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EDITORIAL
“Empreender é executar os sonhos, 

mesmo que haja riscos. É enfrentar os 
problemas, mesmo não tendo forças. É 
caminhar por lugares desconhecidos, 
mesmo sem bússola. É tomar atitudes 
que ninguém tomou. É ter consciência 
de que quem vence sem obstáculos 
triunfa sem glória. É construir uma his-
tória.

Quantos projetos você deixou para 
trás? Quantas vezes seus temores blo-
quearam seus sonhos?

Ser um empreendedor não é espe-
rar a felicidade acontecer, mas con-
quistá-la”.

Faça dos seus sonhos um objetivo!
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A história da empreendedora Jósquia Barbosa no 
mundo da farmácia e do empreendedorismo come-
çou desde muito nova, quando ela ainda era criança 
e brincava de vender balas e doces para outras crian-
ças. Durante sua infância, Jósquia também gostava 
de brincar e manipular plantas, a fim de criar protó-
tipos de perfume e utilizá-los após o banho:

“Eu pegava a alfazema do quintal do meu avô, co-
lhia as folhas, macerava e misturava com uma solu-
ção hidroalcoólica, que na época eu não entendia do 
que se tratava. Minha tia possuía uma coleção de 
perfumes e, como ela tinha alguns vidros vazios, eu 
enchia os vidrinhos com essa solução e após tomar 
banho, todos os dias, eu me perfumava com minhas 
criações.”

Jósquia Barbosa tem 35 anos, é formada em Far-
mácia, Mestre em Biotecnologia e possui especializa-
ção em Farmacologia Clínica. Além disso, ela tam-
bém atua como professora de pós-graduação e é 
empreendedora, sendo sócia-fundadora  da Farma-
nutri, uma farmácia de manipulação. No nicho de far-
mácia de manipulação, ela trabalha em diversos ra-
mos, desde produtos personalizados, medicamentos, 
fitoterápicos até suplementos alimentares, nutracêu-
ticos, cosméticos e dermocosméticos.

Além da sua vida profissional, Jósquia possui um 
vínculo muito forte com sua família e tem os seus 
pais como verdadeira base de tudo em sua vida. Sua 
mãe é professora e o seu pai comerciante e, mesmo 
com pouco estudo e uma origem simples, sempre 
investiram na sua educação e na educação de seus 
dois irmãos, que também atuam no ramo do empre-
endedorismo.

Nascida e criada em Feira de Santana, a empreen-
dedora estudou na UEFS e formou-se em farmácia 
pela instituição. Durante a graduação, Jósquia atuou 
na área de iniciação científica, e, assim que se for-
mou, seu pai queria ajudá-la a abrir uma drogaria, 
contudo a mesma recebeu uma proposta para traba-
lhar em uma farmácia de manipulação em Salvador e 
assim ela fez. Buscando adquirir experiência, ela em-
barcou no mercado de trabalho e, após algum tem-
po, voltou para Feira de Santana, trabalhou em outra 
farmácia de manipulação e, então, decidiu abrir o 
seu próprio negócio. Foi assim que surgiu a Farma-
nutri, que hoje já possui 6 anos de existência e é uma 
das farmácias de manipulação de referência em Fei-
ra e região. No primeiro momento, Jósquia atuava 
em laboratório e contava com apenas uma auxiliar, 
mas, com o crescimento da empresa, ela passou a 
contratar pessoas e efetivar os estagiários e hoje 
está mais ligada à área de pesquisa e desenvolvi-
mento de novas formulações.

Hoje, Jósquia Barbosa almeja, além da expansão 
da Farmanutri, investir na área de estética e, tam-
bém, no ramo de indústria de cosméticos, principal-
mente para suprir as demandas de produtos de 
pronta-entrega das lojas e franquias.

Jósquia Barbosa
Empreendedora Farmanutri



A Farmanutri é uma Farmácia 
de Manipulação que prega o 

Bem-Estar e a Saúde
A Farmanutri tem unidades em 

Feira de Santana e franquias em San-
to Antônio de Jesus e Santo Estêvão. 
É do interesse de Jósquia franquear 
ainda mais a sua farmácia e levar o 
seu negócio para outras cidades, 
tendo em vista que a farmácia ma-
gistral é um setor em expansão, fatu-
rando até 6 bilhões de reais por ano. 
Além do mais, a farmácia possui um 
diferencial importante no que diz 
respeito à inovação de produtos e a 
manutenção da sua qualidade, pois 
segue rigorosamente as normas das 
Boas Práticas de Manipulação deter-
minadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). A Far-
manutri é uma farmácia de manipu-
lação que prega o bem-estar e a saú-
de, possuindo uma equipe treinada e 
preparada, oferecendo todo esse su-
porte para as suas franquias, além de 
ter qualidade desde o momento do 
atendimento até os produtos que 
são entregues para os clientes:

“Todos os profissionais das nos-
sas franquias inauguradas passaram 
por treinamento com a gente aqui 
em Feira. Os treinamentos foram 
teóricos e práticos”.

AV. GETÚLIO VARGAS, 1745, CENTRO
TEL: 75-3616-6154 | 75-98147-9129

AV. MARIA QUITÉRIA, 1880, CENTRO
TEL: 75-3024-4169 |  75- 98848-9545
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Luciana Lago

Empreender é uma atitude de de-
terminação, coragem e inovação, 
seja para abrir o seu próprio negócio 
ou, no meu caso, expandir algo que 
tem cada vez mais se mostrado de 
sucesso.

Por mais que minha área de atua-
ção seja majoritariamente voltada ao 
público feminino, não significa que 
as dificuldades se mostraram meno-
res. Abrir um negócio quando se é 
um homem é sinônimo de liberdade, 
mas pra nós é questão de necessida-

de. Necessidade de autoafirmação e 
reconhecimento das capacidades 
para além da maternidade esperada.

Eu não poderia me sentir mais re-
alizada ao perceber meu crescimen-
to junto de uma família que me apoia 
e desejo isso absolutamente a todas 
as mulheres que decidem entrar nes-
sa jornada. Quero que vejam que é 
possível, não apenas criar seu pró-
prio negócio como também fazê-lo 
crescer.   

Empreendedorismo Feminino
Concept Hair Concept Hair 

Estamos cada vez mais 
perto de transformar 

essa idéia em algo 
muito mais acessível!
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Tel:75.99153-7999
• Av. Getúlio Vargas,792, Edf. Ícone Tower,

6º andar, Feira de Santana-Bahia.
• Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza, sala 1304, 

Caminho das Árvores, Salvador-Bahia.

A nossa Missão é Atender de forma 
personalizada cada cliente, implementar 
métodos e hábitos adequados para o tra-
tamento dos fios, buscar suprir expectati-
vas e anseios visando a satisfação plena 
com o seu cabelo e autoestima restaura-
da.

Temos um formato de trabalho dife-
rente de salão de beleza, somos especia-
lizados em recuperar, tratar e embelezar 
cabelos. Atendemos com hora marcada.

TRATAMOS:

Queda, Caspa, Seborreia, Coceiras, 
Oleosidade Excessiva, Pontas Quebradi-
ças,Corte químico, Ressecamento,Falta 
de Volume, Redução de Volume, Cresci-
mento lento, Ausência de Maciez, Ausên-
cia de Brilho, Maleabilidade (cabelo rígi-
do), Encorpamento dos fios (engrossar), 
Harmonização de corte (visagismo).

E muito mais...

ATENDEMOS 
TAMBÉM 
CRIANÇAS
• Dispomos de serviços de 
manicure e depilação.

• Escova

• Corte com lavagem 
personalizada

Qual a sua 
necessidade?

Luciana Lago
Concept Hair Concept Hair 



SEU SORRISO EM DESTAQUE 
COM A ORAL UNIC

Dr. Vécio Ribeiro
Avaliador da Oral Unic Feira de Santana,

Especialista em Reabilitação Oral e Implantes dentários.
CRO/BA 12.508

A Oral Unic oferece tratamentos de excelência 
em todas as áreas da Odontologia com moderno 
equipamento e avançado centro cirúrgico pro-
porcionando o máximo de segurança e conforto 
aos pacientes.

Lentes de Contato 
e Implantes

As lentes de contato dentais são uma 
alternativa simples, rápida e extremamen-
te eficiente para se conquistar um sorriso 
branquinho, brilhante e impecável! Elas são 
películas ultrafinas de porcelana que reves-
tem a face da frente de cada um dos den-
tes, aprimorando a harmonização e estéti-
ca do sorriso “num piscar de olhos”. O 
procedimento assegura elevados ganhos 
na autoestima e sensação de bem-estar 
com o próprio visual, pois as lentes de con-
tato dentais conferem resultados total-
mente naturais! Promova esse upgrade em 
seu sorriso e intensifique seu brilho!

