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Cinco dicas que você deve saber sobre 
cuidados com a saúde no verão
Falta de hidratação está entre as principais causas 
de desconfortos no calor

Hidratação

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

O período de frio tardio e o calor escasso chega ao fi m nos meses de dezembro e janeiro. De acordo com o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas intensas para o início de 2023, seguidas 
por alta nas temperaturas - o cenário pode provocar diferentes problemas ao organismo. Aliado a férias es-

colares e recesso de Natal e Réveillon, é comum que a população esteja desatenta a cuidados básicos e Especialistas 
recomendam atenção aos fatores que podem gerar maior desconforto.

De acordo com a Médica e Professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, Camila Reis, a estação exige 
atenção com a saúde. “Por se tratar de um período em que muitos viajam e aproveitam para descansar, alguns cuida-
dos diários fi cam de lado causando desconfortos e até algumas doenças para o organismo. Com as crianças e idosos, 
a atenção deve ser redobrada”, afi rma.

A Especialista destaca as principais dicas para manter o bem-estar durante a temporada:

O corpo é formado por 70% de água e ela é a grande aliada para as funções vitais do nosso organismo. No verão, 
transpiramos mais porque a eliminação de líquidos controla nossa temperatura corporal. É recomendado beber 2 li-
tros de água por dia. A boa hidratação ajuda a administrar as calorias, melhorar o funcionamento dos órgãos e evitar 
a retenção.

Calor intenso demanda cuidados especiais com a saúde. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Incidência do Sol

Filtro solar

Alimentação leve

Roupas adequadas

Praticar atividades físicas ao ar livre em horários em que o sol está mais forte pode causar desidratação e elevação 
da temperatura corporal. Os melhores horários para praticar exercícios são no início da manhã, até às 10 horas, e após 
às 16 horas.

É importante intensifi car o uso de protetor solar. De acordo com dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), o 
Câncer de Pele responde a 33% dos diagnósticos de tumores no Brasil.

Ingerir alimentos pesados e gordurosos pode não ser a melhor alternativa, já que eles exigem um trabalho maior 
de digestão, o que aumenta a temperatura corporal. Dê preferência para refeições mais leves e comidas com bom 
percentual de água. Durante o verão, também é comum casos de intoxicações alimentares, pois o calor faz com que 
os produtos estraguem mais rapidamente. Por isso, é importante ter atenção às datas de validades.

O vestuário contribui para a elevação da temperatura corporal. Por isso, é importante ceder espaço para roupas 
mais leves, com tecidos de fi bras naturais, como o algodão, linho, seda e crepe, que permitem a ventilação do corpo. 
As cores claras são aliadas, uma vez que tonalidades escuras tendem a absorver o calor e, com isso, prejudicam o 
conforto.
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Incontinência urinária - Vergonha 
e silêncio atrasam tratamento
Doença atinge 45% da população feminina acima de 40 anos e 15% da 
masculina. Com vergonha, metade dos pacientes deixa de buscar ajuda 
médica para se tratar

KARINA KLINGER - ASCOM (AGÊNCIA BCW-BRASIL)
karina.klinger@bcw-global.com

Pesquisa realizada no Brasil recentemente mostrou que mais de 70% dos pacientes 
com Incontinência Urinária não procuram informações sobre a doença e quase me-
tade não busca ajuda médica para tratá-la, justamente porque a condição ainda é um 

tabu que gera vergonha, constrangimento e impactos na qualidade de vida das pessoas.
O levantamento, elaborado pela Medtronic (https://www.medtronic.com/br-pt/index.html) 

com o Instituto Qualibest (https://www.institutoqualibest.), também apontou que a doença 
interfere principalmente na qualidade do sono dos pacientes, na hora da prática esportiva, 
no período de lazer e na vida profi ssional. Foram realizadas 441 entrevistas com homens e 
mulheres, de 35 anos ou mais, das classes sociais ABC.

