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Diferentemente dos 

medicamentos, que 

visam a melhora 

do sintoma, a 

osteopatia trabalha 

no equilíbrio do 

organismo do 

paciente, tratando a 

causa específica que 

está desencadeando 

a dor de cabeça.

POR  LUÍS HENRIQUE ZAFALON

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.

OSTEOPATIA AJUDA NA PREVENÇÃO DE 
DORES DE CABEÇA

Quem nunca sofreu com uma dor de cabeça? Também conhecida como cefa-
leia, esses incômodos são comuns em grande parte da população, ficando 
atrás apenas das reclamações decorrentes de dores lombares.

As dores podem ser oriundas de diversos fatores, como gripe, sinusite, estresse, e 
se não forem bem cuidadas, podem evoluir para problemas crônicos. No entanto, 
é possível o tratamento, a fim de eliminar o agravamento desse problema, tendo a 
osteopatia como um importante aliado.

Diferentemente dos medicamentos, que visam a melhora do sintoma, a osteopatia 
trabalha no equilíbrio do organismo do paciente, tratando a causa específica que 
está desencadeando a dor de cabeça.

Após avaliação criteriosa em alguns pontos do corpo, que podem estar gerando a 
dor no paciente, o osteopata, por meio de suas técnicas de manipulativas, ajudará 
no tratamento dos incômodos de cabeça advindos dos mais diversos problemas de 
nosso corpo, melhorando a circulação venosa do crânio, bem como as tensões in-
tracranianas e musculares.

Entre as principais técnicas utilizadas para o combate e redução das dores – que de-
verão ser individualizadas, a depender do diagnóstico apontado para cada paciente 
– destacam-se, além da osteopatia craniana – que atua diretamente nas suturas e 
ossos do crânio para melhor fluidez na circulação –, as osteopatias musculoesque-
lética atuando nas faciais, nervos, músculos e articulações -, a osteopatia visceral 
atuando nas artérias, fáscias do abdômen e sistema linfático.

Com o objetivo de restaurar e tratar possíveis desajustes e disfunções do corpo que 
afetam a qualidade de vida do paciente pelas constantes dores de cabeça, a correta 
manipulação no tratamento osteopático proporcionará, a curto prazo, resultados 
que devolverão o bem-estar diário do paciente.

Apesar dos benefícios, dificilmente as pessoas buscam tratamento médico especia-
lizado, e acabam por conta própria se automedicando para aliviar os sintomas das 
dores de cabeça. Porém, o uso contínuo de remédios podem levar a um agravamen-
to do quadro.

Vale ressaltar ainda que, em alguns casos específicos, ainda se faz necessário o 
tratamento osteopático aliado a ingestão de algum tipo de medicamento.

No entanto, na maior parte das situações, a osteopatia por si só irá prevenir qual-
quer sintoma, já que o próprio corpo criará mecanismos que resolvam de forma 
autônoma qualquer tipo de irregularidade que possa ocasionar um novo quadro de 
cefaleia.

*LUIS HENRIQUE 
ZAFALON É 

FISIOTERAPEUTA, 
ESPECIALISTA 

EM OSTEOPATIA, 
PROFESSOR E 

PALESTRANTE.
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Prefeitura de Barra do Choça investe em 
equipamentos para informatização das 
Unidades Básicas de Saúde do município

ANNA BARBARA ALMEIDA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Visando dar uma maior resolutividade nas demandas de Atenção Básica do município, a Prefeitura Municipal de Barra 
do Choça, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a informatização de todas as Unidades de Saúde do Pro-
grama Saúde da Família, da sede e zona rural do município. A ação tem por objetivo modernizar o armazenamento de 

dados e melhorar a assistência prestada à comunidade com a otimização e resolução humanizada dos atendimentos.

No total, foram adquiridos 50 Computadores e cinco Notebooks, que segundo destacaram o secretário municipal de Saúde 
e a Coordenadora da Saúde Básica, respectivamente Danillo Souza Almeida e Geisa Santos, possibilitará ter uma maior orga-
nização das filas, as prescrições médicas que foram feitas paras exames, o registro e acesso de todo histórico dos pacientes, 
otimizando o tempo, aumentando a qualidade e a eficiência no atendimento aos pacientes. 

A iniciativa de investir na informatização das Unidades de Saúde faz parte das ações prevista no Programa de Governo do 
prefeito Oberdam Rocha Dias (Progressistas), que destacou a ação como mais um importante avanço para o fortalecimento da 
Saúde Pública no município, que vai trabalhar com mais eficiência e com resultados mais rápidos, trazendo uma resposta mais 
imediata para os pacientes. “Estamos cumprindo com mais um compromisso do nosso Plano de Governo e vamos continuar 
inovando para melhorar cada vez mais a vida da população barrachocense", pontuou o prefeito.

FOTO: ASCOM PMBC
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Sensação de urgência para 
ir ao banheiro pode indicar 
problemas de Saúde 

CAMILA CREPALDI – ASCOM (AGENCIA IDEAL H+K STRATEGIES)
camila.crepaldi@idealhks.com 

O calor intenso requer hidratação constante, porém 
alta frequências de micções não é normal 

Sensação de urgência para 
ir ao banheiro pode indicar 
problemas de saúde
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Com o clima quente típico da Bahia, a hidrata-
ção constante é necessária para manter o fun-
cionamento ideal do organismo e, com isso, 

a vontade de ir ao banheiro se torna frequente, porém, 
especialistas alertam: o normal é urinar de cinco a oito 
vezes por dia. Uma frequência maior do que essa pode 
indicar problemas de Saúde como Incontinência Uri-
nária, Hiperplasia da Próstata ou até mesmo doenças 
relacionadas ao Diabetes.

De acordo com a Médica Ginecologista e Professora 
do curso de Medicina, Lorena Galaes, a regularidade 
entre as micções interfere na qualidade de vida e está 
relacionada a quantidade de líquidos ingeridos durante 
o dia. “É normal ter um dia de idas mais frequentes ao 
banheiro, essa variação está ligada à rotina diária de 
cada um. No entanto, se o indivíduo ingere menos de 2 

litros de água por dia e precisa urinar a cada hora, pode 
sim haver algo de errado”, explica.

