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Além dos 
cuidados 
específicos 
para tratar 
as disfunções 
visuais, é 
importante 
que as pessoas 
estejam 
atentas aos 
seus cuidados 
gerais de 
saúde

POR  MAKOTO IKEGAME E CRISTINA CAGLIARI

SAÚDE OCULAR: A IMPORTÂNCIA 
DA VISITA FREQUENTE AO 
OFTALMOLOGISTA

Dentre as diferentes condições de saúde que afetam a popu-
lação, as enfermidades oftalmológicas são umas das mais 
negligenciadas, possivelmente pela falta de preocupação 

com a realização de exames de rotina, já que aqueles que “enxer-
gam bem” deixam de ir ao médico com frequência. Segundo dados 
de 2019 coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
existem cerca de 285 milhões de pessoas visualmente prejudica-
das no mundo, sendo que entre 60% e 80% dos casos poderiam ter 
sido evitados com medidas preventivas e acompanhamento médi-
co. 

Ainda de acordo com a OMS, a cegueira (perda completa ou qua-
se total da visão), que é uma das disfunções visuais mais graves, 
atinge aproximadamente 39 milhões de pessoas no mundo, sendo 
que 80% desses casos poderiam ter sido evitados com diagnósti-
cos precoces e tratamentos adequados. Além da cegueira, outras 
doenças oculares bastante comuns também podem ser prevenidas, 
como catarata, ceratocone, glaucoma, olhos secos, retinopatia 
diabética, degeneração macular, problemas de refração, alergias, 
infecções e lesões oculares. Boa parte dessas condições já são tão 
prevalentes que as incluímos em nosso vocabulário sem entender 
exatamente do que se tratam.

A catarata, por exemplo, é uma condição que pode levar à perda 
total da visão, pois torna a lente do olho do paciente mais opaca. 
A doença costuma atingir maiores de 60 anos, mas a boa notícia 
é que ela tem um tratamento bastante eficaz, que consiste na reti-
rada do cristalino do olho e na sua substituição por uma lente in-
traocular. O glaucoma, que é considerado uma disfunção grave, é 
mais comum em idosos e também afeta a visão. Para esta doença, 
ainda não existe um tratamento definitivo, mas a sua progressão 
pode ser atrasada com o uso de colírios específicos. 

Outros quadros oculares, como a conjuntivite, podem não ser tão 
graves, mas se não tratados adequadamente podem causar diver-
sos danos à saúde do paciente. O tratamento para a conjuntivite, 
que é uma infecção na parte anterior do olho, normalmente en-
volve a administração de colírios e antibióticos. A degeneração 
macular relacionada à idade é outra disfunção causada pelo en-
velhecimento do corpo e que deve ser tratada com cautela. Neste 
quadro ocorre um edema anormal da retina, e por isso o trata-
mento recomendado pode passar pela aplicação de injeções de 
medicamentos ou mesmo chegar a uma cirurgia, dependendo da 
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avaliação do oftalmologista. 

Dentre os quadros oculares mais comuns também encontram-se as 
ametropias (ou erros refrativos), como a miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia, que ocorrem quando - após atravessar 
as diferentes estruturas do globo ocular - a luz acaba não conver-
gindo corretamente na retina, resultando em imagens desfocadas. 
Desta forma, as imagens são formadas antes, depois ou de forma 
irregular na retina, causando dificuldade para que a pessoa pos-
sa enxergar com nitidez. Felizmente, essas ametropias podem ser 
facilmente corrigidas com o uso de óculos de grau ou até mesmo 
com cirurgias corretoras, a depender de cada caso. 

Além dos cuidados específicos para tratar as disfunções visuais, 
é importante que as pessoas estejam atentas aos seus cuidados 
gerais de saúde, fazendo visitas frequentes ao consultório mé-
dico e check-ups anuais. A realização de exames oftalmológicos 
regulares pode facilitar diagnósticos precoces, tratamentos mais 
assertivos e evitar problemas visuais futuros. Para aqueles que já 
utilizam óculos de grau, possuem algum tipo de disfunção ocular 
ou têm mais de 40 anos de idade, a visita anual ao médico oftal-
mologista se faz ainda mais necessária. Em relação às crianças, 
o recomendado é iniciar os atendimentos oftalmológicos a partir 
dos 6 meses de idade, porém casos especiais envolvendo prematu-
ridade ou outras doenças devem ser avaliados anteriormente. 

Alguns hábitos simples também podem ser adotados no dia a dia 
para evitar infecções e manter o bem-estar da visão, como: não 
coçar os olhos, manter o grau do óculos atualizado e realizar bem 
a higiene das lentes de contato, evitar colocar as mãos sujas nos 
olhos, não se automedicar ou utilizar colírios inadequados nos 
olhos, limitar o tempo de acesso às telas, cuidar da alimentação e 
manter hábitos saudáveis, para mencionar alguns. 
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SAÚDE – COMBATE 
À DENGUE

Prefeitura de Bom Jesus da Lapa 
intensifi ca ações de combate à 
Dengue, Chikungunya e Zica Vírus
Campanha institucional incentiva a participação da 
população na eliminação de criadouros do Aedes Aegypti

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 
Lapa, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância 

em Saúde, está intensifi cando as ações de combate 
à Dengue, Chikungunya e Zica Vírus no município. 
Na última semana o Governo Municipal deu início à 
Campanha de Combate à Dengue na cidade, que se 
soma às ações efetivas que estão sendo desenvolvi-
das pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio 
das demais Secretarias Municipais. As ações incluem 
a mobilização dos moradores, chamados a se enga-
jarem na batalha contra o mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Go-
verno Municipal vai investir na informação aos cida-
dãos de forma que todos saibam e pratiquem as ações 
simples e efi cazes na eliminação dos criadouros. A 
Campanha, que já está sendo divulgada nas redes so-
ciais, tem por objetivo esclarecer que o mosquito tem 
hábitos domésticos e que 90% dos criadouros estão 
nas residências. Além de informar a população, a Pre-
feitura Municipal vai mobilizar todas as Secretarias 

Municipais e intensifi car as ações dos Agentes Co-
munitários de Endemias

O prefeito Fábio Nunes Dias (PSD) disse estar cer-
to que toda a população lapense vai estar engajada na 
luta. Reforçou que essa é uma luta de todos e que a 
informação, a conscientização e o esclarecimento de 
toda a população é fundamental para evitar a prolife-
ração do vetor e o avanço da doença no município.

