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Com voto secreto de vereador oposicionista, 
Câmara Municipal de Brumado mantém veto 
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Secretaria Municipal de 
Educação realiza a Jornada 
Pedagógica 2022.2, em Igaporã

Conselho Municipal de Saúde denuncia falta de 
transparência na divulgação de dados sobre a 

Covid-19 em Guanambi
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ARTIGO

Registra-se, na 
oportunidade, 
que a reforma 
trabalhista 
diminui 
diversas e 
importantes 
conquistas dos
trabalhadores.

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.

FGTS : CADÊ VOCÊ? 
A constituição federal  elevou  os  direitos trabalhistas à época  desconhecidos e inaplicáveis- em 
especial- pela doutrina e jurisprudência pátria . 

Infelizmente, a recente reforma trabalhista promoveu diversos abortos aos direitos trabalhistas.  

O instituto do  FGTS é de suma importância e  foi criado em meados da  década de 60. 

Conseguiu, na época,  ferozmente, sepultar a estabilidade decenária que detinha o empregado. 

Possui natureza tríplice de salário diferido, obrigação compulsória e contribuição social . 

Explica-se. Trata-se de um direito decorrente de uma obrigação compulsória do empregador a ser 
depositado na CEF. Adquire o empregado o direito de saque quando ocorrer uma das condições 
previstas em lei para sua movimentação. 

Podemos exemplificar: dispensa sem justa causa, saque aniversário, doença grave, idade, casa pró-
pria, dentre outros.  

Sua prescrição, entretanto,  era trintenal, ou seja, o empregado poderia buscar os valores depositados 
- em juízo -  em até 30 anos . 

Ocorre que, foi violentamente, diminuída, em  benefício aos  empresários devedores!   

Cada vez mais, o FGTS é esfacelado. 
Mudanças que diminuam ou visem extinguir , com permissa venia,  são  prejudiciais  aos emprega-
dos. Promovem ações  contrárias  às  políticas de valorização trabalhista. 

Volta-se e macula, sobretudo, os ideários do estado social. 

Não devemos, neste diapasão, deixar no obscuro do esquecimento da  história, as lutas de classes 
no sentido de encurtar as distâncias e diferenças acentuadas na equação lógica  da “mais valia” em 
assuntos, naturalmente, condizentes com a equação: capital e trabalho. 

Produz, ainda, um retrocesso em premiar o empregador, reduzindo direitos outrora consagrados. 

Enfatiza-se, por oportuno, que não possuímos uma fiscalização rígida e eficaz quanto a falta dos 
recolhimentos do FGTS. 

O governo federal não tem mostrado preocupação com o calote de alguns empresários brasileiros. 

Registra-se, na oportunidade, que a reforma trabalhista diminui diversas e importantes conquistas 
dos trabalhadores.   

Ademais, muitos empregados - de fato - não possuem recolhimento algum. 

Cadê o FGTS? 

Como pode funcionar uma empresa de médio e grande porte na inércia em honrar com suas obriga-
ções.  Será que ela não teme as leis brasileiras?

“O trabalho poupa-nos de três grandes males: tédio, vício e necessidade” - Voltaire. 

Reflitamos, pois! 

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.
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EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação 
realiza a Jornada Pedagógica 
2022.2, em Igaporã

ASCOM/PMI
http://igapora.ba.gov.br/

A Prefeitura Municipal de Igaporã, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nos dias 7 e 8 últimos, a Jornada 
Pedagógica 2022.2, reunindo gestores e educadores da rede municipal de Ensino. 

Nesta segunda etapa da Jornada Pedagógica, idealizada durante as discussões realizadas no início do ano letivo, tendo por 
objetivo promover reflexões sobre o andamento dos trabalhos nas Escolas do município.

“Recebemos a sugestão oferecida pelos próprios docentes e resolvemos enfrentar o desafio de uma Jornada Pedagógica em 
duas etapas. Neste momento, as discussões são favorecidas pelas observações realizadas nos primeiros meses. Além disso, já 
temos o corpo docente formado e todos os alunos matriculados. As análises nos permitem reorientar os trabalhos no segundo 
semestre”, explicou Marcos André, secretário municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação promoveu as atividades com a colaboração dos próprios profissionais locais, para desen-
volver os estudos e debates, palestras e oficinas, durante a programação da Jornada.

“Priorizamos aproveitar a colaboração dos nossos professores, formadores e oficineiros, que já conhecem nossa realidade, as 
dificuldades dos alunos e cada detalhe do funcionamento da rede municipal. De outros municípios, contamos com a participação 
de três profissionais que trabalharam temáticas pedagógicas e motivacionais”, detalhou o secretário.

A Jornada Pedagógica 2022.2 foi realizada no Centro Educacional Professora Loíde Ledo Pondé. A abertura, no dia 7 de ju-
lho, contou com a presença de autoridades do município, educadores das redes estadual e municipal, além de representantes de 
Instituições de Ensino privadas.

FOTOS: ASCOM/PMI
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A primeira palestra foi ministrada pela professora Edésia Lisboa, após a solenidade de abertura dos trabalhos, abordando o 
tema “Estratégias Educacionais na Recomposição da Aprendizagem Desafios e Possibilidades”. No período da tarde, a Educa-
ção Inclusiva foi o tema da palestra ministrada por Isabel Diva, trabalhadora do Núcleo Territorial de Educação – NTE02 – de 
Bom Jesus da Lapa.

Os participantes da Jornada Pedagógica foram divididos em grupos para realização de Oficinas Temáticas, nos dois dias da 
Jornada Pedagógica, sob orientação de educadores das Escolas Municipais.

