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ARTIGO

Os pais 
devem estar 
atentos, 
abrir canais 
de diálogo 
e criar 
condições 
para se 
montar uma 
corrente de 
proteção
na 
comunidade.

POR MARCO ANTÔNIO SPINELLI

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.

Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e 

Psiquiatra.

PRECISAMOS FALAR SOBRE 
SUICÍDIO INFANTIL

Uma cliente querida me passou um áudio divulgado no grupo das mães do colégio de sua filha. Estavam 
todas apavoradas pela notícia do suicídio violento e dramático de uma criança de treze anos em um con-
ceituado colégio de São Paulo. Quando digo EM um colégio, estou sendo literal. A menina tirou a própria 

vida dentro do seu colégio. Sei poucos detalhes e não é o objetivo desse artigo revelá-los. A mensagem era de uma 
mãe terapeuta que mencionou o risco do efeito “contagioso” do suicídio em crianças e adolescentes, o que pode 
provocar o “Cluster Suicide”, ou Suicídios em Série. A mensagem estava indo muito bem, sobre a importância de 
não se dar excessiva ênfase no assunto para não traumatizar nem amplificar o impacto da história. Concordo. No 
final ela sugeriu que era melhor não falar sobre o assunto com as crianças, para não criar o efeito da contaminação. 
Discordo completamente. E explico.
 É bastante bem estabelecido que a Mídia e a Imprensa devem tratar esse tipo de notícia com muita delicadeza. Já 
é bem claro que um dos fatores de risco para suicídio, notadamente na puberdade/adolescência está diretamente 
relacionado ao suicídio de amigo, colega ou pessoa próxima. Há alguns anos tivemos em outro colégio de São 
Paulo a ocorrência desse fenômeno: dois adolescentes desse colégio tiraram a própria vida, em um curto espaço de 
tempo. Todo mundo deve, ou deveria, tocar nesse assunto com extremo cuidado. Todo mundo? Não, todo mundo 
não. Em tempos de Redes Sociais, as mortes são postadas e os detalhes expostos de maneira gráfica, atingindo 
crianças de idades cada vez mais precoces. O conselho da colega, portanto, é completamente improcedente. Se os 
pais não falam sobre esse assunto, muitas mensagens, comentários e fotos vão chegar aos computadores e celu-
lares de seus filhos, aumentando o risco de contaminação. Muita gente fica em estado de paralisia e tem medo de 
induzir o comportamento se o assunto for abordado. Na minha opinião, o assunto pode e deve ser abordado pelos 
pais. E os filhos, em vez de serem vistos como potenciais suicidas, podem ser convidados a ajudar e cuidar de 
colegas mais vulneráveis. E quem são os colegas mais vulneráveis? Os colegas que têm ou passaram por quadros 
depressivos, passaram por ou cometeram atos de violência, os que usam álcool e outras drogas precocemente. Há 
também os alunos isolados, que afastam quem deles se aproxima e alunos que estejam sofrendo qualquer tipo de 
bullying no ambiente escolar ou social a que pertencem.
  Os pais devem estar atentos, abrir canais de diálogo e criar condições para se montar uma corrente de proteção na 
comunidade. Em vez de projetar na criança o medo e a insegurança dos pais, o melhor caminho é empoderar as 
crianças com a informação e a “tarefa” de olhar pelo próximo e oferecer atenção e quem sabe, compaixão para ele.
 O Suicídio é a segunda causa de morte em crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Isso em um país que 
muitos jovens se ferem e morrem em assaltos, acidentes e diversas formas de violência. O Suicídio é uma praga 
silenciosa, subnotificada e oculta, que está se espalhando e criando novas vítimas. Não devemos mais olhar para 
isso com indiferença ou culpar a família das vítimas ou apontar o dedo para as escolas. Procurar por culpados é um 
jeito de esconder a sensação que todos participamos desse mundo que tem fragilizado e ignorado as dificuldades 
de travessia dessas crianças até a idade adulta.
 Uma das coisas mais chocantes da morte dessa menina em São Paulo foi o fato dela ser uma menina e ter usado 
um método violento. Como nos adultos, os meninos são mais efetivos e mais violentos em suas tentativas. As 
meninas tentam mais e conseguem menos. Isso também está mudando. As Redes Sociais têm aumentado o risco 
suicida entre as meninas. O Pós Pandemia também tem criado uma quase avalanche de transtornos ansiosos e 
estressores de readaptação ao mundo real de crianças que passaram dois anos em isolamento e imersão virtual.
 Estudos mostram que a sensação de exclusão ou agressão ativam áreas relacionadas com a dor nas crianças e 
adolescentes. A sensação de dor pode gerar o comportamento de skin cutting, ou de cortes na pele, numa tentativa 
paradoxal de inibir a dor da angústia com a dor física e as endorfinas que o corpo libera com os cortes. Devemos 
alertar e orientar as crianças e adolescentes sobre o Bullying, os comentários maldosos e essa moda de série 
americana de transformar a escola em um campo de batalhas entre grupelhos e disputas de popularidade. Está na 
hora de romper com o silêncio de deixar o bullying correr solto, porque “as crianças precisam resolver isso entre 
elas”, ou “não podemos invadir o espaço delas”. Adultos não devem irromper nas brigas das crianças nem devem 
invadir os segredos que todos tem nessa fase, sim, mas devem estar atentos sobre as dores que essa transição está 
causando e tentar proteger a todos: seus filhos e os seus colegas. Porque os números estão aumentando, e não 
podemos virar apenas números.
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SAÚDE/PESQUISA

Estudo desmistifica relação da Apneia 
com consumo de carnes
Resultado da pesquisa foi apresentado no principal congresso 
relacionado ao sono, realizado nos Estados Unidos

