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ARTIGO

Em geral quem 
não gosta do 
apelido deve 
fazer de conta 
que não tá 
ouvindo nada

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

APELIDOS:  VOCÊ  TEM UM ?  

Quem não tem um apelido? 

Sabe-se que as pessoas vivem em bandos como os pássaros. São, por certo,  gregárias. 
Difícil não ter uma alcunha! 

Agora, se - pega ou não - é outra coisa! Muitas vezes depende, fundamentalmente,  de você.  

Em geral quem não gosta do apelido deve fazer de conta que não tá ouvindo nada ......   

Alguns das alcunhas são  gozadas e sábias  e outras - infelizmente- (pejorativas). 

Este articulista não se propõe trazer qualquer discussão de ordem - psicologia - acerca de seus  
pontos positivos ou negativos. Foge, naturalmente, de minha competência. 

Outrossim,  uma coisa é certa: deve-se respeitar sempre a dignidade da pessoa humana.   

Registra-se, nesta senda,   que o apelido pejorativo é visto com severas críticas e  podem  trazer 
danos irreparáveis e consequências jurídicas aos seus propagadores. 

Outros,  ao revés,  gostam de ser chamados  como o nosso -  Rei Pelé.  
São , inclusive, mais importantes que o próprio prenome ou nome de batismo.  

Apenas, descortino,  alguns por, naturais, curiosidades. 

Senão vejamos: o mestre sambista  Cartola era assim chamado pois quando exercia a função de 
pedreiro, utilizava o saco do cimento com proteção aos respingos da obra e, naturalmente,  pro-
tegia sua cabeça . 

Fazia uma espécie de “chapéu côco”, parecia uma “cartola”. Saudoso, Agenor de Oliveira! 

Outra personalidade insequecível: Dona Canô!  Que seu nome de batismo  Claudionor e vem há 
muito tempo de um amigo de infância  que não sabia pronunciar corretamente o nome dela  e 
ficou “Dona Canô”. 

Registra-se, ainda,  que a saudosa personalidade Bahiana dizia : “não  sabia fazer música, mas 
sim músicos”. Verdade incontestável! 

E quem não se lembra do Anjo Bom da Bahia? Santa Dulce dos Pobres. Aliás, o seu nome era 
Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Dulce vem da sua mãe). 

Por fim,  menciono alguns que conheci ao longo do tempo - qualquer semelhança - mera coinci-
dência: “Todo feio”, “Dente de Tubarão “,”Cara de pizza”, “Orelhinha”, “Já morreu” ,  “Ra-
posão”, “Bizorrão”, “Reverendo”, “General”, “Cuca”, “Dr. Bujão “ ,  “Boca de fogo”, “Dona 
interrogação”, “Bob Esponja”, “Branzandio”, “Bruxo”, “Caldeirudo”, “R. na cara”,  etc. 

Já dizia a Esfinge do Faraó: “Decifra-me ou te devoro”. 
Importante lembrar que apelidos de políticos antigos e atuais não faltam exemplos!    

Reflitamos, pois! 



 www.jornaldosudoeste.com

03Brumado, de 26 e 27 de maio de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital SAÚDE

 SAÚDE/PANDEMIA
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Casos de Covid aumentaram 
em 136% as consultas via 
Telemedicina este mês

NICOLLI OLIVEIRA – ASCOM (GÊNCIA BOWLER)
nicolli.oliveira@bowler.com.br

Os casos de Covid em consultas por Telemedicina aumentaram 136% em maio, em comparação a abril 
de 2022: foram cerca de 21.500 casos contra pouco mais de 9 mil no mês passado. É o que aponta le-
vantamento realizado pela  Conexa, maior player de saúde digital da América Latina até ontem, dia 26. 

Os dados acompanham o crescimento de diagnósticos em todo o Brasil, já que relatório do Ministério da Saúde 
do último dia 17 indica uma alta de 33,6% em um mês. 