O secretário municipal de Saúde, Marcélio Magno 
Magalhães da Silva, reforçou o apelo para que a po-
pulação, além de adotar as medidas necessárias para 
combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypti, 
abram as portas de suas residências para os Agentes 
de Saúde da vigilância Epidemiológica que estão de-
vidamente identifi cados. Segundo Marcélio Magno, 
a colaboração da população é fundamental para que 
o trabalho de prevenção seja realizado com efi ciên-
cia. Observou, por fi m, que a Dengue é uma doença 
perigosa e que pode levar até a morte, mas que pode 
ser evitada com atitudes simples de higiene e descar-
te correto dos materiais que podem acumular água 
parada.

Conheça as diferenças entre a Dengue, Chikungunya e 
Zica Vírus

Apesar de serem três doenças causadas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes Aegypti, a Dengue, o Zika 
Vírus e a Chikungunya possuem algumas diferenças clínicas fundamentais para o diagnóstico. No entanto, as 
três doenças podem trazer consequências graves, como a relação entre a infecção pelo Zika Vírus em gestan-
tes e o nascimento de bebês com Microcefalia, uma condição congênita em que o cérebro não se desenvolve 
de maneira adequada.

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com



05Brumado, de 15 e 16 de novembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

SAÚDE – COMBATE 
À DENGUE

- Limpar o quintal, jogando fora o que 
não é utilizado;

- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para 

baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, cai-

xas d’água e qualquer tipo de recipiente que 
possa reservar água;

- Manter os quintais bem varridos, eli-
minando recipientes que possam acumular 
água, como tampinha de garrafa, folhas e 
sacolas plásticas;

- Escovar bem as bordas dos recipientes 
(vasilha de água e comida de animais, pratos 
de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-
-los sempre limpos.

As diferenças

Como se prevenir

(ILUSTRAÇÃO: FIOCRUZ)
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Cresce o número de crianças com Diabetes.

(FOTO: REPRODUÇÃO – INTERNET)

Diabetes: 20 a cada 100 
mil crianças podem 
desenvolver a doença 
anualmente
Em 2021, 214 mil pessoas morreram devido à 
enfermidade; 5 a 10% dos casos, correspondem a 
Diabetes Tipo 1

Fábio Bouças – ASCOM (AGÊNCIA PRESSFC)
fabio@fbimprensa.com.br

Dados da Federação In-
ternacional de Diabetes, 
apontam que a incidên-

cia da doença aumentou 16% no 
mundo entre 2016 e 2021. Hoje, no 
Brasil, cerca de 7% da população 
é diabética, o equivalente a 16.8 
milhões de brasileiros. Pesquisas 
indicam que o grupo mais afetado 
pela Diabetes Tipo 1 são crianças 
e adolescentes. 20 a cada 100 mil 
podem desenvolver a doença todos 
os anos. 

Somente em 2021, 214 mil 
pessoas entre 20 a 79 anos morre-
ram devido à enfermidade. Para 
conscientizar e alertar a população 
acerca da incidência de casos e 
dos principais riscos para a saúde 

humana, a International Diabetes 
Federation, em conjunto com a 
Organização das Nações Unidas, 
criou em 1991, o Dia Mundial da 
Diabetes, com o intuito de indicar 
caminhos para a prevenção de to-
dos os tipos de Diabetes, pela in-
corporação de hábitos saudáveis, 
tais como: alimentação balancea-
da, práticas de atividades físicas e 
perda de sobrepeso.

A Diabetes Mellitus (DM) é 
uma Síndrome Metabólica de ori-
gem múltipla, decorrente da falta 
de Insulina ou da incapacidade de 
a Insulina exercer adequadamente 
suas funções, caracterizada por al-
tas taxas de açúcar no sangue (Hi-
perglicemia) de forma permanente. 

Produzida pelo Pâncreas, a Insulina 
é responsável pela manutenção do 
metabolismo, o que permite o bom 
funcionamento do organismo.

A Síndrome pode se apresentar 
de diversas formas. 5 a 10% dos 
casos, correspondem a Diabetes 
Tipo 1, no qual o sistema ataca as 
células produtoras de Insulina; Tipo 
2, com manifestações, geralmente, 
na idade tardia (após os 40 anos), 
que implicam em complicações 
Renais, Oftalmológicas e Neuro-
páticas. Ocorrendo principalmente 
em pessoas com excesso de peso, 
comportamento sedentário e péssi-
mos hábitos alimentares. Segundo 
a Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD), cerca de 90% dos pacien-

tes apresentam o Tipo 2 (DM2) da 
doença, quando o organismo não 
consegue usar adequadamente a 
Insulina que produz ou não produz 
o hormônio de forma suficiente 
para controlar a taxa de Glicemia. 