Na Oral Unic, através do tratamento de 
implantes dentários, é possível a completa 
liberdade e confiança para voltar a sorrir, 
conversar e mastigar como antes. Nossas 
equipes são especializadas e possuem vas-
to conhecimento e experiência no ramo, 
assegurando a você tudo o que há de me-
lhor para a conquista de um sorriso perfei-
to novamente! Entre em contato e venha 
redescobrir a leveza e a liberdade de sorrir! 
Você merece esses cuidados.
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Projetada especialmente para você e 
sua família, a Oral Unic é a resposta 

certa para o seu sorriso. Não fique na 
dúvida e opte por um espaço que oferece 

segurança, conforto e resultado.

A Oral Unic conta com uma Clínica Premium, projetada em cada detalhe para 
oferecer conforto e excelência. Temos ambientes equipados com a melhor tecno-
logia no ramo da Odontologia e Implantes. Venha nos conhecer, e ter o privilégio 
de receber o que há de melhor para o seu sorriso.



InterEduc à espera do pleno 
funcionamento

Conceito pedagógico e modernidade no
novo complexo educacional

Por Dimas Oliveira
Jornalista

Com obras arrojadas no centro da 
cidade, o Centro Interprofissional de 
Atendimento Educacional (InterE-
duc) e o Ginásio de Esportes Péricles 
Valadares, equipamentos ligados à 
Secretaria de Educação, estão à es-
pera de inauguração e pleno funcio-
namento.

Estudantes com vários tipos de 
deficiências e dificuldades de apren-
dizagem vão ter novos espaços - 
modernos e adequados - para a rea-
lização de atividades que facilitam a 
aprendizagem.

Os investimentos priorizam ga-
rantir ao novo complexo o funciona-
mento adequado, compatível com 
legislação atual no âmbito da educa-
ção inclusiva, como afirma a secretá-
ria de Educação Anaci Paim. "O pré-
dio não será moderno apenas no 
aspecto arquitetônico, mas também 
funcional e no âmbito da pedagogia, 
oferecendo acessibilidade e as me-
lhores condições de aprendizagem 
aos alunos", considera.

No complexo educacional, a aces-
sibilidade é garantida. O equipamento 
possui rampas, piso tátil e banheiros 
adaptados. O paisagismo, iluminação, 
sistema de prevenção e combate a in-
cêndios também constam.

Entre os espaços implantados es-
tão salas de música, artes, sensorial, 
e de atendimento psicológico e psi-
copedagógico, brinquedoteca, para 
fonoaudiologia, salas para estudan-
tes com deficiência visual, produção 
em braile, acompanhamento aos es-
tudantes com surdes, incluindo o en-
sino de libras, espaço AVP (Ativida-
des de Vida Prática), auditório, 
cozinha, vestiários e uma quadra po-
liesportiva.

Ainda vai dispor do Centro de 
Pesquisa da História de Feira de San-
tana, com o objetivo de reunir no 
mesmo espaço obras de autores fei-
renses ou escritas sobre o município.
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Advogar nunca foi uma tarefa fácil, lidar com a morosidade 
do Poder Judiciário e enfrentar a ausência de ferramentas do 
Estado também não. E na pandemia, isso tem sido diferente? 
Tem, mas não para uma condição melhor para o referido exer-
cício profissional. A advocacia, assim como outras profissões, 
sofre imensamente com o atual momento de pandemia.

Os advogados lutam todos os dias pela sobrevivência dian-
te de um cenário de descaso com a classe, chegamos há 01 ano 
e 03 meses com as portas do Judiciário fechadas, com um 
atendimento virtual nada satisfatório e sem a mínima previsão 
de quanto retornaremos a normalidade.

Vivemos tempos mais que difíceis, e em reflexo a isso, visu-
alizamos também o sofrimento da sociedade, afinal, a luta da 
advocacia é por direitos alheios. Audiências por videoconfe-
rência que não atendem a necessidade de todos, haja vista que 
nem todo mundo possui acesso às ferramentas que possibili-
tam o ingresso as plataformas virtuais, sessões do Tribunal do 
Júri sem serem realizadas assim como as importantes audiên-
cias de custódia.

O que mais nos assusta é que não temos conhecimento da 
existência de qualquer plano de vacinação para os advogados, 
visualizam-se diversos profissionais de outros setores sendo 
vacinados, diversas profissões serem tidas como essenciais, e 
nós, advogados, jogados mais uma vez para “o fim da fila”.

A advocacia suplica por um olhar atento às necessidades da 
classe, as autoridades precisam entender que Dormientibus 
Non Sucurrit Ius (“o direito não socorre aos que dormem”) 
tampouco socorre aos que não encontram um judiciário ativo, 
capaz de entregar uma prestação jurisdicional efetiva. Como 
dizia Rui Barbosa: "Justiça atrasada não é Justiça, senão injus-
tiça qualificada e manifesta”.

Dr. Daniel Vitor  
Advogado Criminalista
Pós Graduando em Direito 
Penal e Processo Penal
Vice- Presidente da 
Comissão de Direito Criminal 
da OAB/BA - Subseção Feira 
de Santana.

A ADVOCACIA EM
TEMPOS DE PANDEMIA!



O retrocesso é a ruína do povo. A ciência 
é a ascensão da felicidade. É inadmissível 
que o Brasil viva à mercê de um presidente 
negacionista e propagador da desinforma-
ção, que banalizou a COVID-19 desde o iní-
cio. A situação econômica brasileira deplo-
rável também é reflexo da falta de 
engajamento político e social de Jair Bolso-
naro e acima disso, a perda irreparável de 
mais de 500 mil pessoas é um núcleo cres-
cente de desespero e luto. Um genocida à 
paisana controla as decisões mais impor-
tantes para o reestabelecimento do bem-
-estar social do país, porém o líder da na-
ção não está preocupado com condolências 
e reestruturação da saúde pública mas en-
volto em falas que triavilizam a pandemia 
como uma “gripizinha” e, suas ações, indo 
pelo mesmo caminho quanto a irresponsa-
bilidade em eventos com aglomerações, a 
falta do uso de máscara, a indução do uso 
de cloroquina no combate ao coronavírus e 
outras ações que acarretaram no retroces-
so sombrio em que o Brasil se encontra.

A ciência é o caminho para acordar o 
gigante brasileiro, a fé e a esperança na va-
cina e nos profissionais de saúde, que lu-
tam com recursos escassos para oferecer o 
melhor é a ponte que sustenta os que acre-
ditam na melhora. O negacionismo e a hi-
pocrisia matam e propagam as ideias mais 
repulsivas, enquanto isso teremos que nos 
deter ao pensamento que o sofrimento não 
pode ter sido em vão, que a história não 
basta só não se repetir mas que o povo é a 
fonte inviolável do direito à vida, liberdade, 
igualdade e que busca e persegue os ideias 
de justiça.

É com o pensamento no luto de todos 
os meus compatriotas que dedico esse tex-
to a todas as famílias que hoje estão incom-
pletas, aos nossos artistas que fizeram do 
riso revolução, aos profissionais que luta-
ram arduamente para aliviar o sofrimento 
dos que insistiram bravamente pela vida e 
para as ruas vazias de esperança.

Que nunca esqueçamos do poder da 
sensibilidade para com a dor do outro, que 
nunca nos esqueçamos da responsabilida-
de do voto e que a história tenha piedade 
do futuro e nos conceda dias mais serenos. 
A ciência salva, ele não.

Singridy Ellen Freitas da Costa 

A CIÊNCIA É
             O CAMINHO
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Dra. Rosa Helena Soares Sampaio 

Sócia-Fundadora do Escritório Soares 
Sampaio Advogados Associados

Advogada há 25 anos. Graduada em 
Direito pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz, na cidade de Ilhéus- Ba. Pós 
Graduada em Direito Empresarial e Direito 

de Família. Especialista em Contratos. 
Militante nas áreas de Direito de Família e 

Sucessões, Empresarial e do Trabalho.

Dentre as alterações advindas 
com a Reforma Trabalhista (Lei 
13.467/17), a figura do acordo ex-
trajudicial está ganhando mais des-
taque como um eficaz instrumento 
seguro e célere tanto para o em-
pregado quanto para o emprega-
dor.

Trata-se de instrumento de juris-
dição voluntária introduzido quan-
do as partes, de forma consentida, 
optam pela realização de um acor-
do extrajudicial, concordando com 
as verbas devidas da quitação do 
contrato de trabalho.

Antes desse advento, a Justiça 
do Trabalho somente admitia a rea-
lização de acordo como forma de 
solução de ações trabalhistas já le-
vadas ao seu conhecimento. Ou 
seja, o acordo extrajudicial firmado 
entre as partes não evitaria eventu-
al litígio judicial, já que a quitação 
dada se limitava aos valores pagos 
e não evitava a propositura de ação 
judicial para rediscutir os créditos 
resultantes da relação jurídica.

Dessa forma, para que seja pos-
sível a homologação do acordo ex-
trajudicial, a Reforma Trabalhista 
trouxe à CLT o artigo 855-B, que 
estabelece a obrigatoriedade da 
presença do advogado, devendo as 
partes serem assistidas por profis-
sionais próprios e distintos, que fa-
rão uma petição inicial de forma 
conjunta, assinada por ambos e 
distribuídas no processo eletrôni-
co, no intuito de garantir a manifes-
tação de vontade das partes, atra-
vés de seus procuradores.