Pacientes que estão com sintomas de tosse, coriza, febre, dores no corpo, na garganta, na cabeça e outros sin-
tomas característicos, tanto da gripe como da Covid-19, podem se beneficiar de uma consulta online, por meio da 
Telemedicina. “Para que os pacientes se sintam mais seguros e evitem circular e transmitir o vírus, a saúde digi-
tal conta com profissionais especializados que podem fazer um diagnóstico rápido e assertivo”, destaca Gabriel 
Garcez, diretor médico de Conexa. 

O diagnóstico de uma síndrome gripal pode facilmente ser feito por Telemedicina, guiando toda a conduta 
médica. Na consulta online, o paciente pode receber prescrição de remédios, solicitação de exames e até os ates-
tados para o necessário isolamento durante o período de contágio da doença. "Durante a consulta, o médico busca 
pelos sinais de alerta, como falta de ar e dor no peito e avalia se há a necessidade de indicação para uma avaliação 
presencial. A taxa desse tipo de encaminhamento é de cerca de 5%.” 
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SAÚDE/ESTÉTICA

Especialista explica o que você 
precisa saber antes de fazer uma 
cirurgia plástica
Brasil faz 13% de todas as plásticas do mundo. Especialista 
explica os cuidados necessários antes da cirurgia

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

As cirurgias plásticas têm se tornado cada vez mais populares e acessíveis no Brasil. Levan-
tamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês) aponta 
que, em 2019, foram feitos quase 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos no país, o que re-

presenta 13,1% do total realizado em todo o mundo.
Entre os procedimentos mais procurados estão a Lipoaspiração (15,5%), aumento de Mama (14,1%) 

e Abdominoplastia (10,4%). Nas redes sociais, famosos têm compartilhado o pré e pós-operatório o que, 
muitas vezes, faz parecer que se trata de algo simples, mas é preciso ter cuidado antes de realizar qual-
quer procedimento.

Beatriz Guedes é advogada 
especialista em Direito 
Médico e Odontológico

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

A advogada especialista em Direito Médico Beatriz Gue-
des afirma que é fundamental pesquisar sobre o profissional 
para identificar se ele está apto para realizar aquele tipo de 
procedimento. “Deve ser considerada a especialização do 
médico, verificar se ele é membro da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP), se consta processo judicial em 
face dele nos sites dos Tribunais de Justiça e quais os moti-
vos”, orienta Beatriz.

A advogada, que atuou durante toda a sua carreira em clí-
nicas de cirurgia plástica e fundou uma ONG para oferecer 
procedimentos subsidiados a vítimas de discriminação esté-
tica, conta que algumas pessoas só tomam conhecimento do 
profissional depois da cirurgia, quando algo não saiu como 
o esperado.

A estrutura do Hospital onde a cirurgia será feita também 
deve ser considerada. “O Hospital deve ter salas em bom 
estado de conservação e equipamentos adequados para aten-
dimento durante e após a cirurgia, além de drenagens pré e 
pós-operatórios. É preciso que tenha todos os recursos ne-
cessários para socorrer o paciente em caso de uma eventua-
lidade”, explica a advogada.
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Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas em todo o mundo

(FOTO: FREEPIK)

Consulta

Não é só estética

Acompanhamento psicológico

Cinco cuidados antes de fazer uma cirurgia plástica

Após escolher o profissional é o momento de agendar a consulta, Beatriz ressalta que nessa etapa é importante 
que o paciente informe tudo que sabe sobre sua saúde ao cirurgião. “Além de deixar claras as suas expectativas, o 
paciente deve passar todo seu histórico de saúde, como doenças crônicas, alergias, se já realizou outras cirurgias, 
se faz uso de medicamentos. Precisa, também, seguir as orientações e realizar os exames necessários solicitados 
pelo médico”, afirma.

