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“A necessidade de esforço para ouvir cria uma tensão capaz de interferir no funcionamento padrão do Cé-
rebro, e a condição tende a levar ao isolamento social, solidão, depressão e preocupação, gerando estagnação 
mental. A combinação desses fatores contribui para o esgotamento da energia mental, tirando a vitalidade ne-
cessária para funções cruciais, como lembrar, pensar e agir”, explica.

Conforme o Especialista, a falta de estímulo sonoro ao Cérebro afeta diretamente o desenvolvimento de fun-
ções cognitivas e da memória, pois o córtex auditivo, responsável por processar as informações e entender os 
sons, fica debilitado.

O som enviado para o Cérebro chega desordenado e, no lugar de ativar áreas responsáveis pela compreensão 
de linguagem, ativa regiões do Lobo Frontal, relacionadas ao raciocínio, memória e tomada de decisão.

As pessoas que fazem uso de Aparelhos Auditivos, conforme o médico, não apresentam a mesma incidência 
no desenvolvimento de Alzheimer, pois o equipamento estimula as vias auditivas periféricas e centrais, bene-
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FEVEREIRO ROXO LARANJA

Fevereiro Roxo e Laranja: Perda 
Auditiva pode contribuir para 

agravamento do Alzheimer
Ausência do estímulo sonoro afeta cognição e memória, afirma 

especialista do Hospital Paulista
MISSIELI ROSTICHELLI – ASCOM 
(AGÊNCIA MAQUINA CW)
imprensa.hospitalpaulista@maquinacw.com

Durante todo o se-
gundo mês do 
ano acontece a 

campanha Fevereiro Roxo 
(Alzheimer, Lúpus e Fi-
bromialgia)/Laranja (Leu-
cemia), com o objetivo de 
conscientizar a população 
e combater a proliferação 
dessas doenças.

De forma ampla, confor-
me o Ministério da Saúde, 
o Lúpus é caracterizado 
como um distúrbio crôni-
co, que faz com que o or-
ganismo produza mais an-
ticorpos que o necessário 
para manter o organismo 
em pleno funcionamento. 
Já a Fibromialgia ataca especificamente as articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente nos 
músculos e tendões. 

A Leucemia, por sua vez, é uma doença maligna dos Glóbulos Brancos, geralmente, de origem desconhecida, 
enquanto o Alzheimer é Neurodegenerativo e provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capaci-
dades de trabalho e relação social. A sua causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente deter-
minada.

Segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), no Brasil, existem cerca de 15 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, sendo que 6% delas são portadora de Alzheimer.

Dr. José Ricardo Gurgel Testa, Otorrinolaringologista no Hospital Paulista, afirma que a perda auditiva não 
tratada é um fator que pode contribuir para o agravamento do Alzheimer, pois a pessoa com surdez pode se iso-
lar do convívio social, o que afeta negativamente as funções cognitivas.

FOTO: HOSPITAL PAULISTA
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ficiando a cognição e melhorando a qualidade de vida.
“A surdez não deriva do Alzheimer, mas toda surdez 

pode ser reabilitada com aparelhos de amplificação so-
nora (Aparelhos de Surdez). O diagnóstico precoce e o 
tratamento imediato são importantes para que o declí-
nio nas habilidades auditivas não comprometa a ativi-
dade cerebral. Também é importante passar por avalia-
ções audiológicas regulares”, finaliza.

Doação de Medula Óssea
A campanha Fevereiro Roxo e Laranja também cha-

ma a atenção à importância da doação de Medula Ós-
sea, pois, a cada cem mil pacientes, apenas um doador 
é compatível.

Para se tornar um doador voluntário de Medula Ós-
sea, é preciso ter entre 18 e 35 anos e estar em bom es-
tado de saúde. Com isso, basta ir ao Hemocentro mais 
próximo, realizar um cadastro e coletar uma amostra 
de sangue para o Exame de Tipagem HLA, Sistema de 
Antígenos Leucocitários Humanos.