A Incontinência Urinária, perda involuntária da urina, está relacionada a diversas causas, 
como a obesidade, a menopausa, lesões musculares e a gravidez. O Distúrbio é mais fre-
quente no sexo feminino e pode manifestar-se tanto na quinta ou sexta década de vida quanto 
em mulheres mais jovens. Segundo a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), o Distúrbio 
atinge 45% da população feminina acima de 40 anos e 15% da masculina.

“Uma das principais causas da Incontinência Urinária decorre de um quadro denomina-
do Bexiga Hiperativa, condição Neurológica que desperta necessidade súbita de urinar ou 
Idiopática, defi nida pela perda involuntária da urina com a realização de esforços”, esclarece 
o Dr. Fernando Almeida, Professor de Urologia da Unifesp (Universidade Federal de São 
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Paulo).
Mas quais são os sintomas da Incontinência Urinária? Costumam ocorrer vazamento de 

urina quando a pessoa espirra, tosse, ri ou se exercita, difi culdade para segurar a urina e 
vontade de urinar constantemente o que dá a sensação de que a Bexiga nunca está vazia. Por 
conta dessas manifestações, muitas vezes os pacientes precisam recorrer ao uso de absorven-
tes ou mesmo fraldas para atenuar o escape descontrolado de xixi.

“Estamos falando de uma espécie de Câncer Social que leva ao sofrimento e isolamento, 
e pode resultar em quadros de Depressão”, chama a atenção o médico.

A boa notícia é que é possível tratar a Incontinência Urinária e cabe ao Especialista avaliar 
o caso e identifi car o tratamento mais indicado para as necessidades do paciente. Além de 
medicamentos que precisam ser usados por tempo prolongado, a doença pode ser controlada 
por meio de um procedimento minimamente invasivo que consiste no implante de um Dispo-
sitivo de Neuromodulação Sacral que reativa a Conexão Neural do Cérebro com o Assoalho 
Pélvico por meio de impulsos elétricos.

E a grande novidade é que agora os pacientes contam com uma versão miniatura desse 
dispositivo, com apenas 2,8 cm³, enquanto o convencional possui 14,3 cm³. Implantado no 
paciente por cirurgia minimamente invasiva na área do Glúteo, na parte superior, o dispo-
sitivo InterStim Micro marca uma nova era da miniaturização na saúde, permitindo uma 
cicatrização mínima e a recuperação rápida e segura. A bateria dele dura até 15 anos e exige 
recarga mínima semanal de 20 minutos. Outro diferencial do Micro é a compatibilidade com 
Exames de Ressonância Magnética de corpo inteiro.

O InterStim Micro e InterStim II são os únicos Neuromoduladores Sacrais do país para 
controle da Incontinência Urinária e Fecal. Ambos são efi cientes e seguros, a diferença é que 
o modelo InterStim II não necessita de carregamento semanal, e a bateria dura de 5 a 6 anos. 
O critério médico para usar um desses dispositivos envolve avaliação das necessidades de 
cada paciente, considerando idade, preocupação com a estética, familiarização com a tecno-
logia, entre outras condições.
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Hemoba divulga balanço 
de voluntários à doação de 
sangue em 2022 

ASCOM/HEMOBA
ascom.hemoba@hemoba.ba.gov.br

Conforme balanço de doação de sangue em 2022 da Fundação Hemoba, houve um aumento no nú-
mero de voluntários após dois anos de pico da pandemia de Covid-19. No ano passado, 157.052 
candidatos compareceram às unidades de coleta, com 120.510 considerados aptos e 36.542 inaptos. 

Enquanto em 2020, foram 133.799 atendimentos, com 105.565 doações efetivadas, e em 2021, com o início 
da vacinação, 146.814 candidatos atendidos, com 114.450 efetivados. Em 2019, antes da pandemia, 153.970 
pessoas colocaram-se à disposição para doar, sendo que 117.793 concretizaram a doação. 