A sensação de urgência para urinar pode represen-
tar algum dos Sintomas de Infecção do Trato Urinário 
Inferior (STUI), que, segundo estudo apresentado pela 
Sociedade Brasileira de Urologia, são a reclamação de 
40% dos homens e 59% das mulheres com mais de 40 
anos -- a incidência é maior no público feminino, que 
tem a Uretra mais curta (de três a seis centímetros). 
Grávidas e parturientes também vivenciam esse qua-
dro de sensibilidade por conta de alterações na Muscu-
latura Pélvica.

Os sinais de descontrole são indicativos de condi-
ções como a Bexiga Hiperativa, quando o desejo de ir 
ao banheiro é súbito e constante durante o dia e a noite, 
e como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), quan-
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do há um aumento Benigno da Próstata, que pressiona 
a Bexiga do paciente e causa vontade frequente para 
urinar.

Outro sintoma comum é a Incontinência Urinaria, 
que é a perda involuntária da urina, podendo ocorrer 
aos grandes esforços, pequenos esforços ou escapes 
espontâneos. Existem várias causas de Incontinência, 

Fraqueza do Assoalho Pélvico, Distopias Vaginais a 
chamada “Bexiga Baixa”, alterações da Mucosa Ure-
tral causada pela Menopausa, entre outras, e o trata-
mento varia de acordo com a causa da incontinência, 
podendo ser conservador como Fisioterapia Pélvica, 
Hormonal, Laser Vaginal, ou cirurgias de correção (Pe-
rineoplastia e Sling).

Um dos possíveis quadros de Diabetes impede a capacidade dos Rins de absorver toda a glicose filtrada pelo 
corpo, o que faz com que esse tipo de açúcar seja eliminado junto a uma grande quantidade de água. Essa situ-
ação é denominada de Poliúria, um aumento na frequência de micção que provoca desidratação no indivíduo.

A médica recomenda que o paciente não deve, em hipótese alguma, deixar de se hidratar ou segurar a vontade 
de fazer xixi. “É ideal beber pelo menos 2 litros por dia, além de ir ao banheiro sempre que julgar necessário. 
Procurar um médico ao perceber que há algo incomum também é fundamental para evitar Infecções no Trato 
Urinário”, afirma a Especialista.

Para manter a Saúde, é importante ter atenção ao consumo de bebidas alcoólicas, com adoçantes artificiais e 
sucos ácidos, pois podem provocar irritações e prejudicam o funcionamento dos órgãos.

Diabetes 

Cuidados 
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OUTUBRO ROSA: EM PARCERIA COM O 
PROJETO CORJUNTO, ICON PROMOVE 
ENCONTRO E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 
SOBRE AUTOCUIDADO E SAÚDE DA MULHER
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TAÍS PATEZ – ASCOM (AGÊNCIA VOCEVE)
assessoria1@voceve.com.br

O estímulo ao autocuidado e à prevenção do Câncer de Mama estará em foco no Outubro Rosa do 
ICON - Oncologia e Medicina Especializada através de rodas de conversa e arte. Na próxima sex-
ta-feira (07), das 14 às 18h, o instituto receberá o coletivo artístico de mulheres CORJunto, que 

produzirá, em parceria com pacientes e ex-pacientes, uma intervenção artística com ilustrações reforçando 
a importância do bem-estar feminino e do combate a uma das doenças que mais atingem mulheres em todo 
o mundo, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca): o câncer de mama. 
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Além da intervenção artística conjunta, o ICON tam-
bém fará um momento de confraternização com as pa-
cientes, com música, coffee break, palestra e roda de 
conversa com psicóloga, sessões de massoterapia e ou-
tros momentos numa tarde de descontração. De acordo 
com uma das coordenadoras do CORJunto, a delegada 
Gabriela Garrido, da Delegacia Especial de Atendimen-
to à Mulher (Deam), “a ação visa chamar a atenção das 
mulheres para a importância de, apesar de suas multi-
funções, encontrar um tempo para se cuidar, estar bem e, 
assim, ter uma vida plena e saudável”, enfatizou. 

A parceria do ICON com o coletivo artístico também 
ganhará as ruas. O instituto vai espalhar, em diversos 
pontos da cidade, cartazes artístico-educativos assinados 
pelo coletivo. O público poderá conferir as peças ao lon-
go de todo o mês de outubro, a partir do dia 07, em locais 
como: academias, faculdades, restaurantes e shoppings.

Seguindo a programação do Outubro Rosa, o ICON 
participará ainda de uma ação de conscientização aberta 
ao público, promovida pela clínica Gestare na manhã do 
próximo domingo (09), no canteiro do Boulevard Sho-
pping. O evento contará com estandes temáticos, dis-
tribuição de brindes, água de coco e picolés, aulão de 
zumba e pocket show. Um dos oncologistas do ICON 
também estará disponível no estande para tirar dúvidas 
da comunidade e ensinar, utilizando próteses de mama, 
como deve ser feito o autoexame. 

O oncologista do ICON, Dr. Leonardo Cunha destaca que a conscientização abre as portas para a prevenção e para o 
diagnóstico precoce do Câncer de Mama e este é o principal papel desempenhado pela campanha do Outubro Rosa. Além 
disso, o médico alerta que “devemos adotar hábitos saudáveis muito importantes para a prevenção desta doença, como: 
combate à obesidade, dieta saudável, prática de atividades físicas e evitar o tabagismo”. A realização de avaliação clínica 
e de exames complementares, de forma regular, também favorece o diagnóstico precoce e maior possibilidade de cura de 
enfermidades como o câncer de mama.

Prevenção é a chave

(FOTO – DIVULGAÇÃO)
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Acontece que, 

no mundo dos 

negócios, se você 

quer que algo 

seja feito com 

excelência, você 

precisa de um 

processo definido 

e de alguém 

capacitado para 

executá-lo.

POR  VALDEZ MONTERAZO

VOCÊ SOFRE DE ESCRAVIDÃO 
EMPRESARIAL?

Ditado popular: Quer que algo saia bem-feito? Faça você mesmo. Embora 
a sabedoria popular muitas vezes acerte em cheio, neste caso ela não 
poderia estar mais errada.