Otorrinolaringologista José Ricardo Gurgel Testa.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACCAMARGO
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Vereadora Márcia Viviane critica 
discurso da prefeita na abertura dos 

trabalhos legislativos de 2023
Para vereadora petista, gestora municipal ignora, por desconhecimento 
ou conveniência, os graves problemas enfrentados pela população da 

terceira maior cidade do Estado.
DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Em seu pronunciamento, na tribuna da Câmara Munici-
pal, durante a sessão ordinária do Legislativo Munici-
pal, na quarta-feira (08), a vereadora Márcia Viviane 

de Araújo Sampaio (PT), disse que, apesar de não ter participa-
do da Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos de 

2023, acompanhou atentamente o discurso feito pela prefeita 
do município, Ana Sheila Lemos Andrade (UB), que reforçou, 
demonstra claramente que a gestora ignora, por desconheci-
mento ou conveniência, os graves problemas enfrentados pela 
população da terceira maior cidade do Estado.

A vereadora petista apontou que não é preciso muito esforço 
para constatar o abandono da cidade. Salientou que as vias pú-
blicas estão esburacadas, o que compromete a mobilidade e se-
gurança da população, com o mato alto e o lixo tomando conta 
dos Bairros, facilitando a proliferação de animais peçonhentos, 
além do descaso com a Saúde Pública. Segundo a vereadora 
Márcia Viviane Sampaio, além da falta de medicamentos nas 

 www.jornaldosudoeste.com

Unidades de Saúde, há falta de profissionais, já que o Governo 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, precari-
zou a atividade médica ao utilizar a contratação de profissio-
nais como Pessoa Jurídica, o que tem dificultado o engajamen-
to e afastado especialistas do serviço público, comprometendo 
o atendimento da população, especialmente da parcela mais 
vulnerável da sociedade. 

Vereadora Márcia Viviane de Araújo Sampaio (PT), criticou o abandono da cidade e disse que a prefeita demonstrou, em seu 
pronunciamento na Câmara Municipal, sua incapacidade para administrar uma cidade do porte de Vitória da Conquista. 

FOTO: ASCOM/CMVC
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A vereadora petista pontuou ainda que a prefeita, em seu 
pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa, não fez qual-
quer referência ao transporte público ineficiente, a deficiência 
da iluminação pública que gera ainda mais insegurança, ao 
atendimento da população na zona rural por carros pipa; sobre 
investimentos, como da revitalização da Lagoa das Bateias, ou 
a relação do Governo Municipal com os Governos do Estado 
e Federal. 

A vereadora petista foi incisiva ao criticar o entendimento 
da prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (UB), que afirmou 
“que para administrar a cidade é necessário continuar to-
mando empréstimos”, demonstrando, reforçou, sua incapa-
cidade para administrar uma cidade do porte de Vitória da 
Conquista e falta de visão e compromisso com o futuro ao 

defender o endividamento sem limites.
A vereadora Márcia Viviane de Araújo Sampaio reafirmou 

o compromisso com a população conquistense no sentido de 
continuar fiscalizando e denunciando o que chamou de des-
mandos praticados pelo Governo Municipal, lembrando que 
o Orçamento para 2023 é o maior da história do município 
e que vai estar vigilante e cobrando informações sobre onde 
os recursos vão estar sendo investidos e para que haja qua-
lidade nos serviços públicos entregues à população, princi-
palmente para a parcela mais vulnerável e que mais depende 
da correta aplicação dos recursos do erário. “Vamos conti-
nuar a fiscalizar os desmandos que estão acontecendo nessa 
cidade, porque a população merece ser respeitada”, pontuou 
a vereadora petista.