Apesar da alta no número de doadores em 2022, a coleta ainda fi cou abaixo do nível considerado seguro para 
manter o estoque de bolsas de sangue que atenda as demandas dos hospitais do SUS e conveniados. Segundo 
Luiz Catto, diretor geral da Hemoba, o ideal é ter uma média mensal de 15 mil voluntários, o que resultaria 
em uma média anual 180.000 candidatos, cerca de 500 diariamente. “Durante todo o ano é necessário mostrar 
a importância da doação de sangue, principalmente, porque precisamos atender as demandas das unidades 
hospitalares e o estoque nem sempre está no nível adequado. Contudo não podemos deixar de agradecer aos 
doadores que foram solidários e nos ajudaram a alcançar esses números expressivos em 2022”, afi rma Catto. 

A doação regular dos voluntários é um dos meios mais efi cazes para manter o estoque de sangue em ní-
vel seguro. Os homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as 
doações, e as mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as 
doações. São várias as situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue ou de plaquetas. En-
tre elas, no tratamento de lesões graves e contra o câncer ou outras doenças, como a anemia falciforme, e em 
vários tipos de cirurgias.  

FOTO: ASCOM.HEMOBA
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Horário de atendimento - Em Salvador, o Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama) recebe os doa-
dores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. No Hemóvel, na Esta-
ção da Lapa, o atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h 
(Salvador Norte Shopping está fechado temporariamente); nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h. Já no Hospital Irmã Dulce, 
a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de 
atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/ 

Critérios para doação de sangue - Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 
anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento 
original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado ali-
mentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida 
alcoólica 12 horas antes.  

Cadastro de medula óssea - O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da 
Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue. Para se tornar um doador, é 
necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa 
ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imu-
nológico. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). 
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Governo do Estado disponibiliza 
mais de 15 mil vagas em Cursos 
Técnicos gratuitos

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação da Bahia, abriu inscrições para Cursos 
Técnicos de Nível Médio gratuitos. Os cursos destinam-se a concluintes do Ensino Médio em Unidades 
das redes públicas municipais e do Estado e serão disponibilizados através de sorteio eletrônico para os 

Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profi ssional e Unidades compartilhadas, localizados na capital e em 
outros 93 municípios do Estado. São oferecidas 15.365 vagas em 40 cursos para o ano letivo de 2023.

As inscrições, que podem ser feitas através do site: https://bit.ly/selecaocursostecnicos até o próximo dia 14 de 
janeiro.

O sorteio eletrônico das vagas acontecerá no dia 16 de janeiro e os candidatos sorteados deverão se apresentar 
no Centro ou Unidade compartilhada para os quais se inscreveu e realizar a matricula nos dias 26 e 27 de janeiro 
próximo.

O início das aulas está previsto para 6 de fevereiro.
Os 40 cursos são ofertados nos 13 Eixos Tecnológicos e ocorrem de acordo com as demandas socioeconômicas e 

ambientais dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Entre os cursos, estão os de Administração, Análises Clínicas, 
Edifi cações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia e Segurança do Trabalho.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCILA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA BAHIA

FOTO: ASCOM/SEC GOV BA
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Toda empresa 
precisa 
investir para 
girar. 

POR ALEXANDRE PEDRO SILVA

A maestria da gestão que 
aviva as corporações

Toda empresa é um organismo vivo, que demanda estratégia, cultura, es-
truturação e consequentemente reestruturação quando necessário.

Para criar essa estrutura, você necessariamente terá que gerenciar atividades. A 
empresa precisa girar conforme a “cartilha”.

Dessa forma, gerenciar quais atividades devem ser exercidas é fundamental para 
a saúde do negócio.

Depois das atividades, gerenciar pessoas, colocando cada peça em seu lugar 
com liderança e alinhamento entre as equipes. Afi nal, você precisa envolver as 
pessoas que trabalham na empresa, fazendo com que elas de fato se sintam per-
tencentes aquele ambiente, e saibam qual o seu papel na organização.

Gerenciar situações é outro papel importante dos bons gestores. Coisas aconte-
cem o tempo todo, e administrar com proeza os acontecimentos fará com que o 
objetivo fi nal sempre esteja “preservado”.

Por fi m, um olhar especial nos recursos. Toda empresa precisa investir para girar. 
Portanto, gerenciar as fi nanças se faz necessário para que problemas não venham 
ocorrer.