Professor Cláudio Donizete, da Zootecnia 
Unoeste, apresentou resultado de estudo 
em congresso nos EUA

(FOTO: CEDIDA)

MARIANA TAVARES – ASCOM/UNOESTE
marianatavares@unoeste.br

Ronco, cansaço e 
sensação de noite 
mal dormida são 

alguns dos sinais da Apneia. 
Trata-se de um distúrbio que 
afeta a respiração durante o 
sono, ocasionando até a pa-
rada completa da respiração 
por alguns segundos ou mi-
nutos. Um estudo científi-
co interinstitucional, com a 
participação da Universidade 
do Oeste Paulista (Unoeste), 
Escola Paulista de Medicina 

(Unifesp/EPM) e Associação 
Fundo de Incentivo à Pesqui-
sa (Afip), fez um levantamen-
to sobre o consumo geral per 
capita de carne nos principais 
países do mundo e a preva-
lência de Apneia Obstrutiva 
do Sono. O resultado desmis-
tifica a relação do distúrbio 
com esse alimento.

Conforme o Professor do 
curso de Zootecnia da Uno-
este Cláudio Donizete da Sil-
va Junior, que esteve envol-

vido na pesquisa, a análise 
foi realizada em 34 diferen-
tes países. Algumas teorias 
relacionavam esse distúrbio 
ao consumo de alimentos de 
origem animal. Porém, o pro-
fessor afirma que não foi en-
contrada correlação entre a 
prevalência estimada da Ap-
neia do Sono e o consumo de 
carnes suína, bovina, caprina 
e de frango. “Isso nos mostra 
que mesmo o alto consumo 
de carne não afeta em relação 

a esse Distúrbio de Sono tão 
importante e recorrente atual-
mente, desmistificando pro-
blemas de saúde relacionados 
à carne”.

O docente reforça a im-
portância da proteína animal 
para a saúde, inclusive o es-
tudo foi apresentado em um 
congresso voltado à área da 
Medicina, o maior e principal 
evento científico relacionado 
ao sono: o Sleep 2022. Rea-
lizado em junho, o congresso 
ocorreu em Charlotte NC, nos 
Estados Unidos. Na ocasião, 
o Professor Cláudio apresen-
tou os resultados. “Foram 
mais de 2 mil participantes, 
assistindo a palestras e cursos 
sobre Medicina e Neurolo-
gia do Sono, buscando atu-
alização de novos conceitos 
e abordagens terapêuticas”, 
ressalta.

Com a presença de pesqui-
sadores renomados do mundo 
todo, o Zootecnista e Profes-
sor da Unoeste frisa a satis-
fação em levar para um Con-
gresso Médico uma temática 
nutricional, que muitas vezes 
é debatida em conferências 
sobre o não consumo de carne. 
“Certamente é algo inovador 
para a área da produção ani-
mal, apontando a importân-
cia da proteína animal para o 
desenvolvimento humano. Eu 
participei com a apresentação 
oral do pôster e como ouvinte 
de diversos cursos e palestras. 
Fiquei muito lisonjeado em ter 
a oportunidade de mostrar um 
pouco mais da área animal em 
um Congresso voltado para a 
Medicina”, encerra.
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INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Poder Judiciário da Bahia institui a 
Semana Estadual da Infância e da 
Adolescência, de 11 a 15 de julho

ASCOM – TJ/BA
imprensa@tjba.jus.br

#pratodosverem #pracegover

(IMAGEM ILUSTRATIVA)

O Poder Judiciário da 
Bahia institui a Se-
mana Estadual da 

Infância e da Adolescência, 
para ser realizada no período 
de 11 a 15 de julho de 2022. 
Trata-se de uma concentração 
de esforços, pelas Varas com 
competência da Infância e Ju-
ventude, para a prolação de 
sentenças em processos em 
fase de conhecimento da In-
fância e Juventude Cível e de 
Apuração de Ato Infracional, 
bem como de atualização do 
Sistema Nacional de Adoção 
e Acolhimento (SNA/CNJ). 

A determinação está no 
Ato Normativo Conjunto nº 
12 [http://www5.tjba.jus.
br/portal/wp-content/uplo-
ads/2022/07/Semana-Esta-
dual-da-Infancia-e-da-Ado-
lescencia.pdf], publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico 
da sexta-feira (01). A força-ta-
refa será realizada por todos 
os magistrados e servidores 
das Unidades com competên-
cia jurisdicional na área de In-
fância e Juventude. 

O Ato Conjunto traz a re-
lação das medidas que de-
vem ser adotadas pelos Juí-

zes Titulares, Auxiliares ou 
Substitutos, com competência 
jurisdicional em matéria de 
Infância e Juventude, para a 
realização da Semana. Entre 
elas está providenciar a iden-
tificação do acervo, com uso 
de etiqueta sinalizadora, e o 
impulsionamento dos Proces-
sos da Meta 11/2022, para que 
fiquem aptos a serem julgados 
na Semana Estadual da Infân-
cia e da Adolescência. 

A Meta 11 do Conselho Na-
cional de Justiça indica a iden-
tificar e julgar até 31/12/2022, 
no 1º grau, 80%, e no 2º grau, 

95% dos processos, em fase 
de conhecimento, nas compe-
tências da Infância e Juven-
tude Cível, e de Apuração de 
Ato Infracional, distribuídos 
até 31/12/2020 nas respecti-
vas instâncias. 

Fica a critério do magistra-
do a suspensão excepcional 
do atendimento ao público e 
da fluência dos prazos proces-
suais na unidade judiciária, no 
período da Semana Estadual 
da Infância e da Adolescência, 
sem prejuízo das audiências já 
designadas e as atividades de 
caráter emergencial. 