Estima-se que hoje, 50% dos 
brasileiros Diabéticos não sabem 
que têm a doença. Para Alex Araú-
jo, CEO da 4Life Prime, uma das 
maiores empresas de Saúde Ocu-
pacional do país, a falta de acom-
panhamento médico e os péssimos 
hábitos de vida, são as principais 
causas para o aumento de casos.  
“É importante ficar atento aos si-
nais, como mudança de humor, 
fadiga, fraqueza, perda de peso, 
formigamento dos pés e mãos. Na 
maioria das vezes, o corpo dá sinais 
quando algo está errado com o seu 
funcionamento. São alertas, às ve-
zes claros e outras vezes sutis”.

12 anos atrás, o especialista foi 
diagnosticado com Diabetes Tipo 
2, desencadeada pelo estresse do 
trabalho, excesso de metas e pelo 
descontrole alimentar. Foi um pe-
ríodo que sua Glicemia chegou a 
600 e teve que ser internado du-
rante três dias. Araújo conta que foi 
a partir dos exames de rotina que 
descobriu a doença. Foi um mo-
mento de descobrimento sobre o 
funcionamento do seu corpo e dos 
seus limites. A partir do diagnósti-
co, ele mudou sua relação alimen-
tar e incorporou hábitos saudáveis 
na rotina.

“A disponibilização de exames 
de rotina e o acompanhamento 
médico pela empresa foram funda-
mentais para o diagnóstico precoce, 
o que impediu complicações maio-
res. Hoje, passamos 30% do nosso 
dia no trabalho. É fundamental que 
as empresas incluam medidas de 
prevenção e incentivem o contro-
le da Diabetes. O primeiro passo 
é identificar os grupos de risco e 
incentivar mudanças de hábitos, a 
começar dentro da empresa”, com-
plementa o especialista.

Atualmente, a 4Life Prime dis-
ponibiliza exames para o retorno 
de mulheres em Licença Materni-
dade ao trabalho. No Exame Clí-
nico, é recomendado que também 
se faça o Exame da Glicemia, para 
identificar se houve algum tipo de 
alteração na Glicemia durante a 
gestação da colaboradora.
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Com a chegada do verão, os pets têm mais ativida-
des, acompanhando os tutores em passeios – que 
se tornam mais comuns nesse período – e até mes-

mo em viagens. Mas para que o período mais quente do ano 
seja aproveitado ao máximo é necessário ter cuidado maior 
com a saúde articular dos animais, em especial com preven-
ção da Osteoartrose, enfermidade crônica que pode acometer 
cães de todas as raças. 

“A Osteoartrose pode ser tratada, evitando assim os incô-
modos dolorosos causados por ela, que difi cultam a realiza-
ção de atividades – incluindo as mais leves, como um simples 
passeio. Por isso, é importante que os tutores fi quem atentos 
a determinados sinais, como difi culdades para andar ou andar 
mancando, para subir e descer escadas, falta de vontade de 
passear e brincar, mudanças de comportamento e aumento de 
peso”, alerta o médico-veterinário Jaime Dias, Gerente Téc-
nico e de Marketing para Animais de Companhia da Vetoqui-
nol Saúde Animal, uma das 10 maiores indústrias veterinárias 
do mundo. 

Os cuidados devem ser redobrados em pets com lesões trau-
máticas ou que passaram por Procedimentos Cirúrgicos Orto-
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PREVENÇÃO DA OSTEOARTROSE AJUDA 
A ELEVAR QUALIDADE DE VIDA DOS 
PETS NO VERÃO 

RAFAEL IGLESIAS DOS SANTOS – ASCOM (TEXTO COMUNICAÇÃO)
rafael@textoassessoria.com.br

pédicos, lembrando de sempre seguir as orientações do Mé-
dico-Veterinário perante a realização de atividades físicas. A 
Osteoartrose é mais comum em animais idosos. Por isso, esses 
cães merecem ainda mais atenção. “Uma forma de tratamento 
efi caz é reduzir a infl amação e – consequentemente – a dor, 
mantendo o bem-estar e a qualidade de vida dos animais”, co-
menta o veterinário. 

“Além disso, a suplementação nutricional é recomendada – 
e essencial – para a manutenção da Saúde Articular. Foi pen-
sando nisso que a Vetoquinol desenvolveu Flexadin Advanced, 
que auxilia nesse processo. O suplemento possui fórmula ex-
clusiva com colágeno de frango tipo II não desnaturado (UC-
-II), vitamina E e Ômega 3”, complementa Jaime Dias. 

Oferecido na forma de tabletes mastigáveis e altamente pa-
latáveis, Flexadin Advanced contribui para a Saúde das Articu-
lações e promove a mobilidade e a fl exibilidade, ajudando na 
manutenção da qualidade de vida dos cães. “Flexadin Advanced 
é um suplemento nutricional seguro e indicado para cães todas 
as raças e idades. Com esse recurso, os ‘pais de pet’ têm a 
certeza de que estão garantindo um verão saudável e divertido 
para seus companheiros”, fi naliza o Gerente.  
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Dia Nacional de Combate à Tuberculose: 
Brasil é o 2º país do mundo em mortes pela 
doença, segundo a OMS
Após retrocessos causados pela Covid-19, erradicação segue como 
meta mundial e conta com as contribuições dos testes moleculares

PALOMA ALBUQUERQUE – ASCOM (AGÊNCIA ATITUDE.COM) 
paloma.albuquerque@atitudecom.com.br 

Instituído como o Dia Nacional de Combate à 
Tuberculose, o próximo 17 de novembro traz 
uma refl exão sobre o atual panorama de disse-

minação da doença no país e levanta um dos maiores 
alertas às autoridades de Saúde. Apontado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) como a segunda 
nação do mundo em mortes pela doença, o índice de 
contaminados pela Tuberculose no Brasil é motivo de 
preocupação. Segundo dados do Ministério da Saú-
de, em 2021 foram registrados mais de 68 mil novos 
casos, número bastante próximo aos diagnósticos de 
2020, quando mais de 4,5 mil pessoas morreram em 
virtude da infecção.

