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CONTRACEPÇÃO

Novas regras para Laqueadura e 
Vasectomia entram em vigor

Esterilização voluntária poderá ser realizada a partir dos 21 anos e mulheres 
não precisam mais da autorização do cônjuge para o procedimento

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

No mês que celebra o Dia da Mulher, entre outras alterações, a nova Lei chega para dar liberdade de escolha ao sexo fe-
minino, que não precisa mais da autorização do cônjuge para a realização do procedimento de esterilidade voluntária.

Sancionada em setembro de 2022, a Lei 14.443/22 entra em vigor nesse mês de março, em todo o País, e tem como 
objetivo alterar a Lei do Planejamento Familiar.

O texto aponta que a nova idade para a realização dos procedimentos de Laqueadura ou Vasectomia caem de 25 para 21 anos. 
Para a população feminina, além da permissão para que o método seja realizado após o parto, não há mais a obrigatoriedade de 
consentimento do parceiro, como já mencionado acima. Este, sem dúvida, um dos pontos de maior repercussão positiva na nova 
legislação. Com base na regulamentação anterior, realizar a laqueadura logo após dar à luz não era permitido, o que obrigava a 
mulher se submeter a uma segunda cirurgia tempos depois.

Omar Darzé, Médico Ginecologista e Professor do curso de Medicina da Unime (https://www.unime.edu.br/), salienta que 
as mudanças são positivas. “A nova Lei respeita a autonomia da mulher quanto aos seus direitos reprodutivos lhe concedendo 
o direito de escolha quanto a sua fertilidade. É um direito da mulher ter os filhos que desejar e no momento mais apropriado, 
sendo o Estado o responsável por promover serviços com essa finalidade. Para que a mulher ou o homem possam fazer suas es-
colhas conscientes é importante que sejam orientados quanto à existência dos métodos contraceptivos existentes, suas vantagens 
e desvantagens”, alerta o Especialista.

A Laqueadura e a Vasectomia são métodos contraceptivos irreversíveis. Possuem alto índice de eficácia e são procedimentos 
com recuperação rápida, principalmente a Vasectomia.

Nos casos em que a família já tenha dois filhos vivos, a idade mínima para a esterilização voluntária pode ser desconsiderada. 
Já o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o procedimento cirúrgico, permanece.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Neste mês entraram em vigor as novas regras para Laqueadura. 
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Laqueadura
É o método cirúrgico que obstrui as Trompas, impedindo o Espermatozoide de chegar até ao Óvulo e impedindo, assim, a 

fecundação. Pode ser realizado através de uma cirurgia convencional, com abertura da cavidade abdominal ou por Videolapa-
roscopia, a partir de pequenas incisões no abdome e guiado por uma câmera, sendo dessa forma menos invasiva.

 
Vasectomia
Realizada em homens, tem a função de provocar a esterilidade, e funciona como um obstáculo nos ductos ligados aos Testí-

culos, que servem como caminho dos Espermatozoides no momento da ejaculação. A cirurgia não afeta a produção do hormônio 
masculino, a ereção ou desempenho sexual.

Os procedimentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde - SUS, e os interessados devem procurar os Serviços de 
Contracepção para mais orientações.
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Mutirão de limpeza retira mais de 25 
toneladas de lixo e entulhos em quatro 
localidades da sede municipal de Caculé

LIMPEZA URBANA

LETÍCIA ARIÁDNE GOMES
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Visando atender as demandas da população relacio-
nadas à limpeza dos espaços públicos e ampliar 
as ações de combate ás Arboviroses, principal-

mente ao Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, 
Chikungunya e Zika, a Prefeitura Municipal de Caculé, por 
meio de uma força-tarefa composta com equipes do Serviço 

Público de Limpeza Urbana, vinculada à Secretaria Muni-
cipal de Obras e Saneamento, realizou um mutirão de lim-
peza e recolhimento de entulhos e materiais inservíveis nos 
Bairros  Lagoa das Pedras, Alto Leblon e Conjunto Habita-
cional, além de áreas no entorno da BA-026, na saída para 
Licínio de Almeida. 

A ação, que foi coordenada pela Coordenadora do Setor de 
Limpeza, Núbia Marques Fernandes, de forma manual e mecâ-
nica, resultou na retirada, em mais de 50 caçambas, de aproxi-
madamente 25 toneladas de lixo, entulhos e inservíveis. 

Segundo a Coordenadora, as equipes que participaram do 
Mutirão aproveitaram para conscientizar a população para a 

importância da separação do lixo para reciclagem e para o cui-
dado que devem ter com os espaços públicos de convivência e 
terrenos baldios, que sem os cuidados necessários acabam se 
transformando em depósitos clandestinos de lixo, com mato 
alto e sendo usado para fins indevidos, inclusive tráfico e con-
sumo de drogas. 

A retirada de lixo e entulho foram executadas por homens e máquinas lotadas no Serviço de Lim-
peza urbana e da frota da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Aproveitaram, reforçou a Coordenadora, para destacar o trabalho desenvolvido pela Cooperativa de Catadores Catando a 
Vida, cujo trabalho tem sido fundamental para reduzir os impactos negativos causados pelo lixo no meio ambiente.

Ainda segundo a Coordenadora Núbia Marques, as equipes do Setor de Limpeza Urbana têm realizado regularmente a lim-
peza em diferentes pontos da cidade e promovendo ações de conscientização da população, tendo como um dos objetivos cola-
borar com os esforços da Secretaria Municipal de Saúde no combate e eliminação de lixo que possam acumular água e servir de 
criadouro do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika, e para proliferação de outros insetos. “Além de contribuir 
para manter a cidade limpa e organizada”, completou. 

Núbia Marques apontou, por fim, a importância que todos contribuam, cuidando de terrenos baldios e não descartando lixo 
em áreas públicas, além de separar o lixo doméstico para que possam ser recolhidos para reciclagem pela Cooperativa de Cata-
dores Catando a Vida. “Juntos”, pontuou, “conseguiremos manter a nossa cidade limpa e cada vez mais bonita”.