O último dia do evento foi marcado pela participação do professor Valney Silva, que realizou uma palestra motivacional de 
conteúdo musical.
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UniFG  Centro Universitário realiza 
entrega de jalecos para primeira turma 
do curso de Medicina do Campus Brumado

BRENDA RIOS
jornalisamo@jornaldosudoeste.com

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Jaleco é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) para profissionais da área da Saúde. Mas além disso, a peça também 
é uma marca universal para esses profissionais, representando a atuação na área da Saúde, com todos os seus ideais de pureza 
nas ações, na organização, na eficiência e na transparência desses serviços prestados. Mantendo uma tradição que acontece em 
diversas Universidades brasileiras e com objetivo de mostrar para a comunidade o compromisso do acadêmico com a formação 
e a futura profissão, a UniFG – Centro Universitário – Campus Brumado, realizou na noite do último dia 9, na Câmara Munici-
pal, a Cerimônia do Jaleco para a primeira turma do curso de Medicina da Instituição de Ensino no município.

Os estudantes que ingressaram neste semestre na Instituição receberam oficialmente as boas-vindas durante o evento, onde 
foram reforçadas, além de orientações sobre Equipamentos de Proteção Individual que serão utilizados por eles durante a gra-
duação e toda a vida profissional. 

Ao abrir a solenidade, o Diretor Geral do Campus Brumado, Igor Leon Francelino de Oliveira, saudou os estudantes desta-
cando que o evento marcava, além do início da graduação do curso de Medicina do Campus de Brumado, a confirmação de um 
projeto que se tornou realidade para a UniFG – Centro Universitário, que este ano completa vinte anos de atividades, consolida-
dos através do compromisso com a Educação de Qualidade, sustentada pelo tripé formação profissional, construção de conhe-
cimento e retorno à sociedade. Para o Diretor do Campus Brumado, o legado a ser deixado pela UniFG – Centro Universitário. 
“... Esse (momento) é mais um legado importante deixado pela nossa Instituição”, pontuou Igor Leon Francelino de Oliveira.

O Coordenador do curso de Medicina do Campus Brumado da UniFG – Centro Universitário, médico Irineu dos Santos Via-
na, apontou o simbolismo do jaleco, serve não apenas para proteger e identificar os profissionais da Saúde, mas para que o rele-
vante papel que desenvolvem para a sociedade e do real motivo os torna aptos a usá-lo. Irineu Viana sublinhou que a cerimônia 
era uma homenagem aos alunos que iniciam a graduação, que representa os sonhos, a persistência e luta para tornar realidade o 
projeto pessoal de se tornarem médicos e que estão iniciando a vida acadêmica.

Educação
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Em seguida, os alunos do curso de Medicina da UniFG – Centro Universitário foram chamados para que professores da Ins-
tituição pudessem vestir os jalecos. 

Finalizando a solenidade, foi proferida a Aula Magna, pelo médico e professor da Instituição Joaquim de Castro Donato 
Júnior, tendo como tema “O que é ser médico”, que enfatizou, é muito mais que promover e restabelecer a saúde, prevenir as 
doenças e aliviar o sofrimento, “é, antes de tudo, cuidar das pessoas”.

Joaquim de Castro Donato Júnior ressaltou que para ser médico não basta concluir a graduação, é necessário trabalho, com-
prometimento e doação, lembrando ainda que os futuros profissionais terão de estudar continuadamente, mantendo-se atua-
lizados. “O bom médico necessita aprender sempre”, pontuou o médico Joaquim de Castro Donato Júnior, acentuando que a 
humildade – base da evolução, da correção e dos acertos – é fundamental para que possam desenvolver com ética e eficiência a 
missão que abraçaram. De acordo com o médico, os futuros profissionais deverão ter sempre em mente a necessidade de tratar 
a todos, indistintamente, com o mesmo nível de dignidade, de cordialidade e de respeito.

Participaram da solenidade, além de familiares e convidados dos acadêmicos, compondo a Mesa de Honra, o prefeito Eduar-
do Lima Vasconcelos (Sem Partido) e os secretários municipais da Educação e da Saúde, respectivamente João Nolasco Costa 
e Cláudio Soares Feres.

Educação



08 Brumado, de 14 e 15 de julho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

MERCADO DE TRABALHO

Vitória da Conquista sedia capacitação 
para trabalhadores do SUAS das 

regiões Sudoeste e Médio Rio de Contas
SECOM/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br

Nesta quarta-feira (13), Vitória da Conquista sediou capacitação para o preenchimento do Relatório de Acompanhamento 
Físico (RAF), voltada para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos municípios da região Sudoeste 
e Médio Rio de Contas, realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia com o apoio 
da Prefeitura Municipal, no auditório do Cemae.

Durante sua apresentação, o coordenador da Superintendência de Assistência Social da Secretaria de Justiça, Direitos Hu-
manos e Desenvolvimento Social da Bahia, José Barttiloti , ressaltou a importância da capacitação e que ela acontece a pedido 
dos secretários de Assistência Social. “Este momento de capacitação sobre o RAF foi solicitado pelos secretários no Colegiado 
Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Bahia (Coegemas), porque a gente não poderia mudar um instrumento 
de gestão como o RAF e não trazer quais foram estas mudanças. Vamos discutir essas mudanças e a importância do preenchi-
mento deste relatório”, explicou José.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista, Michael Farias, essa qualificação é fundamental 
para o desenvolvimento das ações do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no Território das Unidades de Atendimento, 
por isso, ela foi solicitada via Coegemas. “Com o RAF bem feito, o diagnóstico da situação das famílias atendidas nos Terri-
tórios possibilitando encontrar soluções para as demandas apontadas por este instrumento, de forma pontual e localizada no 
sentido do prover a proteção de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidades sociais”, explicou Michael.