Se pensarmos a respeito, os negócios começam com um empreendedor que faz 
as coisas sozinho à medida que o negócio vai crescendo.
Isso significa que a maioria das atividades chave da empresa ficam na cabeça 
do empreendedor e por isso, se ele não vai na empresa, a empresa simplesmente 
para de funcionar. É isso o que se chama de Escravidão Empresarial.

Antes de seguir em frente e entender mais sobre isso, e principalmente, como 
se livrar da escravidão empresarial, pare e reflita:
Você sofre de Escravidão Empresarial?
Com a resposta em mente, te convido a prestar muita atenção no remédio para 
esse mal que atinge a maioria dos empresários.

Deixar de ser escravo do próprio negócio envolve a combinação de 3 elementos 
fundamentais.

1.      Processos claros e simples
É necessário que o empreendedor diga exatamente o que precisa ser feito e des-
creva em etapas como fazer de uma maneira lógica.
Os processos devem estar tão claros que se você sair por um mês, outras pesso-
as possam seguir as instruções e rodar o negócio de maneira excelente.
2.      Pessoas capacitadas para executar os processos
Uma vez descrito os principais processos de uma determinada área, é impres-
cindível que as pessoas que irão executá-lo sejam treinadas e capacitadas ade-
quadamente.
Você não pode esperar que ninguém faça nada em sua empresa até que você as 
tenha treinado e até que elas demonstrem que são competentes.
3.      Gestão sobre o time e processos
Por fim, é imprescindível que o empreendedor exerça gestão sobre os processos 
e pessoas que executam eles. Ou seja, ser capaz de supervisionar e medir os 
resultados alcançados pelo time para que a excelência seja alcançada.

Quando um processo é estabelecido, e pessoas são capacitadas para fazê-lo, o 
empreendedor pode se livrar da necessidade de executar uma determinada tare-
fa e ter a confiança de que alguém a fará com a qualidade desejada.

Já imaginou ter esse tipo de liberdade em sua empresa? Nesse sentido, vale a 
pena adotar a perspectiva de olhar sua empresa como um consultor externo, 
como se o negócio fosse um protótipo de uma franquia e nesse sentido, sistema-
tizar e automatizar cada parte do negócio para que mesmo uma pessoa comum, 
com uma educação limitada, possa fazer as atividades corretamente, mesmo 
sem sua presença.

*VALDEZ MONTERAZO É COACH 
EXECUTIVO, ESPECIALIZADO 
EM NEGÓCIOS, LIDERANÇA E 

PSICOLOGIA POSITIVA. TEM 
CASES DE SUCESSO E PROMOVE 

RESULTADOS EM DIVERSOS 
SEGMENTOS DE PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS. SAIBA MAIS 
EM: https://valdezmonterazo.com.br
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Diante dessa perspectiva, te convido a fazer a se-
guinte reflexão:
Que atividades ou áreas de sua empresa poderiam 
ser organizadas em termos de processos?

Ao criar processos simples, capacitar pessoas para 
executá-los e exercer gestão sobre tudo isso, o em-
presário ganha a possibilidade de ter mais lucrati-
vidade e, principalmente, liberdade de tempo para 
si mesmo.
Por sinal, esse é exatamente o resultado espera-
do de um programa de coaching de negócios, pro-
porcionar mais liberdade e resultados financeiros 
através da implementação de processos de gestão 
eficazes ao desenvolver competência empresariais 
no empreendedor.

Acontece que, no mundo dos negócios, se você 
quer que algo seja feito com excelência, você pre-
cisa de um processo definido e de alguém capaci-
tado para executá-lo.

Perguntas mais importantes dos negócios:
VENDAS:

- O que será vendido?
Listar cada produto que você vende.
Determinar o volume de vendas de cada produto.
Determinar o custo de produção de cada produto.
Determinar o custo de marketing e vendas por pro-
duto.
Determinar o custo administrativo por produto.
Determinar o custo de mão de obra.
Determinar o custo de defeitos, manutenção e per-
das.
Determinar o lucro por produto de cada produto.

- Para quem será vendido?
Essa é a grande pergunta do marketing, diz res-
peito ao perfil do cliente ideal.
Envolve perfil o perfil demográfico: Idade, edu-
cação, renda, formação, cargo;
e o perfil psicográfico: dores, medos, anseios, 
esperanças, tendências, vontades, necessidades;
Benefícios que o cliente adquire: Resultados, 
soluções para seus problemas, o que o produto 
faz para melhorar o produto ou vida do cliente?

- Por quem será vendido?
Quem estará em contato com o cliente?
EVITAR A SOBREPOSIÇÃO DE FUNÇÕES
O que será dito para o cliente?
Qual script os vendedores seguirão palavra a pa-
lavra?
Você pode triplicar as vendas ao sistematizar o 
processo de vendas (metodologia de vendas).
Em sua empresa nada acontece até que alguém 
venda algo para alguém!

- Como será vendido?
Processo de captação de clientes (Marketing)
1. Anúncios e propagação da mensagem central 
de marketing.

Mensagem central de marketing: Proposta única 
de valor.
Proposta única de valor: Razão específica pela 
qual alguém deveria comprar de você e não de 
qualquer outra pessoa.
O que há de único, diferente, exclusivo, espe-
cial, superior, excelente em seu produto que nin-
guém pode oferecer igual?
Esse é o eixo pelo qual todo o marketing gira em 
torno. (A mensagem central)
2. Determinar a melhor forma de alcançar o 
cliente ideal. Escolher como, onde e quanto vou 
gastar ao anunciar.
Quanto é o meu custo de aquisição de clientes? 
Quanto estou disposto a pagar para anunciar?
Atraio dois tipos de pessoas ao anunciar: Lead 
(interesse e resposta ao anúncio) e comprador.

- Por qual preço será vendido?
Quando será cobrado?
Determinar os descontos especiais para grandes 
contratos ou volume.
Qual o tempo de vida do cliente? (Lifetime 
Value)
Revise seu preço constantemente, principalmen-
te diante de quedas de preço.

- Como o produto será pago?
Que tipo de pagamento será aceito?
Quais os termos do contrato?

Processo de vendas Completo Até aqui
Operação

- O que será produzido?
Criar uma lista de cada produto a ser produzido 
e entregue.