Considerado um problema de Saúde Pública Mun-
dial pela própria OMS, as ações de erradicação da do-
ença – com metas ousadas a serem cumpridas até 2030 
– sofreram, de fato, um grande impacto por conta da 
recente pandemia. Casos subnotifi cados, redução na 

oferta e procura por diagnósticos e tratamentos podem 
ter ocultado os reais números da Tuberculose, que sal-
taram de 1,2 milhão de óbitos em 2019 para 1,6 mi-
lhão em 2021 ao redor do planeta. O órgão estima que 
cerca de 30 mil pessoas adoecem no mundo, todos os 
dias, acometidas pela enfermidade.   

O desafi o vai além do que se imagina. De acordo 
com o novo Report Global de Tuberculose da OMS, a 
pandemia da Covid-19 reverteu anos de progresso no 
fornecimento de serviços essenciais de TB e na redu-
ção da carga da doença. As metas globais de TB estão, 
em sua maioria, fora do caminho, embora existam al-
gumas histórias de sucesso nacional e regional.

O impacto mais óbvio é uma grande queda global 
no número de pessoas recém-diagnosticadas com Tu-
berculose e reportadas. Os números caíram de 7,1 mi-
lhões em 2019 para 5,8 milhões em 2020, um declínio 
de 18% que remete ao nível de 2012, muito abaixo 
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dos aproximadamente 10 milhões de pessoas que de-
senvolveram a doença em 2020. Além disso, 16 países 
foram responsáveis por 93% desta redução, sendo a 
Índia, Indonésia e Filipinas as mais afetadas. Os dados 
provisórios até junho de 2021 mostram défi cits contí-
nuos.

“Uma das maneiras mais efetivas de conter essa 
transmissão e erradicar suas ocorrências se dá pelo 
diagnóstico e tratamento precoces da Tuberculose Ati-
va e da Prevenção Reativa da Patologia, por meio do 

tratamento da Tuberculose Infecção (ILTB), quando 
ainda não apresenta sintomas”, destaca Paulo Gro-
pp, vice-presidente da Qiagen na América Latina, 
multinacional alemã, especialista em tecnologia para 
diagnósticos moleculares que apresenta, entre suas 
soluções, o teste Igra QuantiFERON-TB Gold Plus, 
considerado um exame referência e o mais utilizado 
no mundo, também disponível à população brasileira 
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e em todos os 
Planos de Saúde.

Pelo fato de apresentar uma fase inicial assintomática, que pode se estender por um longo período até que o 
paciente tenha uma queda de imunidade, a testagem da Tuberculose Infecção (ILTB) é indicada principalmente 
para pessoas que compõe o chamado grupo de risco da doença. Estão cobertos nos Planos de Saúde os pacien-
tes que vivem com o vírus HIV, usuários de biológicos e candidatos a imunossupressão. Já no SUS, o teste 
está disponível para crianças com contato de Tuberculose Ativa, candidatos ao transplante de Medula Óssea e 
pacientes que vivem com o vírus HIV.

No último dia 9 de novembro de 2022, na 114ª Reunião Ordinária da Conitec, esta fez a recomendação fi nal 
de ampliação de uso do Teste Igra em pacientes imunocomprometidos por uso de Terapia Imunossupressora, 
devido a doenças infl amatórias imunomediadas ou receptores de transplante de órgãos sólidos.

Após sua fase latente, a tuberculose pode evoluir de forma grave e rápida. Entre os principais sintomas estão 
a tosse crônica e persistente, febre, perda inexplicada de peso e, quando grave, sudorese noturna. Aos primeiros 
sinais de suspeita de contato ou sintomas, é recomendada a busca por ajuda e orientação médica. A Tuberculose 
é uma doença tratável e curável, mas o sucesso da cura depende da rapidez do diagnóstico e tratamento.

Cobertura pelo SUS e Planos de Saúde
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PREFEITO PEDRO DIAS ASSINA 
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO “EDUCAÇÃO CONECTADA”

Por: ascom/pmc
http://governodecacule.ba.gov.br/

Em evolução constante a Prefeitura Muni-
cipal de Caculé através da Secretaria Mu-
nicipal da Educação e Cultura realizou na 

sexta-feira (04), no Auditório do Colégio Estadual 
Norberto Fernandes o lançamento do Programa de 
Inovação “Educação Conectada” em parceria com o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE. 

 O programa consiste na universalização de acesso 
a internet nas unidades escolares com atendimento 
aos alunos, professores bem como toda a comunida-
de escolar de cada unidade. Estiveram presentes no 

evento o Prefeito Municipal Pedro Dias, o Secretário 
da Educação Adailton Cotrim, diretores e diretoras 
da rede municipal de ensino, e a executiva da empre-
sa parceira Connect Ba, Karilene Botelho, formali-
zando o ato de assinatura do contrato de parceria com 
todas as unidades escolares públicas municipais. 

 Na oportunidade o Prefeito Municipal e o Secretá-
rio da Educação realizaram o ato de abertura de mais 
uma etapa do Programa de Formação Continuada da 
Secretaria Municipal da Educação. 

 Nesta etapa voltada aos gestores das unidades 
educacionais públicas do município contou com a 
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participação do psicólogo Jorge Almeida especialista 
na área de Gestão de Políticas Públicas, participação 
efetiva também do Professor Expedito Santos, Dire-
tor do Colégio Estadual Norberto Fernandes que ex-
planou sobre sua vasta e exitosa experiência à frente 
da gestão desta grande e renomada instituição educa-
cional referência em nossa região. 

 Dando prosseguimento ao dia de formação, o téc-
nico capacitador compartilhou durante todo o dia os 
conteúdos e práticas com o tema “Gestar e Adminis-
trar eis a questão” fi nalizando com a certifi cação de 
todos os participantes.