O quantitativo dos proces-
sos pendentes e sentenciados 
na Semana deverá ser infor-
mado por cada unidade ju-
risdicional, por meio de for-
mulário disponível pelo link 
https://forms.office.com/r/
BnnCKaK7Mi . Também será 
preciso apresentar as eventu-
ais justificativas para a exis-
tência de processos de ado-
ção, de destituição do poder 
familiar e de habilitação de 
pretendentes à adoção há mais 
de doze meses. 

Assinam o ato o Desembar-
gador Presidente Nilson Soares 
Castelo Branco, o Corregedor 
Geral da Justiça, Desembar-
gador José Edivaldo Rocha 
Rotondano; o Corregedor das 
Comarcas do Interior, Desem-
bargador Jatahy Júnior; e o Co-
ordenador da Infância e Juven-
tude do PJBA, Desembargador 
Emílio Salomão Resedá. 
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Prefeitura firma acordo com o “Inss Digital” 
para facilitar o “atendimento da população 
de Igaporã”

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Os contribuintes do 
Instituto Nacio-
nal de Seguridade 

Social (Inss) de Igaporã não 
precisam mais agendar aten-
dimento, tampouco esperar 
nas filas ou até por dias e 
meses para ter que falar com 
um atendente e oficializar a 
solicitação de benefícios pre-
videnciários e encaminhar 
documentos para análise, 

isso porque a Prefeitura Mu-
nicipal de Igaporã, através da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social, em parceira 
com o Instituto Nacional de 
Seguridade Social, implantou 
no município o “Inss Digi-
tal”. A iniciativa tem por ob-
jetivo promover a celeridade, 
eficiência, economicidade, 
acessibilidade e qualidade no 
atendimento de serviços pres-
tados pelo Inss, na modalida-
de atendimento à distância.

O “Inss Digital” consiste 

na adoção de uma nova for-
ma de atendimento em que o 
cidadão tem acesso aos servi-
ços com rapidez e segurança. 
O novo modelo transforma a 
tramitação de processos em 
papel para o modo digital, 
tornando mais ágil a análise 
dos requerimentos, além de 
melhorar a interação entre os 
cidadãos e o Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social.

Para que o projeto fosse 
possível, a Prefeitura Muni-
cipal de Igaporã assinou um 

Acordo de Cooperação Téc-
nica e, agora, pode realizar 
Requerimentos de Serviços 
do Instituto Nacional de Se-
guridade Social, tais como: 
Aposentadoria por Idade, 
Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição, Pensão por 
Morte Previdenciária, Auxí-
lio Reclusão, Amparo Assis-
tencial ao Idoso e ao Defi-
ciente, Salário Maternidade e 
Certidão por Tempo de Con-
tribuição/Servidor Munici-
pal.

Treinados por técnicos do Instituto Nacional de Seguridade Social, 
servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social já estão 
prestando serviços à população igaporaense, através do Inss Digital.

(FOTO: ASCOM/PMI) 

Além disso, será realizada a preparação e instrução 
de Requerimentos para posterior análise do Inss, a quem 
incumbe reconhecer ou não o direito à percepção de be-
nefícios.

Segundo o prefeito Newton Francisco – Neto – Neves 
Cotrim (PT), a formatação da parceria com o Instituto 
Nacional de Seguridade Social tem por objetivo propor-
cionar mais comodidade à população igaporaense, que 
a partir da parceira, poderá fazer solicitações e ainda ter 
retorno de seu Requerimento de maneira eletrônica. 

O atendimento está sendo feito na sede da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social (Rua Paraná, 989 – 
Bairro Cidade Nova), com horários específicos para o 
Inss: às terças-feiras, das 14:00 às 17:00, e às sextas fei-
ras, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

 Para o atendimento, os funcionários do setor rece-
beram treinamento, ministrado por técnicos do Instituto 
Nacional de Seguridade Social, sobre os procedimentos 
e os trâmites dos Requerimentos, para prestar o melhor 
serviço ao público interessado.
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Diametralmente 

oposto, seria 

salutar que o 

governo criasse 

expressivas, 

concretas e 

amplas reduções -

em especial – aos 

impostos de renda 

dos honestos 

contribuintes.

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
Membro da Associação Bahiana de Imprensa.

NON OLET E NON CALOTE 

Vespasiano, imperador romano, respondendo a seu fi-
lho Tito acerca das cobranças de impostos nos mic-
tórios públicos, disse-lhe: o dinheiro que recebemos 

“non olet” ( não cheira).  
Caso um infrator, obtenha renda proveniente de uma ativi-
dade ilícita (ex. tráfico de drogas) será, portanto, declarado 
contribuinte e terá, naturalmente, que pagar aos cofres pú-
blicos . 
Tal teoria e aplicação vige no nosso ordenamento jurídico . 
O que se tributa - in casu - é o aumento da riqueza e não a 
atividade que além de ilícita (criminosa) . 
Não seria, portanto,  impessoal e  isonômico cobrar apenas  
do pagador que adquire bens lícitos e nada exigir daqueles 
que auferem  renda através da  venda de  produtos ilícitos.  
O dinheiro – repitamos - não cheira.  
Este princípio foi importado da Itália ao nosso Direito Fiscal 
e que, lamentavelmente, poucos conhecem. 
Ademais, é notório que alguns  “empresários criminosos” 
não paguem - mesmo assim - quaisquer tributos. 
Diametralmente oposto, seria salutar que o governo criasse 
expressivas, concretas e amplas reduções - em especial – aos 
impostos de renda dos honestos contribuintes. 
Em especial, aqueles que geram emprego e renda.  
Afinal, fomentaríamos o “non calote” e evitaríamos muitas 
inadimplências. 
Reflitamos, pois! 



