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Centro Universitário UniFG promove encontro com 
órgãos de comunicação social de Brumado para 

apresentar estrutura física do Campus e detalhes do 
projeto pedagógico do Curso de Medicina 
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JÚLIA KALILI -  - ASCOM (VCRP BRASIL)
juliak@vcrpbrasil.com

SAÚDE/DERMATOLOGIA

Acne em 
diferentes fases 
da vida: entenda

Quando se escuta a palavra "Acne", a primeira coisa que 
vem à mente são os cravos e espinhas no rosto que, nor-
malmente, aparecem durante a puberdade. No entanto, 

enquanto a maioria das pessoas é vítima da Acne quando jovens, 
este problema também pode afetar bebês, crianças e adultos.

Para esclarecer sobre os diferentes tipos de Acnes que podem 
se manifestar ao longo da vida, a Dra. Sarah Bechstein, fundado-
ra da Formel Skin, health tech focada em tratamentos dermato-
lógicos via telemedicina, explica abaixo os pontos de atenção ao 

observar mudanças na pele de recém-nascidos, adolescentes e na 
fase adulta.

“As causas hormonais da Acne comum são as mais frequentes. 
Os sintomas da Acne são desencadeados por oscilações na propor-
ção entre os hormônios sexuais masculinos e femininos. Portanto, 
a alteração hormonal durante a puberdade é um dos principais de-
sencadeantes da Acne, mas também há fatores em outros momen-
tos da vida que podem afetar o equilíbrio hormonal”, explica.

Entenda a seguir.

Quando termos como “Acne do recém-nascido” ou “Acne do bebê” são mencionados, muitas vezes não fica claro a qual doença 
eles se referem. Aqui é importante distinguir entre Acne Neonatorum (Acne do recém-nascido) e Acne Infantil. A Acne do Recém-nas-
cido (ou Acne do bebê) ocorre nas primeiras semanas após o nascimento e desaparece sozinha sem precisar de tratamento. Já a Acne 
infantil só se desenvolve a partir do terceiro mês de vida e, em muitos casos, deve ser tratada dermatologicamente. 

A Acne ocorre em cerca de 85% de todos os jovens entre 12 e 18 anos. Os principais responsáveis por sua manifestação são as 
mudanças hormonais significativas deste período. Mesmo com sintomas leves, pode ser importante procurar a orientação de um Der-
matologista para que uma possível deterioração seja neutralizada ou para evitar a disseminação dos sintomas em um estágio inicial. 
Como os efeitos físicos dos hormônios sexuais masculinos são responsáveis pela Acne, ela é muito mais comum em meninos durante 
a puberdade.

A Acne também pode afetar os adultos, não importa se você tem 25, 30 ou 40 anos. Em muitos casos, a Acne da Puberdade progride 
para a Acne Adulta (Acne Tardia), mas, em alguns casos, os sintomas aparecem pela primeira vez já na idade adulta. Em contraste com 
outras fases da vida, na idade adulta há uma maior probabilidade de as mulheres terem Acne pela primeira vez, já que elas têm mais 
oscilações hormonais após a puberdade. A gravidez, a menstruação, a menopausa ou a interrupção no uso do anticoncepcional têm um 
impacto significativo no equilíbrio hormonal e podem ser um gatilho para esse tipo de Acne. 

A Dra. Sarah explica que sofreu com a Acne quando jovem e, anos mais tarde, ao parar de tomar a pílula anticoncepcional, enfren-
tou vários desafios ao tentar controlar os problemas de pele causados pelos hormônios. “Como tantos que lutam com esses problemas,  
experimentei diferentes produtos e usei muita maquiagem para cobrir as manchas - mas nada parecia funcionar”, lembra. 

De acordo com a Dermatologista, o sucesso da terapia aplicada hoje se deve ao constante contato com o paciente e os produtos de 
composição personalizada. “Graças ao acompanhamento minucioso, podemos responder com precisão aos problemas de pele indivi-
duais e desenvolver uma fórmula que combine os ingredientes apropriados para a pele de cada pessoa”, destaca a fundadora da Formel 
Skin.

Acne em recém-nascidos e bebês

Acne na adolescência 

Acne na idade adulta

Tratamento eficaz
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Saiba como se prevenir 
das doenças mais 
comuns do outono
Gripes, resfriados, rinite, bronquite 
e sinusite são as que encontram 
condições mais propícias para se 
desenvolverem na estação

Algumas dicas para evitar as doenças respiratórias no outono: 

Tipos de vírus predominantes no outono 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

JULIETE CONCEIÇÃO DAS NEVES – ASCOM (AGÊNCIA IDEAL)
juliete.neves@idealhks.com

Quando enfrentamos oscilações de temperatura e 
baixa umidade relativa ao ar mais seco aumenta a 
concentração de poluentes na atmosfera e as bai-

xas temperaturas e poluição aumentam os riscos de doenças 
respiratórias. As alterações climáticas do outono nos pre-
dispõem a diversas doenças respiratórias como Resfriado, 
Gripe, Crise de Asma, Bronquite, Sinusite e Pneumonia. Os 
vilões continuam sendo os vírus respiratórios que causam o 
Resfriado, a Gripe e, recentemente, a Covid-19, por meio da 
transmissão de gotículas de saliva. 

De acordo com a Infectologista e Professora do curso de 
Medicina da Unime, Ledívia Nogueira, há um aumento sig-
nificativo de casos nas estações de outono e inverno. “O 
tempo seco combinado às temperaturas mais baixas da es-
tação facilitam a proliferação de bactérias. Este período é 
mais propenso a infecções respiratórias”, destaca. Com as 

temperaturas mais baixas temos a tendência de deixar os 
ambientes mais fechados o que pode tornar um facilitador 
para as infecções. Por essa razão, é muito importante manter 
ambientes ventilados e lavar as mãos com frequência. 

Segundo ela, o outono é uma estação que demanda muito 
cuidado para aqueles que sofrem de doenças respiratórias 
crônicas como Enfisema Pulmonar, Asma, Bronquite Crôni-
ca e Rinossinusites pois nessa época ocorrem possibilidades 
de aumento das exacerbações. 

“Nós sempre orientamos a redobrar os cuidados nesta es-
tação. Hábitos simples podem evitar complicações na saúde 
e, muitas vezes, evitar a internação hospitalar. É muito im-
portante lavar as mãos com frequência, manter ambientes 
ventilados e evitar locais confinados. Para quem sofre com 
irritações é sempre bom fazer uso de soro fisiológico”, re-
comenda.

1. Hidrate o corpo
2. Não fume
3. Evite se expor a ambientes com muita poeira ou fumaça
4. Mantenha o ambiente arejado
5. Lave as mãos com frequência e utilize álcool em gel
6. Mantenha as vacinas em dia
8. Use roupas adequadas quando houver necessidade
9. Mantenha hábitos saudáveis: tempo ideal de sono, alimentação saudável e pratique exercícios físicos fora do período de 

temperatura mais intensa.

-- Influenza (gripe);
-- Adenovírus (resfriados);
-- Vírus sincicial respiratório;
-- Rotavírus
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Tecnologia associa prata ao 
anti-inflamatório Nimesulida para 
tratamento de Câncer de Pele
O dispositivo aplicado  reduziu em até 100% os carcinomas de células 
escamosas em testes de laboratório. Nova terapia, que pode ser uma 
alternativa a tratamentos de alto custo e cirurgias, aguarda parcerias 
para testes clínicos

ANA PAULA PALAZI – UNICAMP NOTÍCIAS (INOVA UNICAMP)
infoasco@unicamp.br
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Uma espécie de curativo formado por uma membrana 
de celulose bacteriana impregnada com um fármaco 
contendo metais em sua composição promete mu-

dar o tratamento  do Câncer de Pele. O “curativo” possibilita 
a liberação controlada do Metalofármaco e reduz um tipo de 
Câncer conhecido como Carcinoma de Células Escamosas.