Para o coordenador de Vigilância Socioassistencial, Yuri Lima, RAF é um instrumento de gestão onde é possível visualizar 
todos os dados que o município produz em suas unidades de atendimento. “Aqui em Vitória da Conquista, nós fizemos a junção 
entre o RAF e o Relatório Mensal de Acompanhamento (RMA) e criamos o Relatório Mensal Unificado (RMU), podendo ver 
através deste instrumento como está Vitória da Conquista e o perfil dos usuários das unidades e serviços” explicou Yuri.

FOTOS: SECOM/PMVC

CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL
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Yuri Lima Magna Lima

A coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Vila Bahia no município de Encruzilhada, Mag-
na Lima, considera o encontro de suma importância para Assistência Social do município. “O RAF é um instrumento muito 
complexo, com informações importantes sobre o acompanhamento das famílias do nosso Território que é muito extenso. En-
cruzilhada tem uma zona rural muito grande, o que dificulta a coleta de informações, então o RAF nos possibilita essa visão 
mais objetiva de onde a gente precisa chegar, quem a gente precisa atender, por isso estávamos ansiosos por esta capacitação”, 
declarou Magna.

Michael ao lado do José Barttiloti

CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL
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DIGNIDADE 
MENSTRUAL

Com voto secreto de vereador oposicionista, 
Câmara Municipal de Brumado mantém veto 

do prefeito a Lei da Dignidade Menstrual

Se a decisão do prefeito Eduardo Lima Vasconcelos, no último dia 13 de maio, de vetar o Projeto de Lei nº 18/2022, que 
previa a distribuição de absorventes e garantia a Dignidade Menstrual a mulheres vulneráveis de Brumado, causou indignação e 
mereceu o repúdio, não apenas dos vereadores autores da proposta [Juvêncio Rubens Souza Araújo (Podemos), Reinaldo - Rey 
de Domingão – Almeida Brito (UB) e Vanderlei – Boca – Bastos Miranda (PDT)] mas de outros membros da Casa Legislativa 
e de mulheres brumadenses, entre as quais as lideranças do Move Mulher - fórum de desenvolvimento feminino vinculado ao 
União Brasil na Bahia – além de políticos, representantes da sociedade civil e Entidades e Associações que atuam na Assistência 
Social. Para manutenção do veto, quatro vereadores votaram favoravelmente a decisão do gestor, dois se abstiveram e um anu-
lou o voto. A presidente da Casa, vereadora Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Meira (PT), vota apenas quando há empate.

Na justificativa do veto, o prefeito Eduardo Lima Vasconcelos (Sem partido), apontou estar fundamentado em Parecer da Pro-
curadoria Jurídica do Município, destacando que a sanção do Projeto implicaria “em aumento de despesas, além a necessidade 
de atribuir a órgão da Administração Direta do Município a função de executá-lo”. Reforçou, ainda, ter restado configurada a 
“inadequada e inconstitucional interferência entre poderes”, apontando, ainda, ter havido usurpação da prerrogativa do Chefe 
do Executivo Municipal. 

A repercussão negativa do ato do prefeito Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Partido) sinalizou, na época, a certeza de que o 
veto, ao ser apreciado pela Câmara Municipal, seria derrubado, se não com os mesmos treze votos da aprovação, pelo menos 
pela bancada oposicionista, majoritária na Casa de Leis.

Não foi, no entanto, o que aconteceu. Como o voto para apreciação de vetos do Executivo, por força do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, é secreto, um dos oposicionistas – segundo apurou a reportagem do JS, os sete votos da bancada governista 
foram previamente acordados com o gestor e, portanto, a chance de uma “traição” era mínima – mudou de lado e, na Sessão 
Ordinária da segunda-feira, dia 11, também votou pela manutenção da decisão do prefeito de rejeitar a Lei Municipal 18/2022.

As reações foram imediatas e repercutiram nas redes sociais. Nos corredores do Legislativo brumadense, embora mais re-

 www.jornaldosudoeste.com

BRENDA RIOS
jornalisamo@jornaldosudoeste.com

(FOTO: ASCOM/CMB) 



11Brumado, de 14 e 15 de julho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

servadamente, o assunto foi um dos mais comentados na semana e apontam para a eminência do vereador que mudou o voto 
e contribuiu para a manutenção do veto anunciar sua adesão ao grupo liderado por Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Partido).

A reação mais forte e tornada pública foi subscrita pelo Movimento Move Mulher de Brumado, coordenado pela advogada 
Abiara Meira Dias, que distribuiu na quinta-feira (14) uma “Nota Pública” pontuando que a “violência contra as mulheres acon-
tece de várias formas. Negar absorventes às mulheres de baixa renda é mais um tipo de violência”.

Na “Nota” o Move Mulher diz que desconhecer que as mulheres das camadas menos favorecidas da população “têm direito 
aos meios adequados à sua higiene menstrual é admitir a supressão do princípio da dignidade humana e do direito à saúde das 
mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e das estudantes brumadenses, estas que, por muitas vezes, faltam aulas por 
não possuírem absorventes”.

O Move Mulher, ao destacar um fato nacional – o estupro de uma gestante praticado por um anestesista no Rio de Janeiro 
durante uma cesariana - que causou perplexidade pela crueldade e repúdio, relacionando-o a aprovação do veto do prefeito à 
proposta de assegurar às mulheres brumadenses em situação de vulnerabilidade socioeconômica o direito à dignidade mens-
trual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados e, por consequência, à saúde.