08 Brumado, de 28 de junho a 04 de julho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalCOMPORTAMENTO

 www.jornaldosudoeste.com

(F
O

T
O

: D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
)

Estudantes e profissionais de RH 
conhecem e se encantam com o 
conceito de segurança psicológica

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

Em tempos onde uma empresa advertiu uma 
funcionária por usar o banheiro fora do ho-
rário de folga (mesmo em home-office), 

onde algumas empresas têm mecanismos para saber 
onde seu colaborador clicou ao conectar a internet, ou 
mesmo de cobranças excessivas e o crescimento do 
número de assédio moral no ambiente de trabalho, o 
tema segurança psicológica acabou ganhando desta-
que em um dos eventos mais importantes de Recursos 
Humanos no Brasil.

Dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
apontam que, somente em 2021, foram ajuizados, na 
Justiça do Trabalho, mais de 52 mil casos relacionados 
a assédio moral e mais de três mil relativos a assédio 
sexual em todo o país, provando que tais violências 
são numerosas no mundo do trabalho. O assédio mo-
ral no trabalho é um tipo de violência psicológica que 

se configura por meio de conduta abusiva, quando tra-
balhadores são expostos a situações constrangedoras 
e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade 
e nos seus direitos de personalidade.

Para o profissional em RH, Guilherme Milanez, o 
tema segurança psicológica era desconhecido, mas 
que acabou ganhando destaque ao conhecer o Institu-
to Internacional de Segurança do Trabalho.

"Confesso que não conhecia o termo, vejo que as 
empresas estão começando a se preocupar com a saú-
de mental de seus colaboradores e conhecer o IISP, 
saber como eles buscaram conhecimento para trazer 
isso para nossa realidade é algo muito positivo, prin-
cipalmente na questão da produtividade e ganho das 
empresas, afinal um colaborador feliz trabalha muito 
mais e melhor que alguém que não está bem", comen-
tou.
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Para a analista em RH e estudante de psicologia, 
Bruna de Souza, a segurança psicológica também 
era uma novidade, mesmo trabalhando na área e 
vivendo no meio acadêmico, o assunto ainda era 
desconhecido.

“Mesmo estudando e trabalhando na área, ainda 
não conhecia o conceito de segurança psicológica, 
e acredito que é muito importante para as empresas 
terem esse conhecimento, pois a área de RH tem 
tempo para olhar sobre essa perspectiva de uma for-

ma tão humana e direcionada como é a segurança 
psicológica, é muito importante para uma empre-
sa ter esse olhar, saber como está seu colaborador, 
como está o ambiente de trabalho, pois um traba-
lhador que não se sente bem, não se sente inserido, 
ele vai render bem menos, e isso não é bom para 
ele e nem para empresa. Conhecer o IISP foi muito 
importante para mim e quero levar esse conceito, 
esse conhecimento para o meu trabalho”, destacou 
a estudante.

Estudantes e profissionais de RH conhecem o conceito de segurança psicológica.

Mas afinal, o que é Segurança Psicológica? 
A definição de Segurança Psicológica foi cunhada pela Dra. Amy Edmonson, professora da Escola de Negócios de Harvard, 

especialista em cultura de grupos e acadêmica de liderança, formação de equipes e aprendizado organizacional. 
Segundo a pesquisadora, Segurança Psicológica é a crença compartilhada pelos membros de um time de que o time é, em si, 

um ambiente seguro para se tomar riscos interpessoais.
Em termos práticos, se você se sente seguro em um time, fica mais à vontade para fazer questionamentos, propor inovações, 

dar feedbacks e tomar atitudes assertivas, sem temer reações negativas de líderes e colaboradores. 
Uma das fundadoras do IISP, a psicóloga Veruska Galvão destacou que levar o conhecimento sobre segurança psicológica é 

antes de tudo a realização de um propósito, e conversar com profissionais e estudantes de RH, psicologia e outras áreas acaba 
sendo um feedback muito importante para o Instituto

"Tudo isso, ter essas conversas, levantar números, está sendo um retorno muito bom para gente, apesar de eu e a Patrícia 
termos muito tempo de mercado, o IISP está sem eu primeiro ano de existência, estamos enxergando uma demanda de mercado 
muito grande, é visível que as empresas necessitam desse modelo de trabalho que é segurança psicológica, as pessoas ficam com 
os olhos brilhando quando explicamos sobre o assunto", comentou Veruska.

Para que o tema chegue ao maior número de profissionais e organizações, o Instituto realiza a 1º Certificação Internacional de 
Facilitadores em Segurança Psicológica de Times [https://segurancapsicologica.com/spt/], projeto pioneiro no país, desenvol-
vido para ajudar líderes, coaches e consultores a facilitar a Segurança Psicológica em ambientes corporativos. Em apenas um 
ano o Instituto Internacional de Segurança Psicológica já formou mais de cem facilitadores.
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(FOTO: ASCOM/PMPMA - HTTP://PALMASDEMONTEALTO.BA.GOV.BR/)

Palmas de Monte Alto adere ao Programa 
Cidade Empreendedora

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Estimular um ambiente 
de negócios mais fa-
vorável ao desenvol-

vimento econômico, fomentar 
a inovação, trabalhar com um 
olhar estratégico para a constru-
ção de políticas públicas e prio-
ridades no que tange o conjunto 
de demandas da população, este 
é o objetivo do Programa Cida-
de Empreendedora, iniciativa do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas na 
Bahia (Sebrae/BA), que ganhou 
a adesão do município de Palmas 
de Monte Alto.

Com a adesão do município 
ao Programa, a expectativa é que 
a população, 50% dela vivendo 
na zona rural, participe de forma 
colaborativa em conjunto com o 
Governo Municipal e o Sebrae/
BA, para formatação e imple-
mentação de ações do Plano de 
Desenvolvimento Municipal, 

que deverá focar prioritariamente 
no fortalecimento da agricultura 
familiar, a ampliação da parti-
cipação dos empreendimentos 
locais nas compras públicas e a 
mudança da cultura do empreen-
dedorismo.