A membrana, um Biopolímero, funciona como um suporte 
de liberação do princípio ativo, que inclui íons de prata e o an-
ti-inflamatório Nimesulida. O dispositivo foi aplicado em ca-
mundongos com Câncer de Pele, com remissão total do tumor 
em quatro de cada 10 animais. Os resultados foram divulgados 
no final de fevereiro pela revista científica Pharmaceutics.
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O invento foi desenvolvido pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e pela Universidade de Araraquara 
(Uniara). A tecnologia, que em 2019 passou pelo programa de 
aceleração ASTRo (Applied Science Trail Roche) da Roche 
e Biominas Brasil, teve a patente depositada pela Inova Uni-
camp e aguarda parcerias para avançar no desenvolvimento de 
um produto para ser usado em humanos.

O Carcinoma de Células Escamosas de Pele é o segundo 
tipo mais frequente de Câncer no mundo, segundo o Ob-
servatório Global de Câncer [Global Cancer Observatory 

(iarc.fr)] e o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ele pode 
ocorrer em todas as partes do corpo, embora seja mais co-
mum em áreas expostas à radiação solar, como rosto, cou-
ro cabeludo, braços e pescoço.

“A busca por novos compostos e novos tratamentos é 
uma necessidade premente, particularmente em um país 
tropical como o nosso, onde as pessoas se expõem mui-
to ao sol”, diz Carmen Silvia Passos Lima, professora e 
pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp.

O dispositivo de uso tópico funciona como um siste-
ma de liberação lenta do complexo contendo o Metalo-
fármaco. A membrana desenvolvida na Uniara recebeu o 
composto desenvolvido na Unicamp e o conjunto foi co-
locado sob um adesivo. O “curativo” pode ser produzido 
em diferentes tamanhos e formatos ajustados aos tumores. 
Nos ensaios laboratoriais in vitro (em placas), o tempo de 
liberação foi acompanhado por até 216 horas. No estudo 
in vivo (com camundongos), o curativo foi trocado a cada 
três dias, permanecendo ativo, isto é, liberando a medica-
ção no período.

“Com isso, podemos aumentar a adesão dos pacientes 
ao tratamento, evitando aplicações frequentes. Até onde 

O sol induz um processo inflamatório na pele que leva 
às mutações celulares e ao Câncer. A exposição à radia-
ção ultravioleta prolongada pode modificar a estrutura do 
DNA das células. Os complexos de prata com anti-in-
flamatório inseridos na membrana inibem a proliferação 
das células tumorais (atividade citostática) ou provocam 
a morte celular (atividade citocida), como um quimiote-
rápico.

A prata é descrita há séculos por sua atividade anti-
microbiana. Mais recentemente, foi considerada um po-

Menos invasivo e com efeito prolongado

Como funciona o “curativo” anticâncer?

sabemos, não existem  fármacos à base de prata aprova-
dos para o tratamento tópico de pacientes com Câncer de 
Pele”, comenta Pedro Paulo Corbi, pesquisador do Institu-
to de Química (IQ) da Unicamp.

Os tratamentos atuais para o Carcinoma de Células Es-
camosas de Pele incluem cirurgias e medicamentos de alto 
custo, com efeitos indesejáveis, como reações e irritações 
cutâneas. A ressecção cirúrgica pode causar mutilações 
e desfigurar os pacientes, com a perda da região afetada, 
sendo muitas vezes necessário o implante de próteses.

Os pesquisadores acreditam que o “curativo” poderá di-
minuir as áreas a serem retiradas e até evitar cirurgias, me-
lhorando a qualidade de vida dos pacientes.

tencial quimioterápico. Associada à prata, a Nimesulida, 
anti-inflamatório consolidado na Medicina,  reduz a in-
flamação desencadeada pelo sol, aumentando a efetivida-
de do composto.

Os animais tratados com o “curativo” apresentaram 
redução de quase 75% nos tumores de pele. A remissão 
total dos tumores foi observada em quatro de cada dez ca-
mundongos. Por outro lado, aumento nas dimensões dos 
tumores foi observado no grupo controle, formado por 
animais não tratados com o “curativo” anticâncer.

Pesquisadores, 
Carmen Silvia 
Passos Lima, da 
FCM, Ana Lúcia 
Ruiz, da FCF, 
e Pedro Paulo 
Corbi, do IQ.
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“O efeito anticâncer final observado pode ser atribuído 
à combinação de efeitos antiproliferativo e anti-inflama-
tório observada no complexo de prata com Nimesulida. 
Dessa forma, o tratamento permitiu um controle da pro-
gressão do tumor por ação de diferentes alvos terapêuti-
cos”, explica Ana Lúcia Ruiz, pesquisadora da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Unicamp.

O baixo custo e a facilidade no preparo da membrana 

são vantagens adicionais para o desenvolvimento comer-
cial do dispositivo. Para chegar ao mercado, a tecnologia 
precisará passar por estudos para ampliar a compreen-
são do mecanismo de ação e dos efeitos em humanos. 
As empresas que desejarem firmar parcerias de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) com o grupo ou licenciar a 
tecnologia podem entrar em contato com a Agência de 
Inovação Inova Unicamp.

Os animais 
tratados com 
o “curativo” 
apresentaram 
redução de 
quase 75% nos 
tumores de pele
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Prefeitura de Poções reinaugura 
Policlínica Municipal e amplia a 
oferta de serviços

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A prefeita de Poções, Irenilda – Dona Nilda – 
Cunha de Magalhães (PCdoB), acompanhada 
do secretário municipal de Saúde, Celso Lima 

Schettini, reinaugurou a Policlínica Municipal Júlio Mei-
ra Barbosa, que passou por obras de requalificação e am-
pliação e passa a atender em espaço mais amplo, con-
fortável, informatizado e com novas especialidades em 
Saúde ofertadas à população poçoense.

A Unidade de Especialidades Clínicas, desde que foi 
inaugurada,  há mais de 20 anos, não recebia interven-
ções em sua estrutura física e a reforma e ampliação foi 
um dos compromissos da campanha da prefeita Irenilda 

A prefeita citou os avanços que estão sendo viabili-
zados pela Administração Municipal, particularmente, na 
área da Saúde Pública, destacando o empenho de toda a 
equipe de Governo, no caso específico do secretário mu-
nicipal de Saúde e da equipe lotada na Secretaria, como 
fundamentais para que as ações possam estar sendo exe-
cutadas e os serviços de qualidade oferecidos à popula-
ção.

A prefeita Irenilda – Dona Nilda – Cunha de Maga-
lhães, concluiu apontando que em uma estrutura mais 
ampla e moderna, a equipe da Secretaria Municipal de 

– Dona Nilda – Cunha de Magalhães (PCdoB). 
Totalmente reformada e ampliada, com novos equipa-

mentos e climatização dos ambientes, a Policlínica Mu-
nicipal Júlio Meira Barbosa, ressaltou a prefeita durante 
o ato de reinauguração, faz parte do trabalho de restru-
turação que vem sendo desenvolvido pelo Governo Mu-
nicipal visando a melhoria da qualidade do atendimento 
em Saúde Pública da população. De acordo com a gesto-
ra, com espaço maior, moderno e confortável, aquisição 
de novos mobiliários e equipamentos, os pacientes terão 
disponíveis o que há de melhor dentro das especialidades 
ofertadas pela Unidade.