Entre os materiais inservíveis recolhidos no Mutirão, carcaças de pneus e veículos sucateados.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto de desenvolvimento rural 
prioriza a participação  de mulheres 

em ações de inclusão produtiva
SILVIA COSTA - ASCOM CAR
ascom@car.ba.gov.br

A inclusão produtiva de mulheres no meio rural é um dos 
pilares das ações executadas pelo Governo do Estado, 
por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Re-

gional (CAR). Cerca de 50% do público beneficiado pelos projetos 
é feminino e elas se destacam na participação de associações e coo-
perativas da agricultura familiar, seja na produção de alimentos ou 
na gestão dos empreendimentos.  

Por meio do Projeto Bahia Produtiva, por exemplo, dos 170.819 
mil beneficiários (as) mais de 46% são mulheres, totalizando 79.470 
mulheres beneficiárias com ações em diversos sistemas produtivos. 
Além disso, dos 1.207 empreendimentos atendidos com investi-
mentos que vão desde o fortalecimento da base de produção, cons-

Segundo Valdirene, as propriedades que têm à frente mulhe-
res executando projetos têm resultados fantásticos, com Unidades 
Avançadas fortalecendo a agricultura familiar, produzindo com qua-
lidade e de uma forma estruturante que garante a sustentabilidade. 
“O Projeto de Agrofloresta, de Recuperação de Áreas Degradadas, 
desenvolvido com tecnologias de baixa emissão de carbono, possui 
55 famílias, sendo 50% de mulheres à frente. Vemos o resultado na 
prática, com mulheres que alimentam e fornecem alimentos, tanto 

trução de agroindústrias, até Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater), 40% tem mulheres à frente da gestão.   

É o caso da Cooperativa Ser do Sertão (Coopsertão), localizada 
no município de Pintadas, no Território do Sisal, que recebeu in-
vestimentos, via projeto Bahia Produtiva, na Agroindústria de Be-
neficiamento de Frutas e em um projeto de recuperação de áreas 
degradadas. A Cooperativa tem como presidente Valdirene Santos.  
Lá são 296 cooperados (as), sendo 135 mulheres. Para a gestora, 
projetos como o Bahia Produtiva priorizam a inclusão de mulheres 
e fortalecem políticas públicas voltadas para elas, além de fortale-
cer a estrutura econômica da família. “Na maioria das propriedades 
quem está à frente da produção e quem executa são as mulheres”.  

para o mercado público quanto privado, e levam melhoria significa-
tiva para a renda familiar”.  

No Território Sertão Produtivo, as 45 mulheres que fazem parte 
da Associação dos Pequenos Produtores do Barreiro, com sede na 
zona rural de Pindaí, também celebram conquistas. Com as inter-
venções do Bahia Produtiva, a produção de bolos e biscoitos, que já 
era comercializada em feiras e mercados da região, foi incrementa-
da, gerando renda para todo o grupo. 

FOTO: DIVULGAAÇÃO
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Para a Tesoureira da Associação, Azenida Duarte, a inclusão de 
mulheres pelo Bahia Produtiva é um grande avanço. “Nós mulheres 
da agricultura familiar temos potencial de crescer cada vez mais 
e, com esse apoio, tivemos muito conhecimento para ter e gerir o 
nosso próprio negócio, cuidando da nossa família e ajudando no 
sustento dela”.  

 
Água e Saneamento 
 
O Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, tam-

bém investe em água e saneamento, com a implantação de Sistemas 
de Abastecimento e construção de Módulos Sanitários, sob a gestão 
das Centrais de Associações Comunitárias de Jacobina, Seabra e 

Caetité, beneficiando 41.774 pessoas. Destas, 25.142 são mulheres, 
o que representa 60,19% do público beneficiário.  

Segundo o Coordenador do Bahia Produtiva, Fernando Cabral, 
as ações do Projeto são de apoio à inclusão produtiva e geração de 
renda e representam uma grande oportunidade de valorização das 
mulheres rurais, que integram e lideram organizações produtivas. 
“Os Projetos da CAR devem, cada vez mais, ampliar o direciona-
mento dos investimentos produtivos, buscando priorizar Grupos 
Produtivos, Associações e Cooperativas Integradas e cuja gestão 
são das mulheres".  

O Bahia Produtiva é projeto executado pela CAR, empresa pú-
blica vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia 
(SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.  
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Ministério Público recomenda 
à Viação Novo Horizonte que 

regularize serviço de transporte 
em Bom Jesus da Lapa

MAIAMA CARDOSO – ASCOM – MP/BA
https://www.mpba.mp.br

O Ministério Público estadual recomendou à Viação Novo Horizonte e à Agência Estadual de Regulação 
de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) que adotem uma série 
de medidas para regularizar e qualificar a prestação do serviço de transporte na Comarca de Bom Jesus 

da Lapa. Segundo o Promotor de Justiça José Franclin Andrade de Souza, falhas graves e reiteradas estão sendo 
constatadas no serviço ofertado pela empresa, que não tem passado pela efetiva fiscalização da Agerba, a quem 
compete impor as multas e penalidades cabíveis.

O Promotor de Justiça recomendou à Viação Novo Horizonte que, nos próximos 90 dias, realize vistoria em 
todos os veículos da frota que operam em Bom Jesus da Lapa, retirando imediatamente de circulação os veículos 
impróprios ao serviço. Além disso, que apresente cronograma de modernização na frota, de modo que todos os 
veículos sejam acessíveis, conforme dispõe o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Já nos próximos 15 dias, a 
empresa deverá disponibilizar, em seu sítio eletrônico, canal de comunicação, por e-mail ou WhatsApp, para que 
os consumidores lesados possam pleitear ressarcimento de danos, como valores a título de alimentação desembol-
sada em decorrência da interrupção do serviço. O Promotor de Justiça explica que notícias reiteradas informam 
sobre falhas do serviço prestado pela Viação Novo Horizonte, como interrupção do itinerário, muitas vezes em 
locais ermos; ausência de combustível; falta de manutenção; atrasos na chegada e saída; e, inclusive, relatam a 
ocorrência de incêndio em veículo.