 É a gestão municipal prosseguindo rumo a educa-
ção inclusiva e participativa. 
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PARQUE DA MATINHA, EM 
ITAPETINGA, RESERVA DIA 
ESPECIAL PARA AUTISTAS

ASCOM/PMI
http://www.itapetinga.ba.gov.br/
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Mais do que o único Zoológico do interior da 
Bahia, o Parque da Matinha, em Itapetin-
ga, tem se tornado um importante espaço 

de Educação Ambiental, Preservação e Conservação da 
Fauna e da Flora, além de proporcionar lazer e, por que 
não, inclusão social.

Na manhã da última quinta-feira, 10, foi aberta para 
receber inúmeras crianças autistas de Itapetinga e cida-
des vizinhas. O Grupo Vamos Falar Sobre Autismo so-
licitou um horário exclusivo para as crianças portadoras 
do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

De acordo com Viviane, uma das mães conselheiras 
do Grupo, “uma das principais características do Autis-
mo é ter sensibilidade ao barulho, ao toque e à interação 
social. Com esse encontro, a gente consegue, além de 

proporcionar um ambiente favorável para eles, com um 
som mais controlado, longe dos olhares de julgamento, 
a gente consegue interagir, trocar experiências”.

O Grupo Vamos Falar de Autismo surgiu na Apae 
[Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais], com 
profi ssionais que orientavam as mães sobre o tema. 
Com o tempo, as demandas foram aumentando, novas 
mães querendo debater o assunto, inclusive mães que 
não eram atendidas pela Associação. A partir de então, 
o grupo deixou de ser apenas um Grupo com reuniões 
presenciais e criou um WhatsApp com todos aqueles 
que buscavam mais informações e trocas de experiên-
cias. Atualmente, o Grupo acolhe mães com pré-diag-
nósticos e realiza um trabalho de interação e diálogo 
constante.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Guanambi, estado da Bahia, situada na praça Henrique Pereira 
Donato, 90, Sede do município, comunica aos interessados que no dia 30 de novembro do ano de dois mil 
e vinte e dois, às 07:30h, no Prédio da Câmara Municipal de Guanambi, realizará licitação para contratação 
de empresa para prestação de serviços, com fornecimento dos materiais, para reparo do forro do auditório, 
rede elétrica e reforma geral da pintura, com adequação de revestimento interno e externo, do prédio e 
anexos da Câmara Municipal de Guanambi/BA, segundo os quantitativos e demais condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos. O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no Setor de Licitação, de segunda 
a sexta-feira, das 07:00 às 13:00h, até o dia 29/11/2022, ou adquirido (sem ônus) no endereço eletrônico, 
acessando o site da Câmara: http://www.guanambi.ba.leg.br/, Links Úteis, Diário Oficial, onde se encontra 
publicado na internet, por exigência do art. 4º, V, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientifi-
cados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial da Câmara, disponível no citado 
link, imprensa oficial.

Guanambi 14/11/2022

JOAQUIM MANOEL COSTA DE AZEVEDO
PREGOEIRO

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Luciano Almeida, a experiência foi tão positiva que eles 
decidiram reservar a última quinta-feira de cada mês para receber, exclusivamente, os Autistas e seus acompanhan-
tes. “O Parque da Matinha era um Zoológico dentro de um pedaço da Mata Atlântica. Hoje tornou-se importante 
equipamento público. Muitas coisas ainda estão para acontecer aqui na Matinha. Além de um local excelente para 
o lazer, para as pessoas visitarem com a família, ter acesso a uma Educação Ambiental, ter contato com animais, 
nós intensifi caremos cada vez mais a Educação Ambiental e agora, esse importante trabalho social, dando esse 
espaço para as crianças Autistas estarem explorando ao máximo, de forma tranquila e muito divertida”, afi rmou o 
secretário.

ALUGA-SE APARTAMENTO EM BRUMADO

Classifi cado

2 Suítes + 1 quarto + sala dupla+ Cozinha+ dependência de empregado + área de serviço + banheiro social + 
garagem coberta com vaga para um veículo  por morador + terraço com cobertura comum aos moradores.

Situado na Rua Henrique Dias nº 188, Centro, Apartamento no 2º andar. 
Contato pelo telefone (77) 3441-1989,  ou whatsaap: (71) 9.9220-6287 com Adriana Torres.
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Deputado José Raimundo Fontes 
encaminha demandas regionais 
ao Governo do Estado

DA REDAÇÃO
Redacao@jornaldosudoeste.com

Reeleito para mais um mandato na Assembleia 
Legislativa do Estado, o deputado estadual José 
Raimundo Fontes (PT), manteve no último dia 7, 

diversos contatos com secretários e dirigentes de orgãos do 
Governo do Estado. O objetivo das audiências, na qual es-
tava acompanhado dos prefeitos de Planaltro, Mortugaba e 
Ribeirão do Largo, respectivamente Cloves Alves Andrade 

(PT), Heráclito Luiz Paixão Matos (PT) e Herbet – Rebi-
nha – Gonçalves de Oliveira (Progressistas), foi apresen-
tar reivindicações, solicitações e projetos dos municípios, 
buscando qualifi car a infraestrutura e os serviços ofereci-
dos à população. Infraestrutura de Transporte e de Energia, 
Educação e Segurança Hídrica foram os principais temas 
tratados nas audiências.