Outro Lado
A reportagem do JS não conseguiu contato com a prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (UB) para que ela pudesse 

comentar e contraditar as declarações da vereadora Márcia Viviane Sampaio (PT).

 www.jornaldosudoeste.com
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INFRAESTRUTURA

Passagem molhada vai beneficiar 
agricultura familiar de Manoel Vitorino 
ASCOM - CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

O Governo do Estado, por meio da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), con-
tinua investindo para viabilizar o escoamento da 

produção da agricultura familiar por toda a Bahia. Na quar-

ta-feira (08/02), a construção de mais uma passagem mo-
lhada foi garantida. Dessa vez, para facilitar o tráfego entre 
comunidades rurais e a sede do município de Manoel Vito-
rino, no Território Médio Rio de Contas. 

Convênio assinado pelo Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e o prefeito de Manoel Vi-
torino e presidente do Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia (Cisudoeste), Silvany Barros, destina R$ 990 mil para 
obra de infraestrutura no município de Manoel Vitorino. 

Com um total de R$ 990 mil em investimentos, o convênio firmado entre a CAR e o Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da 
Bahia (Cisudoeste) vai beneficiar as regiões de Mamona, Estreito, Ribeira do Peixe, Jatobá e todo o entorno, segundo o prefeito 
de Manoel Vitorino e presidente do Cisudoeste, Silvany Barros. “Nós temos uma parceria forte com a agricultura familiar do 
município, especialmente nos caprinos e ovinos. Então, vai ser muito importante essa passagem molhada para o escoamento da 
produção”, comentou. 

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, reforçou a importância dessa e de outras obras estruturantes para assegurar 
a comercialização dos produtos da agricultura familiar. “Nós já assinamos o convênio, pagamos a primeira parcela e agora o 
prefeito vai licitar a obra para começar a construção da passagem molhada no município. São investimentos estruturantes como 
esse que estão viabilizando o desenvolvimento da agricultura familiar na região”, completou Jeandro. 

Além de oportunizar o tráfego, a passagem molhada também será importante para facilitar o acesso das pessoas na época das 
chuvas, quando o volume do rio aumenta e dificulta a passagem de agricultores e agricultoras familiares. 

FOTO: ASCOM CAR/SDR
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A idade de 
uma mulher 
é um único 
elemento 
no universo 
infinito de 
possibilidades 
desse ser 
multifacetado 
que somos.

POR ELIANE BODART

A mulher sem idade
Glória Maria não permitia que ninguém divulgasse sua idade.

Em resposta a Fábio Porchat, disse que em sua lápide não haveria aquela história “nasceu em tanto, 
morreu em tanto”. Queria ser lembrada com a seguinte frase: “A mulher sem idade”.

Para seu desgosto, essa foi a primeira informação que divulgaram quando ela não podia mais se de-
fender.

E qual o motivo de uma mulher de tanto sucesso, uma unanimidade em competência e excelência, 
cheia de namorados, mãe, que lutou contra a discriminação racial e é inspiração para pessoas de todos 
os extratos sociais, esconder sua idade?

Ouso arriscar que mesmo ela não queria ser nivelada por algo tão simplório quanto seus anos de vida.

Vivemos em uma sociedade que preza esse elemento e te julga por ele.

Tem mais de 40 anos? Parece que se tornou imprestável como profissional e, muito pior, como mulher. 
Passa a ser “uma velha” que deve se recolher em sua insignificância.

A mulher acima de 40 anos normalmente já adquiriu independência financeira. E isso não quer dizer 
que ela ganha tanto ou quanto o homem, mas tem o suficiente para se sustentar e, muitas vezes, sua 
casa, seus filhos e seus pais.

Essa mulher teve experiências amorosas suficientes para descobrir o que lhe dá prazer. Já sabe quais 
são suas qualidades e convive harmoniosamente com suas imperfeições.

Muitas vezes nessa faixa etária está em transição de carreira ou se lançando em novas frentes. 

Portanto, não aceita o papel de “meia-idade”, de “senhora”, de “avozinha”, nos conceitos estereotipa-
dos de uma sociedade ainda machista.

Não falar sua idade, portanto, não é vaidade, é defesa. É nossa insurreição contra todos os “nãos” que 
nos impõem simplesmente por sermos mulheres.