Apesar de repudiar a decisão do Legislativo Municipal, o Move Mulher, fez questão de elogiar a postura dos quatro verea-
dores, que juntamente com os autores da Projeto, que “não se esconderam atrás do oportunismo que encoberta o voto secreto e 
mantiveram o compromisso para ampliar e defender os direitos das mulheres”.

O Move Mulher Brumado concluiu a “Nota” reafirmando a disposição de continuar “unidas e reivindicando os interesses das 
mulheres (brumadenses),  buscando o resgate e a ampliação dos direitos do público feminino, fornecendo, nós mesmas, este 
item de higiene tão importante na vida das mulheres! Num dia tão cinzento, como este, uma luz nos alegra: Vamos ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário”.

A reportagem do JS foi às ruas e ouviu mulheres sobre a decisão da Câmara Municipal de manter o veto do prefeito Eduardo 
Lima Vasconcelos ao Projeto da Dignidade Menstrual.  Sob reserva, s mulheres que concordaram em falar se solidarizaram com 
a Nota do Move Mulher e não pouparam críticas principalmente à bancada governista. Uma professora foi além, apontando que 
a decisão da Câmara Municipal pela manutenção do veto do prefeito à Lei da Dignidade Menstrual reforça o que chamou de 
“mediocridade da composição da Casa Legislativa” e permite que sejam feitas ilações sobre a motivação dos vereadores que 
mudaram de posicionamento e, na sua opinião, “mais uma vez se curvaram à vontade e insensibilidade do prefeito”. Para a edu-
cadora, os mesmos vereadores que negaram às mulheres, adolescentes principalmente, que engrossam os índices de vulnerabili-
dade social e econômica do município, o direito à Dignidade Menstrual, foram os que “desde o primeiro momento manifestaram 
apoio e não hesitaram em doar um terreno valioso, em uma área supervalorizada da cidade, para o empreendimento privado. 
Essa é a régua ética dessa Câmara Municipal, com raríssimas exceções”, indignou-se, lamentando ter de se valer do anonimato 
ao expor sua revolta para evitar que sofra retaliações da Administração Municipal.

Esse, também, foi entendimento de uma empresária, para quem a Câmara Municipal se apequenou muito ao confirmar um 
veto como o que rejeita o acolhimento de mulheres carentes, essencialmente as adolescentes e alunas de Escolas Públicas. “Não 
posso concordar com os argumentos do prefeito nesse caso específico, mas não tenho dúvidas de que os vereadores tinham, ou 
pelo menos deveriam ter, sensatez e o dever de rejeitar o veto”, ponderou.

Já uma ex-Diretora de uma Unidade da rede pública municipal de Ensino, lembrou que uma em cada quatro meninas (ado-
lescentes) faltam à Escola por não ter acesso a absorventes íntimos. Ela chamou a atenção para o fato de que esse não é um 
assunto discutido por ainda ser um tabu na sociedade, embora, relevante, inclusive do ponto de vista da Saúde. “Se para um 
considerável universo de mulheres já maduras é constrangedor não ter acesso aos absorventes íntimos, imagine para uma ado-
lescente. O absorvente íntimo é um item essencial. As adolescentes que estão privadas desse direito, por falta de recursos para 
aquisição e de políticas públicas de distribuição gratuita – como a prevista na Lei vetada pelo gestor e pela maioria do Legisla-
tivo Municipal – faltarão à Escola, em média, 50 dias por ano, considerando que o ciclo menstrual é de cinco dias. Precisamos 
falar sobre isso”, pontuou, sugerindo que essa possa ser uma pauta do JS. “Muito contribuiria se vocês ajudassem a repercutir 
essa discussão”, encerrou.

DIGNIDADE 
MENSTRUAL



12 Brumado, de 14 e 15 de julho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

Saúde

PANDEMIA COVI-19

Conselho Municipal de Saúde denuncia 
falta de transparência na divulgação de 

dados sobre a Covid-19 em Guanambi

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Considerando a importân-
cia das informações para que 
a sociedade possa adotar as 
medidas preconizadas nos 
protocolos sanitários visando 
conter o avanço de casos de 
contaminação da Covid-19 
no município e, amparados 
no preceito constitucional in-
serido no Artigo 37 da Cons-
tituição Federal, que prevê o 
Princípio da Publicidade, es-
tabelecendo que a Administra-
ção Pública seja transparente 
em suas ações com a socie-
dade, o Conselho Municipal 
de Saúde de Guanambi pro-

tocolizou na quinta-feira (13), 
Representação na 1ª Promo-
toria de Justiça de Guanambi, 
contra a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Na Representação, subs-
crita pelo presidente do Co-
legiado, Mário José Pereira 
Júnior, o Conselho Munici-
pal de Saúde argumenta que 
a omissão e falta de trans-
parência do Poder Público 
Municipal na divulgação dos 
Boletins Epidemiológicos da 
Covid-19, referente ao perío-
do de 6 a 22 de junho último, 

teria impactado para ocor-
rência de danos e agravos da 
Saúde Individual e Coletiva 
da população guanambiense, 
considerando, principalmen-
te, que neste intervalo já esta-
vam previstas e foram reali-
zadas festividades juninas no 
município. 

Na Representação, o Con-
selho Municipal de Saúde 
sublinhou considerar que “o 
regramento legal do Direito 
à Saúde, ao Acesso de Infor-
mações Públicas no âmbito 
da Administração Pública”, 
direitos previstos e assegu-

rados pela legislação vigente 
(Constituição Federal e Lei 
Federal nº 12.527/2011), te-
riam sido violados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

O Ministério Público pode-
rá, a partir da Representação, 
propor Ação Civil Pública por 
Improbidade Administrativa 
contra o Município, o prefei-
to Nilo Augusto de Moraes 
Coelho e a secretária muni-
cipal de Saúde Nancy Ferraz 
da Silveira, se constatadas 
as irregularidades apontadas 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde.