- Como será produzido?
Liste cada etapa de produção, desde o início até 
o produto final.
Faça de forma tão detalhada que qualquer pes-
soa poderia fazer, mesmo com experiência e ha-
bilidades limitadas.

- Como será entregue/executado?
Faça o mapeamento de cada etapa do processo 
de entrega do produto e execução do serviço, 
desde o momento em que o cliente faz o pedido 
até o momento em que o recebe.
Determinar: quanto tempo demora cada etapa? 
Quem a executará? Quanto custa? Quais os prin-
cipais problemas e possíveis soluções?
- Qual a política de consertos, devoluções e 
atendimento ao cliente?

Compras e aquisições
- O que comprar?
- Onde comprar?
- Com quem falar?
- Como faço o pagamento?
- Como recebo?
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ANDRÉ JULIÃO - AGÊNCIA FAPESP
https://agencia.fapesp.br/

Voluntario da Força-Tarefa contra Covid da Unicamp faz testagem gratuita em Praça.
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Terapia contra Câncer mostra 
potencial para tratar casos graves 
de Covid-19 em testes pré-clínicos

Estudo publicado na revista Science Advances sugere que um tipo de tratamento conhecido como 
Inibidor de Checkpoint Imunológico – já usado contra certos tipos de Câncer – pode ser benéfico 
em alguns casos graves de Covid-19. Os criadores desse tipo de Terapia, que tem a capacidade de 

reativar o Sistema Imune, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2018.
As conclusões do artigo se baseiam em experimentos feitos com células de pacientes que precisaram ser 

internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após contrair o Sars-CoV-2, além de camundongos infec-
tados por outro Betacoronavírus, o MHV-A59 (Vírus da Hepatite Murina A59).

“Um dos Checkpoints Imunológicos conhecidos e com o qual trabalhamos no estudo é o PD-1. Ele indica 
para os Linfócitos T [um tipo de Leucócito] que devem parar de responder à infecção depois de um tempo, 
para que não haja uma resposta exacerbada. Num contexto de Câncer, Sepse ou Covid-19 grave, porém, o 
PD-1 faz com que os Linfócitos T parem de funcionar antes mesmo de resolvida a doença. Por isso, é preciso 
bloqueá-lo”, explica Pedro Moraes-Vieira, professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de 
Campinas (IB-Unicamp) apoiado pela Fapesp e um dos coordenadores do estudo.

O trabalho tem como um dos autores Gustavo Gastão Davanzo, Doutorando no IB-Unicamp e Bolsista da 
Fapesp.

“Ainda que estes sejam tratamentos de custo muito elevado, o fato de não haver mais tantos pacientes 
graves como no começo da pandemia nos faz acreditar que esta seria uma das opções viáveis, caso novos 
estudos mostrem que a terapia é segura em pacientes com Covid-19”, afirma Moraes-Vieira.
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Coronavírus de camundongo
A hipótese do estudo surgiu quando pesquisadores uruguaios – coautores do artigo – observaram que 

camundongos que não expressavam a Proteína TMEM176D tinham respostas mais agudas à infecção pelo 
MHV-A59. Essa Proteína tem como função regular o chamado Inflamassoma, Complexo Proteico existente 
dentro das células de defesa que controla a inflamação em um organismo com o objetivo de destruir ameaças 
como Tumores, Vírus e Bactérias.

Sem a Proteína TMEM176D, o Inflamassoma fica ainda mais ativado, com maior liberação de Citocinas 
Inflamatórias, como a Interleucina-1 Beta (IL-1β), cujo papel é conhecido na Covid-19 grave (leia mais em: 
agencia.fapesp.br/34680/).

“Essa liberação excessiva de IL-1β leva a uma disfunção dos Linfócitos T, o que chamamos de exaustão 
dessas células de defesa. Elas ficam tão ativadas que não conseguem mais responder adequadamente. É algo 
bem comum em doenças virais crônicas, como a Covid-19 grave, algo que já tínhamos observado em um 
trabalho ainda no começo da pandemia”, conta Moraes-Vieira.

O trabalho a que o pesquisador se refere foi publicado em 2020 na Cell Metabolism e ainda hoje está entre 
os artigos mais citados da revista nos últimos três anos, tendo motivado o contato da equipe uruguaia para 
propor a parceria (leia mais em: agencia.fapesp.br/33237/).

Nos testes com camundongos, o Tratamento com Inibidor de PD-1 conseguiu restaurar a função dos Lin-
fócitos T. Além disso, os pesquisadores tiveram acesso a sangue de doadores saudáveis e de pacientes com 
Covid-19 internados em duas Instituições de Montevidéu, no Uruguai.

Experimentos com células saudáveis, posteriormente infectadas com o Sars-CoV-2, foram realizados no 
Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes (LEVE) sob coordenação de José Luiz Proença Módena, Pro-
fessor do IB-Unicamp apoiado pela Fapesp e coautor do artigo.

Nos testes com amostras de pacientes, apenas as células que vieram de internados em UTI tiveram benefí-
cio com a administração do Atezolizumab, droga inibidora do PD-1 usada no estudo. Isso ocorre justamente 
porque são esses pacientes que têm ativação exacerbada do Inflamassoma, o que leva a esse perfil de exaus-
tão e disfunção da Imunidade Adaptativa.

Os pesquisadores alertam que os resultados ainda precisam ser vistos com cautela. Estudos com pacientes 
de Câncer que já faziam uso da terapia antes de contraírem a Covid-19 não mostraram benefício ou mesmo 
resultaram em uma associação negativa.

Em um deles, a administração da Terapia antes da Infecção Viral não levou à melhora do quadro de Co-
vid-19. Em outro trabalho, que acompanhou 423 pacientes, houve mais casos de hospitalização e severidade 
da doença entre aqueles que haviam recebido o inibidor. Por outro lado, um estudo clínico com Inibidores de 
PD-1 em pacientes com Sepse mostrou que a Terapia é segura. Novos estudos, portanto, serão necessários 
para conhecer melhor os efeitos do tratamento no contexto da Covid-19.

O artigo PD-1/PD-L1 blockade abrogates a dysfunctional innate-adaptive immune axis in critical β-coro-
navirus disease pode ser lido em: www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn6545.