Dentre as recomendações ao Diretor da Agerba constam a instauração de Procedimento Administrativo ou Sin-
dicância para que ocorra a aplicação, se for o caso, das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, 
sob pena de omissão dolosa. Nos próximos 90 dias, a Agência deverá providenciar fiscal para atuar na Rodoviá-
ria de Bom Jesus da Lapa, verificando se os veículos que operam na Comarca atendem às normas técnicas e aos 
padrões normativos. Ainda segundo o Promotor de Justiça, notícias informam que as falhas reiteradas no serviço 
ocorrem desde meados de 2022. Bom Jesus da Lapa, registra ele, estaria recebendo “veículos com qualidade infe-
rior a outras regiões do Estado, incluindo ônibus sem acessibilidade, com bancos quebrados, falta de segurança e 
de conforto”. Para o Promotor, as falhas são consideradas “graves e comprometem a segurança dos passageiros“.

Outro Lado+
A reportagem do JS tentou, sem sucesso, ouvir a Direção da Viação Novo Horizonte para oportunizar que pudes-

sem contraditar as alegações do Ministério Público e apontar as medidas que eventualmente estariam ou deverão ser 
adotadas para atender a Recomendação do órgão ministerial.

CIDADANIA
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Primeira Assembleia pós-pandemia 
reuniu quase 1.500 Testemunhas 

de Jeová em Brumado

ASCOM – TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
https://www.jw.org/

As Testemunhas de Jeová retomaram em definitivo suas atividades presenciais no pós-pandemia na região de Brumado, 
o que foi consolidado com a realização da Assembleia de Circuito 'A Família Unida de Jeová'. O encontro aconteceu 
no domingo (05), no Ginásio Poliesportivo Antônio Alves Ribeiro, e reuniu 1.468 fiéis de diversas cidades da região. 

Dentro da grade de “Discursos Públicos” do evento, os presentes aprenderam ainda mais como acolher e aplicar a palavra de 
Deus em seus tratos no seu dia a dia em casa, nas ocupações seculares e nas mais diversas facetas da vida. 

O próximo Encontro das Testemunhas de Jeová, na Regional de Brumado, está programado para o final do mês de julho, 
ocasião em que será realizado o Congresso de Distrito. 

Para os presentes na Assembleia de Circuito que marcou o reencontro com os demais membros, o evento serviu para matar 
a saudade e reavivar os laços de amor e fé. "A pandemia nos separou fisicamente, mas nesse período nossa fé e amor por nosso 
Deus Jeová nos manteve unidos. Estarmos aqui, nos reunindo mais uma vez como nossos irmãos, mostra como realmente vive-
mos em uma grande família", resumiu a participante Norma Lucia Nunes.

FOTO: DIVULGAÇÃO



“Enquanto houver uma 
pessoa injustiçada sendo 
defendida com a mesma 
força que Josefina [Morei-
ra], Marta [Almeida] e Val-
demir [Pina] (in memoriam) 
fizeram a vida inteira, Val-
demir estará presente”. Foi 
com essa fala, e fortemente 
emocionado, que o Defen-
sor-Geral da Bahia, Raf-
son Ximenes, encerrou seu 
discurso durante a cerimô-
nia de inauguração da nova 
sede da Defensoria Pública 
da Bahia (DPE/BA) em Vi-
tória da Conquista, que é a 
última entrega de sua ges-
tão.

Situada no bairro Can-
deias, a estrutura materiali-
za as contribuições e pres-
ta homenagem póstuma ao 
Defensor Público Valdemir Pina, vitimado pela Covid-19 em abril do ano passado. Vanguardista, assim como é 
descrito aquele que lhe empresta o nome, a nova sede da Defensoria em Vitória da Conquista é a primeira na história 
da Instituição que foi projetada e construída em alvenaria para abrigar seus serviços. Com exceção do Econúcleo 
Menina Jesus, as Unidades da DPE/BA funcionam em espaços alugados que são adaptados para abrir a Instituição 
do Sistema de Justiça.

Marcado por diversas homenagens e muita emoção, o evento desta quarta-feira, 1, contou com a presença dos (as) 
Defensores (as) e servidores (as) que atuam no município; viúva e filhos do defensor homenageado; representantes 
integrantes de Instituições do Sistema de Justiça, da Segurança Pública, de órgãos do Governo Estadual e Municipal, 
da Câmara de Vereadores e Entidades da sociedade civil.

DEFENSORIA PÚBLICA

Com homenagem ao defensor Valdemir Pina, 
Defensoria Pública Estadual inaugura primeira 

sede construída em Vitória da Conquista
AILTON SENA – ASCOM/DPE
ascom@defensoria.ba.def.br

O município no Sudoeste é o primeiro no Estado com uma sede construída em alvenaria para 
abrigar a Instituição e que presta homenagem póstuma a um membro da carreira. 

Além de proporcionar melhores condições de trabalho, 
a Sede Valdemir Pina vai garantir mais conforto e dignida-
de, facilitar e ampliar o acesso dos (as) usuários (as) dos 
serviços da instituição. A localização próxima a pontos de 
ônibus, acessibilidade para pessoas com deficiência, duas 
recepções, gabinetes para todos (as) os (as) Defensores 
(as) da Regional, sala privativa para o Núcleo de Assis-
tência Psicossocial e auditório são alguns dos destaques 
da nova estrutura.

“Hoje, Vitória da Conquista, mais uma vez, faz história 
no protagonismo das ações e entrega à população a melhor 
sede de Defensorias do interior do Brasil. Tudo isso aqui 
é para a comunidade que, diariamente, procura a Justiça 
e tem a Defensoria como este agente de transformação. 
É um momento de agradecimento e emoção”, resumiu o 
Coordenador da 2ª Regional, José Raimundo Campos, que 
aproveitou o momento de fala para agradecer a todas as pessoas envolvidas na realização do que denominou um so-
nho.

FOTOS: GABRIEL VILLAS BOAS

 www.jornaldosudoeste.com

10 Brumado, de 04 a 06 de Março de 2023
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalJS.CIDADANIA



Segundo Ximenes, a escolha de Vitória da Conquista como primeira Unidade Defensorial a receber uma sede 
construída com recursos próprios se deu, em especial, por três eventos vivenciados por ele que demonstraram o 
comprometimento dos (as) colegas daquela Regional com a missão institucional da Defensoria. Para ele, isso se deu 
especialmente pela influência de Josefina Moreira, Marta Almeida e Valdemir Pina, os três Defensores Públicos mais 
antigos da Regional.