Acompanhado do prefeito de Planalto 
Cloves Alves Andrade (PT) e do vereador 
Lucas Gerson Alves Andrade (PT), o depu-
tado estadual José Raimundo Fontes esteve 
reunido com dirigentes da Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento (Embasa), autar-
quia vinculada à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da 
Bahia. Na pauta do encontro, o andamento 
dos Projetos de Implantação dos Sistemas 
de Abastecimento de Água das Comuni-
dades de Barriguda e Cajazeiras, que vão 
benefi ciar cerca de 400 famílias. O Projeto 
está concluído e aguardando Licitação para 
início das obras em 2023. Também na pau-
ta da audiência o encaminhamento da rei-
vindicação para implantação dos Sistemas 
de Abastecimento de Água das Comunida-
des de Pendanga e Lagoa do Morro. A pro-
posta está em fase de elaboração do Projeto 
Executivo.

O parlamentar petista também acompa-
nhou o prefeito de Mortugaba Heráclito 
Luiz Paixão Matos (PT) e o vereador Mar-
celo Pereira de Carvalho (PT), protocolan-
do pedidos para investimentos nas áreas de Infraestrutura de Transporte e Energia (Pavimentação da BR-156, no trecho 
entre Mortugaba e a Divisa com Minas Gerais; eletrifi cação da entrada da cidade e de comunidades rurais), Infraestrutura 
Hídrica (Implantação dos Sistemas de Sistemas de Abastecimento de Água das Comunidades de Cabeça Danta, Capão 
Novo, Cantinho, Periquito e Laranjão) e de Educação (celeridade no andamento das obras de construção do novo Colé-
gio Estadual de Tempo integral).

Finalmente, o parlamentar petista esteve acompanhado do prefeito e da primeira-dama e secretária municipal de Saúde 
de Ribeirão do largo, respectivamente Herbet – Rebinha – Gonçalves de Oliveira (Progressistas) e Renata Lima Martins, 
encaminahndo pleitos do município em Secretarias do Estado. 

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DOS MANDATOS DOS DEPUTADOS JOSÉ RAIMUNDO E WEALDENOR PEREIRA

Deputado estadual José Raimundo Fontes (PT) com o prefeito de Planalto 
Cloves Alves Andrade (PT) e o vereador Lucas Gerson Alves Andrade (PT), 
esteve reunido com dirigentes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
(Embasa, em Salvador). 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).
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INFRAESTRUTURA 
HÍDRICA

ANNA BÁRBARA ALMEIDA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Prefeitura de Barra do Choça inaugura 
Sistema de Abastecimento de Água do 
Barro Mole, região do Sossego

A população da Comunidade de Barro Mole, na região do Sossego, na zona rural de Barra do Choça, foi 
benefi ciada no último sábado, dia 12, com a inauguração do Sistema Simplifi cado de Abastecimento de 
Água. Com captação em um poço artesiano perfurado e instalado, o Sistema inaugurado tem mais de 9 

mil metros de tubulações e ligações residenciais. Com o Sistema de Abastecimento, as famílias da localidade que 
utilizavam cacimbões e cisternas, terão água encanada em suas casas.

Presente ao ato inaugural, o prefeito Oberdam Rocha Dias (Progressistas) reafi rmou o compromisso da gestão 
com o homem do campo, apontando que as comunidades rurais devem receber cada vez mais incentivos para 
se manterem no campo e que o Governo Municipal tem investido e vai investir ainda mais para disponibilizar 
serviços e ações para a população de todas as localidades rurais do município, desde o abastecimento de água, 
atendimento de Saúde, Educação, estradas e energia elétrica.

Oberdam Rocha destacou que o Sistema de Abastecimento entregue à população de Barro Mole resgata uma 
antiga reivindicação dos moradores e foi concebido a partir da necessidade de se universalizar o acesso e uso de 
água para as comunidades rurais. 

O prefeito apontou ainda o empenho da Administração Municipal em viabilizar os investimentos necessários, 
com recursos próprios e através de parcerias com o Governo do Estado, para atender a demandas e oferecer uma 
melhor qualidade de vida para a população do município. Para o gestor, a inauguração do Sistema de Abasteci-
mento reforça o compromisso da Administração Municipal com a transformação na vida das famílias benefi cia-
das, considerando que água é sinônimo de vida e de saúde. E anunciou a disposição de continuar buscando os 
investimentos necessários para atender a outras comunidades da região do Sossego.

Acompanharam o prefeito no ato inaugural, a primeira-dama Demi Melo Rocha Dias e o líder comunitário de 
Sebastião – Tião – Barbosa, entre outros.

(FOTO: ASCOM/PMBC).
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As empresas 
precisam 
transformar 
essa pauta em 
cultura para que 
ela permeie os 
novos modelos 
de negócios

POR  CARLOS RODOLFO SCHNEIDER 

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, científi co e social.

SUSTENTABILIDADE COMO VETOR DO 
DESENVOLVIMENTO

O conceito da sustentabilidade e a sigla ESG tem dominado grande parte da pauta de en-
contros empresariais, seminários e congressos de negócios. O discurso garante não ser 
apenas mais um modismo, como tantos outros no passado, e sim um conceito que teria 

vindo para fi car, até porque não teríamos escolha, se quisermos salvar o planeta. Além disso, as 
gerações Y e Z estão mais atentas ao assunto e cobrando maior responsabilidade ambiental, so-
cial e de governança das empresas.  O mercado fi nanceiro e as certifi cadoras também observam 
esse novo momento para oferecer vantagens e reconhecer as companhias que demonstrarem 
maior comprometimento com a sustentabilidade.

Para maior compreensão e melhor avaliação, é importante entender a amplitude do conceito, 
que pode ser olhado em três horizontes. No primeiro, no extremo, deveríamos repensar valores 
da sociedade, padrões de consumo, o conceito da obsolescência planejada, e nos perguntarmos 
até quando o planeta suporta esse modelo, que é hoje o motor do crescimento. No segundo, num 
plano intermediário, as empresas passam a redefi nir os seus modelos de negócios, com mudanças 
importantes direcionadas pela tecnologia, onde a sustentabilidade seja um vetor relevante. Nesse 
horizonte estão as tecnologias disruptivas, como a inteligência artifi cial, a internet das coisas, a 
computação quântica, o blockchain e o metaverso, que vem permitindo inovações transforma-
doras em processos, produtos e modelos. É um cardápio que permite variadas combinações e 
distintas abrangências.