 

MATERIA ORIGINALMENTE PUBLICADA NO SITE DA AGÊNCIA FAPESP - HTTPS://AGENCIA.FAPESP.BR/
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Frutas e verduras da 
primavera contribuem para 
alimentação saudável

VAGNER LIMA – ASCOM 
(IDEAL H+K STRATEGIES)
vagner.lima@idealhks.com

Coordenador do curso de Nutrição da Anhanguera 
apresenta as melhores opções de alimentos para temporada
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Com a chegada da primavera no Hemisfério 
Sul, o aumento na frequência das chuvas 
e as temperaturas amenas intensificam a 

umidade do ar e constroem o cenário favorável para 
a produção de determinadas frutas, verduras e legu-
mes típicos da estação. Especialistas indicam que 
consumir alimentos da temporada traz benefícios 
para a Saúde, colabora para as finanças domésticas 
e contribui para a preservação do meio ambiente. 

De acordo com o coordenador do curso de Nu-

trição da Faculdade Anhanguera, professor Tarcísio 
Santana, os frutos sazonais têm suas características 
de crescimento e de colheita favorecidas pelos as-
pectos climáticos e, dessa forma, chegam mais fres-
cos aos pontos de venda e com preços mais baixos. 

“A sazonalidade assegura a qualidade nutricional 
do alimento. Mas existem técnicas que asseguram 
todo tipo de alimento ao longo do ano, no entanto, o 
valor nutricional é comprometido pelo uso de agro-
tóxicos, como pesticidas e conservantes”, afirma o 
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docente. 
Embora possível, a produção de alimentos fora 

de época pode ser prejudicial ao meio ambiente, 
uma vez que a preparação do solo depende de um 

volume maior de fertilizantes e agrotóxicos para o 
cultivo. As safras disponíveis de acordo com as es-
tações do ano estão associadas ao ciclo natural das 
plantas e exigem menos adaptações.

As opções de frutas disponíveis em maior abundância entre setembro e dezembro auxiliam a manter a 
temperatura corporal equilibrada e são facilmente digeridas. Entre os exemplos cítricos estão o abacaxi, 
rico em magnésio, a tangerina, as laranjas pera e lima e a acerola. Também são facilmente encontrados os 
tipos de banana prata e de banana maçã, fonte de potássio, além de mangas, mamões, melancias, melões, 
jabuticaba e coco.

Durante a primavera, o cultivo de tubérculos como a cenoura, beterraba e rabanete é favorecido. A 
couve, que possui compostos que atuam na prevenção de tumores e amenizam irritações nas mucosas do 
estômago, também está mais presente na estação. Ervas e temperos, como a erva doce, hortelã, louro, ce-
bolinha, orégano e coentro ficam mais frescos com o clima úmido. Saladas com pepino e almeirão, assim 
como pratos com berinjela, alho-poró e alcachofra são recomendados por especialistas.

Frutas

Legumes e Verduras
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Veja cinco dicas para manter seu 
voto firme sem brigar com a família
William Sanches, terapeuta e especialista em comportamento 
humano, explica maneiras de impor respeito em meio a 
discussões sobre candidatos

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

N ão é de agora que as eleições deixam os 
ânimos mais exaltados. Porém, este foi 
um ano bastante peculiar quando o as-

sunto é a escolha do candidato à presidência do 
Brasil e chegou a trazer à tona cenas de violência e 
agressividade entre eleitores de partidos distintos.

O terapeuta e especialista em comportamento 
humano William Sanches lembra que é um momen-
to de pôr o pé no freio quando as brigas iniciarem 
e fazer o possível para manter relações respeitosas. 
Para isso, ele enumerou cinco dicas básicas e, ao 
mesmo tempo, cruciais:

1 – Primeira coisa é estabelecer regras internas: 

até onde estou disposto a ir com minha opinião. Da 
mesma forma, até onde vou aceitar a opinião do 
outro sem tirar a minha paz.

2 – Seja educado a ponto de “sair de perto” quan-
do o assunto for esse. Ou simplesmente dizer “pre-
firo não falar sobre esse assunto”.

3 – Você pode falar “meu voto já está decidido” 
sem precisar dizer qual é.  Afinal, ele é secreto e 
ninguém é obrigado a revelar. Está tudo bem fa-
lar “não” para quem questiona. Quem ama também 
fala não.

4 – Se quiser falar, diga bem do seu candidato, 
mas evite falar mal do outro. A ofensa 
pode iniciar sem que os lados percebam. 
Se eles discordarem de algo, passe bati-
do. A opinião deles é algo externo, não 
representa quem você é muito menos sua 
decisão de voto. Seja firme e gentil ao 
mesmo tempo.

5 – Sempre quando for usar alguma 
fala a favor de seu candidato, deixe claro 
o quanto a amizade, o amor e o respeito 
por seus familiares é importante, acima 
de qualquer opinião. Inicie suas frases 
sempre ressaltando isso.

Terapeuta e Especialista 
em Comportamento 
Humano William 
Sanches 
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“Evite também colocar provocações no gru-
po da família, figurinhas e, principalmente, fake 
news. Tome muito cuidado com notícias que 
você passa para a frente. Às vezes, você está num 
ânimo tão grande de convencer o outro de que o 
seu candidato é melhor, que acaba colocando nos 
grupos aquelas mensagens que estão mantendo 
os valores falsos de um outro candidato e que 
você nem sabe se são verdade”, orienta.

Outro ponto muito importante ressaltado por 
Sanches: não passe para frente notícias ruins do 
outro candidato, porque querer mostrar ao ou-
tro que você está certo e ele errado só vai levar 
a mais brigas e discussões. “E nada disso vale 
a pena. Nós estamos em um momento que pre-
cisamos pesquisar, olhar a fundo e escolher um 
bom candidato. Porque se você não quer porcaria 
na sua vida, se você não quer briga na sua vida, 
não quer ter problemas, não coloque problema 
nas urnas. Pesquise, estude e escolha o melhor 

de acordo com os seus valores, com os resultados 
que ele já deu ou te propõe a dar”, completa.