Saúde lotada na Policlínica Municipal Júlio Meira Bar-
bosa, contam com ganho em seu trabalho e os pacientes 
serão beneficiados. “Estamos todos muito felizes com a 
entrega da Policlínica Municipal reestruturada e amplia-
da e esperamos poder aprimorar, cada vez mais, os ser-
viços que são oferecidos à nossa população”, concluiu a 
prefeita.

Prestigiaram o ato de entrega da Policlínica Munici-
pal Júlio Meira Barbosa, membros do primeiro escalão 
do Governo Municipal, vereadores, lideranças políticas e 
expressivo número de populares.

A prefeita 
Irenilda – Dona 

Nilda – Cunha 
de Magalhães 

(PCdoB) cortou a 
fita reinaugurando 

a Policlínica 
Municipal Júlio 
Meira Barbosa. 
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Por que as redes sociais fazem tão mal?
Segundo terapeuta, a comparação com a vida do outro é uma das 
maiores causas de sofrimento

Mas, afinal, por que as redes sociais têm o potencial 
de nos fazer tão mal?

AMANDA PAULA – ASCOM (AKM COMUNICAÇÃO)
amanda.paulo@akmcomunicacao.com.br

O crescimento do uso das redes sociais levou a ciência a estudar o seu impacto na saúde física e mental de adultos e 
adolescentes. Algumas conclusões são assustadoras: o uso excessivo está relacionado ao aumento da depressão, an-
siedade e até suicídio.

O documentário “O Dilema das Redes” apresentou dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos que mostram que, entre 2009 e 2018, houve um aumento de 70% do suicídio entre as adolescentes e de 151% entre as 
pré-adolescentes americanas. O estudo mostra ainda um aumento de 189% dos casos de autoflagelo em meninas de 10 a 14 anos, 
e de 62% entre meninas de 15 a 19 anos. Segundo os profissionais entrevistados no documentário, o crescimento dessas doenças 
mentais coincide com a expansão das redes sociais.

O Brasil também registrou um aumento no número de suicídios entre os jovens de 2009 a 2018. Segundo o Datasus, houve 
alta de 53% entre os pré-adolescentes de 10 a 14 anos e de 56% entre os jovens de 15 a 19 anos. O estudo Indicador de Confian-
ça Digital (ICD), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra o impacto das redes na vida dos jovens brasileiros: para 41% dos 
entrevistados, elas causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão.

Quando se acessa às redes somos bombardeados por imagens de casais felizes, viagens incríveis, corpos sarados e festas ba-
daladas. Elas mostram um mundo ‘perfeito’, mas a realidade é bem diferente. “Isso constrói nas pessoas a ideia de que a vida 
do outro é perfeita e quando não temos maturidade para entender que não existe a perfeição, começa o sofrimento. A pessoa 
acha que se ela fizer tudo que o outro está dizendo vai chegar naquele patamar de realização. Quando isso não acontece, vem a 
frustração e o sofrimento”, explica a terapeuta radiestesista Erika Thiele, do Instituto Plasma.

Uso 
excessivo 
das redes 
sociais 
provoca 
ansiedade, 
depressão e 
até suicídio 
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Comparação

Ninguém é feliz o tempo todo

Cuidado com as notificações

Viva fora da tela

Segundo Erika, um dos principais problemas que o uso excessivo das redes provoca é a comparação. “O perigo para quem 
vive comparando a própria vida com a dos outros é a frustração. A pessoa cria expectativas de ser o que não é, nem nunca será, 
porque cada um de nós é único. Essa comparação amplia a possibilidade de infelicidade”, afirma.

A terapeuta explica que esse mundo virtual, além de abrir um mar de possibilidades a serem exploradas, pode também apri-
sionar. “Se a pessoa não tem um bom filtro, pode passar a viver a vida do outro e ser influenciada por ele. O impacto disso para 
os adolescentes é ainda maior”, comenta.

Usar as mídias sociais de forma a minimizar os impactos negativos que ela tem sobre a nossa saúde é uma tarefa que requer 
disciplina, maturidade e autoconhecimento.

Desativar as notificações para evitar a ansiedade de ter que checar o celular o tempo todo é tão importante quanto limitar o 
tempo de uso. “No caso dos adolescentes, recomenda-se o acompanhamento dos pais. Converse com o seu filho e conheça o 
conteúdo que ele acessa. O diálogo é sempre o melhor caminho para a orientação”, afirma.

Outras dicas fundamentais são não levar o celular para a cama na hora de dormir e acrescentar atividades de lazer que dispen-
sem o uso do celular. “A chave é o equilíbrio. Se você sabe o tipo de informação ou conteúdo que te faz mal ou causa ansiedade, 
evite acessar esses perfis. Estabeleça horários para o uso do celular de forma recreativa e tenha outras formas de lazer longe das 
telas”, completa a terapeuta.

O primeiro passo é entender que to-
dos somos únicos e que, por isso, as 
comparações não fazem sentido. “É 
preciso ter em mente que a perfeição 
não existe e, portanto, não existe uma 
vida perfeita. O conceito da imperma-
nência pode ajudar: precisamos enten-
der que ninguém está sempre feliz, nem 
sempre triste. Nada é para sempre: nem 
a tristeza, nem a felicidade”, explica a 
terapeuta.

Erika Thiele 
é terapeuta 
radiestesista 
do Instituto 
Plasma. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Confira cinco formas de 
ensinar jovens e crianças 
a não serem consumistas
PAULO FABRÍCIO UCELLI – ASCOM (DSOP EDUCAÇÃO FINANCEIRA)
paulo.ucelli@dsop.com.br

A preocupação com a relação das crianças e jovens com o dinheiro é cada vez maior por parte dos respon-
sáveis. Evitar que as crianças sejam consumistas é um desafio em um mundo cheio de publicidade e que 
valoriza o ter.

Mas para que os impactos do consumismo seja cada vez menor, a principal orientação é que as crianças e jovens se-
jam educadas financeiramente desde a infância, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Profissionais 
de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos.

Reinaldo Domingos, presidente da  Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), dá dicas de 
como evitar que Jovens e crianças se tornem consumistas. 

“A falta de paciência e o constante desejo por coisas novas são indícios de que crianças e jovens podem estar se tornan-
do consumistas e devem ser educados financeiramente. O ideal é que aprendam, o quanto antes, a poupar para conquistar 
seus sonhos”, orienta Domingos.

 
Confira 5 formas de ensinar as crianças a guardar dinheiro, segundo Reinaldo Domingos:
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1. Considere dar mesada
Caso a criança tenha contato constante com o dinheiro, pedindo valores com frequência, considere dar 

mesada. Lembrando que o conceito de mesada vai muito além de apenas dar um valor mensal. Além dis-
to, o ideal é que ela o jovem ou criança poupe parte desse valor e use a outra parte para o consumo. Não é 
interessante poupar tudo, tão pouco consumir tudo -- quando se trata de dinheiro, é preciso ter equilíbrio.

2. Converse sobre sonhos
Toda criança ou jovem tem desejos e sonhos, que podem ser materiais (como ter brinquedos e livros 

novos) ou não materiais (como uma experiência de viagem, por exemplo). Reserve um momento em um 
ambiente agradável para falar sobre os sonhos. Para que a criança tenha os sonhos sempre em mente, 
peça que desenhe e converse sobre cada um deles. Assim ela terá constante estímulo para realizá-los.

3. Ensine a guardar em cofrinhos
É interessante que as crianças poupem para seus sonhos em três cofrinhos de tamanhos e cores dife-

rentes, um para cada sonho: de curto prazo (a ser realizado em até um mês), médio prazo (seis meses) e 
longo prazo (até um ano).

