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P

ara Ivete Sangalo,
maior estrela
baiana do País,
aniversariante da semana,
que recebeu uma
homenagem dos filhos
Marcelo, Marina e Helena,
pelas redes sociais. Os
filhos da cantora narraram
e protagonizaram um
vídeo que contou sobre a
infância dela e a relação
com Salvador.
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Propeg está em 1º lugar

Conheça o ranking com
as maiores agências de
publicidade da Bahia
O Cenp-Meios acaba de divulgar uma
lista com o ranking das maiores agências de publicidade do país por estado,
classificando-as de acordo com a movimentação de compra de mídia de
cada uma. Na Bahia, o ranking, com
nove empresas, segue a seguinte ordem: Propeg, Leiaute, Ideia 3, Objectiva, Tourinho Publicidade, Rocha
Propaganda, Vinte e Dois, Verbo, Ativa
e Filopequeno. Em 2017, o Conselho
Executivo das Normas-Padrão – CENP
implantou o Sistema CENP-Meios –
que serve a três objetivos: classificar as
agências para os compromissos com
pesquisa, o que é feito de forma automatizada pelo sistema, como insumo para o Comitê Técnico de Mídia –
CTM;ecomoindicadorparaomercado
publicitário e imprescindível para
Anunciantes, Agências e Veículos de
Comunicação.
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Dermatologista
baiana lança
antioxidante de
beleza limpa

Camila Meccia lançou
esta semana, em Salvador, um antioxidante de beleza limpa em
parceria com a Dermage. A dermatologista,
que é expoente em cuidados naturais com a
pele, e prega uma filosofia de cuidado integrado entre corpo,
mente e espírito, nos
explicou sobre o conceito inusitado do lançamento. “A beleza limpa prioriza a saúde das
pessoas e do meio ambiente, pensando na
sustentabilidade em
toda a cadeia de pro- Camila Meccia
dução do produto. Escolhemos embalagens recicláveis, valorizamos pequenos produtores locais,
matéria prima de boa qualidade, mais natural, e nada de testes em
animais”, disse. O produto foi apresentado a um pequeno grupo de
jornalistas e influencers no Restaurante Fasano Salvador. Lugares marcados, máscaras exigidas e dessa vez, sem a participação de suas pacientes,
Camila seguiu todos os protocolos devido ao momento. “A intenção é tornar
o lançamento virtual”, frisou ela.

ESTADO
deNERVOS
Vacinação e
reconhecimento!

Desde o começo da pandemia,
em março do ano passado, o
trabalho dos profissionais de imprensa foi inserido como atividadeessencial.Osjornalistasnão
pararam um segundo sequer,
oferecendo informação a todas
aspessoasemcadacantodoPaís.
No entanto, a categoria foi ingnorada veementemente pela lista de prioridades do Programa
Nacional de Imunização (PNI).
Como nenhuma atividade pode
continuar essencial sem vacina,
as entidades e organizações fizeram pressão nos planos estadual e municipal e conseguiram
que a categoria fosse inserida na
prioridade da CIB. E como bem
disse Ernesto Marques, presidente da Associação Bahiana de Imprensa: "Não se trata de um privilégio corporativo, mas, sim, de
reconhecimento".

ENTREVISTA
Nilo Frantz

MÉDICO
ESPECIALISTA EM
REPRODUÇÃO
HUMANA
DESMISTIFICA A
TESTOSTERONA
FEMININA
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TENHO DITO...

A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) completou 75
anos e para celebrar a data, uma
solenidade virtual foi transmitida
através do YouTube. No evento, o
presidente da instituição, Luiz Coutinho, entregou a Medalha 75 anos
CAAB para personalidades e instituições baianas que representam o
poder público e a sociedade civil.
Além do Jornal A TARDE, o Anota
Bahia foi um dos agraciados com a
homenagem.

“Esperei mais de
um ano, as coisas
não melhoraram,
e então resolvi
fazer em um
'estudiozinho' aqui em
casa. São canções que
representam como tá minha cabeça
hoje, no sentido da sua capacidade
de produzir canções”

O músico Davi Sabagg, ex-integrante
da Banda Uó, publicou um mini-filme,
gravado em fevereiro de 2020, contendo cinco músicas: Abertura, Dois
Livros, Coisa da Bahia, Maça e Sabia.
O vídeo é de Alexandre Mortagua e
Fernanda Liberti.