Num terceiro horizonte, uma realidade mais próxima e mais difundida, estão os esforços cres-
centes para desenvolver soluções e iniciativas que olhem o ESG. É a inovação incremental que 
permite essa evolução. A pauta ambiental, por exemplo, oferece inúmeras dores e oportunidades 
para a busca de soluções novas. Já se criou até o termo inovabilidade para se referir à inovação 
que busca a sustentabilidade. A inovação aberta, parcerias com startups, como as ESG Techs, 
podem ajudar as empresas. E aqui é necessário frisar a importância da aprovação da Lei das 
Startups (Lei Complementar nº 182/2021) no ano passado.

Nessa pauta, um dos principais desafi os é desenvolver tecnologias que sejam sustentáveis, tanto 
economicamente viáveis quanto atraentes para o mercado.  Hitendra Patel, diretora do IXL Cen-
ter da Hult International Business School, e que no Brasil é parceiro da Revista Amanhã em um 
ranking de inovação, criou o termo “greenovations” para essas soluções, e destaca a necessidade 
da viabilidade fi nanceira para o assunto ganhar relevância entre as empresas. Patel publicou, 
já há quinze anos, o livro “Greenovate! – Companies Innovating to Create a More Sustainable 
World”, em que afi rma que boas ideias e tecnologias não são sufi cientes para criar produtos e ser-
viços ambientalmente sustentáveis. É preciso torná-los lucrativos e atrativos, criando um círculo 
virtuoso. Greenovation, segundo Patel, é o que “cria e captura valor ao atender as necessidades 
do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem às suas próprias 
necessidades”.

As empresas precisam transformar essa pauta em cultura para que ela permeie os novos modelos 
de negócios. Os setores público e privado devem trabalhar juntos para evitar excessos na legis-
lação, buscar efi ciência nos licenciamentos, equilíbrio e ponderação nas fi scalizações e oferecer 
estímulos à inovabilidade. É a melhor maneira de transformar o que muitas vezes ainda é visto 
como moda, ou como um fardo a carregar, em um compromisso espontâneo e duradouro. 

* CARLOS RODOLFO SCHNEIDER É 
EMPRESÁRIO
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Prêmio Nobel diz que agricultura 
brasileira é história de sucesso
Rattan Lalfalou visitou o estande brasileiro da COP27

COP 27

Agência Brasil - Brasília
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

O estande do Brasil na 27ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudança do Clima (COP27) 
recebeu hoje (16) Rattan Lal, ganhador do Prê-

mio Nobel da Paz em 2007. Professor Universitário de 
Ciência do Solo e diretor do Centro de Gerenciamento e 
Sequestro de Baixo Carbono da Universidade Estadual 
de Ohio, o especialista indiano foi também vencedor do 
Prêmio Mundial da Alimentação, em 2020.

Segundo Lal, o exemplo da agricultura brasileira é uma 
história de sucesso. “Posso dizer que o processo de con-
servação na agricultura brasileira foi feito de uma manei-
ra muito apropriada”, disse o indiano, durante painel com 
o tema Segurança Alimentar e Paz.

Rattan Lal falou sobre a primeira visita que fez ao 
Brasil, em 1975, e disse que, desde então, tem manti-
do relação próxima como país. “Testemunhei um milagre 
acontecendo no Brasil devido à excelência na ciência, à 
transformação da ciência em realidade e às boas políti-
cas.”

“A ciência brasileira e suas informações são muito 
boas. Tenho muito orgulho, porque muitos dos meus es-
tudantes são brasileiros”, acrescentou.

Durante a apresentação, o Nobel da Paz falou sobre 
técnicas e cuidados com o manejo sustentável do solo, 
fertilizantes, e sobre uso racional da água. Ele lembrou 
que 70% de toda a água utilizada pela população mundial 
tem como destino a agricultura.

Para Rattan Lal, o principal desafio global é o de ga-
rantir a segurança alimentar, a ser obtida por meio de uma 
produção que resulte em mais alimentos, fazendo uso de 
menores porções de terra, água e fertilizantes.

Na avaliação do especialista, o Brasil ocupa lugar de 
destaque na produção de alimentos, com alto nível cientí-
fico nas questões de uso do solo e conhecimento aplicado 
à agricultura. A expectativa, segundo ele, é compartilhar 
esse conhecimento com a África.

“A revolução verde ainda não aconteceu lá e as colhei-
tas são muito baixas. Se conseguirmos essa cooperação 
entre Brasil e os países da África Subsaariana, isso iria 
trazer uma revolução para a agricultura africana. Eles têm 
recursos naturais no que diz respeito à terra, água, chuva, 
clima e ecossistema. É só uma questão de vontade polí-
tica para traduzir ciência em ação. Eu acho que o Brasil 
pode ajudar com essas políticas na África”, disse.

A terça-feira, no estande do Brasil na COP 27, teve ainda painéis sobre pecuária, segurança alimentar 
e segurança climática; ciência, tecnologia e inovação para sustentabilidade; mercado de carbono e ativos 
ambientais e políticas públicas para a promoção e adaptação nos trópicos.

Além disso, o Brasil tem promovido diversos painéis em que são discutidos temas relevantes da pauta 
do país para a COP 27, como a geração de energia limpa, o mercado de carbono e a força da agricultura 
sustentável no país, entre outros.
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Um ponto 
muito 
importante 
é recolher 
feedbacks 
dos novos 
funcionários 
sobre como 
está sendo seu 
processo de 
onboarding 
e o que 
precisa ser 
melhorado.