— Não tem mais idade para isso.

— Nessa idade usando cabelo assim ou assado?

— Isso é roupa que uma mulher da sua idade usa?

— Não acredito que você está pensando em namorar com essa idade?

Creio que é por essas e outras que Glória Maria lutou tanto contra a divulgação dessa informação. 
Ela não queria passar por uma menininha, e com tudo o que fez na vida, nem poderia. Ela apenas não 
queria ser julgada por um número.

A idade de uma mulher é um único elemento no universo infinito de possibilidades desse ser multifa-
cetado que somos.

Nós não temos nenhum problema em assumirmos nossa idade. Apenas somos muito mais que isso.

Eu sou Eliane Bodart, tenho 56 anos e minha idade não me define.

ELIANE BODART É EX-JUÍZA 
DE DIREITO, MASTER LOVE E 

AUTORA DE SEIS LIVROS,
INCLUINDO O LANÇAMENTO 

“ESTILO AGELESS: 
HISTÓRIAS DA MULHER +”

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.
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Cartórios da Bahia registram recorde de 
alteração de gênero da população Trans

ASCOM/ASPEN BA
amanda.pereira@infographya.com

O movimento da população formada por Transgêneros e Transexuais tem uma razão a mais para comemorações nes-
te vigésimo aniversário do Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado no último dia 29 de janeiro: um aumento 
recorde de quase 67% em 2022 no número de pessoas que mudaram o nome e o gênero diretamente em Cartório de 

Registro Civil, sem a necessidade de Procedimento Judicial e nem Cirurgia de Redesignação Sexual.
Dados compilados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Entidade que reúne to-

dos os 7.741 Cartórios de Registro Civil do Brasil, presentes em todos os Municípios e Distritos do país, mostram que no ano 
passado foram realizados 165 procedimentos de alteração de gênero na Bahia, número 66,7% maior que o verificado em 2021, 
quando ocorreram 99 mudanças. Se comparado ao primeiro ano do procedimento (2018), quando foram 21 atos, o crescimento 
é de 685,7%.

O número é recorde na Bahia desde que a alteração passou a ser realizada diretamente em Cartório de Registro Civil, em 
2018, ano em que uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e regulamentada pelo Provimento nº 73 do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), permitiu a realização do procedimento pela chamada via extrajudicial, sem a necessidade de 
processo, advogado ou decisão judicial.

Do total de atos realizados em 2022 no Estado, 38,2% se referem a pessoas que mudaram seu gênero de feminino para mas-
culino, enquanto 55,2% mudaram o sexo de masculino para feminino, uma proporção que vem se mantendo ao longo dos anos. 
Já 6,6%, mudaram o gênero, mas não realizaram a mudança do nome, uma vez que é opcional.

"Os Cartórios de Registro Civil estão presentes em todos os momentos da vida do cidadão, nessa questão não seria diferente. 
Nos últimos anos os cidadãos estão mais próximos dos serviços oferecidos pelos Cartórios e com mais facilidade. A desjudicia-
lização fez com que o cidadão e principalmente a comunidade LGBTQIAP+ tenha mais facilidade em realizar Processos nas 
Unidades Extrajudiciais e consequentemente o aumento pela procura nos procedimentos de alteração de gênero nos documen-
tos", ressalta o presidente da Arpen/BA, Carlos Magno.

Como fazer?
Para orientar os interessados em realizar a alteração, a Arpen-Brasil editou uma Cartilha Nacional sobre a Mudança de Nome 

e Gênero em Cartório (https://arpenbrasil.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Transgeneros.pdf), onde apresenta o passo a pas-
so para o procedimento e os documentos exigidos pela norma nacional do CNJ. "Trata-se de um documento prático, com ins-
truções detalhadas que podem auxiliar as pessoas a realizarem o procedimento direto em Cartório, sem a necessidade de ação 
judicial ou gastos adicionais com advogados e custas", destaca Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen/BR.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Para realizar o processo de alteração de gênero em nome nos Cartórios de Registro Civil é necessário a apresentação de todos 
os documentos pessoais, comprovante de endereço e as Certidões dos Distribuidores Cíveis, Criminais Estaduais e Federais do 
local de residência dos últimos cinco anos, bem como das Certidões de Execução Criminal Estadual e Federal, dos Tabelionatos 
de Protesto e da Justiça do Trabalho. Na sequência, o Oficial de Registro deve realizar uma entrevista com o (a) interessado.