Ele também destaca que atacar o candidato de 
outra pessoa fervorosamente em uma discussão 
pode ser também um ataque aos próprios valores 
daquela pessoa, algo que é muito forte e pesso-
al de cada um. Para esses momentos, ele indica 
sempre iniciar a frase dizendo o quanto ama e 
respeita o outro, incluindo sua decisão política. 
“Pode parecer difícil, mas se você achar muito 
complicado ou que tem um muro muito grande 
aí, é porque o seu ego está muito elevado. Bem, 
você tem razão na sua decisão, mas a minha eu 
fico com o que eu acho melhor. Então, eu dou 
ao outro o direito de ser quem ele é, mas a mim 
eu dou o direito de permanecer sendo quem eu 
sou e isso é o respeito. Aí você derruba aquele 
muro que está entre as duas opiniões. E o limite 
é exatamente o qual eu mantenho meu respeito e 
respeito você”, finaliza.
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Como a 

aposentadoria no 

Brasil está cada 

vez mais difícil, 

use a renda do seu 

programa FatFIRE 

para complementá-

la e ajudar você na 

fase da vida que 

mais precisará.

POR  VIRGÍLIO MARQUES DOS SANTOS

QUER SE APOSENTAR MAIS CEDO, MAS SEM 
ECONOMIA? JÁ OUVIU FALAR DO FATFIRE?

Fat, vem do Inglês, e pode ser traduzido como gordura. FIRE, vem do Fi-
nancial Independence, Retire Early. Ou seja, independência financeira e 
aposentadoria precoce. Para isso, o movimento propõe calcular o seu nú-

mero FIRE – a quantidade de ativos investidos que você precisa para viver da 
renda do investimento e se aposentar mais cedo – e, em seguida, aumentar sua 
renda e reduzir suas despesas para atingir suas metas de patrimônio líquido mais 
rapidamente. Um número aproximado do FIRE pode ser calculado multiplican-
do suas despesas anuais por 25.

Se, por exemplo, você tem gastos mensais de R$ 4.000, seu número FIRE seria 
de R$ 1.200.000. Em tese, se seu patrimônio chegar em um milhão e duzentos, 
você poderia se aposentar. Se considerarmos as taxas de juros do Brasil atual-
mente, um investimento como este em tesouro direto paga a inflação mais 5,8% 
ao ano. Nesse caso, R$ 69.600 ao ano, fora a correção da inflação. Para um 
IPCA de 6%, o valor no ano seria de R$ 141.600 ao ano, com 15% de imposto 
de renda em cima. O rendimento, nesse caso, seria de R$ 10.000 mensais. Se 
descontarmos a inflação, R$ 6.823.

Sob esta ótica, o Brasil é um bom país para o FatFIRE. Para receber uma renda 
líquida de R$ 4.000 mensais, já descontada a inflação, você deveria acumular 
R$ 973.640. Assim, o número FIRE no Brasil de hoje é 20,3 vezes suas despe-
sas anuais. Agora, se você deseja um FatFIRE, ou seja, se aposentar com uma 
renda “gorda” de R$ 12.000, precisa trabalhar para acumular 3 milhões de reais. 
Nessa retirada, você manteria o valor do investimento intacto e corrigido pela 
inflação.

Com uma renda de R$ 12.000 mensais, é possível viver sem preocupações com 
o trabalho e, ainda assim, manter um bom padrão de vida. Por bom padrão, en-
tenda-se:

●    Ter recursos para o custo de criar os filhos;
●    Orçamento para férias ou muitas viagens para que você possa usar seu tempo 
de aposentadoria para ver o mundo;
●    Ter a liberdade de gastar em bens de luxo ou amenidades;
●    Querer se aposentar em uma cidade ou local que tenha um custo de vida 
mais alto;
●    Incluir custos de cuidados a idosos ou apoio a um ente querido em seu or-
çamento de aposentadoria antecipada.

O número FIRE foi popularizado no artigo de pesquisa “Retirement Savings: 
Choose a Withdrawal Rate That is Sustainable”, escrito por três professores da 
Trinity University e publicado no American Association of Individual Investors 
Journal, em 1998.

Como alcançar o seu FatFIRE?

* VIRGILIO MARQUES DOS SANTOS É UM DOS 
FUNDADORES DA FM2S, DOUTOR, MESTRE E 

GRADUADO EM ENGENHARIA MECÂNICA PELA 
UNICAMP E MASTER BLACK BELT PELA MESMA 

UNIVERSIDADE. FOI PROFESSOR DOS CURSOS DE 
BLACK BELT, GREEN BELT E ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO E ESTRATÉGIA DE EMPRESAS DA UNICAMP, 
ASSIM COMO DE OUTRAS UNIVERSIDADES E CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO. ATUOU COMO GERENTE DE 
PROCESSOS E MELHORIA EM EMPRESA DE BEBIDAS 

E FOI UM DOS IDEALIZADORES DO DESAFIO UNICAMP 
DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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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.

Ao se analisar o conceito de FatFIRE, percebe-se claramente o poder dos juros 
compostos. Se um casal quiser trabalhar 20 anos para alcançar os 973 mil, a 
uma taxa de juros de 6% ao ano, precisarão economizar R$ 2.145,83 por mês. 
Imagina quem começa a trabalhar com 22 anos? Nesse modelo, pode aposentar 
com 42.

Agora, se a sua aposentadoria for no padrão Fat, R$ 12.000, a economia mensal 
deveria ser de R$ 6.616.

Pela minha experiência, economizar esse valor durante 20 anos não é uma tarefa 
fácil. O mais natural é que, ao longo da carreira, a sua capacidade de economia 
vá crescendo. Outra alternativa seria trabalhar durante 30 anos, aposentando-se 
com 52. Para isso, seriam necessários economizar cerca de R$ 3.000 mensais.

Já pensou? Se você consegue economizar R$ 3.000 ao longo de 30 anos, sua 
aposentadoria de R$ 12.000 está garantida. Agora, é possível estipular metas 
mais reais para isso. Por exemplo:

●    Economizar R$ 1.538 dos 22 aos 32 anos;
●    Economizar R$ 4.616 dos 32 aos 42 anos;
●    Economizar R$ 12.309 dos 42 aos 52 anos.
 