* ALEXANDRE PEDRO SILVA, 
ESPECIALISTA EM SAÚDE 

ORGANIZACIONAL PELA 
APS NEW CONSULTORIA

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.
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ASCOM – SDR/CAR
ascom@car.ba.gov.br

AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto Bahia Produtiva alcança 
execução fi nanceira recorde

O Projeto do Governo do Estado, Bahia Produtiva, alcançou uma execução fi nanceira recorde durante o 
exercício do ano de 2022. Foram investidos R$ 414 milhões em uma estratégia diferenciada de apoio ao 
processo de inclusão produtiva, uma ação que promove o aumento de renda e gera oportunidades para 

agricultores e agricultoras familiares, além de populações quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais 
distribuídas em toda a Bahia. 

O Bahia Produtiva se tornou referência nacional, a partir da aplicação de investimentos consistentes em ações 
como o serviço qualifi cado de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e o fomento à base de produção, com 
insumos e equipamentos voltados para o fortalecimento de sistemas produtivos, a exemplo da Fruticultura, Man-
diocultura, Piscicultura, Avicultura, Apicultura e Meliponicultura, Ovinocaprinocultura, Bovinocultura de Leite e 
Oleaginosas.   

Velho Chico Ibotirama.

Chocolate Especial Bahia 
Cacau - Cooperativa da 
Agricultura Familiar e 
Economia Solidaria da Bacia 
do Rio Salgado 
e Adjacências – Coopfesba/
Ibicaraí. 

Mel - Cooperativa dos Apicultores de Tucano

(FOTO - ANDRÉ FRUTUÔSO) (FOTO: DIVULGAÇÃO) 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Nos últimos oito anos foram aplicados um total de US$ 260 milhões em investimentos, alcançando mais de 
170.205 mil benefi ciários, distribuídos em 342 municípios de todos os Territórios de Identidade da Bahia. 

De acordo com o Coordenador do Bahia Produtiva, Fernando Cabral, esse resultado demonstra uma excelente per-
formance do Projeto. “O Bahia Produtiva é considerado referência tanto no Brasil, quanto no exterior. É um Projeto 
premiado pela Cofi ex (Comissão de Financiamentos Externos), como a melhor prática de captação internacional. E 
pelo Banco Mundial foi avaliado como altamente satisfatório, em função dos seus resultados e da sua estratégia. É 
uma nota máxima e é inédita em Projetos apoiados pela Instituição Financeira Internacional”. Cabral afi rma ainda 
que o reconhecimento do Projeto é fruto de uma estratégia acertada e de uma equipe comprometida e altamente 
qualifi cada.  

Maria Juçara Monteiro, que atua como Assessora Financeira do Bahia Produtiva, observa que a excelente execu-
ção do Projeto se deve ao fato de ter gestores imbuídos em dar suporte à equipe e captar recursos de contrapartida 
para o cumprimento de todos os compromissos assumidos. “Atrelado a essa gestão, o projeto conta com uma Asses-
soria Financeira estruturada e 16 Contadores que dão suporte à gestão fi nanceira em todos os Territórios. Contamos 
com uma equipe altamente especializada e avanço nos Sistemas de Acompanhamento e Execução dos Subprojetos, 
como implantação do Sistema Comprova, SOL (Solução Online de Licitação) e Sistema Informatizado de Prestação 
de Contas”.  

O Projeto também investiu em ações de acesso à água e implantou 182 Sistemas de Água, 26.105 novas ligações 
de água canalizadas e 5.297 Sistemas de Ligações de Água Canalizadas foram recuperadas. Além disso, foi exe-
cutado um conjunto de políticas públicas complementares para a autonomia das comunidades rurais, a exemplo da 
Regularização Fundiária e Ambiental de Imóveis Rurais, em parceria com outras Instituições Governamentais. 

O Bahia Produtiva, resultado do acordo de empréstimo entre o Governo da Bahia e o Banco Internacional de Re-
construção e Desenvolvimento (Bird), é executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), 
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia.  