4. Veja se a escola debate Educação Financeira
Diversas escolas da região oferecem aulas de educação financeira para os alunos, por isso, é importan-

te entender como a escola do seu filho debate esse aluno e, se não, buscar incentivar a abordagem desse 
tema. Quando a responsabilidade de educar financeiramente as crianças é compartilhada, os resultados 
são melhores.

5. Dê o exemplo
As crianças são observadoras e aprendem muito pelo exemplo, portanto é importante que os pais 

tenham educação financeira, poupem para conquistar seus próprios sonhos e consumam de forma cons-
ciente.
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Centro Universitário UniFG promove encontro com 
órgãos de comunicação social de Brumado para 
apresentar estrutura física do Campus e detalhes 
do projeto pedagógico do Curso de Medicina 

KAROL GOMES
jornalismo@jornasldosudoeste.com

Anunciado pela Secretaria de Regulação 
do Ensino Superior (Seres), órgão vincu-
lado ao Ministério da Educação, no dia 6 

de novembro de 2018, como uma das Universida-
des selecionadas para oferta do Curso de Medicina, 
no âmbito do Programa Mais Médicos, em Bruma-
do, o Centro Universitário UniFG, iniciou, efeti-
vamente, a graduação, no último dia 21 de março, 
com uma turma de cinquenta alunos selecionados 
no vestibular realizado no dia 20 de fevereiro. A 
Portaria do Ministério da Educação autorizando o 

funcionamento e oferta do curso de Medicina foi 
publicada no dia 21 dezembro de 2021.

Às vésperas de completar o primeiro mês do Cur-
so de Bacharelado em Medicina, o Centro Univer-
sitário UniFG – Unidade de Ensino Superior vin-
culada ao Ecossistema Ânima - no novo Campus 
de Brumado,  a Instituição promoveu um encontro 
com representantes de comunicação social do mu-
nicípio (Jornal, Blogs e Rádios) para apresentar a 
estrutura física do Campus e detalhes do projeto 
pedagógico. 

Professor Igor Leon Francelino de 
Oliveira (Diretor Acadêmico), ladeado 
pelos Professores Luís Otávio da Silva 
Rodrigues (Gestor do Campus Brumado) 
e Ivi RosineIvi Rosine (Coordenadora 
Adjunta do Curso de Medicina do Centro 
Universitário UniFG), recepcionaram os 
representantes de órgãos de comunicação 
social do município.
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Recepcionados pelo Diretor Acadêmico da Instituição, Professor Igor Leon Francelino de Oliveira, que 
estava acompanhado pelo Gestor do Campus e pela Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina do Cen-
tro Acadêmico UniFG, respectivamente Professores Luís Otávio da Silva Rodrigues e Ivi RosineIvi Rosi-
ne, os profissionais de imprensa de Brumado foram apresentados à moderna estrutura física e conheceram 
detalhes da proposta pedagógica do curso de Medicina desenvolvida pelo Centro Universitário UniFG, no 
Campus de Brumado.
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Com uma concepção modernista, composta por 
seis Laboratórios, um dos quais com um inovador 
Centro de Simulação Realística - ambiente que re-
cria o hospital, através de uma estrutura de Alta 
Complexidade – além de dez Consultórios e um 
auditório com capacidade para 250 estudantes, o 
Campus Brumado do Centro Universitário Uni-
FG, também disponibiliza para os graduandos, o 
mais completo modelo do corpo humano em 3D 
do mundo, por meio da Realidade Virtual (RV) 
– ferramenta que permite aos estudantes analisar 
individualmente e com fidelidade os órgãos de um 
paciente virtual e ver sua estrutura anatômica de 
forma realista, além de interagir com os órgãos - e 
da Realidade Aumentada (RA) – plataforma de-
senvolvida para auxiliar em atendimentos médi-
cos, conectada e móvel, possibilita que um exame 
clínico seja realizado em qualquer local.

O quadro funcional do Campus Brumado do 
Centro Universitário UniFG, destacou o Diretor 
Acadêmico, Professor Igor Leon Francelino de 
Oliveira, é composto por Professores qualificados, 
experientes e de referência em suas áreas. Segun-
do o Diretor Acadêmico do Centro Universitário 
UniFG, a seleção criteriosa do corpo de docen-
te foi feita com objetivo de garantir a efetividade 
da proposta da Instituição, de forma que os fu-
turos Médicos sejam capazes de prestar Atenção 
Medica Integral, fundamentada no equilíbrio da 

Com moderna estrutura física e equipamentos de última geração, o Campus Brumado está preparado para formação de 
profissionais de excelência técnica. 

(FOTO: KAROL GOMES).

excelência técnica e relevância social, a partir de 
três focos de competência: Gestão de Serviços de 
Saúde, Cuidado Individual e Coletivo, produção e 
difusão de conhecimentos na perspectiva da Edu-
cação em Saúde. “Tudo isso baseado em um ino-
vador Projeto Pedagógico”, sublinhou.

Durante a exposição, o Diretor Acadêmico lis-
tou as formas de ingresso no UniFG. Além da 
aprovação no vestibular e pelas notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), são dispo-
nibilizadas vagas para portadores de diploma e 
processo seletivo específico para oferecimento 
de Bolsas de Estudos de 100%.

O curso de Medicina funciona em período in-
tegral e tem duração de 6 anos.

Segundo destacou o Diretor Acadêmico do 
Centro Universitário UniFG, o curso de Medi-
cina no campus Brumado, além da infraestrutura 
de ponta e do alto nível de expertise e experiên-
cia do amplo corpo docente, também a estrutu-
ração acadêmica, oferece aos alunos condições 
similares às das melhores Instituições de Ensino 
do país para uma qualificada formação profissio-
nal.

O Diretor Acadêmico ressaltou, ainda, que 
além da primeira turma, que já está tendo as 
atividades acadêmicas desde 21 de março, uma 
nova turma, também de 50 alunos, deverá iniciar 
o curso no segundo semestre.

STIM VITORIA DA CONQUISTA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO - 

MANDATO 2022-2025
CNPJ: 05.900.960/0001-21

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, 
Automobilísticas e de Autopeças, e de Material Elétrico e Eletrônico, de Informática e  de 
Empresas de Serviços, de Reparos, Manutenção e Montagem de Vitória da Conquista – STIM 
VITORIA DA CONQUISTA E REGIÃO, com sede na Travessa dos Artistas, nº 02, Edf. 
Rancho Alegre, sala 201, 2º andar, Centro, Vitoria da Conquista, Bahia, por seu presidente, 
Sr. José Filho Medeiro CPF 161.307.585-53, conforme disposições estatutárias convoca elei-
ções para sucessão dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
Junto à Federação, efetivos e suplentes para o mandato 2022 a 2025, dentro da base territorial 
desta. A votação ocorrerá no dia 25 de maio de 2022, das 07:00 às 16:00 horas, inclusive nas 
empresas que funcionam em regime de turno. Haverá mesas coletoras fixas na sede do Sindi-
cato, bem como mesas coletoras itinerantes nas demais empresas. A posse se dará no 25 de 
maio, as 18 horas. A partir da publicação deste edital fica aberto o prazo de 10 (dez) dias para 
inscrição de chapas, que deverá ser feito dentro das normas estatutárias, junto à Secretaria da 
Comissão Eleitoral, na sede do Sindicato, no expediente das 08:00 às 12:00 horas, de segunda 
a sexta-feira. Os prazos do processo eleitoral serão contados conforme regra estatutária, sendo 
publicados os respectivos atos eleitorais mediante afixação no mural destinado à Comissão 
Eleitoral. Vitoria da Conquista, 20 de abril de 2022. José Filho Medeiro - Presidente STIM
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Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da 
Conquista orienta gestores da rede municipal 
de Ensino sobre ‘Doença Mão-Pé-Boca’

SECOM/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br

Com o retorno integral das crianças às Creches e 
Escolas, e a socialização entre elas, a quantidade 
de vírus circulantes na infância voltou a aumen-

tar, como é o caso da Doença Mão-Pé-Boca (DMPB). As 
Secretarias Municipais de Saúde e Educação têm trabalha-
do em conjunto para que a comunidade escolar esteja orien-
tada para lidar com a transmissão dessas infecções comuns 
na infância.