Eventuais apontamentos nas Certidões não impedem a realização do ato, cabendo ao Cartório de Registro Civil comunicar o 
órgão competente sobre a mudança de nome e sexo, assim como aos demais órgãos de identificação sobre a alteração realizada 
no Registro de Nascimento. A emissão dos demais documentos devem ser solicitada pelo (a) interessado (a) diretamente ao ór-
gão competente por sua emissão. Não há necessidade de apresentação de laudos médicos e nem é preciso passar por avaliação 
de médico ou psicólogo.

FOTO: REPRODUÇÃO/ARPEN BRASIL
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POVOS INDÍGENAS

Visão Mundial promove desafio 
virtual pelo povo yanomami

Corrida, caminhada, ciclismo, natação ou esportes livres. Você escolhe seu 
esporte preferido e ajuda a arrecadar recursos para a ajudar na resposta à 

emergência vivida pelos indígenas Yanomamis no Estado de Roraima

RENATA VICTAL – ASCOM 
(AGÊNCIA BIXCOITO DIGITAL)
renata@bixcoitodigital.com.br

Estão abertas as inscrições para o Virtual Challenge S.O.S Yanomami. O evento promovido pela Visão Mundial, organização hu-
manitária que atua no Brasil há 47 anos na proteção de crianças, adolescentes e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, irá 
arrecadar recursos para ampliar a resposta à emergência vivida pelos indígenas Yanomamis no estado de Roraima. 

“Desde o início de nossa resposta à emergência, ainda em janeiro, temos recebido preocupantes atualizações sobre a crise sanitária en-
frentada pela população Yanomami frente à fome e a doenças, potencializadas pela ação desenfreada do garimpo, o desmonte dos órgãos de 
fiscalização a crimes ambientais e aos eventos climáticos que fizeram com que a situação se agravasse. Esse desafio é uma forma de incentivar 
o envolvimento de um número maior de pessoas. Nesta resposta, cada segunda conta e quanto maior for o envolvimento da sociedade, maior 
será o nosso alcance”, explica Luís Corzo, Diretor de Marketing e Fundraising da Visão Mundial.

 Até o momento, os dados de mortalidade infantil indígena apontam para: 

•  744 mortes de crianças de 0 a 5 anos em 2021 em todo o Brasil;
• 570 mortes de crianças Yanomami nos últimos quatro anos somente em Roraima;
• 248 mortes evitáveis de crianças, vítimas da falta de assistência à saúde e insegurança alimentar entre 2021 e 2022;
Diante da crise em Roraima, a Visão Mundial vem atuando como foco a reestruturação da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), com 

os seguintes materiais:  
• 450 redes;  
• 6 camas hospitalares para equipar a ala de pacientes acamados;  
• 30 colchões para camas de pacientes acamados;  
• 4 berços hospitalares infantis para equipar a ala de internação de crianças;  
• 2 macas móveis;  
• 300 kits de higiene para os familiares e/ou acompanhantes;  
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• 100 kits de limpeza para apoio da CASAI (limpeza comunitária). 
 
Toda a composição dos kits foi elaborada com base nas necessidades e peculiaridades dos povos originários e o impacto inicial previsto da 

ação é de aproximadamente 2.500 pessoas. 
O desafio virtual SOS Yanomami irá ocorrer entre os meses de fevereiro e abril e as inscrições já estão abertas no site (https://www.cor-

rercompropositos.com.br/sosyanomami). Para participar, basta indicar a atividade escolhida e o valor que quer destinar como doação para a 
organização. No período do desafio, basta registrar sua atividade utilizando relógio GPS, App de corrida ou de outras modalidades.