“O que a Defensoria Pública de Vitória da Conquista ensina é que aqui todos são responsáveis por tudo. Nessa 
Comarca não tem problemas, aqui as pessoas resolvem as coisas, são idealistas. Vitória da Conquista é a Comarca de 
Valdemir, de Marta e de Josefina é por isso que ela foi escolhida, porque merece”, afirmou.

Coordenador das Defensorias Públicas Regionais, Wal-
ter Fonseca descreveu o momento como a maior conquis-
ta obtida pelo interior do Estado durante a gestão de Ra-
fson Ximenes e agradeceu poder participar da celebração 
da “Casa do Povo”. Já a presidente da Associação dos (as) 
Defensores (as) – Adep/BA, Tereza Cristina, afirmou que 
a construção da sede reflete uma luta da sociedade civil, 
que se faz representar “a partir de uma instituição que 
precisa ser fortalecida por cada um de nós”.

Também presente no evento, a Ouvidora-Geral da DPE/
BA, Sirlene Assis reforçou que a Defensoria é Casa do 
Povo, o lugar onde se busca os direitos negados pelos 
entes públicos e privados. E, neste sentido, convocou a 
sociedade civil e os órgãos do Sistema de Justiça presen-
tes a fortalecer a rede de defesa do regime democrático 
de direitos.

A nova sede da DPE/BA em Vitória da Conquista foi 
construída em terreno doado pelo Prefeitura Municipal e a inauguração contou com a participação da chefe do Exe-
cutivo, Sheila Lemos. Na ocasião, ela reforçou a importância do papel da Defensoria e a contribuição que tem dado 
ao município e, mais uma vez, se colocou à disposição para construir parceiras, como a que resultou na instalação 
da Primeira Câmara de Conciliação em Saúde do interior do Estado.

Homenagens
Não fossem poucos os simbolismos presente na entrega da nova Casa de Acesso à Justiça do Sudoeste baiano, 

a cerimônia de inauguração aconteceu na quarta-feira, 1, Dia Mundial dos Catadores e das Catadoras de Materiais 
Recicláveis, público alvo do premiado projeto Mãos Que Reciclam, nascido e sediado em Vitória da Conquista. O 
coletivo foi homenageado pela Defensora Pública aposentada Marta de Almeida, que em sua saudação inicial, cum-
primentou as autoridades presentes através dos (as) assistidos (as) pelo projeto.

Ela, assim como o Defensor Geral, Rafson Ximenes, também receberam homenagens durante o evento. Mas a 
celebração maior da manhã desta quarta-feira foi às contribuições dadas por Valdemir Pina ao fortalecimento da De-
fensoria em todo o país. “Hoje é um dia memorável não só porque a Defensoria inaugura sua sede, mas é histórico 
porque resgata a memória e a contribuição de um Defensor Público que soube, com total maestria, empreender as 
missões da Defensoria Pública”, afirmou Marta.

A viúva e os filhos de Valdemir participaram do evento. 

Aposentada, a defensora Marta foi homenageada pelos (as) colegas. 

“Valdemir, mais que um Defensor dedicado e compe-
tentíssimo tecnicamente, era uma reserva ética da Defen-
soria Pública. Uma pessoa que demonstrava o tempo in-
teiro a necessidade de retidão no nosso comportamento”, 
complementa Ximenes.

Emocionada e feliz com a homenagem, a viúva Lúcia 
Pina disse que a percepção que os (as) defensores (as) 
têm de Valdemir é um reflexo daquilo que ele foi em sua 
essência. Após descerrar a placa de homenagem, ela pe-
diu a fala para agradecer a honraria também em nome da 
sogra e dos cunhados que não puderam se fazer presente e 
destacar os atributos do Defensor Público também como 
marido, pai e filho.

“Ele trouxe muita luz na minha vida. Val era um cida-
dão na sua essência e é por isso que ele foi tudo o que 
foi na Defensoria. Era um ser humano preocupado, um 
amante”, descreveu.

 www.jornaldosudoeste.com
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Mulher cadeirante que sofreu 
violência doméstica mostra superação 

e rotina ativa, graças ao avanço 
tecnológico de cadeiras de rodas

Bruna Marsanovic foi agredida em 2015 pelo ex-namorado. Ela quer 
mostrar como é possível retomar o trabalho e a maternidade, além 

de falar da necessidade da interrupção do ciclo de violência
RODRIGO BATISTA – ASCOM/ OTTOBOCK 
(AGÊNCIA NOAR COMUNICAÇÃO)
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Em dezembro de 2015, Bruna Marsanovic, moradora do Rio de Janeiro, na época com 27 anos, passou por 
uma experiência que muitas mulheres no Brasil passam todos os anos. Ela sofreu uma tentativa de feminicí-
dio. O ex-namorado jogou a jovem de um edifício, em uma altura de 12 metros. Após três meses internada, 

sendo um mês em estado de coma, Bruna se recuperou, mas passou a conviver com uma nova realidade: ela se tornou 
cadeirante, o que não a impediu de seguir sua rotina e até mesmo se tornar mãe. Atualmente, ela trabalha e cuida 
do filho de 7 meses. Neste Dia Internacional da Mulher, ela quer mostrar para outras mulheres na mesma situação a 
possibilidade de superação e enfrentamento à violência.

Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2022 o país registrou 699 
casos de feminicídio, que é o crime de homicídio contra mulheres com o agravante da violência de gênero, domésti-
ca ou familiar, ou mesmo quando acontece por menosprezo ou discriminação à condição da mulher na sociedade. O 
número mostra que, em média, quatro mulheres foram mortas por dia no país neste período.

Antes mesmo da vítima chegar a essa condição, a violência também pode gerar consequência, como foi o caso de 
Bruna, que ficou paraplégica. Segundo dados do governo federal, entre janeiro e julho de 2022, foram registradas 
31 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres. "No tempo em que fiquei internada e em coma, estava 
completamente desenganada. Mas graças a Deus eu pude me recuperar para compartilhar a minha experiência com 
mulheres que passam por isso e poder mostrar que a vida continua independente da deficiência", diz.