Outro lado
A Prefeitura Municipal de Guanambi, através do Diretor do Departamento de Comunicação Social, João Roberto Rocha 

Pina, em resposta a questionamento feito pelo JS, por meio do Aplicativo WhatsApp (77 98805-**66), disse que a “Gestão 
Municipal irá se manifestar nos Autos, quando for notificada e está tranquila quanto a questão”.
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Imunidade no inverno: aprenda 
como manter o seu organismo 
fortalecido

Em termos gerais, a imunidade consiste em todos os elementos e mecanismos que nos protegem de invasores e 
toxinas. Ela é responsável por promover o equilíbrio do organismo a partir da resposta coordenada das células e 
moléculas especializadas.

No inverno é comum observar a piora dos quadros de alergia. Por isso, é importante redobrar os cuidados para ter 
um sistema imunológico preparado para enfrentar os dias mais frios.

A combinação da suplementação natural com a prática de um estilo de vida saudável pode trazer grandes bene-
fícios à imunidade. A Puravida, empresa pioneira no Brasil na área de alimentação e suplementação, traz três dicas 
para melhorar essa condição nos dias mais frios. Confira abaixo.

Escolha nutrientes benéficos: alguns alimentos contribuem para fortalecer a imunidade através da riqueza de 
seus nutrientes e compostos ativos. É o caso do gengibre, do alho, da cúrcuma e das sementes de abóbora. 

Exponha-se de maneira leve ao frio: o contato moderado com o frio aumenta a resistência do organismo. Apenas 
certifique-se de que o tempo de exposição não seja longo demais. Outra coisa importante é não adotar esse hábito 
caso esteja doente.

Mantenha a prática de exercícios físicos: além de ser um hábito vital para a saúde e o bem-estar, a atividade 
física moderada estimula os mecanismos de defesa do organismo e fortalece a imunidade. 

ERCÍLIA RIBEIRO – ASCOM (VISARPLAN)
ercilia@visarplan.com

Saúde

FOTO: PIXABAY
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Dia do Homem: Saúde mental 
já se destaca em 23% dos 
diagnósticos masculinos

CLAUDIA HERCOG – ASCOM (HERCOG COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA)
claudia@hercogcomunicacao.com.br

SAÚDE DO HOMEM

Quadros de depressão, ansiedade, transtorno do pânico e distúrbios 
do sono no público masculino ultrapassam casos de doenças crônicas; 
dados foram apurados por meio de prontuários eletrônicos da Prontmed

No dia 15 de julho é celebrado o ‘Dia do Homem’, data que visa chamar a atenção da sociedade para os cuidados com a saúde 
masculina. Dados apurados por meio de prontuários eletrônicos da Prontmed, healthtech que atua com foco na organização de 
dados clínicos para o mercado de saúde no Brasil, revelam que a saúde mental do homem tem se destacado em atendimentos 
médicos e já supera as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. 

Foram analisados dados de 535.695 mil consultas realizadas em um ano, entre maio de 2021 e abril de 2022, e, de acordo 
com esse estudo, os diagnósticos com maior prevalência em pacientes do sexo masculino estão ligados à saúde mental, como 
depressão, ansiedade, síndrome do pânico e distúrbios do sono. 

De acordo com o levantamento da Prontmed, 23% das consultas foram sobre saúde mental. Covid é a segunda maior causa, 
com 20%. As doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e distúrbios do metabolismo, aparecem em terceiro lugar, com 14%. 

Este cenário é confirmado de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que apontam que a ansiedade 

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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afeta 18,6 milhões de brasileiros e os transtornos mentais estão relacionados a mais de 1/3 no número de pessoas incapacitadas 
nas Américas. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, a pandemia de COVID-19 intensificou os quadros de ansiedade e 
depressão e desestabilizou doenças pré-existentes que estavam controladas.

Quando buscamos comparar estes dados em nível nacional, observamos o quanto é difícil obtê-los, pois, muitas vezes, os 
dados mais confiáveis são, infelizmente, tardios, como os de causas de mortalidade. Um exemplo disso é o Relatório do Plano 
Dant (Doenças e Agravos Não Transmissíveis) do Ministério da Saúde, que evidenciou que a primeira causa de mortalidade 
após 50 anos é doença cardiovascular. O mesmo relatório traz informações muito relevantes a respeito de hábitos de vida como 
o sedentarismo e o consumo de bebidas alcoólicas, que sabemos que está ligado tanto a doenças crônicas quanto a problemas 
mentais. 

Por isso, é crescente a necessidade de trazer à tona informações obtidas de consultas médicas em nível ambulatorial, onde 
os problemas de saúde são identificados primeiramente, e existe a possibilidade de abordá-los de uma forma mais proativa e 
também preventiva. 

Importante dizer que, para a realização do presente estudo, a empresa não teve acesso a dados sensíveis dos pacientes ou mé-
dicos. Desse modo, a pesquisa foi estruturada com dados massificados em uma análise populacional anonimizada.

"Os dados demonstram claramente que há um reflexo da pandemia, ocasionando piora na saúde mental dos homens", diz 
Samanta Dall´Agnese, vice-presidente em Inteligência Clínica na Prontmed. 

Consultas agendadas
Falando um pouco sobre as especialidades médicas que atenderam estes pacientes, segundo a base de dados da Prontmed, as 

consultas que geraram maior número de agendamento nesse período para os homens, foram clínica médica (12%), seguido de 
psicologia (12%), endocrinologia (10%) e cardiologia (8%). Isso reflete também a diversidade de especialidades médicas que 
utilizam o prontuário da Prontmed, dentre áreas clínicas e cirúrgicas, além de profissionais da saúde diversos além da medicina. 
E, dada a diversidade destes profissionais, chamou a atenção que o tema da saúde mental se manifestou em vários destes aten-
dimentos, o que comprova que é um assunto a ser tratado por todos envolvidos na saúde.