Serão cinco modalidades e distâncias diferentes para cada uma delas: 6k, 10K, 21K e 42K para corrida e caminhada; 6k, 15K, 40K, 60K 
e 100K para ciclismo; 500m, 1500m, 3000m e 5000m para natação e esportes livres.

Para validar a atividade realizada, o processo é bem simples: basta acessar o cadastro na plataforma, clicar em “Envie aqui seu compro-
vante” e anexar o print com o registro da atividade ou foto. Após validação e comprovação da atividade, você recebe, em até 30 dias, o Kit 
com a Medalha de Participação, Certificado Digital e, caso tenha escolhido, a camiseta do evento para o endereço indicado no momento da 
inscrição.

Este é um chamado para o envolvimento de todos os setores da sociedade. A Emergência Yanomami requer pressa e união de esforços. 
Queremos que mais pessoas se envolvam para resgatar a dignidade deste povo. Eles estão precisando de toda ajuda possível", conclui Corzo.

Serviço:

Data: De 9 de fevereiro (inscrições até 31/03) a 16 de abril. 

Local:  Virtual Challenge - O Desafio será realizado em formato virtual, podendo o participante cumprir o seu percurso na sua própria 
casa, na academia, ao ar livre ou onde preferir, seja no Brasil ou em qualquer outro local do mundo, sozinho ou acompanhado de familiares 
e/ou amigos.

Modalidades: As modalidades e distâncias praticadas serão de 6k, 10K, 21K e 42K para Corrida e Caminhada, 6k, 15K, 40K, 60K e 
100K para Ciclismo, 500m, 1500m, 3000m e 5000m para Natação e Esportes Livres
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WELTON MÁXIMO – AGÊNCIA 
BRASIL/BRASÍLIA 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

Anatel ordena bloqueio de 5 milhões de 
aparelhos piratas de TV a cabo

Numa ofensiva contra a pirataria da televisão por assinatura, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deter-
minou o bloqueio de cerca de 5 milhões de decodificadores clandestinos em uso no país. O desligamento será feito de 
forma remota, sem que as prestadoras de serviços tenham de entrar na casa do usuário.

A determinação tem início imediato e ocorre após a Anatel receber um grande volume de denúncias de pirataria generalizada 
de Televisão a Cabo, conhecida popularmente como “Gatonet”.

Com base nas denúncias, a Agência Reguladora montou um grupo técnico, que avaliou os dados recebidos e elaborou uma 
lista de modelos de equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de 
comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços de R$ 150 a R$ 450. Segundo a Anatel, as páginas que 
oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas. 

Originalmente, as TV Boxes fornecem conexão à internet a televisores comuns, transformando o aparelho numa Smart TV. 
No entanto, diversos aparelhos não homologados pela Agência extrapolam a função e conseguem decodificar sinais fechados de 
TV por Assinatura e exibir aos usuários.

Segundo a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete cinco infrações: uso de equipamento não 
homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por Assinatura, prejuízo à ordem 
econômica e a concorrência e risco à segurança cibernética

FOTO: ANDRÉ LUÍS PIRES DE CARVALHO
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Quando 
todo mundo 
participa, a 
diversão é 
garantida 
e não fica 
pesado para 
ninguém.

POR ANDY DE SANTIS 

6 dicas para cair na folia sem 
acordar com uma ressaca financeira

Faltam poucas semanas do carnaval e todo mundo já está sonhando com esses 
dias de descanso e folia. Alguns resolvem viajar, outros vão pular no bloquinho 
de rua, tem aqueles que desfilam em escola de samba e há os que aproveitam 

o feriadão para rever amigos, namorar, passear na cidade ou até mesmo maratonar 
aquela série atrasada. Seja qual for sua preferência, é importante se planejar financei-
ramente para esse período. A educadora e consultora financeira Andy de Santis traz 
dicas para cair na folia e não acordar na quarta de cinzas com uma ressaca financeira.