POR  PAULO OLIVEIRA

ONBOARDING PODE SER DECISIVO 
PARA A RETENÇÃO DE NOVOS 
TALENTOS

O processo de onboarding permite modernizar e automatizar a integra-
ção e adaptação de novos colaboradores nas empresas. O objetivo é 
instruir os funcionários sobre cultura, rotina e dinâmicas corporativas 

para que se sintam confortáveis em suas atuais funções e se familiarizem com 
a empresa.

Mas isso só funciona se os processos de integração forem projetados estra-
tegicamente com o objetivo final em mente. O onboarding se tornou ainda 
mais desafiador com a ascensão do trabalho remoto e híbrido. De acordo com 
uma pesquisa da Workable, os profissionais de RH relataram que os maiores 
desafios da contratação durante a pandemia são os treinamentos virtuais e as 
incorporações de novos funcionários nas equipes.

Mesmo antes da mudança virtual, mais de um terço das empresas não tinha 
um processo de integração estruturado, seja ele remoto ou não. Além disso, 
muitas organizações subestimam o tempo que os recém-contratados levam 
para serem eficientes em suas funções. O programa de incorporação de co-
laboradores dura em média 90 dias, mas de acordo com o relatório “Criando 
uma jornada de integração excepcional para novos funcionários” da Gallup, 
os colaboradores normalmente levam 12 meses para atingir seu potencial de 
desempenho total.

Portanto, se o objetivo da empresa é melhorar a retenção de talentos, precisa 
melhorar a experiência de integração de seus funcionários.

A Gallup relata que apenas 12% dos funcionários sentem que sua empresa faz 
um bom trabalho na integração de novos membros da equipe, deixando 88% 
dos colaboradores com uma impressão ruim sobre o processo de onboarding.

Uma integração ruim pode deixar o colaborador com menos confiança em 
suas atuais funções, níveis piores de engajamento e um risco maior de desis-
tir quando veem uma posição nova e mais empolgante em outro lugar. Esses 
dados são preocupantes, principalmente para empresas que contratam e atuam 
remotamente.

Por outro lado, as empresas que implementam um programa formal de inte-
gração podem ter uma retenção de funcionários 50% maior entre os novos 
contratados e uma produtividade 62% maior dentro do mesmo grupo. Ainda 
de acordo com o relatório da Gallup, os profissionais que passam por uma ex-
periência de contratação positiva têm quase três vezes mais chances de se sen-
tirem preparados e apoiados para começar a executar o serviço, aumentando 
sua confiança e melhorando sua capacidade de desempenhar bem sua função.

* PAULO OLIVEIRA, GERENTE DE 
MARKETING DA APDATA

Brumado, de 
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As chaves para o sucesso da integração

Um curto programa de integração não é a única coisa que prejudica as expe-
riências de novos funcionários. As contratações recentes também precisam 
de oportunidades para formar relacionamentos no local de trabalho com seus 
gerentes e colegas.

O relatório da Gallup também revela que as experiências de integração têm 
três vezes mais chances de serem boas quando os gerentes participam ativa-
mente do processo.

As quatro etapas a seguir podem ajudar os gerentes a desenvolverem proces-
sos estratégicos de integração e retenção de funcionários:

1. Defina metas e medidas claras para o sucesso
Antes de estabelecer um novo programa de integração, revise suas metas e 
se certifique de que elas englobam os quatro pilares: conformidade, escla-
recimento, cultura e conexão. Para ajudar nesse processo, faça as seguintes 
perguntas:

•     Você identificou e explicou claramente os regulamentos, políticas e pro-
cedimentos que os funcionários precisam cumprir?
•     Você definiu claramente as expectativas de trabalho dos funcionários e as 
vinculou a medidas concretas e com prazo determinado?
•     Após a conclusão do programa de integração, como você melhorará e 
manterá o equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos novos contratados?

2. Crie uma equipe de integração multidepartamental
Para criar um processo de onboarding de sucesso, a empresa precisa criar um 
plano de integração que vá além do RH e envolva outras áreas da empresa, 
incluindo as equipes importantes e gerentes.

É importante lembrar que as novas contratações também irão interagir com 
outros departamentos. No entanto, nem sempre é óbvio para os funcionários 
como eles trabalharão com essas pessoas e como se conectarão com elas. Criar 
uma relação entre os profissionais recém-admitidos e o CEO também é impor-
tante, pois lhes dará uma sensação de inclusão na empresa, além de consolidar 
a ideia de que eles são importantes para a corporação.

3. Fornecer suporte durante toda a jornada de integração
Durante o processo de integração, é importante que os gerentes acompanhem 
os novos colaboradores em suas atividades. Além disso, os recém-admitidos 
devem diminuir o tempo gasto em tarefas administrativas e focar nos treina-
mentos e na criação de conexões com a equipe.

4. Tenha a tecnologia como aligada ao processo de Onboarding
Onboarding, assim como todos os outros processos de RH, não existe e nem 
sobrevive sem tecnologia. Após mapear e definir todos os pontos acima, in-
vista em soluções que permitirão fazer você implementar as ações de forma 
automatizada.

Um ponto muito importante é recolher feedbacks dos novos funcionários sobre 
como está sendo seu processo de onboarding e o que precisa ser melhorado.

Durante um período em que as empresas estão lutando para reter talentos, é 
imprescindível criar um forte processo de integração para as novas contrata-
ções. Isso ajudará os funcionários a se sentirem acolhidos e bem-preparados 
para iniciar a execução de suas funções. Além de incentivar a equipe a cativar 
conexões com todos os departamentos.
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