Segundo o Contador, Advoga-
do e Assessor da Prefeitura Mu-
nicipal de Palmas de Monte Alto, 
Pompilio Rodrigues Donato, a 
adesão ao Cidade Empreende-
dora vai permitir que Palmas de 
Monte Alto possa articular e for-
malizar ações voltada para pro-
moção de políticas públicas de 
desenvolvimento, proporcionado 
um ambiente favorável aos negó-
cios e ao fomento da economia. 
“A expectativa da Administração 
Municipal é o fortalecimento do 
comércio local, da agricultura 
familiar e a introdução da Edu-
cação Empreendedora, amplian-
do a participação das empresas 

locais nas compras públicas, fa-
zendo com que girem recursos 
no município. Com certeza o Se-
brae, com toda a sua bagagem, 
será importante para alcançarmos 
o resultado positivo que preten-
demos”, apontou o Assessor da 
Prefeitura Municipal, Pompílio 
Rodrigues Donato.

Para a Gerente Regional do 
Sebrae/BA em Vitória da Con-
quista, Jose Viana, apontou que 
a iniciativa engloba ações estra-
tégicas para gerar oportunidades 
de negócios, urbanos e rurais, 
criando um ambiente favorável 
para os empreendimentos locais 
e para atração de negócios que 
gerem renda e empregos, im-
pulsionando a economia local. 
“A expectativa é que, através do 
Programa Cidade Empreende-
dora, possamos potencializar al-
gumas das ações realizadas pela 
prefeitura, como as compras da 

agricultura familiar, além da im-
plementação de outras iniciati-
vas, como a desburocratização, 
facilitando a vida do empreende-
dor que investe ou quer investir 
na cidade, criando um ambiente 
melhor para o empreendedoris-
mo”, pontuou a gestora do Se-
brae/BA.

O Programa Cidade Empre-
endedora engloba ações estra-
tégicas para gerar oportunida-
des de negócios. Até dezembro 
de 2022 serão realizadas várias 
atividades nos eixos de atuação: 
Gestão Municipal, Lideranças, 
Desburocratização, Sala do Em-
preendedor, Compras Gover-
namentais, Empreendedorismo 
nas Escolas, Inclusão Produtiva, 
Marketing Territorial e Setores 
Econômicos, Cooperativismo e 
Crédito, Inovação e Sustentabi-
lidade.  

* COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
SEBRAE
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(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Com previsão de 30 mil mudas 
plantadas até julho, RHI Magnesita 
celebra balanço positivo de ações 
socioambientais em Brumado

THOBIAS ALMEIDA – ASCOM (REDE COMUNICAÇÃO)
thobias.almeida@redecomunicacao.com

Ao longo do primeiro semestre de 2022, empresa desenvolveu 
diversas ações de recuperação ambiental e conscientização junto a 
colaboradores e comunidade

A RHI Magnesita divulgou os resultados 
de ações socioambientais desenvolvidas 
em Brumado no primeiro semestre de 

2022. Dentre os principais números destacam-se 
o plantio de 10 mil mudas de árvores nativas em 
áreas de proteção, até junho, e a previsão de outras 
10 mil em julho pelo programa Muda com Mudas; 
plantio de cerca de 9 mil mudas a partir do Pla-
no de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
doação de mais de 4 mil mudas e de 3 mil unidades 

de papel-semente de flores da região para institui-
ções locais e comunidade; além do engajamento 
de cerca de 2 mil colaboradores nas atividades 
voltadas para a valorização do desenvolvimento 
sustentável.

Muitas das ações estão lincadas à Semana Mun-
dial do Meio Ambiente, período marcado também 
pela realização de palestras, trilhas ecológicas e 
pela participação ativa da comunidade nas inicia-
tivas socioambientais da companhia.
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Balanço De Ações Socioambientais da RHI Magnesita – 1º 
Semestre 2022
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•Plantio de 10 mil mudas em áreas de proteção entre maio e junho;
•Previsão de plantio de outras 10 mil mudas em julho;
•Plano de Recuperação de Áreas Degradadas com plantio de 9 mil mudas;
•Doação de 4.054 mudas a instituições de Brumado, tanto governamentais como da sociedade civil;
•342 participantes de palestras comunitárias;
•Distribuição de mudas a 1.878 colaboradores diretos e indiretos;
•Envolvimento de 200 colaboradores em atividades internas voltadas para proteção ambiental.
 
“A RHI Magnesita tem compromissos claros com o desenvolvimento sustentável que são acompanhados 

a partir de metas ambientais. Recuperar e proteger áreas verdes e de nascentes, executar o planejamento am-
biental da nossa operação em Brumado e ampliar a conscientização e o engajamento da comunidade são pro-
pósitos que têm gerado resultados animadores”, explica o Coordenador Ambiental da RHI Magnesita, Carlos 
Eduardo Rodrigues.

Todas essas ações geram reflexos positivos para Brumado e região, como no caso do plantio de árvores em 
áreas de proteção, principalmente em topos de morros e nascentes. A cobertura vegetal é fundamental para 
se evitar erosões, carreamento de sedimentos para cursos d’água e para a manutenção da recarga hídrica do 
território.

Além de ações diretas de plantio, conservação e conscientização, a companhia persegue objetivos como re-
dução de 15% das emissões de CO2 e aumento de 10% do uso de materiais recicláveis nas linhas de produção, 
bem como melhorias da eficiência energética, fortalecimento da diversidade e aumento da segurança, todas 
metas previstas para serem alcançadas até 2025.
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Um terço do material plástico consumido 
no país e que não é reutilizado acaba em 
rios e mares, diz estudo 

DANIELA CHIARETT – ASCOM
contato@tratamentodeagua.com.br

Resíduo Plástico. 