As custas processuais decorren-
tes do acordo extrajudicial apre-

sentado, bem como os valores re-
ferentes a honorários advocatícios, 
podem ser negociados, viabilizan-
do a transação sem qualquer preju-
ízo às partes.

Neste sentido, salienta-se que a 
homologação do acordo extrajudi-
cial não exonera o empregador de 
pagar a multa normativa pelo des-
cumprimento do prazo de 10 dias 
para pagamento das verbas resci-
sórias, assim como fornecimento 
das guias de segurodesemprego, 
tampouco da liberação do FGTS.

Todavia, tendo em vista a reper-
cussão econômica causada pela 
pandemia associada ao novo coro-
navírus (COVID-19), em certos ca-
sos, a jurisprudência pátria prevê o 
parcelamento das verbas rescisó-
rias.

Neste sentido, a título exemplifi-
cativo, trago um recente caso para 
ilustrar o tema:

A juíza Fabiana Alves Marra, da 
3ª Vara do Trabalho de Contagem, 
homologou um acordo extrajudi-
cial no valor de R$ 14.260,00, con-
siderando válida a previsão de par-
celamento das verbas rescisórias 
diante dos impactos causados pela 
pandemia alastrada por todo globo 
neste momento.

Na decisão, a magistrada enten-
deu que, apesar do parcelamento, 
em tese, contrariar a disposição 
contida no art. 477, parágrafo 6º, 
da CLT, não há como se desconsi-
derar a grave situação econômica 
pela qual vive o país.

Ao final, a juíza homologou o 
acordo para que “produza seus le-

gais e jurídicos efeitos”, determi-
nando que, após o vencimento, o 
empregador comprove o recolhi-
mento das contribuições previden-
ciárias.

Sendo assim, o acordo extraju-
dicial possui vantagens na sua ce-
lebração, sendo elas: (I) celeridade, 
pois o trâmite processual da ação 
trabalhista demandaria um tempo 
muito maior para encerramento da 
lide e recebimento de algum crédi-
to; (II) segurança jurídica, uma vez 
que o acordo homologado faz coi-
sa julgada, se tratando de título 
executivo judicial passível de exe-
cução em caso de descumprimen-
to; (III) desnecessidade de produ-
ção de provas, o que seria ônus das 
partes em caso de ajuizamento de 
ação conforme os pedidos postula-
dos; e (IV) não pagamento de ho-
norários de sucumbência, os quais 
são devidos em caso de insucesso 
dos pedidos formulados na ação 
trabalhista.

Portanto, percebe-se que o ad-
vento da homologação de acordo 
extrajudicial veio na tentativa de 
sanar fraudes na rescisão contratu-
al, assim como se revela como uma 
alternativa mais rápida e satisfató-
ria para a solução de litígios traba-
lhistas.

Homologação de acordos 
extrajudiciais pela 

Justiça do Trabalho:
Entenda como funciona
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A Previdência Social é um “segu-
ro” que garante aos seus contribuin-
tes e familiares determinadas cober-
turas diante da ocorrência de algum 
evento que lhes impeça de garantir o 
próprio sustento ou de sua família. 
Essas coberturas são denominadas 
de benefícios previdenciários.

Destarte, são ofertados aos segu-
rados benefícios previdenciários 
para eventos como maternidade, do-
ença, morte, velhice, entre outros. 
Para preservar essa possibilidade de 
cobertura, é indispensável o custeio 
com pagamento mensal ao INSS, 
sendo denominada contribuição 
previdenciária.

Sendo assim, diante da ocorrên-
cia de algum destes eventos, o tra-
balhador que contribui para Previ-
dência Social, e, portanto, segurado 
do INSS, poderá solicitar o seu bene-
fício. Os benefícios previdenciários 
mais comuns são: aposentadoria; au-
xílio por incapacidade permanente 
(invalidez) ou temporária, pensão 
por morte, salário-maternidade; au-
xílio-reclusão e auxílio-acidente.

Contudo, muitas vezes, mesmo 
preenchendo todos os requisitos ne-
cessários e apresentando a docu-
mentação exigida, este é surpreendi-
do com a negativa do INSS, ficando 
desamparado em um momento de 
extrema necessidade. E o que fazer?

Diante do indeferimento (negati-
va), o trabalhador terá algumas 
opões para contestar essa decisão, 
podendo ser por meio de recurso na 
via administrativa no próprio INSS 
ou processo judicial junta a Justiça.

Em qualquer das opções, é im-
prescindível analisar de forma caute-
losa qual foi o motivo da negativa, 
confrontando com as provas e docu-
mentos existentes e encontrando as 
falhas nesta decisão do INSS.

Na via administrativa, o recuso é 
ser realizado diretamente no INSS 
pelo sistema virtual “MEU INSS”, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir do dia em que tomou ciência 
da decisão negativa do benefício, 
devendo expor de forma clara as ra-
zões e impugnações contra o motivo 
que fora indeferido o benefício. O re-
curso será encaminhado à Junta de 
Recurso do Conselho de Recursos 
da Previdência Social (CRPS).

Cabe pontuar que, apesar de dis-
ponível essa possibilidade de recor-
rer na via administrativa, frequente-
mente este recurso também é 
negado, ampliando o prejuízo do 
trabalhador pelo tempo muitas ve-
zes perdido, não restando outra al-
ternativa senão recorrer à Justiça.

Para o ingresso na via judicial, não 
é obrigatório que seja precedido por 
recurso administrativo, bastando 
apenas o indeferimento do INSS 
para buscar a imediata tutela judi-
cial.

Na Justiça o segurado terá maio-
res possibilidades de contestar a ne-
gativa do INSS, explorando todos os 
tipos de provas (documental, peri-
cial e testemunhal), discutindo o seu 
direito, não só com fundamento na 
interpretação da lei, mas podendo, 
inclusive, utilizar de entendimentos 
pretéritos judiciais em casos se-
melhantes para fundamentar seu 
pedido.

Pertine salientar que, caso o 
juiz confirme o direito, determi-
nando a concessão do benefí-
cio pleiteado, o trabalhador po-
derá receber os valores vencidos 
(retroativos), a partir da data em 
que realizou o pedido junto ao 
INSS.

Portanto, é importante enten-
der que, independentemente da 

opção escolhida é necessário estar 
preparado com todos os documen-
tos que comprovam seu direito, bus-
car acompanhamento especializado 
para analisar o processo administra-
tivo e encontrar a melhor condução 
na busca do seu direito ao benefício 
previdenciário.

Dra. Monalisa Morais, Advogada 
Especialista em Direito Previdenciá-
rio. Sócia do Escritório Morais Brito & 
Reis Advocacia. Vice-Presidente da 
Comissão de Direito Previdenciário 
da OAB Feira de Santana, Membro 
da Comissão Especial de Direito Pre-
videnciário OAB-BA, Conselheira e 
Secretaria Geral do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável – CMDRS.

O QUE FAZER 
QUANDO O INSS 
NEGA O SEU 
BENEFÍCIO?
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Consulta com
fonoaudióloga

clínica, estética 
facial e 

empresarial
 

Dê ouvido 
a sua voz 
e ouça.

Nossas especialidades
•  Reabilitação Vestibular (labirintite)

• Avaliação e Terapia de Processamento Auditivo Central
• Tampão de Ouvido para Natação e Ruído
• Teste de Aparelhos Auditivos 
• Fala • Audição • Gagueira • Linguagem 
• Deglutição • Teste da Orelhinha
•• Teste da Linguinha • Distúrbios da Voz
• Distúrbios de Aprendizagem

 
Atendemos: Bebês, Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos

c l i n i c a f o n o c l i n . c o m . b r

75 3614.1780
Rua Barão do Rio Branco, 882 • Sl 406 a 409
Centro Médico Empresarial Augusto Freitas
Feira de Santana - Bahia
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A audição desempenha um papel 
preponderante e decisivo no 
desenvolvimento e na manutenção da 
comunicação por meio da linguagem falada, 
além de funcionar como um mecanismo de 
defesa e alerta contra o perigo que funciona 
24 horas por dia, pois nossos ouvidos não 
desdescansam nem quando adormecemos. 

A perda audiiva é uma deficiência, uma 
incapacidade e uma desvantagem oculta, 
especialmente na criança pequena que não 
pode dizer que não está ouvindo bem, pois 
se não detectada e tratada em tempo hábil, 
pode levar a um retardo sério no 
desenvolvimento de fala e linguagem, além 
de de gerar problemas sociais, emocionais, 
educacionais e de saúde.

Geralmente, é o atraso no 
desenvolvimento da fala pela criança, que 
leva a mãe a procurar a ajuda de um 
especialista e não a preocupação com o fato 
de seu (a) filho (a) poder não ouvir 
normalmente. 

Entretanto, a falta de esimulação acúsica nos 
primeiros anos de vida gera uma lacuna de diicil 
recuperação, por tratar-se de um período críico para o 
desenvolvimento de funções que possibilitarão a 
aquisição de linguagem em tempo certo. 