CAETANO VELOSO, sobre o álbum de inéditas que irá lançar

Reprodução

Obras do novo empreendimento nos Barris

Ferreira Costa inicia
obras de nova unidade
em Salvador
As obras da nova loja Ferreira Costa, no
Vale dos Barris, em Salvador, estão a
todo vapor. A megastore vai visar atender bairros mais próximos do endereço, como Garcia, Graça, Vitória, Barra, Rio Vermelho e Horto Florestal. A
área,quefoiadquiridadaprefeiturade
Salvador por R$ 40 milhões, em 2020,
era da Transalvador. O Anota Bahia
entrou em contato com a assessoria de
imprensa do empreendimento, que
disse que mais informações do projeto
serão divulgadas em breve.
Reprodução
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Prêt-à-porter
A influenciadora
Rebecca Brelaz elegeu
o estilista gaúcho
Carlos Bacchi, que tem
um ateliê em Porto
Alegre, para assinar o
vestido do seu
casamento com
Antonio Flávio. A
cerimônia vai
acontecer no dia 03
de setembro deste
ano, na Casa Cloc, em
Salvador.

Décor em SP
Reprodução

Rebecca Brelaz e Carlos Bacchi
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Live

Ginno Larry com Christianne Peleteiro, Eva Penacal e Magali Santana

O promoter Ginno Larry reuniu convidados em São Paulo
para apresentar o espaço ‘Nossa Casa’, uma casa-conceito
que reúne mobiliário, iluminação e galeria de arte, no
Jardim América. Marcaram presença: Christianne Peleteiro
(Casa Tua), Eva Penacal (Galeria Penacal) e Magali
Santana (Luminata).

Com um pé no marketing,
o outro na moda, e as
duas mãos no brigadeiro,
Mari Piedade foi uma das
pessoas que não deixaram
o ócio tomar conta durante
a pandemia. E aproveitou
o tempo para tirar um
sonho do papel: consultora
de imagem há 17 anos,
ela inaugurou empresa,
mas não de roupas e, sim, Mari Piedade

de doces, a Brigato. Com
conceitos inovadores
e simbologias,
a empresária é a
convidada do primeiro
ABMPtalks do mês de
junho, realizado na
próxima terça-feira,
às 18h, pelo Instagram
da ABMP - Associação
Baiana do Mercado
Publicitário.

Apesar de ser conhecida por
"comandar" o corpo masculino,
a testosterona também está
presente no organismo da mulher e é essencial para regular as
funções biológicas e auxiliar no
processo de gravidez. E, se há
um desequilíbrio hormonal e os
níveis oscilam para cima ou
para baixo, pode haver riscos à
saúde da mulher. A testosterona é um hormônio esteroide
produzido em maior quantidade no homem, razão pela qual
se explicam características típicas masculinas. Porém, a testosterona feminina também é
importantíssima nas mulheres,
apesar delas produzirem 20 a
30 vezes menos do que os homens. "Na mulher, os hormônios androgênicos (masculinos)
que formam a testosterona, diminuem gradativamente em
idade reprodutiva, não havendo diminuição após a menopausa. Desta forma, o declínio
do hormônio gera um estado de
deficiência que pode se manifestar com a diminuição da
função sexual, falta de energia,
perda de massa magra, ganho
de gordura e perda de massa
óssea. O desequilíbrio da testosterona feminina pode ter
consequências sérias, tanto físicas como mentais, prejudicando a saúde da mulher", explica
o Dr. Nilo Frantz, médico especialista em reprodução humana da Nilo Frantz Medicina
Reprodutiva, em São Paulo. "O
organismo feminino é capaz de
produzir androgênios a partir
das glândulas suprarrenais,
ovários e também da conversão
periférica de precursores androgênicos (tecido adiposo). Desta
forma, a testosterona feminina
pode agir diretamente nas células ou ser convertida, de forma limitada, em um composto
mais potente como a di-hidrotestosterona (DHT) ou ainda em
estrogênios", pontua. Segundo
ele, no período pré-menopausa, a testosterona nas mulheres
é produzida da seguinte forma:
25% pelos ovários (estimulados
pelo LH - hormônio da hipófise);
25% pelas glândulas suprarrenais ou adrenais; 50% pela conversão periférica da androstenediona e da DHEA. Após a
menopausa, a produção total
de testosterona cai drasticamente, mas continua sendo
produzida em menor quantidade. "A testosterona é o hormônio responsável por manter
a libido e controlar o desejo
sexual, por isso seus níveis sobem nos dias prévios à ovulação, favorecendo as chances
de gravidez. As mulheres produzem testosterona feminina
através dos ovários. Mas se eles
estiverem altos, podem ser um
obstáculo para a gravidez, pois
podem bloquear a ovulação da
mulher e até gerar aborto de
repetição", finaliza ele.