A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica (Viep), 
Amanda Maria Lima, explica que a Síndrome é causada por 
um vírus que sempre existiu, mas que registra esse aumento 
por conta da retomada da socialização na primeira infância. 
“Elas estavam sem contato algum com outras crianças e 
essa volta dos contatos fazem com que vários vírus da in-
fância voltem a circular com frequência e existem mais de 
150 deles. É por isso que precisamos avaliar para fazer o 
manejo dessas infecções corretamente”, esclareceu a Coor-

denadora.
Apesar da doença não ser classificada como Notificação 

Compulsória, quando é obrigatório informar as ocorrências 
no Sistema de Informação Federal, desde 2019 a Vigilância 
Epidemiológica tem monitorado a doença por meio de in-
formações de Prontos-Socorros de Pediatria da Rede SUS, 
com interesse de Vigilância local para fazer o diagnóstico 
diferencial para outras Doenças Exantemáticas (relaciona-
das à erupção cutânea).

Em 2019, o vírus da Doença Mão-Pé-Boca foi percebido 
em circulação no município, registrando 219 casos. Já em 
2020, foram registrados 44 casos e 52 no ano de 2021, refle-
xo da suspensão das aulas presenciais e isolamento social. 
Em 2022, com o retorno das aulas em formato presencial, o 
número voltou a crescer, registrando, até agora, 354 casos. 
Lembrando que esse número é uma parcial, podendo haver 
casos não notificados pela rede privada de Saúde.

Formação do corpo escolar na rede municipal de Educação
Desde o mês de fevereiro, o alerta sobre a Síndrome Mão-Pé-Boca já havia sido feito para as Unidades Escolares da 

rede municipal e, em nove delas, foram registrados surtos da doença, quando há dois ou mais casos relacionados entre si.
Na terça-feira (19), os gestores escolares das Creches e Unidades Escolares da Educação Infantil participaram de uma 

formação, conduzida pela equipe de Vigilância Epidemiológica (Viep), com o intuito de abrir a discussão sobre as doen-
ças na infância, o contágio e a prevenção.

A Coordenadora Operacional do Busca Ativa Escolar, Emília Guimarães, conta que, com a redução da contaminação por 
Covid-19, foi observado uma grande quantidade de casos da Síndrome nas Unidades Escolares municipais. “Alguns gestores 
notificaram a Secretaria Municipal de Educação, relatando os casos, e aí fazemos essa intervenção junto à Vigilância Epidemio-
lógica, até mesmo com palestras para os pais para orientações e esclarecimentos, e também para os gestores saberem conduzir 
adequadamente, porque a falta de informação gera dúvidas”, pontuou.

Nesses casos, as Unidades Escolares têm feito o afastamento da criança das atividades escolares em caso de sintomas carac-
terísticos da doença, orientando aos pais que leve a criança até a Unidade de Saúde mais próxima, para diagnóstico e orienta-
ções médicas. A criança volta a frequentar a Creche ou Escola após a melhora dos sintomas, que pode levar de 5 a 7 dias.

(FOTO: SECOM/PMVC)
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Inaugurada a Creche do 
Pró-Infância de Igaporã

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA 
lucimaralmeidajs@gmail.com

Em ato presidido pelo prefeito Newton Francisco – Neto – Neves Cotrim (PT), que contou com a presença de membros 
do primeiro escalão do Governo Municipal, vereadores e lideranças políticas, além de pais de crianças que serão bene-
ficiárias do espaço, foi entregue oficialmente a Creche do Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aqui-

sição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil). A Unidade, financiada com recursos do Ministério 
da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  (Fnde), no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), instituído com objetivo de garantir o acesso de crianças a Creches e Escolas, bem como a melhoria da in-
fraestrutura física da rede de Educação Infantil, teve sua construção iniciada na primeira gestão do prefeito Newton Francisco – 
Neto – Neves Cotrim (PT), em 2010, com previsão de conclusão em 720 dias, sendo abandonada pelos seus sucessores, embora 
tenha sido, mesmo inacabada, inaugurada em 2016. No ano passado, após assumir o mandato, o petista retomou a construção 
da Unidade. O convênio previa investimentos superiores a R$ 613 mil.

No início da atual gestão, em 2021, o prefeito Newton Francisco - Neto - Neves Cotrim (PT), resgatando um dos compromis-
sos de campanha, autorizou a retomada das obras e aquisição de mobiliários e equipamentos, financiados com recursos próprios 
do município.

Prefeito Newton Francisco – Neto – Neves 
Cotrim (PT), destacou a importância do novo 
equipamento para atendimento às famílias 
igaporaenses. 

Futuros alunos da Unidade, aproveitaram para já conhecer as instalações e equipamentos que terão à disposição.

Finalmente, na última terça-feira (20), o prefeito Newton Fran-
cisco – Neto – Neves Cotrim fez a entrega oficial do equipamento 
que vai funcionar com uma equipe de trinta profissionais, aten-
dendo três turmas de crianças com idade entre 2 anos e 2 anos e 
11 meses, em formato de Ensino em Tempo Integral.

Em sua intervenção, no ato inaugural, o prefeito Newton Fran-
cisco – Neto – Neves Cotrim destacou que a Unidade de Ensino 
Infantil é mais um esforço da Administração Municipal na busca 
pela qualidade dos serviços oferecidos à população.

(FOTOS: ASCOM/PMI).
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ARTIGO

Afinal, 
sabe-se que 
povo é o 
verdadeiro 
titular 
do poder 
constituinte

POR ROMMEL ROBATTO

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.

Professor-Direito Administrativo
Mestre em Direito-UFPE

Doutorando em Direito-UAL-Lisboa
Membro efetivo do IGHB-BA

Oficial de Justiça Federal

RECALL, PIRÂMIDES E MUDANÇAS

A reforma política e o combate a corrup-
ção são reclamos sociais de extrema 
importância. 

Sabe-se que, o instituto jurídico do recall é 
largamente utilizado nas relações de consu-
mo, em especial, frente à reposição de peças 
inservíveis ou inadequadas de automóveis e 
eletrodomésticos. Seria interessante que, nos-
so ordenamento político, permitisse o recall 
para políticos! 

Explica-se. 

Nos períodos de seus mandatos, eventualmen-
te, teríamos a possibilidade de votar para a 
mantença ou não dos mesmos. Uma emenda 
constitucional, seguramente, resolveria sua 
legitimação. Afinal, sabe-se que povo é o ver-
dadeiro titular do poder constituinte e, natu-
ralmente, o interessado direto em melhorias e 
mudanças. 

William Shakespeare já dizia : “Não, tempo, 
não zombarás de minhas mudanças! As pirâ-
mides que novamente construíste não me pa-
recem novas, nem estranhas; Apenas as mes-
mas com novas vestimentas”.
 Reflitamos, pois! 
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Ex-prefeito de Guanambi ganha 
cargo na estrutura administrativa 
do Governo do Estado

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

O ex-prefeito de Guanambi, Jairo Silveira Magalhães (PSD), derrotado nas urnas em 2020 na 
pretensão de ter o mandato renovado, retorna em grande estilo à cena política, credenciando-
-se como um dos mais importantes articuladores do candidato do Partido dos Trabalhadores 

na região da Serra Geral. O social-democrata foi nomeado pelo governador Rui Costa dos Santos (PT), 
conforme publicação na edição da quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado, para a titularidade da Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Bahia, em substituição ao também ex-prefeito de Bom 
Jesus da Lapa, Eures Ribeiro Pereira (PSD) que se desincompatibilizou para disputa das eleições gerais 
previstas para o próximo mês de outubro.