Hoje em dia, em nossa Hoje em dia, em nossa realidade já é possível 
diagnosicar a deficiência audiiva em bebês 
recém-nascidos, observando as respostas reflexas que 
estes apresentam a essmulos sonoros intensos e 
submetendo-os a avaliações  objeivas como as 
emissões otoacúsicas evocadas e os potenciais elétricos 
audiivos de tronco encefálico, procedimentos seguros e 
de de rápida aplicação. Para tanto, é fundamental que a 
mãe levante a suspeita observando se o bebê acorda 
com barulhos, olha quando é chamado, escuta a 
campainha da casa e do telefone, assusta-se com portas 
que batem.

A estreita relação entre audição e desenvolvimento 
de linguagem torna o diagnósico precoce da deficiência 
audiiva extremamente importante. Entre o nascimento 
e os 36 meses de idade, o milagre da comunicação 
humana desenvolve-se a uma incrível velocidade. 

PPortanto, para todos os distúrbios audiivos, mas 
principalmente, para as perdas audiivas severas a 
profundas, quanto mais cedo forem diagnosicadas, 
maiores serão as chances de habilitar o seu portador, 
por intermédio da seleção, indicação e adaptação 
adequadas, de aparelhos de amplificação sonora e do 
emprego de métodos de treinamento apropriados, que 
permipermitam o desenvolvimento pleno, de suas 
capacidades de comunicação.

Saúde auditiva 
na criança
A importância do diagnóstico da deficiência auditiva
e do processo de intervenção precoce na criança.

c l i n i c a f o n o c l i n . c o m . b r
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POR QUE EXISTE
O CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR? 

Porque vivemos em uma sociedade que 
oferece riscos aos consumidores nas rela-
ções comerciais, os quais ameaçam a vida, a 
saúde e a segurança dos consumidores no 
mercado de consumo. A título de exemplo, 
muitos produtos, muitos serviços e até mes-
mo várias práticas comerciais são perigosas, 
danosas ou abusivas para os consumidores. 

Sendo assim, o consumidor é um sujeito 
de direitos especiais que tem ao seu favor o 
Código de Defesa do Consumidor, o qual é 
um sistema de normas e princípios que vi-
sam a sua proteção plena, absoluta e inte-
gral. 

Diante disso, quando um consumidor se 
sentir lesado ou prejudicado por ter seus di-
reitos desrespeitados, ao contratar um servi-
ço ou adquirir um produto, deve entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor - SAC, a fim de tentar um acor-
do amigável com a empresa, caso o acordo 
não seja possível, o consumidor precisa pro-
curar o órgão de sua proteção, que é o PRO-
CON. 

Os Procons atendem os consumidores 
com problemas nas áreas de alimentos, habi-
tação, educação, produtos, serviços, saúde e 
assuntos financeiros. O consumidor não 
pode esquecer de quando for reclamar, levar 
a nota fiscal, certificado de garantia, contra-
to, recibo, protocolo de reclamação, nome e 
cargo da pessoa que atendeu o pedido de 
reclamação na empresa, além de cópias dos 
documentos pessoais. 

Infelizmente, alguns problemas não são 
resolvidos no PROCON, daí é necessário o 
consumidor recorrer à justiça. Se o valor que 
o consumidor pretende receber pelo prejuí-
zo sofrido for até 20 salários mínimos, ele 
pode reclamar sozinho no Juizado Especial 
de Pequenas Causas, acima desse valor terá 
de contratar um advogado de sua confiança 
e preferência para fazer valer seus direitos na 
justiça.

Dra. Fabiana Machado
Advogada
Escritora, palestrante,
Esp. em Filosofia Contemporânea 
Pós-Graduada em Direito da Mulher

“SENDO ASSIM, O CONSUMIDOR É UM 
SUJEITO DE DIREITOS ESPECIAIS QUE 

TEM AO SEU FAVOR O CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR”
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As dificuldades e desafios enfren-
tados pelos jovens profissionais ad-
vogados, são pautas recorrentes nos 
diálogos e discussões no âmbito jurí-
dico. Posicionamento no mercado 
de trabalho, networking, dificulda-
des financeiras, entre muitos outros 
obstáculos são encontrados no ca-
minho. 

Cada profissional é resultado de 
uma combinação única de tempera-
mento, ambiente familiar, relações 
pessoais, formação acadêmica. Inútil 
seria tentar repetir a história de al-
guém.

O mercado está cada vez mais es-
pecializado, com novas possibilida-
des, portanto, o profissional advoga-
do precisa ver muito além do Direito. 
É preciso compreender a conjuntura 
política e social, é preciso conhecer 
história, literatura, economia, apren-
der a liderar e planejar suas ações. 

 A inovação, o uso da tecnologia, 
o marketing jurídico, não são vistos 
com bons olhos para aqueles que re-
verberam essas mudanças. Não per-
cebem que para superar os obstácu-
los é necessário inovar.  E quem está 
apto a essas mudanças, aliado a rá-
pida troca de informação e de co-
nhecimento criam um ambiente fértil 
para aqueles que buscam prosperar.

É normal que no início de sua car-
reira atue por várias áreas do direito, 
todavia é imprescindível buscar seu 
nicho de atuação, criar autoridade 
na área que visa militar. Sabemos 
que as dificuldades são muitas, mas 
devem ser enfrentadas com essen-
cialidade, a cada passo dado você 
ficará mais confiante, mais habilido-
so e consequentemente aprenderá a 
contemplar as belezas da caminha-
da. Portanto, jovem advogado seja 

um entusiasta das oportunidades e 
esteja preparado para que elas acon-
teçam. Ter um sólido conhecimento 
jurídico, e capacidade técnica é a 
base para ser um bom profissional.

Vejo como os três pilares impor-
tante para o sucesso, o estudo cons-
tante, a perseverança e a cuidadosa 
gestão de seu ofício.  Muito embora, 
temos vivenciado dias difíceis, nesse 
momento de pandemia, um cenário 
onde muitos vislumbram dificulda-
des, é preciso ver oportunidade e o 
jovem advogado deve aproveitar o 
momento de incertezas do mercado 
e se destacar. Abro aqui um parênte-
se. Sempre me considerei capaz de 
superar desafios! Como na canção 
de Geraldo Vandré, ´´quem sabe faz 
a hora, não espera acontecer. ´´

Reflito sobre esse momento pan-
dêmico e me mantenho forte, embo-
ra com tantas incertezas, mantenho-
-me firme a minha posição e 
prerrogativa assegurada por nossa 
Carta Magna de que o Advogado é 
indispensável e essencial a adminis-
tração da Justiça, somos instrumen-
tos essenciais à 
sociedade.

Dra. Celiane Reis – Advogada, 
Consultora Jurídica e Professora Uni-
versitária. Graduada em Direito, Le-
tras e Administração de Empresas. 
Pós-graduada em Direito Público, Di-
reito Eleitoral, Gestão Social de Pes-
soas e Psicopedagogia.

Desafios do Jovem 
Advogado



O médico veterinário é profissional 
da saúde desde 1988, exercendo um pa-
pel fundamental na saúde pública e úni-
ca. Com o crescimento significativo do 
setor pet, a vigilância e medicina pre-
ventiva andam na mesma dimensão. As 
áreas de atuação do veterinário na saú-
de pública estão ligadas ao PPG (Plane-
jamento, Política e Gestão), essa tríade 
tem relação direta ao sistema público. O 
SUS (Sistema Único de Saúde) tem 
como base a saúde é direito de todos e 
o veterinário contribuirá no controle de 
zoonoses, pesquisas, NASF (Núcleo de 
Atenção básica a família) e etc.

A saúde única parte do principio da 
relação da saúde do homem x saúde 
animal e a interação com o meio am-
biente. Neste processo transversal todos 
são importantes, e temos com exemplo 
a pandemia do COVID- 19, em que estu-
dos apontam que o vírus surgiu na espé-
cie animal e foi introduzido na raça hu-
mana. No inicio deste ano surgiu à 
medicina veterinária do coletivo, que 
aborda o principio do bem-estar do ani-
mal promovendo o bem-estar do ho-
mem, respeitando o ciclo ambiental.

Ana Priscila Murici
Médica Veterinária

- Formação: - Formada pela Universidade Federal da Bahia, 
2013.

- Habilitada a realizar exames de ultrassom abdominal, IVI 
(Instituto veterinário de Imagem, São Paulo), 2015.

- Capacitação em Ultrassonografia Cervical e Ocular, NAUS 
(Núcleo de aperfeiçoamento em ultrassonografia veteriná-
ria, São Paulo), 2020.

- Pós graduanda em Endocrinologia Veterinária, Faculdade 
Dom Alberto 2021.

- Atualização em clínica médica e cirúrgica, SECAD 2021.

Atuação como médica veterinária: - Clínica e ultrassonogra-
fia (abdominal, cervical e ocular) de pequenos animais.

- Chef de inspeção de produtos de origem animal no muni-
cípio de Feira de Santana- BA.

A importância do 
médico veterinário na 
saúde pública e única
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Atuação do Médico Veterinário no 
combate aos maus-tratos animais

A resolução n° 1.236 de 26 de outubro de 2018 de-
fine e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos 
contra animais. A atuação do Médico Veterinário vol-
tada ao combate de maus-tratos é de suma impor-
tância, pois esse profissional tem o dever de denun-
ciar situações encaradas como suspeitas de 
maus-tratos as delegacias vigentes e promotorias de 
justiça.