(FOTO: DIVULGAÇÃO) 

Mandiocultura - Cooperativa 
dos Produtores Rurais de 
Presidente Tancredo Neves 
- Coopatan
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BOVINOCULTURA DE LEITE

PREFEITURA DE CACULÉ DISCUTE 
PARCEIRA COM O SENAR PARA 
IMPULSIONAR A BOVINOCULTURA DE LEITE

BRENDA RIOS *
jornalismo@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Caculé, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou uma 
reunião na manhã da terça-feira (03), técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) - institui-
ção vinculada à Confederação Nacional da Agricultura - CNA, em nível nacional, e no Estado à Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). Na pauta da reunião, a formatação de uma parceria com objetivo de 
incrementar as Pecuárias de Leite no município, no âmbito do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

O encontro, realiza-
do na sede da Secretaria 
Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, foi 
presidido pelo titular da 
pasta, Joaquim Santos 
Silva, que reforçaram 
o objetivo da proposta, 
que em síntese é o de 
oferecer aos pequenos 
e médios pecuaristas 
caculeenses assistência 
em gestão da proprie-
dade e técnicas de pro-
dução visando melhorar 
a qualidade do rebanho 
destinado a produção de 
leite e consequentemen-
te o crescimento da ren-
tabilidade da atividade 
na área rural do municí-
pio.

No fi nal do encon-
tro fi cou acordado que 
o acompanhamento dos 
produtores rurais caculeenses será feito por um Médico veterinário, que vai disponibilizar as informações necessárias 
sobre o aprimoramento das técnicas de manejo e gerenciamento, tornando a produção mais efi ciente e lucrativa para 
os produtores. 

A formalização da parceria com o Senar/BA, apontou o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Joa-
quim Santos Silva, atende a orientação do prefeito Pedro – Pedrão – Dias da Silva (PSB), que determinou que fossem 
desenvolvidos todos os esforços para que a Bacia Leiteira sofra uma grande transformação no município, inclusive 
na oferta de empregos e geração de renda. 

* COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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(...) a maior 
razão para a 
desconexão 
está no lado 
da demanda 
- com a baixa 
escolaridade 
e capacidade 
financeira - e 
não da oferta 
(...)

POR MARCOS FERRARI

Decifrando a desigualdade 
digital no Brasil

O Brasil é o país das desigualdades e isso não é exatamente uma novidade. Ape-
sar da melhora percebida nos últimos anos, a concentração de renda ainda 
permanece em patamares muito elevados. A dificuldade para que haja maior 