Cadeira motorizada: uma extensão do corpo
Bruna atualmente trabalha em uma empresa da área de 

saúde e segue uma rotina normal, de trabalhadora e de 
mãe, graças à sua reabilitação e à tecnologia desenvol-
vida em uma cadeira de rodas motorizada da Ottobock, 
empresa alemã com atuação no Brasil que é líder em 
equipamentos como próteses, órteses e mobility. Ela usa 
a cadeira Wingus, que possui, entre outras caracterís-
ticas, um dispositivo antitombamento nas rodas, o que 
traz mais segurança ao usuário. O equipamento apre-
senta, ainda, um apoio de braços rebatível para trás, o 
que permite ao cadeirante mais aproximação aos obje-
tos, sem a interferência do apoio. A cadeira ainda possui 
tecnologia de amortecimento, o que torna a condução 
mais confortável em solos irregulares.

Ainda durante a gestação, a cadeira foi importante 
para trazer a tranquilidade necessária para a rotina de 
Bruna. "A minha gravidez foi muito tranquila, podendo 
usar uma cadeira que me dá autonomia e independência. 
A cadeira, para quem usa, é uma extensão do corpo. Se 
a gente está sentada em um equipamento que não é ade-
quado ao corpo, a gente percebe o quanto isso prejudica 
na nossa rotina, postura e saúde", explica.

Bruna Marsanovic, cadeirante que superou a situação de violência 
doméstica e hoje tem uma vida independente e ativa com a ajuda de 
uma cadeira de rodas motorizada. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/OTTOBOCK
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E ela faz questão de frisar: sua vida é a mesma de uma pessoa que não tem deficiência, graças ao avanço tec-
nológico na área. "A tecnologia sempre nos proporciona equipamentos cada vez mais avançados a cada dia, que 
melhoram a vida do usuário. Eu acordo às 4h da manhã e enfrento a rotina de pegar metro e ônibus. A cadeira que 
eu uso me dá segurança e estabilidade. Permite que eu leve meu filho para a escola com mais tranquilidade, porque 
o meu dia é muito corrido", completa.

 
Debate constante sobre o tema
 
Independente e ativa, Bruna usa sua história para mostrar a outras mulheres o quanto é importante denunciar os 

casos de agressão e conseguir dar um basta no processo de violência de gênero. Ela considera fundamental que a 
sociedade como um todo, sejam pessoas comuns ou empresas, abordem o combate à violência contra a mulher e 
ao feminicídio tanto no mês de março quanto durante todo o ano.

"Atualmente temos um poder maior de visibilidade com esse assunto. É necessário que a gente conscientize, 
tanto homens quanto mulheres, que não precisa chegar ao ponto da violência. Se algo não está agradando a ambos, 
é possível seguir a vida individualmente, sem prejudicar um ao outro. É importante que as empresas tragam essa 
pauta não só quando o assunto está em alta, como agora. É sempre bom alertar para que mulheres não percam suas 
vidas, e para que homens não sejam presos. Não há necessidade de gastarmos nossa vida e deixar famílias despe-
daçadas", afirma.
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Governo do Estado acata decisão judicial e 
Delegada Gabriela Garrido reassume cargo 
na Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher de Vitória da Conquista
GABRIELA OLIVEIRA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Exatos 80 dias após ter sido, quando estava em período de férias e sem uma justificativa plausível exonera-
da da titularidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da 10ª Coordenadoria de 
Polícia Civil do Interior de Vitória da Conquista, e 27 dias após a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

da Bahia, liminarmente, determinar a revogação da decisão da Delegada Geral da Polícia Civil da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, Heloísa Campos de Brito, a Delegada Gabriela de Diego Garrido reassumiu suas 
funções na Deam, nesta segunda-feira, 6 de março. A Portaria, subscrita pela Delegada-Geral da Polícia Civil He-
loisa Campos de Brito, tornando sem efeito o ato praticado no dia 22 de dezembro de 2022, foi publicado na edição 
nº 26.613 do Diário Oficial do Estado da Bahia do último dia 3.

Atendendo decisão judicial, o Governo do Estado reconduziu a Delgada de Polícia Civil Gabriela de Diego 
Garrido aos quadros da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória da Conquista. 

A decisão se a Delegada Gabriela Garrido reassumira a titularidade da Delegacia dependerá, agora, do titular da 
10ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, Delegado Fabiano Santos Aurich.

No período em que esteve afastada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória da Conquis-
ta, a Delegada Gabriela de Diego Garrido estava lotada na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Belo Campo.

Ao JS, a advogada Suilane Novais Lima, que representou a Delegada na Ação proposta contra o Estado, afir-
mou que a sentença favorável exarada pelo Tribunal de Justiça da Bahia considerou, além dos vícios de legalidade 

FOTO: EVANDRO MACIEL/ARQUIVO JS



Segundo a advogada Suilane Novais, a remoção da 
Delegada Gabriela Garrido foi um ato "ilegal e total-
mente contrário ao interesse público”, considerando a 
eficiência do trabalho por ela desenvolvido à frente das 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ten-
do sido reconhecida como a Delgada com maior produti-
vidade em todo o Estado.

“(Na Ação) Demonstramos as incongruências e o Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia acertadamente nos 
deu razão”, pontuou, acrescentando que o cumprimento 
da decisão pelo Governo do Estado, conforme publicado 
no Diário Oficial do dia 3”, apontou a advogada, escla-
recendo que na Ação proposta e deferida pelo tribunal 
de Justiça do Estado contra o Ato Administrativo do Go-
verno baiano não se tratou da questão da titularidade na 
Deam, “mas tão somente a remoção (da Delegada) da 
Especializada”.

Em relação à recondução da Delegada Gabriela Garri-
do à titularidade da Deam, cargo que ocupava quando da 
remoção em dezembro de 2022, a advogada Suilane No-
vais pontuou que é prerrogativa do Delegado Titular da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, Bel. 
Fabiano Santos Aurich, decidir se ela assume a chefia da Especializada ou retorna para compor o quadro funcional.
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quanto a remoção (da Delegada Gabriela Garrido) no gozo de férias e pelo fato da servidora ostentar estabilida-
de sindical, “há ainda o fato de que o ato impugnado foi imotivado. Servidores Públicos estáveis não podem ser 
removidos de sua lotação sem motivação. A Lei assim determina para evitar que servidores sejam perseguidos, 
assediados, por exemplo”. A advogada ressaltou que “o Ato Administrativo, assim como o mister público devem 
atender exclusivamente ao interesse público, o que não foi o caso”

A advogada Suilane Novais Lima apontou, na Ação que contes-
tou o Ato Administrativo que afastou a Delegada Gabriela Garrido 
da Deam e foi revertido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, além de 
vícios de ilegalidade, a ausência de motivação. 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Vereadora petista conquistense repudia 
discurso xenofóbico de político gaúcho
GABRIELA OLIVEIRA
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Durante pronunciamento na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Vitória da Conquista, na manhã 
da quarta-feira, 1º de março, a vereadora Márcia Vi-

viane de Araújo Sampaio (PT), repudiou as declarações dadas 
na tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul (RS) pelo 
vereador Sandro Fantinel (na oportunidade filiado ao Patrio-
tas), que ofendeu trabalhadores baianos e proferiu ataques ao 
povo baiano, fazendo uso de xenofobia e apologia à escravi-
dão.