#1 – Fuja de destinos badalados: Se a ideia for viajar, é uma ótima época para curtir 
lugares menos procurados. Evite praias e cidades tradicionalmente conhecidas como 
redutos carnavalescos. Alugar uma casa com os amigos para se refugiar no meio do 
mato ou contratar algumas diárias em uma pousada no interior pode ser uma boa pe-
dida para descansar sem gastar tanto.

#2 – Divirta-se nas ruas: Para quem quer cair na folia sem custo, os bloquinhos de 
rua são uma ótima pedida. Você pode levar uma mochila térmica com comes e bebes 
comprados no supermercado, improvisar sua fantasia com criatividade e entrar nos 
bloquinhos para pular, cantar e se divertir sem gastar um tostão. Procure a programa-
ção de carnaval de sua cidade no site da prefeitura ou nos veículos de comunicação e 
ponha o bloco na rua!

#3 – Crie seu próprio bloco: Se na sua cidade não tem bloquinho, nem desfile de 
escola de samba gratuito, que tal chamar a família e os amigos e criar o seu próprio 
bloco de carnaval? Dê um nome para seu bloco e aproveite as redes sociais para di-
vulgar o dia e horário em que seu bloco vai tocar. Chame aquele amigo que tem algum 
instrumento musical ou uma caixa de som potente, combine a fantasia e saia desfilan-
do nas ruas para foliar com a turma! O importante é a alegria e a diversão!

#4 – Divida as contas com a turma: Combine com antecedência quem irá comprar a 
bebida, a carne do churrasco, emprestar a casa ou pagar a gasolina. Quando todo mun-
do participa, a diversão é garantida e não fica pesado para ninguém. O app Splitwise 
é uma ótima ferramenta para organizar a divisão de despesas entre amigos.

#5 – Defina um limite de gastos: Se quiser aproveitar o feriado com tudo que tem 
direito, o importante é não extrapolar suas contas. Lembre-se que na volta, terá que 
pagar tudo que gastou. Assim, o ideal é definir o valor máximo que pretende gastar 
por dia para não sair da linha. Se possível, use dinheiro vivo e evite comprar no cré-
dito. Só gaste o que tem hoje, para não empurrar despesas para os próximos feriados.

#6 – Coloque as despesas no papel: Se tiver que assumir parcelas e compromissos 
para o futuro, anote tudo em um caderno, no celular ou em uma planilha para não 
perder de vista esses gastos nos próximos meses.

ANDY DE SANTIS - EDUCADORA, PRODUTORA DE 
CONTEÚDOS E CONSULTORA FINANCEIRA PESSOAL, 

AUTORA DOS LIVROS “MULHERES QUE TRANSFORMAM 
MULHERES” (LITERARE BOOKS INTERNATIONAL), 

“LIBERDADE FINANCEIRA AO ALCANCE DE TODOS” 
(SENAC SÃO PAULO), “EDUCADOR FINANCEIRO: UM 

NOVO PAPEL DO BANCÁRIO NA SOCIEDADE” (APPRIS), 
“LIÇÕES DE VALOR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR” 

(MODERNA) E DA COLEÇÃO DIDÁTICA “EL VALOR DE 
LAS COSAS” (SANTILLANA).

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.

APRENDA A CURTIR O CARNAVAL COM ECONOMIA
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Comarca de Igaporã é premiada 
pelo Tribunal de Justiça da Bahia 
pelo aumento da produtividade 

com o Selo Bronze

LUCIMAR ALMEIDA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Instituído em 2017 com objetivo de incentivar e reconhecer o esforço de Magistrados e Servidores das Unidades Judiciais 
do Estado, a partir de critérios semelhantes aos adotados pelo ‘Justiça em Números’ do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o ‘Selo Justiça em Números do Tribunal de Justiça da Bahia, anunciou no último dia 6, o resultado preliminar das 

Unidades Judiciais contempladas com os Selos Diamante, Prata e Bronze, referente ao ano de 2022.
Para concessão da premiação, o Tribunal de Justiça da Bahia considerou a Taxa de Congestionamento apurada no final do 

exercício de 2022; os casos pendentes (Processos que não tiveram movimentação de baixa ou que, anteriormente baixados, 
voltaram a tramitar); e os Processos Baixados (os que foram remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vin-
culados a Tribunais diferentes, os remetidos para as Instâncias Superiores e os arquivados definitivamente).