Para isso, é importante fazer um planejamento financeiro que contemple essa 
economia como gasto. Para alcançar os R$ 3 milhões na conta, deve-se levar em 
conta a necessidade de um emprego muito bem remunerado. No Brasil, apenas 
5% da população ganha R$ 12.000 mensais.

Expectativa versus realidade
Apesar do conceito estar na moda, FatFIRE é realidade para uma pequena par-
cela da população no Brasil. Conseguir acumular 20 vezes o seu gasto anual não 
é uma tarefa fácil e nem possível para uma parcela considerável. É necessário 
estar entre os que mais ganham e os que menos gastam, coisa que, cá entre nós, 
é complexa de se fazer.

A tropa do FatFIRE está se estressando muito no curto prazo, esperando ser re-
compensada financeiramente mais tarde. Mesmo que se aposentem cedo, podem 
acabar se sentindo entediados e solitários. Se você olhar para os registros histó-
ricos do mercado de ações, verá que há momentos de alta, seguidos de correções 
e quedas.

Por exemplo, a grande crise financeira de 2008 viu as ações despencarem e a 
economia afundar. Da mesma forma, imóveis e outros investimentos com gran-
des recompensas trazem riscos significativos. Se estiver focado na aposentado-
ria prematura, poderá se frustrar.

Como dica, reforço a importância de se fazer os investimentos certos, com bai-
xo risco. É possível também considerar a aquisição de um imóvel a ser vendido 
quando se aproximar da aposentadoria. É uma forma de disciplina forçada para 
gerar a economia e ter um investimento atrelado ao IPCA.

Agora, se for contemplado com programas de remuneração variável, como bônus 
ou participação nos lucros, aproveite-os. Coloque esse valor imediatamente no 
seu programa FatFIRE.

Como a aposentadoria no Brasil está cada vez mais difícil, use a renda do seu 
programa FatFIRE para complementá-la e ajudar você na fase da vida que mais 
precisará.
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Dia Internacional da Terceira Idade: 
idosos representam 20% do poder 
de consumo do Brasil
Mundialmente, a chamada ‘geração prateada’ movimentou 
cerca de US$ 15 trilhões somente no ano de 2020

ASCOM – AGÊNCIA COMUNIC.ATIVA
divulgacao@comunicativaassociados.com.br
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O mês que se comemora o Dia Internacional da Terceira Idade lembra que a população brasileira está 
envelhecendo rapidamente e deve alcançar mais de 66 milhões de pessoas em 2050. Mas engana-se 
quem pensa que os mais velhos não são importantes para a sociedade, já que as pessoas com mais 

de 60 anos representam 20% do poder de consumo do Brasil, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).  

Mundialmente, a chamada ‘geração prateada’ movimentou cerca de US$ 15 trilhões somente no ano de 
2020. No Brasil, estima-se que a cifra foi de R$ 1,8 trilhão, conforme dados da Harvard Business.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que pessoas com 60 anos ou mais 
representam 14,7% da população residente no Brasil em 2021.  Alguns países já têm quase 30% de suas popu-
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lações com pessoas idosas (acima de 60 anos). 
Porém não basta apenas envelhecer com saúde, é preciso buscar também um envelhecimento ativo, explica 

Leonardo Salgado, médico especialista em Geriatria e presidente da Assiste Vida. "Não basta ter 80 anos e 
ter uma saúde boa, é necessário ter um envelhecimento ativo. O conceito da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que coloca o envelhecimento ativo como meta é você ter um paciente que envelheça, que tenha saúde, 
mas que ele esteja conectado na sua comunidade”, diz. 

“Hoje em dia é muito comum já ser mais velho e ter plena condição de estar trabalhando, participando de 
decisões na sua comunidade. Porém muitos ainda são excluídos por serem "velhos", esse é um dos grandes 
problemas", esclarece o médico.  

Quem nunca ouviu a frase “você não tem mais idade para isso!”? Esse tipo de opinião pode ser classificada 
como etarismo ou ageísmo, que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas com 
idade avançada. E esse preconceito parte, muitas vezes, da própria família da pessoa idosa. 

“Até pessoas que amam o idoso da sua família, numa ideia de proteger, traz esse preconceito. São pesso-
as que são afastadas das decisões da família, são afastadas de certas tarefas”, conta Leonardo. O especialista 
explica ainda que o aumento da longevidade é um fato em todo o mundo e as sociedades vão se preparar para 
enfrentar os desafios do envelhecimento da população, além de identificar e maximizar seus benefícios.  

“É necessário a gente entender que precisamos envelhecer com o máximo de autonomia e independência 
possível e, para isso, esses idosos precisam estar executando tarefas, precisam estar pensando, participando, ter 
inclusão dentro da família e da comunidade”, completa o médico da Assiste Vida.

Problema do etarismo 
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Concluído mais um Curso de 
Capacitação Profissional em Poções

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Considerando que capacitação significa mão de obra qualificada, currículo aprimorado e mais chances de inserção e re-
colocação no mercado formal de trabalho, contribuindo, dessa forma, para as políticas públicas de geração de emprego 
e renda e redução das desigualdades e necessidade de investimentos públicos na área social, a Prefeitura Municipal de 

Poções, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem promovendo cursos gratuitos e diversificados para atender 
a população em situação de vulnerabilidade social.

No último dia 28 de setembro, foi reali-
zada a conclusão de mais um curso de Ca-
pacitação oferecido pela Prefeitura Muni-
cipal, beneficiando moradores da região 
de Mulungu. O Curso de Produção de De-
rivados de Mandioca. A capacitação, que 
promoveu técnicas de higienização dos 
alimentos e um riquíssimo cardápio gas-
tronômico a partir da mandioca, foi reali-
zado em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindi-
cato de Produtores Rurais de Poções, ten-
do como Instrutora Ana Curvelo.

O encerramento do Curso, co-
memorado com um almoço com 
pratos produzidos a base de man-
dioca pelos participantes, contou 
com a presença da prefeita Ire-
nilda – Dona Nilda – Cunha de 
Magalhães (PCdoB), da secretá-
ria municipal de Assistência So-
cial Orleide Pacheco Gomes, do 
Chefe do Gabinete Civil, Otto 
Wagner de Magalhães, e da Coor-
denadora da Associação de Prote-
ção a Infância e Maternidade de 
Poções (Apimp), Fátima Viana 
de Souza, entre outras autorida-
des e convidados. 