equidade na distribuição de recursos ganha de forma acelerada a companhia cada vez 
mais influente de outro elemento capaz de gerar desequilíbrio na balança social. Tra-
ta-se da desigualdade digital.
 Segundo a TIC Domicílios realizada em 2022, mais de 28 milhões de pessoas nunca 
acessaram a internet no país, o que equivale a 15% da população. Os motivos são di-
versos: 29% afirmam que não possuem poder aquisitivo para contratar o serviço.
 Outro número que chama atenção são os mais de 75% que não possuem internet de-
vido à falta de interesse, habilidade ou necessidade. Nota-se aqui mais uma faceta 
perversa do analfabetismo e da falta de acesso à educação, barreiras ao mesmo tempo 
históricas e contemporâneas para o desenvolvimento humano e da economia.
 Ao avaliar os dados, fica claro que a maior razão para a desconexão está no lado da 
demanda - com a baixa escolaridade e capacidade financeira - e não da oferta, ligada 
à falta de infraestrutura ou serviço, que chega hoje a mais de 90% dos domicílios do 
país.
 O mercado de telecom brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. O crescimen-
to do mercado e a grande concorrência fazem com que as empresas sem empenhem ao 
máximo para ofertar os melhores preços para seus consumidores. O IPCA geral acu-
mulado dos últimos 12 meses ficou em 6,47%, segundo o IBGE.
 Dados da União Internacional das Telecomunicações (UIT) demonstram uma efetiva 
queda no custo dos serviços do setor no Brasil. A cesta de serviços de telefonia móvel 
custava próximo de US$ 70 em 2008 e observou uma queda gradativa para atingir qua-
se US$ 22 em 2018. A banda larga fixa caiu de pouco mais de US$53 para menos de 
US$ 18. Considerando os 15 países que mais acessam banda larga no mundo, o preço 
praticado por aqui é 55% menor do que a média.
 Um dos principais fatores limitantes do acesso à conectividade é a elevadíssima carga 
tributária, representando mais de 40% do que é pago pelo consumidor final. Fica em 
segundo lugar em todo o mundo, à frente apenas da Jordânia, conforme dados do Ban-
co Mundial. A taxa dos países líderes em conectividade é em torno de 10%.
 Além disso, o Brasil possui população com renda per capita muito baixa e é preciso 
haver políticas públicas que favoreçam a inclusão digital. O uso adequado dos fundos 
setoriais pode ajudar na tarefa da universalização da conectividade. Os Estados Uni-
dos, por exemplo, foram além. Criaram o Lifeline, programa do governo para permitir 
o acesso aos serviços de comunicação para consumidores com poucos recursos. Subsi-
diam descontos mensais de US$ 9,25 para a faixa menos abastada, equivalendo a 25% 
do ticket médio do cidadão americano.
 Outro grande entrave para a expansão da digitalização se refere à dificuldade de ins-
talação de antenas. Leis municipais defasadas, em alguns casos até 30 anos, atrasam 
a implantação da infraestrutura e impedem a cobertura para milhões de brasileiros. A 
recém-chegada do 5G torna essa questão ainda mais sensível, pois a nova tecnologia 
demanda uma quantidade de antenas até dez vezes maior que a geração anterior.
 Para diminuir a desigualdade digital, é preciso, portanto, que o país se empenhe em 
realizar importantes mudanças estruturais. Caso contrário, as maiores prejudicadas 
continuarão sendo as pessoas menos favorecidas e as empresas brasileiras, que perdem 
competitividade em um mercado cada vez mais disputado.

*MARCOS FERRARI É 
PRESIDENTE EXECUTIVO DA 

CONEXIS BRASIL DIGITAL

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.
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Meio Ambiente realiza 
Campanha sobre Coleta 
Seletiva em Barra do Choça

(FOTO: ASCOM/PMBC)

ANNA BÁRBARA ALMEIDA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal 
de Barra do Choça, 
através da Secretaria 

de Agricultura, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Eco-
nômico, por meio do Depar-
tamento de Meio Ambiente, 
iniciou 2023 com a realização 
de uma campanha para cons-
cientizar a população sobre a 
importância da coleta seletiva. 
Na segunda-feira, dia 2, em 
parceria com a Associação dos 
Catadores de Resíduos Sólidos 
de Barra do Choça (Acresol) e 
apoio do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente, 
a equipe do Departamento de 
Meio Ambiente realizou o Dia 
D da Coleta Seletiva no muni-
cípio. O objetivo da iniciativa 
foi orientar a população no sentido de que é possível reaproveitar boa parte do lixo doméstico, atualmente descartado incorreta-
mente, por meio da reciclagem, principalmente de papel, papelão, garrafas, latas, vidros, plásticos, copos e metal, entre outros, 
reforçou a Gestora Ambiental da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Sintia 
de Cássia Santos de Almeida. Segundo ela, além de focar na conscientização sobre a coleta seletiva, a proposta teve por obje-
tivo destacar a importância da preservação do ecossistema com a destinação correta do lixo e apontar os impactos positivos, 
inclusive na economia, da coleta seletiva. "Com a campanha, a população poderá entender a importância da Coleta Seletiva e 
sua necessidade para o desenvolvimento sustentável do Meio Ambiente. Além da relevância econômica do Projeto, já que os 
catadores de resíduos são trabalhadores que sobrevivem desse trabalho", pontuou a gestora.

Como parte das atividades desenvolvidas na Campanha, o Departamento Municipal de Meio Ambiente distribuiu material 
informativo, que também foi destacado por meio de carro volante (carro de som), que deverá estar disponível também nas redes 
sociais da prefeitura Municipal, orientando a forma como os moradores devem separar o lixo para possibilitar a Coleta Seletiva 
e Reciclagem. Os técnicos do Departamento Municipal de Meio Ambiente também visitaram pontos comerciais para divulgar 
a proposta e orientar comerciantes e comerciários.