Como sendo esses os profissionais que estão à 
frente no diagnóstico de maus-tratos, estes também 
são requeridos a dar laudos e pareceres técnicos para 
legitimar atos e dar entradas em Processos Legais.

É preciso também levar em consideração o olhar 
clínico do Médico Veterinário, pois ele possui um olhar 
fiscalizador que requer um certo preparo e acima de 
tudo um olhar humanístico, atentando para sua lida 
constante com questões que englobam essa ativida-
de.

No intuito de acabar com os maus-tratos contra 
animais, foi sancionada a Lei n° 1.095/2019, para in-
tensificar a punição em quem praticar a violência 
contra animais, a pena de reclusão será de dois a cin-
co anos além de multa e proibição de guarda. A Lei 
de Crimes Ambientais 9.605/98 artigo 32, previa de 
três meses a um ano de reclusão, além de multa. A Lei 
sancionada também prevê punição a estabelecimen-
tos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra 
animais.

Vale frisar que é de extrema importância que o Mé-
dico Veterinário atue com a sua verdade, integridade, 
dignidade e respeito, além de seguir as normas éticas 
do profissional previsto no Código de Ética. Conceitu-
ada como ciência a serviço da coletividade, impres-
cindível a proteção da saúde animal, a medicina vete-
rinária assume papel de especial relevância na defesa 
do bem-estar dos animais.

Paloma Lima Gomes
Médica Veterinária CRMV-BA 6585

Atendimento em domicilio:
•Exames laboratoriais;
•Vacinas;
•Atestado para viagem;
•Consultas;
•Clínica geral;
•Assistência técnica e Consultoria.

Comodidade para você e seu pet no 
conforto do seu lar!

@palomagomesvet

(75) 98163-7348
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Inovação
Jovem empreendedor 
é sucesso em Feira de 
Santana com PetShop

João Henrique Vilas Boas

Equipe do Villa’s, da esquerda para direita -  ALÊ, MAURÍCIO, LUAN, 
GEISA, ANTONIO, ISMAEL E FÁBIO

Com mais de 200 metros quadrados dedi-
cados aos pets e seus tutores, o Villa’s Pet-
shop é a realização de um sonho. João Vilas 
é um apaixonado por pets e por isso enten-
deu que havia uma lacuna importante a ser 
preenchida na cidade, mesmo com tantos 
petshops já abertos. A ideia de um petshop 
mais acolhedor, 
com mais espaço 
para circular, como 
um verdadeiro 
shopping e tam-
bém um espaço 
grande para o ba-
nho e tosa, com 24 
canis, com um ta-
manho bem maior 
e mais confortável 
para cada animal,  
faz do Villa’s um 
dos maiores espa-
ços para cuidados 
com pet da cidade. 
Falando ainda em 
banho e tosa, tudo 
é feito com muito carinho e atenção, desde 
o banho com água quente com temperatura 
regulada à tosa com especialista em raças 
diferentes.

O Villa’s PetShop oferece aos 
seus clientes um ambiente 
aconchegante, produtos diver-
sos para cães e gatos, inclusive 
os lançamentos e as melhores 
marcas. Na área de saúde a loja 
oferece uma gama enorme em 

medicamentos e um Consultório PET no 
comando da veterinária, Dra. Geisa Galin-
do, onde os pets fazem consultas, exames, 
vacinas, procedimentos, etc. E agora com 

mais uma novidade! Tarta-
rectomia e chipagem animal. 
O primeiro é o procedi-
mento de retirada de placas 
bacterianas nos dentes dos 
pets, previnindo doenças, o 
segundo é a colocação de um 
chip do tamanho de um grão 
de arroz que possibilita ao 
tutor uma maior segurança 
caso o pet fuja e alguém o en-
contre. Com o chip é possível 
“ler” através de um aparelho, 
todos os dados do tutor e do 
animal.

“Nossa equipe está sempre 
à disposição para receber os 

pets e seus tutores da melhor forma possí-
vel, com carinho, atenção e dando todas as 
infomações necessárias para que o tutor e 
seu filho se sintam acolhidos e bem cuida-
dos,” afirma Fábio Guimarães, gerente do 
Villa’s.

Av Getúlio Vargas, 2741,
Santa Mônica - Feira de Santana

www.villaspetshop.com.br
instagram: @villas.petshop

    75 99220-0805

CMR 
Mecânica
Há 30 anos servindo 
com excelência o 
agronegócio de Feira 
e região. 

Diretor Fundador, Carlos Marinho Ribeiro de Lima e Maria de Lourdes 
Vilas Boas de Lima, esposa e diretora financeira. 

Com uma história de superação e soluções, a CMR é 
uma empresa que atua há mais de 30 anos no ramo de 
auto peças agrícolas e ferramentas em Feira de Santana, e 
é referência no mercado Agro baiano. Trabalhando com 
peças e serviços, a empresa oferece o que há de melhor 
no mercado para solucionar todos os problemas para o 
homem do campo, e assim melhorar bastante a capaci-
dade de produção. A CMR trabalha com manuteção de 
tratores, implementos agrícolas, motores hidráulicos, 
além de vender todas as peças de reposição necessárias 
para o maquinário destinado à agricultura..

TANTE A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO.

Av. Pres. Dutra, 1907 - Brasília, 
Feira de Santana

(75)3223.0448/(75) 3223.1716
(75)98851-8997     @cmrmecanica

www.cmrmecanica.com.br
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contre. Com o chip é possível 
“ler” através de um aparelho, 
todos os dados do tutor e do 
animal.

“Nossa equipe está sempre 
à disposição para receber os 

pets e seus tutores da melhor forma possí-
vel, com carinho, atenção e dando todas as 
infomações necessárias para que o tutor e 
seu filho se sintam acolhidos e bem cuida-
dos,” afirma Fábio Guimarães, gerente do 
Villa’s.

Av Getúlio Vargas, 2741,
Santa Mônica - Feira de Santana

www.villaspetshop.com.br
instagram: @villas.petshop

    75 99220-0805
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Dermatologia Clínica, Cirúrgica e Pediátrica
Residência médica pela USP-SP

CRM: 21244 RQE: 20382

@dra.luanavasconcelos

 www.draluanavasconcelos.com.br

dra.luanavasconcelos

O mundo foi surpreendido pela 
pandemia Covid-19. Todo conheci-
mento sobre o tema era novo e, do 
agente ao tratamento, a ciência pre-
cisava dar respostas aos profissio-
nais e à população. Além dos sinais 
classicamente associados ao vírus 
(febre, cansaço, tosse seca e falta de 
ar), notou-se que o maior órgão do 
corpo humano, a pele, também pode 
apresentar repercussões.

Em junho de 2021, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) di-
vulgou Nota Técnica sobre as mani-
festações cutâneas associadas à Co-
vid-19 conforme literatura publicada 
até 30/04/2021. Seguem abaixo in-
formações importantes sobre essa 
associação.

Segundo a revisão, a frequência 
do acometimento da pele é discutí-
vel, variando de 0,2% a 45% e, até o 
momento, não há dados do Brasil so-
bre a prevalência de lesões cutâneas. 
A repercussão na pele pode ocorrer 
tanto nas formas leves quanto nas 
formas graves da doença e a gravi-
dade das lesões cutâneas ocorre em 
paralelo à gravidade geral dos pa-
cientes.

Essas manifestações de pele são 
inespecíficas e as mais prevalentes 
são a erupção maculopapular (man-
chas e carocinhos vermelhos), a urti-
cária (lesões róseas, elevadas e com 
intensa coceira), a erupção vesicular 
(pequenas bolhinhas com líquido) e 

as alterações dos 
vasos (como o 
pseudo eritema 
pérnio conhecido 
como “dedos de 
Covid”- manchas 
arroxeadas nas 
extremidades das 
mãos e pés). A fre-
quência de cada 
uma é variável na li-
teratura.

Segundo a Nota Téc-
nica da SBD, as lesões de 
pele surgem em até quatro 
semanas após o início dos 
sintomas gerais da Covid-19, 
mas principalmente nas duas pri-
meiras. Alguns estudos apontam a 
possibilidade das lesões cutâneas 
surgirem antes dos sintomas gerais 
da Covid-19, ou seja, de serem os pri-
meiros sinais da infecção. Ainda é 
controverso na literatura científica, a 
presença de lesões de pele como 
manifestação única da Covid-19, ou 
seja, lesões cutâneas sem qualquer 
outro sintoma geral. Com o término 
da infecção, os sintomas tendem a 
desaparecer, mas há relatos de mani-
festações que perduram por longo 
período, como o pseudo eritema 
pérnio.

No momento, o conhecimento 
está sendo construído e a atualiza-
ção constante é fundamental. Exis-
tem estudos em andamento visando 

elucidar a real frequência das lesões 
cutâneas na Covid-19 e quais são as 
manifestações mais relevantes na 
prática clínica, o seu verdadeiro sig-
nificado e mecanismos fisiopatológi-
cos envolvidos.