“O Dia do Homem é de suma importância e serve de reflexão para os cuidados com a saúde mental. Falamos muito sobre os 
hábitos de alimentação e exercício físico, que são sem dúvida muito importantes. Mas muitas vezes, na rotina do dia a dia, os 
cuidados com o aspecto emocional acabam sendo ignorados. E, sob nenhum pretexto, as queixas de saúde mental devem ser 
desprezadas. Importante procurar um médico ou um psicólogo para uma avaliação se sentir necessidade”, orienta Samanta. 
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Uso excessivo de antibióticos 
dificulta tratamento de infecções 

mais comuns, mostra estudo
Resistência a antibióticos pode levar à morte de 10 milhões de pessoas 

por ano a partir de 2050

LÍVIA CRISTALDO - ASCOM (CENTRAL PRESS)
redacao@centralpress.com.br

Caminho para driblar 
superbactérias passa pelo uso 
consciente de antibióticos e 
requer atuação da população, 
profissionais da saúde e 
indústria farmacêutica.

FOTO: UNSPLASH

Por gerações, infecções no trato urinário, uma das doenças mais comuns no mundo, eram facilmente curadas com 
o uso de um simples ciclo de antibiótico. No entanto, há evidências crescentes de que essas infecções, que atingem 
milhões de pessoas por ano, principalmente mulheres, estão cada vez mais resistentes a esses medicamentos. E o 
cenário se repete em Curitiba, capital do Paraná, de acordo com uma pesquisa recente realizada pela médica Larissa 
Hermann Nunes, por meio da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e da Secretaria Municipal de 
Saúde de Curitiba.

O estudo, orientado pelo médico e professor da PUCPR, Felipe Tuon, avaliou amostras de urina de pacientes am-
bulatoriais atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2011 e 2019, que tiveram crescimento da bactéria 
Escherichia coli, responsável pela maioria das infecções urinárias. Também, identificou o aumento da presença de 
bactérias portadoras de uma enzima chamada beta-lactamases de espectro estendido (ESBL), que torna a bactéria re-
sistente a vários antibióticos. "A pesquisa constatou que, ao mesmo tempo que houve aumento no uso de antibióticos 
ao longo dos anos, aumentou a resistência da população ao medicamento, passando de 4,7% em 2012 para 19,26% 
em 2019. Isso reforça que o controle do consumo de antibióticos beneficiaria a comunidade de forma geral", explica 
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Larissa.
A pesquisadora conta que ela própria já teve diversas infecções urinárias tratadas com sucesso, mas, há alguns 

anos, quando recebeu novamente o diagnóstico, seu médico prescreveu o mesmo medicamento, e, dessa vez, ele não 
funcionou. "A partir dessa experiência, a questão do uso correto de antibiótico ficou ainda mais clara, porque é o uso 
excessivo desses medicamentos em seres humanos e na pecuária que faz com que as bactérias desenvolvam defesas 
para sobreviver. E, hoje, até mesmo infecções urinárias representam um risco maior para a saúde", reforça a médica  
que atua nos hospitais Universitário Cajuru e Marcelino Champagnat.

Na contramão das superbactérias 

O caminho para driblar as superbactérias passa pelo uso consciente de antibióticos e requer a atuação de diversos 
atores, que vão desde a população em geral até profissionais da saúde e indústria farmacêutica. “Dentro das estraté-
gias para reduzir a resistência a esse medicamento, além do descarte correto e conscientização, está o Programa de 
Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos dentro de hospitais”, revela Tiago Zequinão, farmacêutico do Hospital 
Universitário Cajuru, instituição com atuação 100% SUS que integra o programa.

Até 2019, apenas 47,5% dos hospitais possuíam esse programa no país, e pouco mais de 30% continham estraté-
gias documentadas para prescrição racional de antibióticos. O dado é do último levantamento realizado pela Anvisa, 
que avaliou 954 hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Um grupo para realizar gestão de antibióticos é 
importante e essencial, pois otimiza a prescrição desse medicamento nos serviços de saúde, garante o efeito farma-
coterapêutico e diminui a ocorrência de eventos adversos nos pacientes, além de reduzir a resistência das bactérias 
e desperdício de recursos. É um cuidado personalizado, que traz resultados positivos ao paciente, hospital e comu-
nidade”, explica o farmacêutico.

Prescrever um tratamento, especialmente para infecções, requer uma boa investigação diagnóstica para chegar à 
possível causa da doença. “Os cuidados com a saúde precisam ser diários e necessitam o envolvimento de todos: de 
cada pessoa, independentemente de estar bem ou doente, da sociedade e dos órgãos públicos e privados. Se não fo-
rem feitas mudanças no âmbito global, podemos chegar aos números de mortes por infecção de antes da criação da 
penicilina”, analisa a médica Larissa.

Infecções cada vez mais resistentes
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência a antibióticos pode levar à morte de 10 milhões 

de pessoas por ano a partir de 2050, o que representa uma morte a cada 3 segundos. A preocupação de médicos e 
cientistas em todo o mundo é que, sem o investimento em pesquisas e um plano contra o abuso de medicamentos, 
podemos voltar à época em que os antibióticos não existiam.