Para o presidente da Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Barra do Choça (Acresol), Gilmar Santos, fez um 
apelo para que a população separe o lixo antes de colocar para a coleta. Segundo Santos, Coleta Seletiva é simplesmente separar 
o lixo que é reciclável (papel, papelão, garrafas, latas, vidros, plásticos, copos e metal, entre outros) do lixo que não serve para 
reciclagem. Fazendo isso, as pessoas estarão contribuindo com os catadores e a preservação do meio Ambiente. 

De acordo com o presidente da Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Barra do Choça (Acresol), após fazer a 
separação do lixo, o morador pode ligar para a Coleta Seletiva, através dos telefones (77) 99936-6027 (Gilmar ou (77) 9 9966-
9809 (Manoel).

O presidente da Cresol faz outro alerta, solicitando que as pessoas tenham cuidado para não misturar ao lixo reciclável mate-
riais como isopor, copo descartável, madeira, roupa, sapato, vidro quebrado, entre outros.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA.
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CAFÉ FEMININO HOMENAGEIA 
AGRICULTORAS DO SUDOESTE BAIANO

A Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do 
Choça e Região (Cooperbac), em Barra do Choça, 
chegou no ano de 2023 com novidades. Entre elas, o 

lançamento do Café Feminino Cooperbac, 100% arábica, pro-
duzido em altitude acima de 850 metros, comercializado em 
embalagem de 250 gramas, que homenageia as 73 mulheres 
agricultoras cooperadas que produzem café.

“O Café Feminino mostra a capacidade que a mulher tem de 
produzir café com qualidade e de gerenciar as propriedades e, 
isso, no decorrer dos tempos acontece nas sucessões familia-
res”, explica a presidente da Cooperbac, Joara Oliveira.

A primeira homenageada é Marcia Rocha, produtora de café 
que está na Cooperbac há 10 anos. “É a realização de um so-
nho. Sempre sonhei em produzir um café especial. Sou cafei-
cultora apaixonada por café e fi co muito feliz com esse reco-
nhecimento”.

A Cooperativa lançou também o café Cooperbac Premium, 
um café 100% puro, com grãos rigorosamente selecionados e 
o processamento diferenciado, exigência para esse tipo de pro-
duto. O Café Premium possui sabor natural mais achocolatado, 
cujo valor e sabor agregado tem destinação para um público 
específi co de apreciadores desse tipo de café.

Outra novidade é o Café Cooperbac Premium Orgânico, 
100% arábica, feito com grãos selecionados, cultivados e pro-

Asssessoria de comunicação SDR/CAR.

duzidos isentos de agrotóxicos, respeitando a legislação dos 
orgânicos, que inclui produção, armazenamento, rotulagem, 
transporte, certifi cação, comercialização e fi scalização dos pro-
dutos.

Além disso, a Cooperbac apresenta o Filtro de Papel para 
coar Café, tamanho 103, na caixa com 30 unidades, além dos 
produtos já conhecidos pelo público como o Café Cooperbac, 
Café Premium em grãos e o Café Tia Rege.

As inovações são resultado do investimento do Governo do 
Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, que já destinou 
R$ 5,4 milhões para a Cooperbac. Os recursos foram aplicados 
na base de produção, aquisição de estufas, equipamentos, assis-
tência técnica e extensão rural (ATER), implantação da unidade 
de processamento e torrefação de café, no desenvolvimento de 
embalagens e rótulos e outras estratégias para o acesso a mer-
cados.

Na cooperativa também foi implantado o Laboratório de 
Classifi cação Sensorial de Café, onde são certifi cados e emiti-
dos laudos técnicos que habilitam o produto da Cooperbac para 
a comercialização junto a grandes marcas nacionais de café.

O Bahia Produtiva é executado pela Companhia de Desen-
volvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vincula-
da à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofi nan-
ciamento do Banco Mundial.
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