É preciso estarmos atentos a nos-
sa pele e mudanças devem ser valo-
rizadas em especial quando houver 
contato próximo com paciente com 
Covid-19 ou se for uma manifestação 
mais significativa. A recomendação 
nestes casos é procurar o dermato-
logista.

Covid-19
e Pele
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DERMATOLOGIA COM
DRA. VITORIA REGINA PEDREIRA ALMEIDA REGO

O cabelo possui um 
ciclo onde os fios se 
depreendem ao final 
(Fase telógena) e even-
tos diversos podem le-
var a uma aceleração 
do ciclo capilar, que 
leva a uma queda in-
tensa normalmente 
após 2 a 3 meses e que 
se normaliza em até 6 
meses.

O eflúvio telógeno 
se manifesta com que-
da aguda ou crônica de 
fios. É normal que o cabelo caia até 
100 fios /dia (Variável), porém dis-
túrbios hormonais, doenças infeccio-
sas (covid, zica, dengue) parto , die-
ta, medicamentos e cirurgias podem 
causar um eflúvio agudo(200 fios 
dia por ex.), meses após o fator de-
sencadeante, assim a importância de 
um diagnóstico pelo dermatologista 
.Geralmente é auto limitado,e na teo-
ria não precisa de tratamento porém 
o paciente pode apresentar alguma 
outra condição que necessite de ser 
investigado como calvície.

Já o eflúvio crônico pode aconte-
cer algumas vezes por ano, com ci-
clos de piora e normalmente a quei-
xa frequente é de menos volume no 
comprimento.

Considerando que pacientes com 
Covid, além do estresse do diagnós-
tico, apresentam diversos fatores 
como febre, uso de medicamentos, 
perda peso que são gatilhos para   
eflúvio, esta se torna uma queixa 
muito frequente.

É importante chamar atenção que 
esta queda de cabelo embora tenha 
um impacto importante no paciente 
não significa perda de cabelo quan-
do o fio cai já existe um novo se for-
mando, pois o fio que está na fase 
telógena já está no final do ciclo as-
sim o eflúvio telógeno não leva a cal-
vície.

Consultar sempre um dermatolo-
gista é fundamental para diagnósti-
co e conduta adequada.

Uma das queixas mais frequentes durante a pandemia de 
Covid 19, em nossos consultórios foi ; meu cabelo está caindo 
muito ,estou desesperada, piora quando lavo e penteio. Não 
raro é tão desesperador que as pacientes levam ao consultório 
as mechas que caíram em uma única lavagem queixa mais fre-
quente nas mulheres, levando muitas vezes a um grau intenso 
de ansiedade. O momento que vivemos com grau de estresse 
aumentado por conta do medo de uma doença pouco conhe-
cida, leva o nosso organismo a reagir de várias maneiras e que-
da de cabelo pode ser uma delas. Apesar das evidencias do 
momento é importante avaliação do dermatologista, onde uma 
história detalhada leva ao diagnóstico.

Pesquisadores de várias partes do mundo referem que as 
manifestações cutâneas estão presentes em até 70% dos pa-
cientes com Covid e entre elas a queda de cabelo demonstran-
do que a própria doença também é gatilho para o sintoma.

Queda de cabelo e COVID

Porque acontece o
eflúvio (queda de cabelo) pós Covid?

Vitória Regina Pedreira A. Rego
Dermatologista

• Prof. Adjunta
Dermatologia UFBA

• Preceptora Residência 
Dermatologia HUPES

• Mestre em Medicina Interna-UFBA

•Doutoranda em Medicina UFBA

• Sócia Sociedade brasileira de 
Dermatologia e da Sociedade 

Cirurgia Dermatológica

• Membro Câmera Técnica de 
Dermatologia CREMEB
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Práticas Integrativas em 
tempos de Pandemia

As PICs, Práticas Integrativas e Complementares, con-
sistem na utilização de recursos terapêuticos que bus-
cam prevenir e ajudar a recuperação da saúde, além de 
também serem utilizadas como adjuvantes no tratamen-
to de doenças crônicas. Elas foram institucionalizadas 
pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Comple-
mentares no SUS (PNPIC), com o intuito de abranger 
mais práticas de saúde, já que as PICs têm se mostrado 
cada vez mais eficazes em conjunto com a medicina tra-
dicional.

Entre as PICs, estão a Medicina Tradicional Chinesa/
Acupuntura, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Meditação, 
Musicoterapia, Naturopatia, Reflexoterapia, Aromatera-
pia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, 
Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos e Terapia 
de Florais. Essas práticas buscam uma visão holística do 
ser humano e do processo saúde/doença, enxergando o 
indivíduo como um todo, dentro de seus aspectos físi-
cos, psíquico, emocional e social.

Especialmente durante o período atual da pandemia 
da Covid-19, a sociedade do mundo inteiro está se vendo 
diante de um período de ansiedade e extrema preocupa-
ção. Os motivos mais comuns de angústia tem sido o 
medo da contaminação, preocupação com amigos e fa-
miliares, a incerteza do futuro, excesso de trabalho ou 
desemprego, dificuldades financeiras, isolamento, a 
constância de notícias negativas e a tendência a ouvir 
discursos pessimistas. Graças à abundância de preocu-
pações e estresse, agravam-se problemas já muito co-
muns no século XXI, como medo, ansiedade, inseguran-
ça, pânico e angústia. Com o agravamento de problemas 
emocionais, há a decorrente diminuição da qualidade de 
vida e da imunidade, gerando problemas como gastrite, 
queda de cabelo, dores de cabeça, insônia e até mesmo 
gatilhos para doenças crônicas ou autoimunes, entre ou-
tros.

Para combater todos esses efeitos negativos, as Tera-
pias Integrativas têm a cada dia se mostrado mais e mais 
eficientes, auxiliando milhares de pessoas a lidar com si-
tuações difíceis. Com as técnicas corretas, as PICs têm a 
capacidade de promover um equilíbrio energético e rela-
xamento profundo, que acalmam o corpo e a mente; elas 
transmutam as energias emocionais e físicas para uma 
sensação de bem estar que promove melhor qualidade 
de vida. As técnicas de meditação, combinadas com res-
piração, levam o indivíduo a mergulhar dentro de si, en-
contrando estabilidade psíquica e emocional para supe-
rar adversidades. Sendo assim, receber um toque 
Terapêutico por um profissional formado em tempos 
como esses se faz muito relaxante e benéfico à saúde 
corporal, emocional e psíquica.

A Terapeuta Holística Lívia Medeiros tem feito de sua 
missão promover o cuidado dos indivíduos que dela ne-
cessitam, atendendo-os com muito amor, carinho e toda 
a atenção necessária, a fim de lhes proporcionar momen-
tos de paz e regozijo. Mesmo com a pandemia e o isola-
mento, ela disponibiliza atendimentos presenciais com 
hora marcada e toda biossegurança, além de atendimen-
tos online especializados e de qualidade.

Lívia Medeiros, é Terapeuta Integrativa e 
Sistêmica, Psicanalista, Especialista em 

Neuropsicologia,  Especialista em 
Terapias Orientais, pedagoga e bióloga  

que administra o Meu Bem Viver 
Terapias Complementares

Tels: 75-3623-0445 | 75-99114-7363

@meu_bem_viver_terapias
E-mail:Imnatural@hotmail.com
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75-3024-2011 |     75-99161-4479
Avenida Getúlio Vargas. 2.525,

Edf. Premier Feira, sala 509 - Santa Mônica - Feira de Santana.

Dra. Emile Lopes Santos
Pediatra

A dermatite atópica ou eczema 
atópico é uma doença crônica e co-
mum na infância, acometendo cerca 
de 20% das crianças e mais da meta-
de delas, aproximadamente 60%, ini-
ciam o quadro antes de um ano de 
idade. Geralmente, a dermatite ató-
pica se manifesta com crises de exa-
cerbação que se intercalam com pe-
ríodos de ausência de sintomas. A 
remissão do quadro pode ocorrer 
durante a adolescência, mas uma 
parcela dos pacientes segue sinto-
mática até a vida adulta.

O sintoma mais característico da 
dermatite atópica é a coceira que 
vem associada à vermelhidão, resse-
camento, descamação e espessa-
mento da pele. O ato de coçar ou 
esfregar pode causar infecção das 
áreas afetadas com formação de se-
creção amarelada e crostas.

Nos bebês, há um maior acometi-
mento da face (principalmente das 
bochechas), do couro cabeludo e do 
pescoço. Nas crianças maiores e 
adolescentes, os membros superio-
res e inferiores são os mais afetados, 
notadamente as dobras dos joelhos 
e cotovelos.

No eczema atópico, alterações 
genéticas interferem na barreira de 
proteção e de defesa da pele, com 
redução da sua oleosidade natural 
tornando-a mais seca e inflamada e, 
consequentemente, mais propensa 
às agressões do ambiente.