Empresário ligado ao agronegócio, o parlamentar de Caxias 

do Sul criticou a ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal e Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 22 
de fevereiro, de combate ao uso de mão de obra análoga ao de 
escravo na colheita de uva e em vinícolas em Bento Gonçalves. 
A fiscalização culminou no resgate de 194 trabalhadores baianos 
que atuavam nos parreirais e prestavam serviço para vinícolas 
e cooperativas locais.  Os trabalhadores baianos foram contra-
tados com promessa de emprego, alimentação e hospedagem, 
mas foram alimentados com comida estragada e submetidos a 
ataques com máquina de choque e spray de pimenta.

Em seu pronunciamento, a petisa Márcia Viviane de Araújo Sampaio afirmou que nenhum trabalhador ou trabalhadora, seja 
de onde for, pode ser submetido às condições em que os trabalhadores foram encontrados. Segundo a vereadora, é revoltante 
saber que em 2023 ainda existam pessoas submetidas a situação análoga à escravidão. Ela defendeu que o parlamentar caxiense 
seja responsabilizado, apontando que liberdade de expressão não pode e deve ser usada para justificar discursos xenofóbicos e 
racistas.

Ressaltando não ser baiana de nascimento, mas considerar-se baiana de coração e orgulhar-se de ser “baiana e nordestina”, a 
vereadora Márcia Viviane Sampaio de Araújo anunciou a disposição de propor uma Moção de Repúdio ao vereador caxiense, 
que pontuou, servirá para “mostrar que estamos atentos, e que somos contrários a qualquer fala discriminatória quanto ao povo 
baiano e ao povo nordestino também”, concluiu.

Vereadora Márcia Viviane Sampaio de Araújo 

FOTO: ASCOM/CMVC
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É necessário 
[...] estabele-
cer condições 
de investi-
mentos, eli-
minando as 
ineficiências 
sistêmicas 
que dificul-
tam o pla-
nejamento 
e oneram a 
produção de 
bens e servi-
ços no país

POR GINO PAULUCCI JR

O que o novo governo 
precisa saber

Somos a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e atuamos há quase 90 
anos para impulsionar o crescimento da indústria com foco na inovação tecnológica e na geração 
de negócios. Atuamos nacionalmente, com 9 unidades e 1 escritório de relações governamentais.

Reunindo mais de 8000 empresas, a indústria de máquinas e equipamentos emprega quase 400 mil 
pessoas diretamente, com salário médio 44% superior ao da indústria de transformação, fatura R$ 310 
bilhões e exporta mais de US$ 12 bilhões em média ao ano (últimos três anos).

Nosso setor é, em todos os países emergentes, estratégico no desenvolvimento econômico, por ter papel 
chave na expansão do crescimento, já que é o principal responsável pelo aumento da produtividade de 
todos os setores econômicos, incorporando avanços tecnológicos nos bens de produção.

É o segundo setor da indústria de transformação com maior poder de encadeamento para trás. Para cada 
demanda adicional de uma unidade monetária de máquinas e equipamentos são gerados na economia 
outras 3,3 unidades de produção e são empregadas 28 pessoas considerando os efeitos diretos, indiretos 
e renda.

A retomada dos investimentos, puxados principalmente pela infraestrutura, precisam contar com um 
setor fabricante de bens de capital em condições de atender a demanda de forma competitiva, inclusive 
para, simultaneamente ajudar na reindustrialização e modernização do parque industrial brasileiro en-
velhecidos por anos e anos de baixos investimentos.

É importante passar ao novo governo que para tanto a indústria de bens de capital mecânicos necessita 
de condições isonômicas para competir, em pé de igualdade, com seus concorrentes internacionais, 
tanto nos mercados interno como externo. Isto pressupõe:

A construção de um ambiente macroeconômico favorável aos investimentos produtivos com câmbio 
competitivo, inflação baixa e estável e juros de mercado assemelhados aos de nossos concorrentes. Um 
sistema tributário simples, com um imposto de valor agregado, incidindo sobre bens e serviços, sem 
regimes especiais e completamente desonerável na fronteira. Enquanto a reforma tributária não for im-
plementada é necessário manter o Reintegra em valores adequados.

Diversos países organizaram suas agendas de crescimento baseados em ações visando estruturação das 
cadeias de suprimentos que foram impactadas pelas restrições impostas pela crise da Covid-19 e pela 
guerra na Ucrânia, causando desabastecimento e inflação mundo afora e também na estruturação de 
setores direcionados ao desenvolvimento econômico com menor emissão de CO2. Alemanha, França e 
Estados Unidos, entre outros países, traçaram planos robustos para esses fins.

O Brasil precisa seguir a mesma linha de atuação. É oportuno considerar a transição enérgica, o desen-
volvimento de cadeias locais estratégicas de suprimentos e a eliminação dos gaps de ativos fixos e tec-
nológico no seu planejamento. É necessário ainda estabelecer condições de investimentos, eliminando 
as ineficiências sistêmicas que dificultam o planejamento e oneram a produção de bens e serviços no 
país.

Nosso objetivo é realizar tantas reuniões e estudos quantos forem necessários para apresentar as su-
gestões que consideramos viáveis para alcançar os objetivos descritos, promovendo mais geração de 
empregos, mais desenvolvimento social e um setor forte, capaz de impulsionar o País junto ao mercado 
internacional.

GINO PAULUCCI JR. É ENGENHEIRO 
E PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA ABIMAQ

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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[...]você não 
é o seu trans-
torno.