Empresário, ex-vereador, ex-secretário municipal de Planejamento, ex-vice-prefeito e ex-prefeito de 
Guanambi, Jairo Silveira Magalhães, 57, será o quarto titular da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano da Bahia na atual gestão do governador Rui Costa dos Santos (PT). Antes dele, ocuparam 
a titularidade da pasta o deputado federal Sérgio Luís Lacerda Brito, do PSD/BA (07/02 a 28/11/2019); 
o atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Nelson Vicente Portela Pellegri-
no (29/11/2019 a 03/12/2021), e o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa Eures Ribeiro Pereira, do PSD 
(04/12/2021  30/03/2022). 

Jairo 
Silveira 
Magalhães.
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Voluntários da RHI Magnesita 
promovem dia de solidariedade e 
diversão para idosos da Associação 
Luíza de Marillac, em Brumado

THOBIAS ALMEDIA – ASCOM (REDE COMUNICAÇÃO)
thobias.almeida@redecomunicacao.com

Empresa retoma seu Programa de Voluntariado após 2 anos; 27 
voluntários visitaram a instituição, que há 57 anos atua em prol 
de idosos da cidade

A RHI Magnesita retomou o Programa de Voluntariado em Brumado após uma pausa de 2 anos, provocada 
pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Colaboradores e beneficiários de projetos sociais 
apoiados pela companhia visitaram a Associação Luíza de Marillac – Lar do Ancião em 18 de abril e, além 

da doação de kits de higiene pessoal, promoveram um dia de música, escuta e contação de histórias para os idosos 
atendidos pela entidade.
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A Associação Luíza de Marillac acolhe 23 pessoas em tempo integral. A instituição é uma das mais tradicionais 
e importantes de Brumado, atuando em prol de idosos há 57 anos. A entidade depende integralmente da ajuda da 
comunidade local para manter suas atividades.

Entre os 27 voluntários que realizaram a ação estavam 13 colaboradores diretos da RHI Magnesita e 2 parceiros, 
além de 12 alunos do Projeto Social Identidar’t, iniciativa apoiada pela empresa que oferece aulas de violino para 
jovens da cidade.

Além de muito bate-papo, apresentações musicais e do compartilhamento de vivências, a empresou doou, via 
iniciativa do Programa de Voluntariado, 200 pacotes de fraldas geriátricas e kits com hidratantes, perfumes e itens 
de higiene à associação. Segundo Lucilla Soledade, Especialista em Relacionamento com Comunidades e Comuni-
cação da RHI Magnesita, os voluntários trabalharão para manter uma ajuda mensal ao Lar do Ancião.

“Acredito que o grande objetivo da vida é compartilhar. Um simples sorriso já transforma, uma palavra, uma mú-
sica, uma escuta... Tenho certeza de que deixamos um pouco de nós e trouxemos muito deles. Só temos a agradecer o 
acolhimento, a partilha e o tempo de cada voluntário.  Ações simples como essa dão sentido à nossa jornada”, reflete 
Lucilla Soledade.

A professora de música Aline Ayres, que atua no Projeto Identidar’t e que participou da visita, se emocionou com 
o momento passado junto aos idosos da Associação Luíza de Marillac. “Vivenciamos um encontro de almas e um 
elo de histórias. Foi uma oportunidade de enxergar o futuro com mais esperança e pureza, sentimentos presentes no 
olhar de quem nos assistia”, diz. Na ocasião, foram apresentadas as peças “Noite na Selva”, “Hallelujah”, “Nona 
Sinfonia” e “Asa Branca”.

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)
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ARTIGO

O mais razoável 
seria reduzir 
drasticamente 
esse privilégio

POR SAMUEL HANAN

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.

Engenheiro civil e consultor econômico 
Samuel Hanan, ex-vice-governador e 

ex-secretário da Fazenda do Estado do 
Amazonas

FORO PRIVILEGIADO, FÁBRICA 
DE CORRUPÇÃO

O eleitor brasileiro talvez nem saiba, mas nas eleições de outubro poderá eleger um candidato com vida pregressa in-
compatível com a moralidade que se exige de um homem público. Isso porque a lei brasileira permite a candidatura 
de políticos que respondem a processo na justiça. E não são poucos nessa situação. Um levantamento realizado pelo 

Congresso em Foco mostrou que, em 2020, dos 513 deputados federais, pelo menos 106 eram alvo de investigação judicial. A 
pesquisa se baseou em inquérito e ações penais e eleitorais em tramitação, na época, no Supremo Tribunal Federal e nos tribu-
nais eleitorais e de Justiça estaduais.
Não é exagero afirmar que muitos dos políticos respondendo a processo ou sob investigação se empenham em conquistar um 
novo mandato justamente para manter ou garantir o foro privilegiado, apostando inclusive na prescrição para se manter im-
punes.
Fazem isso abrigados pela legislação vigente, aproveitando-se de uma excrecência que o Brasil precisa abolir com urgência 
se deseja alcançar outro nível de civilidade democrática. Pode-se admitir como tolerável que o homem público, réu na Justiça, 
possa continuar no exercício do cargo até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Entretanto, não é possível 
dizer que isso é desejável, face aos valores éticos e morais universalmente consagrados, especialmente porque estamos falando 
de pessoas que detêm a chave do cofre do dinheiro público. Mais difícil ainda é aceitar que a esses políticos seja dada a oportu-
nidade de buscar um novo mandato.
A história política brasileira tem exemplos de sobra de que a pena de cassação temporária dos direitos políticos, prevista para 
casos de improbidade administrativa, não se mostra suficiente para a moralização do sistema. Novas candidaturas de políticos 
condenados em primeira instância são eticamente lamentáveis e, portanto, absolutamente condenáveis. Soam como verdadeiro 
deboche à Justiça, ao cidadão, ao voto e à democracia.
Essa esdrúxula situação reclama alterações legislativas que o Brasil ainda não teve coragem de realizar. A principal delas seria 
impedir o registro da candidatura daqueles que são réus em processos judiciais em razão de atos de improbidade administrati-
va, peculato, corrupção passiva ou ativa e participação em organização criminosa, ainda que não se tenha sentença definitiva.
Tal restrição – obviamente baseada em lei – daria maior segurança jurídica ao sistema eleitoral e evitaria prejuízos como a 
possibilidade de o eleito perder o cargo no meio do mandato, em razão da questão judicial em andamento, então finalmente 
julgada, provocando a posse do vice ou suplente, em conturbado processo.
Não há dúvidas quanto à necessidade de medida desse gênero. Como já argumentou em voto no Supremo Tribunal Federal o 
ex-ministro Carlos Ayres Britto, há que se fazer a distinção entre direitos políticos e direitos individuais. Destacou com proprie-
dade o ex-ministro que direitos políticos estão vinculados a valores e não a pessoas. E a nossa Constituição protege os princípios 
(valores) da probidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade, imprescindíveis para o exercício do mandato. A 
proibição de candidatura de réus, portanto, não ofenderia a presunção de inocência não podendo esta ser aplicada na matéria 
eleitoral, bem como o trânsito em julgado não deve ser exigência para rejeição da candidatura.
Da mesma forma, não é desarrazoado supor-se que, se não houvesse o foro privilegiado no Brasil, muitos políticos-réus esta-
riam condenados, com penas fixadas, e presos. Uma realidade absolutamente distinta da atual, propiciada pelo instituto do foro 
privilegiado que no Brasil protege cerca de 55.000 ocupantes de cargos públicos, dimensão sem paridade em todo o mundo. 
Temos, então, uma verdadeira fábrica de impunidade.
O mais razoável seria reduzir drasticamente esse privilégio, limitando-o, talvez, apenas aos chefes de Poder e sem alcançar 
eventual prática de crimes comuns. Em sua forma atual, o foro privilegiado é um escudo de impunidade garantida pelo manda-
to, em inegável distorção do sistema democrático. Um benefício pessoal às custas do voto popular perseguido por quem afronta 
a lei e aposta na morosidade do sistema judicial brasileiro, buscando a prescrição para escapar da pena de prisão e ainda 
brandir o resultado como atestado de idoneidade.
A manutenção do sistema atual é não apenas um péssimo exemplo às futuras gerações; é também um desestímulo à formação 
de novas lideranças políticas, de cidadãos bem intencionados e sem os velhos vícios da atividade político-partidária na qual os 
fins justificam os meios.
Em nome da transparência, outro princípio garantido na Constituição, seria salutar a fixação da exigência para que os candi-
datos a cargos públicos apresentassem ao público documentos oficiais detalhando ações judiciais em que são réus. Da mesma 
forma, contribuiria muito se os próprios tribunais disponibilizassem informações sobre as ações em curso envolvendo candi-
datos, com acesso ao público e à imprensa, sem qualquer espécie de sigilo, durante as campanhas eleitorais, principalmente.
Como o cidadão contribui para engordar os recursos do Fundo Eleitoral, do Fundo Partidário e da Propaganda Eleitoral de 
Rádio e Televisão – gratuita apenas no nome -, é seu direito ter acesso à completa informação sobre todos os que se lançam 
candidatos, a fim de que possa decidir seu voto de maneira segura e de acordo com suas convicções.
A lei precisa, sempre, garantir os direitos dos cidadãos. A democracia não pode, jamais, ter medo da verdade.
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Abandono e maus tratos a animais têm punições aumentadas em Brumado.