Os principais fatores desencadeantes são:
1) Poluição, baixa umidade do ar e mudanças bruscas de temperatura;
2) Suor;
3) Infecções bacterianas e ressecamento da pele;
4) Substâncias irritantes como perfumes e tecidos sintéticos;
5) Ácaros, fungos e pelos de animais;
6) Alimentos conhecidamente alergênicos como leite, ovo, soja e trigo;
7) Estresse

O diagnóstico se baseia na apresentação dos sintomas e nas lesões típi-
cas da pele. Já o tratamento não leva à cura, contudo permite o controle do 
quadro e dificulta as crises de exacerbação.

O objetivo primordial do tratamento é manter a pele livre da coceira e da 
inflamação através da hidratação e da prevenção dos gatilhos desencadea-
dores. O combate ao ressecamento da pele se dá precipuamente com ba-
nhos mornos e rápidos e com sabonetes líquidos que se aproximam do pH 
natural da pele, com a aplicação imediata do hidratante após os banhos e 
sem o uso de buchas e/ou esponjas.

Medicações orais 
para o controle do pru-
rido podem ser neces-
sários, assim como os 
antibióticos quando 
ocorre alguma infecção 
concomitante da pele. 
Os corticoides tópicos 
são indicados para o 
equilíbrio do processo 
inflamatório, trazendo 
rápido alívio e mínimos 
efeitos colaterais.

Alguns pacientes se 
beneficiam ainda do 
tratamento psicológi-
co, uma vez que podem 
sofrer situações de es-
tresse, distúrbios do 
sono, baixo rendimento 
escolar e dificuldades 
de relacionamento.

SAÚDE DA CRIANÇA COM
DRA. EMILE LOPES SANTOS

Será que é Dermatite Atópica?
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MONOCROMÁTICOS 
COLORIDOS 
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Essa é uma mistura de re-
ferências dos anos 60 com 
uma pitada de ousadia dos 
anos 80. E o resultado disso 
podemos chamar de novo 
monocromático dos anos 
2000.  

O rosa por exemplo vem 
se mostrando muito forte no 
street style, ainda mais 
quando o look é inteiro mo-
nocromático. Nesse caso 
apostamos em uma peça 
única, porem quando acres-
centamos o cinto temos a 
impressão de duas peças. 
Podemos brincar também 
como o mix de texturas 
mantendo a cor, que ficam 
super interessantes e diver-
tidos. 

Vestidos e saias de com-
primento midi são perfeitos 
para compor um look mo-
nocromático no mood 60’s, 
que inclusive dão uma ideia 
de silhuetas mais alongadas, 
que favorecem qualquer 
tipo de corpo. Em resumo, 
looks monocromáticos são 
muito versáteis, fáceis de 
combinar e o melhor, sem-
pre na moda.  

CAROLINA MAGALHÃES
CONSULTORA DE IMAGEM E ESTILO



Minha paixão pelo turismo come-
çou há 23 anos atrás e após 8 anos 
trabalhando nesse mercado montei 
a minha agência com o intuito de 
oferecer ao meu cliente viagens ines-
quecíveis com um atendimento per-
sonalizado.

O momento da Pandemia para o 
turismo foi muito difícil, mas tudo 
com amor, fé e paciência superamos 
e o retorno às viagens (seguindo 
sempre os protocolos de segurança 
na pandemia) foi mais que especial.

Agora vem o momento que todos 
esperavam: O retorno das viagens 
internacionais para destinos como: 
Europa, Maldivas, Dubai entres ou-
tros destinos especiais.

Dubai inclusive é um dos meus 
destinos prediletos, tive o prazer de 
viajar há 5 anos atrás e pude conhe-

cer lugares incríveis e a cultura do 
país, e confesso é um destino incrível 
para curtir suas férias.

Vale ressaltar que aqui na Tricia 
Turismo ofereço ao meu cliente a 
possibilidade de parcelar sua viagem 
no Boleto sem burocracia, facilitan-
do assim a programação da sua tão 
sonhada viagem.

Viajar é proporcionar momentos 
incríveis aos meus clientes para des-
tinos maravilhosos nesse nosso mun-
do é a minha maior missão.

VIAJAR
É A EXPERIÊNCIA QUE FICA 
MARCADA NA MEMÓRIA
Por: Patrícia Alves | Empreendedora Trícia Turismo
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PROJETO ILUMINAR!
Com Maridete Hair A arte de iluminar tem suas particulari-

dades, pois cada cabelo para alcançar o 
processo de descoloração desejado, pre-
cisa receber técnicas diferentes.

A tendência de iluminar os fios, tem ga-
nhado popularidade entre as mulheres, é 
uma ótima opção para dar uma repagina-
da no visual.

Cuidados antes e pós descoloração:

Antes e depois de iluminar os fios, é im-
portante garantir a saúde dos fios, devol-
vendo os nutrientes necessários que os 
cabelos precisam.

Seguindo uma agenda de cronograma 
capilar, onde envolve hidratação, nutrição 

e reconstrução, seu cabelo iluminado 
se manterá saudável.

Pensando nisso, o Salão de 
Maridete criou o Projeto 

Iluminar para dar um “up” 
no seu visual e na sua 
autoestima. O mês de 

agosto com descontos 
especiais.

ESPECIALISTA
EM LUZES

Tel: 75 3226.9879
Rua Nossa Senhora da Piedade, 574

Santa Mônica, Feira-Bahia



COUTINHO
Empreender,
Pra mim, é desafiador.
No começo da minha adolescência já 

existia o querer ter uma loja, já com 17 
anos de idade eu realizei este desejo 
com uma loja de variedades ao lado da 
casa dos meus pais no interior. Deste dia 
pra cá, o empreendedorismo não mais 
deixou de fazer parte dos meus dias.

Em 2013 o real sonho se concretizou 
com a abertura da minha atual loja 
Bijucout aqui em Feira de Santana. O 
que me deixou muito Feliz!

Minha gratidão, determinação, Fé e 
meu foco são enormes! E me permitem 
querer ir bem mais além.

O meu desejo de crescer é natural e 
isso aumenta a cada dia a vontade de 
criar, me reinventar e inovar.

Moda é um segmento que me faz 
bem, e me indentifico muito.

E não paro de estar sempre procu-
rando buscando tendências para nos-
sas clientes.

Inclusive tenho um novo projeto 
para 2022, começando pelo nome de 
fantasia que irá sofrer uma mudança, 
surpresa!

A frase que deixo para quem de-
seja ou está começando a empreen-
der é:

Seja sempre você!
E nunca deixe de lutar!

Bijucout
Liandra Coutinho.

Av. Getúlio Vargas

Shopping das Fábricas - Loja 21 
Centro  - Feira de Santana BA

@Bijucout

 (75)99289-4568

LIANDRA

Liandra Coutinho | Bijucout

Empreendedora de Moda 
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Gildália 
Boaventura
Empreendedora  
Planeta Madeireira
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OS processos de uma 
madeireira que se preocupa 

com o Meio Ambiente

75.99709-1361  | 75.3221-7619
planetamadeireira

Av. Eduardo Fróes da Mota, 220-A (próximo a entrada da UniFTC)
Lagoa Grande, Feira de Santana- BA

A Planeta Madeireira, fundada em fevereiro de 
2020, vem cada vez mais se solidificando no 
mercado de Feira de Santana e realizando um 
trabalho transparente com compromisso com o 
cliente e com o meio ambiente.

A poluição ambiental e o desmatamento su-
peram as estatísticas a cada ano. Sabendo da im-
portância que as florestas possuem para o nosso 
planeta, toda a madeira comprada das serrarias 
é legalizada.

As serrarias onde são realizadas 
as compras, apresentam um pro-
jeto aos órgãos competentes, 
IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente) e SEMA (Se-
cretaria Estatual do Meio 
Ambiente), sendo re-
alizado um inventá-
rio de cada árvore 
através dessas enti-
dades. Somente 
após a vistoria das 
mesmas, cada ár-
vore a ser cortada 
é codificada por 
órgãos regula-
mentadores, e, só 
após tal processo 
são serradas.

Para realizar o pro-
cesso de transportação 
da madeira é necessária a 

obtenção de um documento chamado GF ou 
Guia Florestal, no qual autoriza a circulação des-
sas toras de madeiras até o seu destino, que é a 
serraria.

Finalizando o processo de industrialização, a 
madeira está pronta para ser comercializada, as-
sim um documento chamado GF-3 e DOF (Do-
cumento de Origem Florestal) é emitido pelo 
IBAMA, que autoriza o transporte desses produ-

tos florestais até a nossa madeireira, além da 
nota fiscal que deve ser emitida pela ser-

raria.

Assim que o consumidor fi-
nal realiza a compra dos pro-
dutos serrados, é emitido 
uma nota fiscal para o mes-
mo e o DOF para controle 
do IBAMA acerca do trans-
porte e armazenamento 
desses produtos.

Tais processos ga-
rantem que toda árvore 
que é retirada da natu-
reza não gere impactos 

no ecossistema, dan-
do a floresta tempo 
para recuperação. 
Para nós, cuidar da 
natureza é tão im-
portante quanto a 

satisfação dos nossos 
clientes.
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Mundo Veterinário Av. Presidente Dutra, 989 Centro-CEP: 44.001-544 - Feira de Santana-BA

75-98161.7737 / 98178-3270 / 3225-9090

Para saber mais, acesse nossas redes:
@mundovetfsa  |     www.lojamundoveterinario.com.br

Sandra Mascarenhas
Empreendedora
Mundo Veterinário
Quem somos? 