Em 2019, mais de 1,2 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por infecções causadas por bactérias resisten-
tes a antibióticos, de acordo com o maior estudo sobre o assunto realizado até hoje. A análise, publicada no periódico 
científico The Lancet, considerou dados de 204 países e territórios. Conforme o estudo, os óbitos têm sido causados 
por infecções comuns e tratáveis, como doenças respiratórias e da corrente sanguínea, decorrentes da resistência ao 
tratamento que as bactérias adquiriram.

No Brasil, a detecção de bactérias resistentes a antibióticos mais do que triplicou durante o período da pandemia 
de covid-19. É o que mostra um estudo realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto 
Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O levantamento aponta que, em 2019, pouco mais de mil iso-
lados de bactérias foram enviados ao laboratório para análise aprofundada. Em 2020, esse número passou para quase 
dois mil e, entre janeiro e outubro de 2021, já foram mais de 3,7 mil amostras.

O Brasil é o país com o maior consumo de antibióticos na América. É o que aponta o relatório da OMS sobre a 
vigilância de consumo do medicamento no mundo. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
mostram que cerca de 25% das infecções registradas são causadas por esses microrganismos. Nesse cenário, doenças 
como pneumonia, pielonefrite, tuberculose e gonorreia, estão se tornando cada vez mais difíceis e, às vezes, impos-
síveis de tratar.
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Campanha em Vitória da Conquista arrecada 
agasalhos e cobertores para doação a 

idosos em vulnerabilidade social 

Iniciativa é do Boulevard Shopping; donativos podem ser 
entregues no Tapume Solidário, localizado na Praça Dona 

Iaiá, área central do empreendimento 
GISELE ALMEIDA COSTA – ASCOM (AGÊNCIA COMUNICATIVA)
gisele@comunicativaassociados.com.

No mês em que é comemorado o 
Dia dos Avós e quando as baixas tem-
peraturas se intensificam em Vitória 
da Conquista, o Boulevard Shopping 
está arrecadando agasalhos, coberto-
res e acessórios de inverno em bom 
estado de conservação para doação 
a idosos que vivem em situação de 
vulnerabilidade social no município. 

Qualquer pessoa pode deixar sua 
doação no Tapume Solidário monta-
do na Praça Dona Iaiá, área central 
do Shopping. A campanha segue até 
o final do mês de agosto. 

Segundo o Coordenador de 
Marketing do Boulevard, Elonaldo 
Júnior, durante todo o ano de 2022 
o empreendimento pretende utilizar 
o Tapume Solidário para arrecadar 
itens diversos, mudando o foco das 
doações a cada dois meses e benefi-
ciando instituições com atuações em 
diversas frentes em Vitória da Con-
quista.  

Depois de ações focadas na volta 
às aulas no primeiro bimestre do ano, 
com arrecadação de itens de material 
escolar, e de voltar os olhares para 
mulheres conquistenses que não 
têm acesso a itens básicos de higie-
ne pessoal, chegou a hora de pensar 
nos idosos que vivem em situação de 
vulnerabilidade social em Vitória da Conquista. 

“Nada mais ideal, no Mês do Avós, do que direcionar nosso Tapume Solidário a arrecadação de agasalhos e cobertores para os 
idosos que necessitam. Sabemos que durante o inverno conquistense as temperaturas tendem a cair muito e a falta desses itens 
básicos impacta a vida de muitas pessoas em nossa cidade, ainda com mais intensidade a dos idosos”, ressaltou o Coordenador 
de Marketing do empreendimento.  

 
Serviço: Arrecadação de agasalhos, cobertores e acessórios de inverno para doação a idosos em vulnerabilidade social; 
Ponto de coleta: Tapume Solidário localizado na Praça Dona Iaiá, área central do Boulevard Shopping Vitória da Conquista 

(Avenida Olívia Flores, 2500); 
Quando: Durante os meses de julho e agosto de 2022.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Governador autoriza 
investimentos em Educação e 

Infraestrutura em Botuporã

Em mais uma visita à região, para cumprir agenda de trabalho, o governador do Estado, Rui Costa dos Santos, esteve na ma-
nhã da quinta-feira (14) em Botuporã, onde autorizou investimentos nas áreas da Educação e da Infraestrutura. O governador 
aproveitou para fazer a entrega simbólica da Unidade de Beneficiamento de Mel da Comunidade de Baixão, construída e equi-
pada com recursos do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia, por meio da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional, no âmbito do Programa Bahia Produtiva (Veja matéria nesta edição).

Em Botuporã, na área da Educação, o governador autorizou o início das obras de revitalização e ampliação do Colégio Es-
tadual Luís Eduardo Magalhães, que incluem a construção de refeitório, Campo de Futebol Society e vestiário, auditório, além 
da reforma, com a construção de arquibancada e instalação da cobertura, da Quadra Poliesportiva. As intervenções, que serão 
executadas pela 

Secretaria de Estado da Educação da Bahia, vão exigir investimentos da ordem de R$ 2,1 milhões.
Ainda na área da Educação, o governador assinou Ordem de Serviço para a construção, em convênio com a Prefeitura Muni-

cipal, de uma nova Escola Municipal com seis salas de aula e Quadra Poliesportiva.
Na área da infraestrutura urbana, Rui Costa autorizou a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Transporte, Energia e Co-

municação da Bahia a iniciar o processo licitatório para escolha da empresa que vai executar as obras de pavimentação de 2,69 
quilômetros dos acessos da BA-156. As intervenções, que deverão exigir investimentos de R$ 780 mil, vão  beneficiar o tráfego 
e o escoamento da produção industrial e agropecuária.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da Bahia, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 
da Bahia (Conder), em convênio com a Prefeitura Municipal, foi autorizada pelo governador a executar as obras de construção 
de uma Praça no Bairro Popular Irmã Dulce e a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de vias públicas do 
Bairro Pé do Morro. Nas obras serão investidos mais de R$ 1,2 milhão. 

Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia, foi autorizado a executar as obras do projeto de ampliação do 
Mercado Municipal. Nas obras serão investidos R$ 533 mil.

O Governo do Estado ainda vai investir outros R$ 560 mil, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e de 
Saneamento da Bahia, na construção do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Lagoa dos Cavalos.

Por fim, Rui Costa autorizou a Secretaria de Estado da Segurança Pública da Bahia a construir a nova Unidade do Pelotão da 
Polícia Militar. 

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

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com
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Lideranças católicas levam ao prefeito 
em exercício proposta de parceria para 

construção de Centros Comunitários 
em Vitória da Conquista

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

Na quinta-feira (14), o prefeito em exercício, Luís Carlos Dudé, recebeu os Párocos das Igrejas Santa Dulce dos Po-
bres, Nossa Senhora Rainha da Paz e São Vicente de Paulo e Sagrado Coração de Jesus, Padres Zenilton Dias, Geneildo 
Lima e Wanderson Oliveira, respectivamente. A comitiva apresentou propostas de parceria da Prefeitura na construção 
de Centros Comunitários que venham a beneficiar a população local.

Dudé destacou a importância da cooperação das Instituições com o Poder Executivo, no que diz respeito ao trabalho 
com as famílias em situação de vulnerabilidade. “Essas três Paróquias trouxeram para cá a discussão de fazermos juntos 
pelo social. A prefeita Sheila Lemos tinha nos pedido que conversássemos acerca dessa questão da implantação desses 
Centros Comunitários, que é uma solicitação justa e que será avaliada por ela”, disse Dudé.

As propostas levadas pelos Párocos incluem a cessão de terrenos do Município para a construção dos Centros. Todos 
os requerimentos apresentados pelos párocos serão analisados pela Procuradoria Geral do Município (PGM), responsá-
vel pela avaliação da legalidade das doações.

FOTO: SECOM/PMVC
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O padre Geneildo ficou bastante otimista com o encontro. “Foi um momento muito produtivo esse encontro com o 
prefeito em exercício e todo corpo da administração da Prefeitura e demais paróquias. Com certeza, teremos bons fru-
tos, pois temos em vista o bem comum da comunidade e a política deve estar sempre a serviço do povo”, enfatizou o 
Padre.

Ainda durante a reunião, o prefeito em exercício informou aos párocos e membros da comunidade católica que os 
acompanharam sobre o andamento da obra de revitalização da área do Cristo e sobre a parceria selada, mais uma vez, 
para a realização da Festa de Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da cidade, no próximo dia 15 de agosto.

Prefeito em exercício Luiz Carlos Dudé ao lado  Diácono Dias e dos Padres Zenilton Dias, 
Geneildo Lima e  Wanderson Oliveira.
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Mais de 6,2 milhões de estabelecimentos 
baianos terão desconto na conta de luz

Moradores de 415 municípios serão beneficiados pela 
redução tarifária aprovada pela Aneel

SECOM/PR
imprensa.secom@mcom.gov.br

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou as Revisões Tarifárias Extraordinárias da Coelba, distribuidora de 
energia elétrica do estado da Bahia. O novo termo acarretará na redução média de 0,5% nas contas de energia de 6,2 milhões de 
estabelecimentos, distribuídos em 415 municípios do estado.

A medida ocorreu em função da aplicação da Lei nº 14.385/2022, sancionada neste mês de maio, que determinou que a Agên-
cia compensasse os créditos de PIS/Cofins cobrados indevidamente de usuários, mediante redução tarifária.

A mudança é consequência de uma decisão judicial transitada em julgado que determinou que o ICMS cobrado das distribui-
doras não deve compor a base de cálculo do PIS/Cofins incidente sobre as tarifas.

A Aneel promoveu a revisão total de dez distribuidoras de energia, que já passaram por processo tarifário em 2022, atenuando 
os índices anteriormente homologados. Além do Rio de Janeiro, consumidores de outros estados também terão redução na conta 
de luz. São eles: Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Paraná.

 
Conta de Luz

 
Além da Lei nº 14.385/2022, a entrada em vigor de uma série de outras medidas legislativas, deve reduzir, em média, em 19% 

a conta de luz em todo o país. A estimativa é do Ministério de Minas e Energia.
A Lei Complementar nº 194/22 também integra a lista de ações voltadas à redução de valores. Ela determinou que o setor de 

energia elétrica fosse enquadrado como essencial, junto aos combustíveis, gás natural, telecomunicações e de transporte coleti-
vo. Com isso cria-se um teto, impedindo que os estados cobrem o ICMS superior à alíquota geral, que varia de 17% a 18%. Até 
então, outros bens considerados supérfluos chegavam a pagar até 30% de ICMS.

Também contribuíram para a redução das contas de luz os valores decorrentes do processo de capitalização da Eletrobrás, em 
razão da Lei nº 14.182/2021.

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Unidade de Beneficiamento do Mel 
é inaugurada em Botuporã 

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

A Unidade será utilizada por 50 famílias, que também contam com 50 kits de produção apícola, veículo utilitário para logís-
tica e Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), realizada por meio da Associação do Semiárido da Microrregião de Livra-
mento (Asamil).  

No total, foram aplicados R$ 442 mil, recursos do projeto Bahia Produtiva, do Estado da Bahia, executado pela Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), com 
cofinanciamento do Banco Mundial. 

O próximo passo da Associação é adquirir o Selo de Identificação dos Produtos da Agricultura Familiar, já previsto para agos-
to, para que o mel, com nome de Botumel (junção de Botuporã e mel), possa acessar os mercados.  

(FOTO: ASCOM – CAR/SDR)
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