POR DRA. ANDREA LADISLAU

Transtornos alimentares e suas 
consequências psicológicas

Pesquisas apresentam a elevação de casos de transtornos ali-
mentares, principalmente entre os jovens. Os transtornos ali-
mentares são desordens complexas, causadas e mantidas por 

diversos fatores sociais, psicológicos e biológicos.

Eles figuram entre as patologias psiquiátricas e, nos últimos tem-
pos, vêm apresentando maior crescimento em termos de incidência 
em toda população, trazendo prejuízos físicos, psíquicos, afetivos 
e sociais.

Com a grande evolução tecnológica e o aumento no consumo das 
redes sociais, estamos observando uma valorização exacerbada dos 
padrões estéticos, resultando em muita pressão para se alcançar o 
corpo ideal. O que nos sinaliza que esses transtornos estão bastan-
tes comuns.

Essa alteração dos hábitos e dos comportamentos alimentares pre-
judica a saúde mental e física do indivíduo. A grande questão é que 
não se trata apenas de sofrimento do corpo, todo o psiquismo ado-
ece quando um transtorno alimentar é identificado.

Vários são os transtornos alimentares, mas alguns são mais inci-
dentes que outros, como por exemplo: a Anorexia, uma restrição 
alimentar severa, que leva a desnutrição e a perda importante do 
peso. Caracteriza-se pelo medo intenso de se engordar e, através da 
distorção da imagem corporal, o indivíduo não consegue, de forma 
alguma, se perceber emagrecida.

Também temos a Bulimia, quando ocorre a ingestão de grande quan-
tidade de alimento com uma certa frequência, compulsivamente. E 
ao perder o controle e conscientizar-se deste fato, a pessoa tenta 
compensar o excesso ingerido através de vômitos auto induzidos, 
laxantes/diuréticos, jejum ou exercícios em excesso.

Falando em compulsão, não podemos esquecer da Compulsão Ali-
mentar. Um tipo de transtorno bem semelhante à Bulimia, porém 
sem a compensação em vômitos. Definida por episódios compulsi-
vos que trazem desconforto físico pela quantidade ingerida, asso-
ciado a um sentimento de culpa e vergonha.

Ainda podemos encontrar mais dois transtornos alimentares fre

DRA. ANDREA LADISLAU / PSICANALISTA
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quentes: a Ortorexia e a Vigorexia. O primeiro é a obsessão por 
alimentos saudáveis, causando prejuízos na interação social e uma 
restrição alimentar importante. Já o segundo é um tipo de delírio 
emocional obsessivo pelo ganho de músculos a todo custo. Acom-
panhado por uma alimentação restrita, muito específica, com intui-
to de auxiliar no aumento da massa muscular de maneira descon-
trolada.
Porém, apesar de saber que as compulsões estão muito relaciona-
das à ansiedade e à depressão, é importante destacar que para haver 
o transtorno alimentar, os episódios devem ser recorrentes e não 
apenas uma eventualidade.

Além disso, um mesmo paciente pode apresentar vários transtor-
nos, uma vez que eles estão interligados. Algumas pontuações são 
claras e bastante evidenciadas, como é o caso da obesidade, na 
qual percebe-se que a comida ocupa o lugar da falta, servindo para 
preencher um vazio, amenizar vácuos inconscientes que nada tem 
a ver com a comida.

Uma necessidade de saciar uma fome desperta por outros gatilhos. 
Transferindo para a comida todas as emoções não gerenciadas. Ou-
tro fator importante, diz respeito às dietas milagrosas que prome-
tem felicidade e sucesso imediato, levando o ser humano a verda-
deiras atrocidades com o corpo e o emocional.

E dentro deste cenário, entende-se que, tanto a anorexia quanto a 
bulimia, são guerras declaradas à gordura corporal.

Portanto, os transtornos alimentares são uma condição grave de 
comportamentos persistentes que afetam de forma negativa a saú-
de do indivíduo, gerando emoções desconfortáveis, dificultando o 
convívio e o desenvolvimento das habilidades sociais.

O mais importante é identificar como está configurada a relação 
com a alimentação e tomar consciência do tipo de transtorno ali-
mentar que possa estar se manifestando. Afinal, você não é o seu 
transtorno. Essa clareza emocional auxilia e muito o indivíduo na 
busca pelo sucesso do tratamento.

Além disso, o ponto de partida está em verificar se essa conexão 
com os alimentos traz alguma dor ou prejuízo. Se a constatação 
for afirmativa, é bem possível que exista, um ou mais, distúrbios 
instalados impedindo o equilíbrio físico e mental
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Cursistas do Universidade para 
Todos da Uesb se destacam no 

Enem e Vestibulares

ASCOM/UESB
ascom@uesb.edu.br

O período de conclusão do Ensino Médio traz diversos questionamentos sobre o futuro e os diversos cami-
nhos a trilhar. Pensando na próxima etapa, o Ensino Superior abre novas possibilidades para o mercado 
de trabalho e para a vida acadêmica, sendo o desejo de muitos concluintes que buscam oportunidades.

A Uesb dispõe de 47 cursos de graduação que possuem duas formas de ingresso de estudantes. O processo se-
letivo é realizado uma vez por ano e seleciona alunos para os cursos disponibilizados pela Instituição. Além do 
Vestibular, a outra opção dos candidatos é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que avalia a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.

Buscando contribuir com essa etapa da vida dos estudantes, o programa Universidade para Todos (UPT), atende 
concluintes do Ensino Médio, oriundos de escolas públicas de seis territórios de identidade, sendo eles: Chapada 
Diamantina, Médio Rio das Contas, Médio Sudoeste da Bahia, Sertão Produtivo, Sudoeste Baiano e Vale do Jiqui-
riçá. “É uma forma de oportunizar aos cursistas um curso preparatório para o ingresso no Ensino Superior, de qua-
lidade, conduzido pela Universidade”, explica o professor Nemésio Matos de Oliveira Neto, coordenador do UPT.

O coordenador também chama atenção para a importância social do programa para os jovens estudantes que 
buscam uma vaga no Ensino Superior. “É contribuir diretamente com o sonho de um cursista, de uma família que 
não pode pagar o ensino privado, e portanto consegue através do programa, competir pelas vagas”, destaca.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Rotina para a aprovação – Pensando em obter bons resultados nas provas, a concluinte Havana de Castro, cur-
sista do município de Cândido Sales ampliou a carga horária de estudos com o UPT. “Com o Enem e outros ves-
tibulares se aproximando senti necessidade de começar com a prática”, relata.