(FOTO: IMAGEM ILUSTRATIVA DO CANVA)

Cada brasileiro pode ser responsável por 
poluir o oceano com 16 quilos de plásti-
cos ao ano. O cálculo é do projeto Blue 

Keepers, ligado ao Pacto Global da ONU. Pelos 
cálculos do estudo feito pelo Instituto Oceanográfi-
co da Universidade de São Paulo são 3,44 milhões 
de toneladas de plástico que chegam ao ambiente 
no país. Isso é um terço de todo plástico consumi-
do no território nacional e que não é reciclado ou 
reutilizado e acaba poluindo rios e o mar. 

O cálculo global que se estima hoje é de 150 mi-
lhões de toneladas de plástico circulando no ocea-
no. Isso equivale a um caminhão de lixo cheio de 
plásticos sendo jogado no mar por minuto. O outro 
problema é que, com a ação das ondas, os plásticos 
grandes se tornam microplásticos, o que é ainda 
mais complicado de ser removido. Há muito plás-
tico já encontrado nos peixes. Em alguns anos, es-
timam os pesquisadores, haverá mais plástico do 
que peixes no mar. 

A meta do Blue Keepers é reduzir 30% do lixo 

plástico que vai para o mar no país até 2030. Os 
dez itens mais encontrados nas praias serão rede-
senhados ou entrarão na economia circular. A in-
tenção é ter cem cidades com soluções preventivas 
ao problema. 

O primeiro ponto, por agora, é diagnosticar o 
problema e depois entender o caminho que a po-
luição plástica faz até entrar no oceano. Chuvas, 
ventos, topografia, uso do solo e presença de rios 
e barragens são fatores que influenciam a proba-
bilidade do plástico chegar ao oceano, conforme a 
modelagem feita pelos pesquisadores. 

O estudo mostra que 67% dos resíduos plásticos 
com propensão para contaminar o ambiente estão 
nas bacias hidrográficas “com maior risco de en-
trada no oceano”, diz o texto. 

O trabalho foi divulgado em Lisboa, na Confe-
rência do Oceano da ONU, que aconteceu na últi-
ma semana de Junho. 

O trabalho classificou dez bacias hidrográficas 
de maior risco para poluir o mar, com grandes de-
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sembocaduras de rios. O rio da Prata é o primeiro, 
e a baía de Guanabara, o segundo. Seguem, na or-
dem, o Amazonas, o rio São Francisco e o Tocan-
tins. 

O maior desafio do estudo foi ter que lidar com 
a falta de dados.

“Um município interessado em diminuir sua ge-
ração de poluição por plásticos precisa saber onde 
estão as falhas para agir sobre o problema”, afirma 
o texto dos pesquisadores. 

“Todos os caminhos levam ao mar, inclusive o 
lixo proveniente das áreas mais distantes do terri-
tório brasileiro. Má gestão de resíduos, baixas ta-
xas de reciclagem e de reuso, consumo excessivo, 
moradias precárias sem saneamento e coleta de 
resíduos são causas territoriais e comportamentais 
da poluição crônica dos oceanos”, diz o texto. 

No mundo, 140 empresas aderiram a um mani-
festo para acabar com a poluição plástica. Na con-
ferência de Meio Ambiente em Nairóbi, em março, 
delegados de 175 países acertaram que é preciso 
criar um acordo internacional, em 2024, para aca-
bar com a poluição por plásticos. 

A pesquisa foi feita entre julho/21 e abril deste 
ano. Envolveu 12 pesquisadores coordenados por 
Alexander Turra, professor do Instituto Oceano-
gráfico e coordenador da cátedra Unesco pela sus-
tentabilidade do oceano. 

A intenção do projeto é identificar as fontes do 
plástico em dez cidades brasileiras e buscar solu-

ções entre os setores públicos e privados. O Rio de 
Janeiro será a primeira e ali as ações vão começar 
no segundo semestre. 

Os municípios que terão ações prioritárias para 
combater o problema nos próximos meses serão 
Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza e Natal, João 
Pessoa, Recife e Maceió, Aracaju, Salvador e Vitó-
ria, Grande Rio, São Paulo, Santos e Praia Grande 
e Porto Alegre. 

O Blue Keepers é uma iniciativa nacional que 
busca mobilizar recursos e inovação tecnológica 
no combate à poluição do plástico em bacias hi-
drográficas e oceanos, com o envolvimento de em-
presas, governos e sociedade civil.

“Estamos na década dos oceanos e o Brasil tem 
e deve ter cada vez mais protagonismo no tema. As 
empresas são parte do problema e devem ser parte 
da solução. Temos um longo caminho a seguir, mas 
o diagnóstico trazido pelo estudo conduzido pelo 
Blue Keepers e o Instituto Oceanográfico da USP 
mostra o que precisamos fazer imediatamente, que 
é criar soluções não somente em áreas costeiras do 
Brasil”, diz Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da 
ONU no Brasil, no texto enviado à imprensa. 

O Pacto Global da ONU reúne mais de 16 mil 
empresas em 164 países. A rede no Brasil é a ter-
ceira no mundo, com mais de 1.500 membros. 

FONTE: O VALOR

MATÉRIA PUBLICADA ORIGINALMENTE NO PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA - HTTPS://
TRATAMENTODEAGUA.COM.BR/
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Avançam as obras de 
pavimentação da BA-640, entre 
Bom Jesus da Serra e Mirante

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Transporte, Energia 
e Comunicação da Bahia, avança com as obras de pavimentação da BA-640, no trecho de 
33,3 quilômetros ligando as sedes dos municípios de Bom Jesus da Serra e Mirante. A execu-

ção do projeto vai exigir investimentos Superiores a R$ 33 milhões e a expectativa é que seja concluído 
até o próximo mês de novembro.