Presidente da Câmara Municipal 
sanciona Lei que aumenta punição para 
maus tratos de animais em Brumado

(FOTO: LUCIANO SANTOS/BLOG 97NEWS)

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Em mais uma derrota para o prefeito Eduar-
do Lima Vasconcelos (Sem Partido), a pre-
sidente da Câmara Municipal de Brumado, 

vereadora Verimar – do Sindicato – Dias Meira da Sil-
va (PT), promulgou a Lei Municipal nº 1.944/2022, 
que tem por objetivo conter os maus-tratos contra 
animais, aumentando a punição e determinando a 
exigência de participação em programas educativos 
para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais.

A Lei, oriunda de um projeto apresentado pelo ve-
reador Juvêncio Rubens de Souza Araújo (Podemos) 
e aprovada por unanimidade pelo Plenário em setem-
bro do ano passado, foi vetada em sua integralidade 
pelo prefeito Eduardo Lima Vasconcelos (Sem Par-

tido) argumentando que o proposta estaria “eivado 
de vício de iniciativa [quando o Projeto de Lei sobre 
matéria privativa ou reservada a uma determinada 
autoridade – no caso o chefe do Executivo - é propos-
to por pessoa que não tem a competência exigida], 
sendo portanto, inconstitucional”.

O veto do prefeito foi apreciado e derrubado pelo 
Plenário e, no último dia 12, a presidente da Casa 
Legislativa, vereadora Verimar – do Sindicato – Dias 
Meira da Silva (PT), promulgou o texto que conside-
ra crueldade ações ou omissões, de qualquer nature-
za,  resultem em abuso, maus-tratos, ferimentos, dor, 
angústia, sofrimento ou mutilação de animais silves-
tres, nativos ou exóticos, domésticos ou domestica-
dos. 
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A presidente da Câmara Municipal de Brumado, vereadora Verimar – do Sindicato – Dias Meira 
da Silva (PT), sancionou no último dia 12 a Lei Municipal que aumenta punição para maus tratos 
de animais no município. 

(FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS).

A partir de agora, em 
Brumado, é considerado 
crime e o autor/autores de-
verá/deverão responder a 
medidas administrativas, 
pecuniárias e serem obri-
gados a passar por progra-
mas educativos que, entre 
outros delitos, privar os 
animais da liberdade de 
movimentos próprios da 
espécie, mantê-los em lo-
cais sem higiene, abando-
nar, transportar de manei-
ra inadequada, privá-los 
do atendimento Médico 
Veterinário, envenenar e 
promover lutas entre eles.

A Lei deverá ser regu-
lamentada no prazo de 
30 dias, a partir da data 
de sua publicação (18 de 
abril) no Diário Oficial da 
Câmara Municipal de Brumado.

Autor da proposta, o vereador Juvêncio Rubens de Souza Araújo (Podemos), e a decisão da Câmara Municipal ao derrubar o 
veto do prefeito, estão em sintonia com o sentimento da maioria da população brumadense, não apenas dos militantes da defesa 
dos direitos dos animais que voluntariamente atuam para minimizar os abusos – que prefere chamar de crimes – principalmente 
os que são abandonados e perambulam pela cidade, mas de todos que criam e tem apego sentimental e dos que manifestam-se 
contra o sofrimento dos bichos. O vereador reconhece críticas pontuais de militantes da causa animal, que julgam brandas as 
penalidades previstas na sua proposta que virou Lei Municipal, mas destaca que o texto sancionado pela presidente do Legisla-
tivo Municipal é um importante avanço que poderá, a qualquer tempo, ser aperfeiçoado. 

Vereador Juvêncio Rubens de Souza Araújo (Podemos). 

(FOTO: LAY AMORIM/BLOG ACHEI SUDOESTE).

O vereador Juvêncio Rubens de 
Souza Araújo (Podemos) criticou, 
classificando de ilegal a decisão do 
prefeito, que comemorou foi refor-
mada pela Câmara Municipal, de 
vetar o Projeto, apontando que o 
gestor, que arguiu inconstitucionali-
dade na Lei aprovada para justificar 
o veto, descumpre a Constituição 
Federal ao afrontar o Inciso VII do 
§ 1º do Artigo 225. 

Ainda comentando o veto do 
prefeito, o vereador Juvêncio Ru-
bens de Souza Araújo (Podemos) 
disse não ter se surpreendido, uma 
vez que o gestor tem dado demons-
trações diárias de insensibilidade. 
“Não causou surpresa o veto do 
prefeito, pelo contrário, se ele não 
gosta de pessoas, o que dirá de ani-
mais”, pontuou.



24 Brumado, de 14 a 22 de abril de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

Criar e manter 
um orçamento 
justo e 
escolhido 
pelos 
cooperadores/
donos é 
trabalhoso

POR ROSALVI MONTEAGUDO

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.

ROSALVI MONTEAGUDO É CONTISTA, 
PESQUISADORA, PROFESSORA, BIBLIOTECÁRIA, 

ASSISTENTE AGROPECUÁRIA, FUNCIONÁRIA 
PÚBLICA APOSENTADA E ARTICULISTA NA INTERNET.