Na lista de 264 Unidades Judiciais do Estado contempladas, a Comarca de Igaporã, presidida pelo Juiz Substituto Paulo Ro-
drigo Pantusa, considerando o desempenho de produtividade em 2022, considerando a Taxa de Congestionamento apurada no 
final do exercício, foi premiada com o Selo Bronze. 

Mais que uma simples premiação, o Selo Bronze reforça, conforme pontua o Juiz Presidente da Comarca, Paulo Rodrigo 
Pantusa, a harmoniosa relação de trabalho estabelecida na Unidade Judicial, solidário e pautado no compartilhamento de expe-
riências, que permitiu o aumento da produtividade.

Entre as estratégias adotadas e incentivadas pelo Juiz Presidente da Comarca, que garantiram a avaliação positiva pelo tri-
bunal de Justiça do Estado, está a constante busca pelo aprimoramento da metodologia de trabalho e o uso das ferramentas 
tecnológicas desenvolvolivdas com objetivo de agilizar a tramitação de Processos, que foi compreendido pela equipe, que não 
poupou esforços no sentido de desempenhar as funções com dedicação e de forma colaborativa, buscando sempre a prestação 
jurisdicional qualificada para atender às demandas da sociedade jurisdicionada e atingir aos fins da Justiça.

FOTO: LUCIMAR ALMEIDA
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Juntar 
maturidade 
e a impulsão 
dos sonhos 
nos levará 
sem dúvidas 
as obras 
faraônicas.

POR JUAREZ ALVARENGA

HOJE AMANHECEU DESANUVIADO.

O relógio desperta e eu desperto para o mundo. Olho para cima e 
vejo o céu desanuviado. Dia propicio para lidar com as realida-
des. Retirar das gavetas do tempo aquele sonho empoeirado e 

agora na maturidade jogar no vulcão do meio dia.
 
Juntar maturidade e a impulsão dos sonhos nos levará sem dúvidas as 
obras faraônicas.

O dia desanuviado nos faz enxergar com clareza nossas metas e mais 
do que isto os caminhos que nos levarão ao sucesso.
 
Erguer sustentáculos dentro da realidade é preciso ter no subterrâneo 
substancia motivadora capaz de solidificar fortemente as bases das 
ações consistentes.
 
Aprender a inserir nos dias desanuviados os quilombos de sonhos con-
tidos em nosso intimo é deixar fluir por trilhos abundantes a locomo-
tiva da realidade.
 
Levantar para vida nos dias desanuviados é clarear e por nosso poderio 
de reação sob os problemas que a realidade nos impõe.
 
A coincidência da claridade intima com a claridade do céu produzirá 
só perolas e nós como artesões construiremos um bazar onde trocare-
mos problemas vivenciais por soluções acrobáticas.
 
Aprenda que nos dias desanuviado é tempo de construção. Construir 
realidades dentro do nascedouro dos sonhos. Construir felicidades 
quando abrirmos a janela ao amanhecer e sentimos o aroma das difi-
culdades cotidianas nascendo, porém, projetando para tarde os sepul-
tamentos de todas as adversidades iniciais.
 
Não adianta o dia está desanuviado, convidando para luta se dentro de 
seu íntimo esteja nublado, impregnado de negritude e você contem-
plando a vida com catastrofismo. Leve para os dias desanuviados sua 
claridade intima. Será uma combinação invencível.

Advogado e Escritor

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.
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