Com o cronograma sendo executado como previsto, no último dia 28 de junho, a BA-640 começou a 
receber os primeiros metros e “capa asfáltica”, primeira aplicação de pavimento para impermeabilizar 
o solo e evitar deslizamentos.

A execução dos serviços somente foi possível pela interferência dos deputados petistas Waldenor 
Alves Pereira Filho (federal) e José Raimundo Fontes (estadual), que por diversas oportunidades re-
forçaram junto ao governador Rui Costa dos Santos (PT) e o secretário de Estado de Infraestrutura 
de Transporte, Energia e Comunicação da Bahia, Marcus Benício Foltz Cavalcanti, a importância da 
pavimentação do trecho, que após concluída a obra vai diminuir em mais de 37% o tempo gasto no per-
curso [dos atuais 1h20 para 30 minutos], além de assegurar condições de segurança e trafegabilidade 
para motoristas e usuários.

Segundo os parlamentares, a pavimentação da BA-640, no trecho entre Bom Jesus da Serra e Miran-
te, também vai assegurar a promoção do desenvolvimento socioeconômico da microrregião, propor-
cionando rapidez no escoamento da produção, gerando empregos e a melhoria da qualidade de vida da 
população dos dois municípios e regional.

Os primeiros metros de 
“capa asfáltica” na BA-
640 (Bom Jesus da Serra/
Mirante) começaram a ser 
aplicados no último dia 28 
de junho.
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DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Governo do Estado publica Edital de 
Licitação para pavimentação da BA-026, 
no trecho entre Rio do Antônio e a BA-617

A BA-026, entre Rio do Antônio e a BA-617 (BR-030/Ibiassucê/Caculé), será pavimentado pelo Governo do Estado.

F oi publicado no Diário Oficial do Estado 
do último dia 23 de junho, o Edital de Li-
citação para escolher a empresa que ficará 

responsável pela pavimentação e implantação da 
Rodovia BA-026, entre a sede do município de Rio 
do Antônio à BA-617 (BR-030/Ibiassucê/Caculé). 
As obras serão executadas pela Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura de Transporte, Energia e Co-
municação da Bahia, por meio da Superintendên-
cia de Infraestrutura de Transporte da Bahia, com 
previsão de investimento por parte do Governo do 
Estado superior a R$ 22 milhões.

A intervenção atende a um antigo pleito da po-
pulação de Rio do Antônio e microrregião enca-
minhados ao Governo do Estado pelos deputados 
petistas José Raimundo Fontes (estadual) e Wal-
denor Alves Pereira Filho (federal). Os parlamen-
tares reforçam que a obra é mais um compromisso 

assumido e que está sendo resgatado pelo Governo 
do Estado.

O deputado José Raimundo Fontes agradeceu ao 
governador do Estado pelo atendimento de mais 
um pleito encaminhado juntamente com o deputa-
do federal Waldenor Alves Pereira Filho, em favor 
da população de Rio do Antônio e microrregião.

O trecho de 21,6 quilômetros receberá obras de 
terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de 
arte corrente (bueiros e sarjetas), obras comple-
mentares, sinalização e meio ambiente. Além de 
assegurar trafegabilidade e segurança para moto-
ristas e usuários, a pavimentação do trecho da BA-
617, vai facilitar os deslocamentos para o Sudoeste 
do Estado e o Norte de Minas Gerais, fomentando 
atividades econômicas, gerando empregos e a me-
lhoria da qualidade de vida da população da mi-
crorregião.

(FOTO: BLOG DESTAQUE BAHIA)
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Iniciadas as obras de 
pavimentação de vias 
públicas em Itambé

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

As obras de pavimentação asfáltica de doze vias públicas dos Bairros Centro, Jardim Vitória e Felipe Achy, que estão 
sendo executadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da Bahia, 
por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), foram iniciadas no último dia 28 de junho. 

As intervenções preveem que serão beneficiadas no total 13 quilômetros de vias públicas.

No Centro, serão asfaltadas as Ruas Castro Alves, Edvaldo Flores e Gaspar Dutra. No Bairro Jardim Vitória serão beneficia-
das seis vias públicas: Ruas Alfredo Pires, Dois de Julho, Bela Vista, Roberto Santos, Rogério Gusmão e 07. Já no Bairro Felipe 
Achy, serão contempladas com as intervenções as Ruas Domício Teixeira, Manoel Menezes e Ceará.

As obras vão exigir investimentos superiores a R$ 2,6 milhões, financiados com recursos próprios do Tesouro Estadual.

As obras de 
pavimentação de vias 
públicas de três Bairros 
de Itambé foram 
iniciadas no último dia 
28 de junho. 
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ascomcnn@gmail.com

Carinhanha moderniza 
iluminação das vias 
públicas na sede

Teve início na manhã desta segunda-feira, 4, a renovação da iluminação das vias públicas de Carinhanha. O 
investimento na ordem de R$ 1,8 milhão para troca da antiga para moderna iluminação de LED será feito 
com recursos próprios.

“Não estamos só fazendo o embelezamento da cidade, mas cuidando da segurança das pessoas que transitam du-
rante à noite. É uma iluminação moderna, mais clara e econômica, uma tecnologia bem melhor do que esta que está 
aí e que também vai gerar redução nas contas públicas do município”, comentou a prefeita de Carinhanha, Francisca 
Alves Ribeiro.

O secretário municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Marcus Marques, explicou que a retirada e insta-
lação dos novos equipamentos será feito de forma gradativa. “Vamos fazer o serviço na Avenida Santo Antônio toda, 
depois da Ponte [Guimarães Rosa] pegando a Rua 2 de Julho, e depois que estiver iluminada toda a Praça do Cais, 
passaremos ao Bairro São Francisco”, informou.