A estudante aponta que o convívio com outros cursistas ajudou com que se sentisse mais confiante para as 
provas. “O contato com outros vestibulandos, com quem já entende os processos seletivos e principalmente, com 
quem entende as dificuldades e anseios, me tranquilizou”, relembra.

Havana conseguiu a aprovação no Vestibular Uesb 2023, no curso de Psicologia. Ela recebeu o diagnóstico de 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ano de 2020, e a partir da sua vivência como Pessoa Com Deficiência 
(PCD), percebeu a sua vocação para a Psicologia. “Acabou que quando descobri sobre minha deficiência e tive 
contato com seu universo percebi que era isso que gostaria de estudar”, aponta.

Jennifer Ferreira de Sousa, também faz parte da mesma turma de cursistas do município, desde o ano de 2020. 
A candidata obteve 900 pontos na Redação do Enem por dois anos consecutivos. Para ela, os assuntos abordados 
durante as aulas contribuíram com o seu desempenho. “Estava com medo do tema da redação, mas assim que li 
fiquei mais tranquila. As aulas de atualidades no cursinho abordaram esse tema, e isso me ajudou muito”, relata.

Felipe Bezerra Lima, coordenador do programa no município de Cândido Sales, relata que o tema da redação 
foi trabalhado em sala de aula, o que contribuiu para os resultados positivos. “Obtivemos grande êxito no acerto 
da temática da redação do Enem 2022, o que trouxe um amplo referencial teórico aos cursistas e maior segurança 
ao dissertar sobre algo trabalhado anteriormente nas aulas do Programa”. Com isso, Felipe aponta o sucesso dos 
cursistas nos processos seletivos, “os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios, garantindo aprovações 
em universidades públicas e de qualidade como a Uesb”.

O professor Nemésio Matos de Oliveira Neto, coordenador do UPT, também afirma que os resultados obtidos 
por cursistas demonstram a qualidade do programa. “Nós podemos perceber uma qualidade ao analisar as notas 
acima de 900 pontos na redação do Enem, que é um indicativo do trabalho bem feito pela equipe pedagógica, 
passando pelos especialistas da área, além dos nossos monitores”, destaca. Para este ano, a coordenação busca 
alcançar a marca de 2.200 cursistas, divididos em 50 turmas, em 34 municípios do sudoeste baiano. 
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Um Jesus mais próximo da realidade
No lançamento "Yeshua", o escritor Juliano Pozati propõe uma 

visão de Cristo fora das barreiras institucionais da Igreja

DIELIN DA SILVA – ASCOM 
(AGÊNCIA LC COMUNICAÇÃO)
dielin@lcagencia.com.br

“Como podemos reencontrar um Evangelho simples e efi-
caz, se ele está soterrado por séculos de institucionalismo re-
ligioso?” O questionamento do escritor Juliano Pozati abre o 
livro Yeshua, nosso Cristo planetário revelado, em que o autor 
investiga a fundo o verdadeiro espírito do homem que dividiu 
a história ocidental.

O título surge de uma busca pessoal do autor por um Jesus 
mais próximo da realidade depois de vivenciar experiências 
traumáticas com a religião. Desde a infância, Pozati frequen-
tou diferentes igrejas e em cada uma delas encontrava barreiras 
que o limitavam e até mesmo o condenaram, assim como seus 
pares. Hoje, aos 40 anos, o escritor acredita que para conec-
tar-se com Yeshua não é preciso atrelar-se a uma instituição 
religiosa.

Eu o conheci e o reconheci
em suas diversas manifestações culturais.

A sua voz rompeu a minha surdez,
e desde então eu o procuro de todo o coração,

não como um deus inalcançável,
mas como um modelo viável para o ser humano terrestre.

(Yeshua, pg. 11)

Ao passar por temas como crucificação, ressurreição, curas e 
milagres, Pozati traz uma visão plural da figura de Jesus, com 
base não apenas na religião católica, mas também nas visões 
espiritualista, esotérica e até ocultista. Segundo o escritor, é na 
diversidade que nasce a verdadeira unidade, por isso a obra é 
também fundamentada na filosofia, em pensadores como Kar-
dec, Espinosa, Campbell, entre outros.

Direcionado não apenas aos religiosos, mas principalmente 
àqueles que por algum motivo sentem restrição ao ouvir a palavra “Jesus”, este é um livro dedicado ao público que cansou das 
igrejas. Com linguagem informal e exemplos práticos do dia a dia, o autor mostra que não é preciso estar atrelado à uma insti-
tuição para ser parte dos ensinamentos de Jesus.

FICHA TÉCNICA

Título: Yeshua
Subtítulo: Nosso Cristo planetário revelado
Autor: Juliano Pozati
Editora: Citadel
ISBN: 978-6550472108
Dimensões: 15.24 x 1.93 x 22.86 cm
Páginas: 336
Preço: RS 59,90
Onde comprar: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
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Sobre o autor: Publicitário, espiritualista, empreendedor e 
escritor, Juliano Pozati se define como “meio hippie, meio bru-
xo, meio doido”. Comunicador social por formação, ele ficou 
conhecido por ser produtor de documentários populares como 
“Data Limite segundo Chico Xavier” (2014), “No meio de nós” 
(2016) e “Quando lembro de Chico” (2018). Após se aprofun-
dar na história do médium, Pozati também começou a focar na 
própria espiritualidade e a estudar sobre o assunto. Foi assim 
que fundou o Círculo, uma escola filosófica que trata da exo-
consciência e auxilia pessoas a aprimorarem seus potenciais e 
habilidades em busca do bem-estar coletivo. Na instituição, há 
cursos, oficinas, mentorias, atividades de educação corporati-
va, congressos e outros eventos. Além de “Exoconsciência”, o 
autor escreveu os livros “Data limite segundo Chico Xavier" e 
“No Meio de Nós”.

Redes sociais:
Instagram - https://www.instagram.com/julianopoza-

ti/?hl=en
Youtube -  https://www.youtube.com/c/CírculoEscola

Site - https://pozati.com
 Instagram | Youtube | Site

FOTO: DIVULGAÇÃO
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