento do senso crítico das equipes, permitindo a liberdade de 
criar, acertar e errar. Sem dúvida, isso é uma iniciativa que a médio e longo prazo tem a tendência 
de trazer maior satisfação aos colaboradores, pois eles otimizam tarefas mecanizadas e passam a se 
desgastar menos com afazeres que, apesar de necessários, podem bloquear o seu verdadeiro poten-
cial. Sem essas travas, o aumento da produtividade ocorre naturalmente, porque os profissionais se 
organizam e se dividem da melhor maneira possível.
Esses aspectos de aprimoramento e agilização deveriam ser básicos no planejamento estratégico das 
bancas de advocacia, mas em grupos tradicionais ainda há o clássico pensamento ultrapassado de 
“à moda antiga é melhor”. É um conceito que não combina com os tempos atuais, afinal, sistemas 
e plataformas surgem a cada dia para melhorar a produtividade de escritórios e, consequentemente, 
diminuir o erro humano. 
Felizmente, por outro lado, também existe uma grande movimentação de algumas organizações - 
especialmente as legaltechs - em alterar o modus operandi do mercado. Esse, sem dúvida, é um pas-
so importante para que as ações inovadoras sejam de fato incorporadas com uma maior frequência 
no setor jurídico. Em um ambiente complexo e de muitas mudanças, quem investe na velocidade 
de testar e errar para poder inovar consegue se sobressair em relação aos concorrentes, além de se 
manter em uma posição de vanguarda.
Neste sentido, utilizar um modelo de gestão descentralizada pode ser uma alternativa interessante 
para as empresas do setor jurídico que almejam incorporar o conceito de advocacia 4.0. Com esse 
modelo a hierarquia é desconstruída, uma vez que a autonomia e responsabilidade são transferidas 
para quem está lidando com os problemas no dia a dia. Isso traz maior velocidade nas tomadas de 
decisão, que passam a não contar mais com todo o tempo, esforço e custo de seguirem uma burocra-
cia para serem aprovadas. Dessa forma, ainda, os colaboradores podem mirar um propósito e focar 
não apenas em suas funções profissionais, mas também em suas famílias, questões pessoais e de 
saúde, harmonizando todos os quesitos que fazem parte de sua vida.

Portanto, não há segredo para os escritórios e departamentos jurídicos que desejam fechar mais 
acordos, atuar preventivamente ou preparar teses e defesas ainda mais assertivas e personalizadas. 
A tecnologia promovida com o conceito da advocacia 4.0 tem o poder de abrir um caminho que já 
está mais do que na hora de ser cortado: o da burocracia. Aliada a uma gestão mais descentralizada, 
essa é a fórmula ideal para os tempos atuais.
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