Marques salientou também que a zona rural também será beneficiada. “Faremos o reaproveitamento do material 
que retiraremos daqui da sede e aos poucos colocaremos na zona rural do município, reforçando a iluminação já exis-
tente”.

(FOTO: CRISTÓVÃO RODRIGUES)
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Governador inaugura e autoriza 
obras em Maetinga

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

O governador Rui Costa dos Santos cumpriu, na ma-
nhã desta segunda-feira (4), agenda de trabalho 
em Maetinga, onde inaugurou uma Arena Espor-

Areninha Esportiva de Maetinga. 

FOTO: MATEUS PEREIRA/GOVBA)

O governador entregou oficialmente a 
Arena Esportiva, que conta com Campo 
Society com gramado sintético, vestiários, 
alambrado, iluminação em LED. O equipa-
mento foi construído pela Secretaria de Es-
tado do Trabalho, Emprego, Renda e Espor-
te da Bahia, por meio da Superintendência 
dos Desportos do Estado da Bahia.

tiva e autorizou a execução de obras nas áreas da Educação, 
Saúde, Assistência Social, Abastecimento de Água, Urbani-
zação e Segurança Pública.
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Na área da Educação, o governador autorizou o início 
das obras de revitalização e ampliação do Colégio Esta-
dual Edvaldo  Flores. A Unidade que atende 351 alunos 
do Ensino Médio, vai ganhar mais cinco novas salas, au-
ditório, refeitório, campo de futebol society com pista 
de atletismo, vestiário e quadra poliesportiva coberta. As 
intervenções, que serão executadas pela Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Bahia, autarquia vincula-
da à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
da Bahia, vão exigir investimentos da ordem de R$ 6,7 
milhões.

Na área da Saúde Pública, Rui Costa autorizou a Se-
cretaria de Estado da Saúde da Bahia a construir uma 
Unidade Básica de Saúde e ceder equipamentos para a 
Sala de Emergência da Unidade de Pronto Atendimento 
Adonídio João Ribeiro.

Na Assistência Social, o governador autorizou a Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da Bahia 
a deflagrar o processo licitatório para construção do Cen-
tro de Referência em Assistência Social (Cras)

Na área da Segurança Hídrica, Rui Costa autorizou a 
abertura do processo licitatório para escolha da empresa 
que será responsável pela execução do projeto de constru-
ção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 
na localidade de Espinho, na zona rural do município. O 
governador autorizou, ainda, as obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água Anagé/Ca-
raíbas/Maetinga/Presidente Jânio Quadros, que incluem 
as localidades rurais de influência das cidades que serão 
beneficiadas. As duas intervenções [Sistema Simplifica-
do de Abastecimento de Água na localidade de Espinho 
e a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água Anagé/Caraíbas/Maetinga/Presidente Jânio Qua-
dros] vão exigir investimentos da ordem de R$ 97 mi-
lhões.

Também na área da Segurança Hídrica, o governa-
dor autorizou a construção de cinco barreiros, que vão 
atender às Comunidades de Fazenda Gameleira, Fazenda 
Lagoa Do Raimundo, Fazenda Capim, Fazenda Mundo 
Novo e Fazenda Serra, na zona rural. 

Com investimentos estimados em R$ 1,3 mil, o gover-
nador autorizou a abertura de processo licitatório para 
execução de obras de urbanização e melhorias no Parque 
localizado no entorno da Areninha Esportiva inaugura-
da, que vai ganhar pista de caminhada, parque infantil e 
nova iluminação. Além desses investimentos, o Governo 

do Estado também vai executar obras de pavimentação 
em diversas vias públicas da cidade. A Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Urbano da Bahia foi autoriza-
da a realizar o certame licitatório para execução das in-
tervenções.

Finalmente, na área da Segurança Pública, Rui Costa 
autorizou a abertura dos processos licitatórios para cons-
trução de uma Unidade Conjugada para a Delegacia Ter-
ritorial de Polícia Civil e o Pelotão da Polícia Militar.

(*) COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DA 
BAHIA

(FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
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Demanda por voos domésticos tem 
queda de 2,5% no Brasil em maio
A oferta de viagens teve alta de 6% em relação a maio de 2019

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

A demanda por voos domésticos teve 
queda de 2,5% em maio, na compa-
ração com o mesmo mês de 2019, 

aponta a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas, com base nos relatórios da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). O dado é 
medido em passageiros por quilômetro trans-
portados (RPK).

A oferta, por sua vez, teve alta de 6%. Ela 
é calculada em assentos por quilômetro ofe-
recidos (ASK). A taxa média de ocupação das 
aeronaves, portanto, ficou em 75,1%, o que 
representa um recuo de 6,6 pontos percentu-
ais em relação a maio de 2019. Foram trans-
portados 6,4 milhões de passageiros, 10% a 
menos do que o ano base de comparação.

No mercado internacional, a queda da de-

manda chegou a 31,1% na comparação com 
2019 e, na oferta, a redução foi 31,2%. O 
aproveitamento das aeronaves teve leve va-
riação positiva de 0,2 ponto percentual, fi-
cando em 85,7%. Foram transportados 1,2 
milhão de passageiros, 36,5% a menos.

Na comparação com abril, os resultados 
no mercado doméstico são positivos, com 
aumento de 3,4% na demanda e de 7,9% na 
oferta. Nos voos internacionais, houve cres-
cimento de 6,4% na demanda e de 3,5% na 
oferta.

Em relação ao transporte aéreo de carga 
e correio, foi registrada queda de 6,1% em 
maio na comparação com o mesmo mês de 
2019. Já na demanda internacional, essa ati-
vidade cresceu 24,7% no mesmo período.
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