Nossa empresa surgiu a partir de um desejo de criar um ambiente que 
pudesse proporcionar serviços e produtos de qualidade, por esse motivo, 
prezamos por conforto, segurança e altos padrões de higiene. Tudo que fa-
zemos é pensando na saúde e no bem-estar do seu animal. Temos uma am-
pla variedade de produtos para atender todos os seguimentos, do produtor 
rural ao seu pet. 

Nosso objetivo é oferecer-lhe o melhor serviço, e nós sabemos o que é 
necessário para cuidar bem do seu amigo, pois nossos profissionais são ca-
pacitados e amam o que fazem.

Aqui, no Mundo Veterinário, você encontra atendimento técnico, vacina-
ção, pet shop, nutrição animal, banho e tosa, farmácia e muito mais.

O impacto do agronegócio na economia

A atual expansão do agronegócio tornou-se um verdadeiro estímulo à economia, quando seu lucro se propaga 
por todo o país, atingindo diretamente toda a cadeia produtiva. Decorrente de uma situação climática favorável nas 
últimas safras, câmbio valorizado e de commodites em alta, créditos com juros baixos, aliados a outros fatores, 
como o crescimento da agropecuária, o setor vive uma aceleração que acarreta na alta de investimentos.

Conforme dados, houve um aumento de 1,1% do abate de frangos comparado ao trimestre anterior, com a Bahia 
ocupando a posição de nono maior produtor do país. A respeito do abate de suínos e bovinos, houve uma redução 
em relação ao 4º semestre de 2020, contudo o estado segue como um dos maiores produtores do país, apresen-
tando números muito significantes.

Esse ritmo frenético de crescimento vem influenciando cooperativas, produtores rurais e cadeias de processa-
mento a investir no setor que, segundo dados da assessoria econômica do Bradesco representou um aumento de 
20% das propostas de clientes em busca de recursos para investimentos. No mais, foram anunciados 27 novos em-
preendimentos voltados para a cadeia de processamento de carnes e grãos, que juntos somam em mais de R$ 7 
bilhões de reais.

A alta dos investimentos representa uma vantagem ao agronegócio, tendo em vista que os recursos são aplica-
dos em toda a sua cadeia, atingindo todos que a integram, ao passo que promove expansão das plantações, cons-
trução de fábricas de processamento, aquisição de melhores equipamentos, manejo mais adequado da logística, 
dentre outros. Para além dos benefícios neste setor, a aceleração do agro ocasiona um aumento do PIB do país, 
cooperando, através desse indicador de produção, para o avanço da economia do país.
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Por Genaldo Melo

Defender sumariamente apenas 
as economias de escala num país 
com as dimensões territoriais como 
o Brasil, com sua diversidade, suas 
estruturas culturais e suas tradições 
na pequena economia comprovadas, 
não é necessariamente defender a 
coisa mais certa. 

O Brasil por tradição é um país 
que por sua formação, precisa tanto 
dos grandes conglomerados econô-
micos como da absoluta maioria dos 
médios e pequenos negócios que fa-
zem a economia girar, por mais que 
não queiram os que defendem no 
campo da economia a ideia de en-
volvimento mínimo do Estado.

A narrativa colocada pelos agen-
tes e organismos internacionais do 
campo econômico de que o Estado 
não deve intervir na economia no 
Brasil, mas apenas atuar no campo 
regulatório, é um grande erro. Aliás, 
os países que assim fazem jogando 
essa ideia para os países mais perifé-
ricos, diferente do que pregam forta-
lecem cada vez mais seus Estados, 
porque sabem que nem todo mundo 
consegue e nem pode ser empreen-
dedor, pois a grande maioria absolu-
ta da população precisa de trabalho, 
emprego e renda.

A pandemia do novo coronavírus, 
mesmo sendo a maior tragédia que 
atinge todos os setores da socieda-
de, e especialmente a economia, 

prova que sem o Estado a 
sociedade estagna. Ou al-
guém em sã consciência 
vai acreditar que os gran-
des empresários que pre-
gam apenas a ideia de 
economias de escala vão 
dividir seus lucros com 
aqueles que não têm con-
dições nem mesmo de se 
alimentar? 

Deve-se ser muito ino-
cente acreditar que as 
grandes empresas que querem en-
fraquecer o papel estatal no fortale-
cimento das pequenas e médias em-
presas possam em situação de 
calamidade social disponibilizar par-
te de seus lucros para dividir com 
quem não tem nada.

Então somente o Estado pode e 
deve ou dividir aquilo que arrecada, 
ou mesmo criando regras para que o 
empreendedorismo possa se expan-
dir e gerar tanto as divisas que man-
tém a sociedade viva como gerar 
empregos necessários para aqueles 
que não são empreendedores. É ao 
Estado que cabe criar políticas pú-
blicas para que os negócios, princi-
palmente nos grandes rincões do 
país possam existir.

Se as economias de escala por si 
mesmas concentram seu raio de 
ação em determinados territórios, o 
Estado fortalecido e responsável 
tem o papel de fortalecer os peque-
nos e médios negócios exatamente 

nos territórios que não são foco dos 
grandes empreendimentos. Isso por-
que a pandemia tornou-se o grande 
“nó górdio” dos empreendedores 
que atendem com seus produtos e 
serviços a grande maioria da popula-
ção, especialmente em cidades de 
médio e pequeno porte. 

Se alguns agentes que coorde-
nam o Estado defendem a ideia de 
que este não deve ter a responsabili-
dade pela criação de políticas sociais 
de emergência ou afirmativas, então 
que defendam a ideia de que o mes-
mo trabalhe para que não somente 
os grandes negócios possam existir, 
porque estes por si só não podem 
gerar os empregos necessários para 
toda a população, bem como que os 
médios e pequenos empreendimen-
tos possam existir para fazer circular 
as riquezas em todos os espaços ter-
ritoriais do país, com pleno emprego 
e condições de geração de trabalho 
e renda para todos. 

AS ECONOMIAS 
QUE IMPORTAM
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RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1193. CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA. (75) 3623-1316

desde 1973
VIDROCA

OS MELHORES SERVIÇOS

ESPERAM POR VOCÊ!

VIDRO AUTOMOTIVO TEM NOME!

PARA-BRISAS (NOVOS)
VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS.

PARA-BRISAS (SERVIÇOS)
REMOÇÃO, COLOCAÇÃO E REPAROS.

FARÓIS E LANTERNAS
VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS.

ACESSÓRIOS 
RACKS, RETROVISORES E MUITO MAIS.

GRAVAÇÃO DE CHASSIS 
VIDROS DE TODA LINHA DE VEÍCULOS.

WWW.VIDROCA.COM.BR
REDE DE LOJAS: FEIRA DE SANTANA-BA, FORTALEZA-CE, MACEIÓ-AL, NATAL-RN,  RECIFE-PE, SALVADOR-BA
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AGRAVOS CARDIOVASCULARES  
NA  PANDEMIA

Vinícius Silva Viana
CREMEB: 30638

Em tempos de pandemia de COVID19, fa-
la-se cotidianamente sobre a importância do 
uso de máscara, álcool gel e medidas para 
evitar aglomerações. Faz-se necessária, ob-
viamente, essa orientação. Os números da 
pandemia são assustadores! Porém, não po-
demos esquecer que as demais enfermida-
des seguem acometendo os indivíduos.

As doenças crônicas não transmissíveis 
são responsáveis por cerca de 72% de todas 
as mortes no Brasil. Destas, cerca de 30% são 
as doenças cardiovasculares, com destaque 
para as doenças isquêmicas (Arquivos Brasi-
leiros de Cardiologia, 2020). O receio de sair 
de casa para buscar assistência médica em 
meio ao furacão do coronavírus, as medidas 
de isolamento social e a falta de informação 
contribuíram para a descompensação de pa-
tologias como hipertensão, diabetes e dislipi-
demias, vilãs da saúde do coração.

Para ilustrar, a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, através do site cardiometro.com, 
mostra que, somente neste ano, cerca de 
200.000 pessoas foram a óbito por causas 
cardiovasculares. Não se pode ignorar esses 

números. Existem esforços por parte das so-
ciedades médicas para alertarem sobre a 
importância de se tomar as medidas ne-
cessárias para minimizar os efeitos da 
pandemia sobre esse grupo de doenças.

Praticar atividades físicas regularmen-
te, diminuir consumo de sal, gorduras e 
açúcares, tomar corretamente medica-
mentos de uso contínuo, evitar automedi-
cação, controlar o peso, abandonar o 
tabagismo e diminuir consumo de 
bebidas alcoólicas são medidas 
essenciais para a manutenção 
da saúde cardíaca. Se apre-
sentar dor no peito, palpita-
ções, cansaço ou outros 
sintomas, procure imedia-
tamente um médico para 
realizar uma avaliação.