UMA NOVA REGRA COOPERATIVISTA; 
APOIO À AUTOGESTÃO

A cooperativa é gerenciada por cooperadores/donos que, em geral, não tem habilidade nem formação 
em gestão, o que a torna ineficiente. Na gestão democrática, a cooperativa é administrada pelos 
cooperadores/donos eleitos entre si que possuem direitos iguais pelo voto único e que têm o poder de 

elaborar a formulação das suas próprias políticas.
É preciso mudar o gerenciamento da autogestão que é feita por todos os cooperadores, onde não há a figura 
do patrão, pois todos são donos.
Os cooperadores/donos são eleitos para representá-los pelo controle democrático que participam da ges-
tão para sugerir, opinar, denunciar falhas, propor soluções e defender suas ideias de forma democrática e 
participativa. Este tipo de organização faz parte de um todo por pessoas que dividem entre si propósitos e 
interesses no quais todos são donos dos seus negócios.
Criar e manter um orçamento justo e escolhido pelos cooperadores/donos é trabalhoso, mas vale a pena 
para administrar e organizar a autogestão.
A aplicação da regra 30%/70% diz que: As empresas são mantidas por 30% dos cooperadores/donos que 
sustentam 70% sobrecarregando a empresa e tornando-a inadimplente. Portanto, um pequeno número de 
cooperadores/donos manterá as reivindicações da maioria. O pior, sem atender as suas, uma vez que a maio-
ria, com poder aquisitivo menor, pesa na decisão final, em que a minoria, com poder aquisitivo maior não se 
beneficiará, gerando uma situação em que todos se tornarão inadimplentes, mesmo os com poder aquisitivo 
maior, prejudicando a si próprio e a sua empresa, também.
A moderna regra de ouro do cooperativismo 30%/70% é um método que pode ser aplicado para buscar a 
imparcialidade, através de um software colaborativo que poderá ser um dos meios de fazer as vezes da real 
necessidade concentrada e significativa de seu grupo de ação, sem a manipulação de cima para baixo, mas 
o inverso.
É indispensável aplicar a regra 30/70 para:
1. Tornar mais eficiente a autogestão;
2. Organizar as prioridades;
3. Implementar a regra 30/70 para obter metas claras;
A gestão democrática se organiza numa dinâmica administrativa para a organização do social, pois precisa 
do equilibrio entre o econômico e o social, para que tenham credibilidade e condições de resolvê-las.
A solução do problema de falta de formação da diretoria na administração da empresa pode ser resolvida 
via aplicação de software colaborativo para se organizar as prioridades da ação, porém, com controle e 
transparência econômica. Ao aplicar na empresa a regra 30%/70% constata-se que seus projetos prioritá-
rios são medidos com imparcialidade e transparência econômica, mas mesmo assim vão ser decididos em 
assembleia.
O levantamento da informação de baixo para cima é estabelecido para transformar-se numa união de força e 
formar uma ação homogênea com o poder de causar uma notável mudança, motivo pelo qual as ações serão 
processadas, através do mercado da informação dos cooperadores/donos.
É indispensável preencher a planilha e consolidar os dados que para organizar a execução é importante para 
verificar a evolução do projeto, através de um rastreamento e atualização dos valores realizados.
As grandes vantagens são:
- Fazer análise financeira de qualidade.
-Planejamento financeiro e estratégico.
- Organizar os gastos.
- Fica mais fácil obter a colaboração do cooperador.
- Clareza e transparência.
O absurdo da ilógica situação é que 30% mantêm 70%, acabando com a união entre todos, desestruturando-os, 
pois não há interesse em participar deste movimento que desorganiza o social pelo econômico. A nova regra de 
ouro busca compartilhar igualdades para organizar em cooperação econômica, ao partilhar fraternidades para 
organizar, em solidariedade, o social, com a educação na cooperação para com liberdade entrar em adesão livre.
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Ministra Rosa Weber será relatora 
de ação contra indulto a Silveira

Agência Brasil
agenciabrasil.ebc.com.br

Ação foi protococada hoje, no STF, pelo partido Rede Sustentabilidade

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber foi sorteada para ser relatora da ação que pede 
a anulação do perdão de pena concedido pelo presi-

dente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), 
ontem (21).

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) foi protocolada no STF pelo partido Rede Sustenta-
bilidade hoje (22). O partido pede que seja concedida liminar 
com a suspensão do decreto do presidente e posterior análise 
do caso pelo plenário do Supremo.

Nessa quarta-feira (20), Silveira foi condenado pelo STF a 
oito anos e nove meses de prisão, além de multa, pelos crimes 
de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação 
no curso do processo.

A Corte julgou ação penal aberta em abril do ano passado 
contra o parlamentar, que virou réu e passou a responder ao 
processo criminal pela acusação de incitar à invasão da Corte e 

sugerir agressões físicas aos ministros. Os fatos ocorreram em 
2020 e 2021, por meio das redes sociais. Silveira chegou a ser 
preso pela conduta, mas foi solto posteriormente.

Ontem, ao anunciar a decisão de perdoar a pena, Bolsonaro 
disse que é prerrogativa do presidente conceder indulto e de-
fendeu que “a liberdade de expressão é pilar essencial da so-
ciedade em todas as suas manifestações”. “A graça de que trata 
este decreto é incondicionada e será concedida independente-
mente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, 
disse o presidente, em sua live semanal.

Nesta sexta-feira, em Porto Seguro (BA), Bolsonaro comen-
tou a decisão de conceder o indulto a Daniel Silveira. “Ontem 
foi um dia importante para nosso país. Não pela pessoa que 
está em jogo ou por quem foi protagonista desse episódio, mas 
o simbolismo que temos mais que o direito, nós temos a garan-
tia da nossa liberdade”, declarou o presidente em evento para 
comemorar os 522 anos do descobrimento do Brasil.

*COLABOROU WELLTON MÁXIMO.

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRAISL



ARTIGO

Nos centros 
urbanos, a 
miséria está 
estampada a 
cada esquina

POR ANDRÉ NAVES 

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.

ANDRÉ NAVES É DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL, 
ESPECIALISTA EM DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS. 

ESCRITOR, PROFESSOR E PALESTRANTE; 
CONSELHEIRO DO CHAVERIM, GRUPO DE 

ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

NECESSIDADES BÁSICAS

As necessidades humanas foram esquematizadas na 
famosa Pirâmide de Maslow, que vai da fisiologia 
à realização pessoal. Ela demonstra que as pes-

soas só atingem elevados patamares da criatividade e da 
realização pessoal depois de terem sido satisfeitos os re-
quisitos básicos de sobrevivência, tais como alimentação, 
abrigo e repouso, entre outros.
 
Ou seja, as capacidades humanas voltadas para a inova-
ção tecnológica, a criatividade artística, a eficiência no 
trabalho e o aproveitamento educacional, só podem ser 
estimuladas por meio de uma rede articulada de inicia-
tivas e políticas públicas que visem ao atendimento das 
necessidades mais essenciais do ser humano.
 
A pena de Graciliano Ramos em Vidas Secas e as tintas 
de Cândido Portinari no quadro Retirantes são ilustra-
ções simbólicas dessas trevas desumanizantes, que tão mal 
fazem à sociedade. Personagens que de tão carentes de 
quaisquer elementos mais fundamentais a uma condição 
digna confundem-se com a paisagem agreste, com os ani-
mais esquálidos e com a vegetação inerte.
 
Nos centros urbanos, a miséria está estampada a cada 
esquina, nos sem-teto que invadiram as ruas e, pedintes, 
desafiam a sensibilidade dos mais abastados. O único ob-
jetivo que os mantêm vivos é a luta pela sobrevivência. 
Buscam a superação, ainda que inconscientemente, dos 
primeiros degraus daquela pirâmide... E nessa jornada in-
cessante, toda a energia criativa, inerente à condição hu-
mana, é desperdiçada.
 
Quantas ideias, quantas soluções, quantas inovações não 
se perderam, e ainda se perdem, nas brumas da exclusão 
social?
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