A prefeita Irenilda – Dona Nil-
da – Cunha de Magalhães (PC-

doB) destacou que a iniciativa do Governo Municipal tem também por objetivo melhorar o desempenho da 
Agricultura Familiar, assegurando aos beneficiários não apenas condições para inserção no mercado de traba-
lho, mas para o empreendedorismo e, por consequência, o desenvolvimento do município.

(FOTOS – ASCOM PMP)
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Prefeitura de Bom Jesus da Lapa 
inaugura Centro de Educação 
Infantil no Projeto Formoso

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Em ato presidido 
pelo prefeito Fa-
bio Nunes Dias 

(PSD), realizado na noite 
do último dia 29 de se-
tembro, foi inaugurado o 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Professora 
Sandra Maria dos Santos, 
localizado no Setor 33 do 
Projeto Formoso.

Com a mesma estrutu-
ra física e equipamentos e 
mobiliários das Unidades 
de Educação Infantil da 
sede municipal, o Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Professora San-
dra Maria dos Santos, vai 
atender vinte crianças da 
Comunidade com idade 
entre 6 meses e 5 anos de 
idade e faz parte da proposta de valorização da Educação no município.

A nova Unidade de Ensino da rede pública municipal de Bom Jesus da Lapa homenageia a Professora Sandra Maria 
dos Santos, sergipana de nascimento radicada, desde a pré-adolescência no município e que durante treze anos, con-
cursada, prestou relevantes serviços a Educação Infantil e de Jovens.

Durante o ato de inauguração, a filha da homenageada, Isa Maria dos Santos Silva, 11 anos, fez um agradecimento 
ao Governo Municipal pelo tributo prestado a memória da sua mãe, destacando o comprometimento que sempre teve 
com a Educação em Bom Jesus da lapa. “Essa homenagem é uma maneira de reconhecimento do trabalho prestado 
com carinho e amor e também uma forma muito linda de minha mãe, a professora Sandra Maria permanecer viva na 
memória da comunidade”, emocionou-se a filha da homenageada.

O ato inaugural contou ainda com as presenças, entre outros, do prefeito Fábio Nunes, o vice-prefeito Miguel Leles, 
a secretária municipal de Educação Keller Cristina Fernandes, dos secretários municipais de Administração, Governo 
e Planejamento e da Agricultura e Empreendedorismo, respectivamente Victor Hugo Souza Batista e Marcos Haiala 
Lima dos Santos, e os vereadores Eduardo – Eduardinho – Magalhães Rego Filho (Progressistas) e Jamima Lopes 
Queiroz (PSD).

(FOTO – ASCOM PMBR
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UNICEF PRODUZIU SÉRIE AUDIOVISUAL SOBRE 
EXPERIÊNCIA EXITOSA DO COMPLEXO DE ESCULTA 
PROTEGIDA DE VITORIA DA CONQUISTA

SECOM – PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br
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A experiência de implementação da Lei 
13.431/2017 (Lei da Escuta Protegida), 
Vitória da Conquista, será levada para ou-

tras cidades do Brasil e países da América Latina por 
meio de uma série de vídeos produzida pelo Unicef 
em colaboração com a ChildHood Brasil.

As gravações aconteceram ao longo da semana 
passada, entre os dias 27 e 30, quando foram ouvidos 
diversos atores que contribuíram para que Vitória da 
Conquista fosse um dos primeiros municípios do 
Brasil a implementar a Lei e também que construiu 
um Complexo de Escuta Protegida para a coleta de 
depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência.

Segundo a oficial de Comunicação do Unicef, 
Elisa Meirelles Reis, o objetivo da produção é do-
cumentar a implementação de Vitória da Conquis-
ta e levar essa experiência para outros municípios 
e países como uma boa prática, como uma experi-
ência inspiradora para que outros lugares também 

implementem a Lei. “O público-alvo principal des-
se material são gestores de munícipios brasileiros, 
formuladores de políticas públicas de outros países, 
principalmente países da América Latina e do conti-
nente africano”, explicou Elisa.

Responsável pela sistematização da experiência 
de Conquista, a jornalista, Flávia Oshima, que foi 
contratada pela Unicef para a produção do material, 
acredita que uma das questões que chamam a aten-
ção para o processo de implementação é o fato de o 
munícipio ter militantes pela infância, que atuam na 
gestão municipal e no sistema de Justiça, e o outro 
fator importante é a vontade política que mobilizou 
investimentos grandiosos. “Essa vontade política e 
o amor pela causa da infância e da adolescência fi-
zeram grande diferença para que ninguém desistisse 
e para que fosse possível trazer dezenas de outros 
atores para esta causa, como aconteceu em Vitória 
da Conquista”, declarou Flávia.

Durante a gravação, a prefeita Sheila Lemos des-
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tacou o empenho para que o Complexo de Escuta 
Protegida fosse uma realidade em Vitória da Con-
quista e o reconhecimento desse esforço municipal 
pela proteção de crianças e adolescentes que servirá 
de exemplo para outros municípios. “E o que a gente 
quer é mostrar para os outros municípios onde nós 
acertamos e onde erramos, para que os outros muni-
cípios não errem, para que eles consigam trilhar esse 
caminho com menos dificuldade. Foi com muita difi-
culdade, mas foi com muita força de vontade, enten-
dendo que se todos não dessem sua contribuição, nós 
não conseguiríamos implementar”, declarou Sheila.

Durante os quatro dias de gravação a equipe pas-
sou por diversas unidades, como escola, Secretaria 

de Educação, Secretaria de Saúde, Fórum, além do 
Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Ado-
lescentes, onde está instalado o Complexo de Escu-
ta Protegida. “Nós ficamos muitos felizes em poder 
receber a equipe do Unicef e mais contentes ainda 
de saber que a experiência de Vitória da Conquista 
servirá de referência para a implementação da lei 
em outros municípios. Estaremos, assim, garantin-
do que não só as crianças e os adolescentes con-
quistenses sejam protegidos, mas toda a infância 
do Brasil e de países da América Latina”, declarou 
Michael.

A previsão é de que os vídeos sejam disponibili-
zados ao público no início de 2023.
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