Além disso, afirma Beatriz, a pessoa deve se informar, com o médico sobre os detalhes do procedimento pelo 
qual pretende passar. “É a etapa de tirar todas as dúvidas. Se vai colocar um implante mamário, pesquise o labo-
ratório que oferece o produto, procure saber detalhes sobre o pós-operatório e só faça a cirurgia se a sua saúde 
estiver em dia”, completa a especialista.

Beatriz afirma que as cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos têm o poder de transformar vidas. 
“A cirurgia apresenta muitos pontos positivos na vida das pessoas, principalmente naquelas que sofrem alguma 
discriminação. Não é só sobre estética, é saúde mental, é encerrar aquele problema que provoca insegurança e 
devolver o bem-estar e a autoestima da pessoa”.

A especialista alerta que a decisão de fazer uma cirurgia plástica deve ser pautada na racionalidade. “O paciente 
deve ser orientado que nem tudo se resolve cirurgia plástica, em alguns casos é essencial buscar ajuda psicológica 
para entender qual é a necessidade, se aquilo realmente faz sentido, se existe algo que precisa ser corrigido para 
não se arrepender depois”, completa.

- Pesquise o profissional, consulte a SBCP e só faça se ele for especialista;
- Pesquise tudo sobre o procedimento que deseja fazer;
- Conheça as instalações do hospital onde a cirurgia será feita; 
- Informe todo o seu histórico de saúde, faça todos os exames e siga as orientações médicas; 
- Procure orientação de um psicólogo para entender a sua necessidade.



 www.jornaldosudoeste.com

06 Brumado, de 26 e 27 de maio de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digitalsaúde

SAÚDE PÚBLICA

Vitória da Conquista: Projeto ‘Saúde em Todo 
Lugar’ realiza mais de 750 atendimentos 
no Distrito de Cercadinho e se firma como 
marca do Governo Sheila Lemos

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

A comitiva da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista percorreu cerca de 80 
quilômetros (50 pela BR-116 e mais 30 por estradas vicinais) nesta quinta-feira (26), para 
levar à comunidade do Distrito de Cercadinho a décima edição do “Programa Saúde em Todo 

Lugar”. E a avaliação ao final do evento foi de que, mais uma vez, as metas foram alcançadas, com 
quase 750 atendimentos realizados. Com mais uma edição, o programa da Secretaria Municipal de 
Saúde alcança cerca de cinco mil atendimentos e se firma como uma marca do Governo Para Pessoas.

FOTOS: SECOM/PMVC)

Os atendimentos foram feitos em dois espaços – a Escola Municipal Rui Barbosa e a Unidade de 
Saúde da Família – e chegaram a 754 somando todas as modalidades oferecidas: Exame Preventivo, 
Aferição de Pressão Arterial e Glicemia Capilar, Exame de Hemoglobina Glicada, distribuição de me-
dicamentos, vacinação de rotina e contra Covid-19, testes rápidos de detecção de HIV/Sífilis, Ava-
liação Antropométrica, atualização do Cartão SUS, acompanhamento do Auxílio Brasil e atividades 
educativas, além do Odontomóvel com vários serviços, a entrega de kits odontológicos e orientações 
de higiene oral.

“A gente percebe que, a cada edição, o Projeto tem um número maior de pessoas. Isso significa que 
a nossa população quer saúde, e a gente vem fazer saúde para a nossa população. Nossa demanda re-
primida está sendo atendida durante essas ações”, informou a secretária municipal de Saúde, Ramona 
Cerqueira.
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A secretária Ramona Cerqueira explica à prefeita Sheila 
Lemos sobre a logística do programa. 

Saúde e benefícios

Projeto interessante

O jovem casal Jayane e Kaio Vargens (20 e 21 anos, res-
pectivamente) levou o pequeno Theo, de nove meses, para 
fazer a pesagem e a verificação da altura – uma exigência se-
mestral para que se mantenha atualizado o cadastro da famí-
lia no programa federal Auxílio Brasil. Além de saber que o 
garoto já está pesando 8,9 kg e medindo 64 centímetros, eles 
ainda o levaram para uma consulta com o Pediatra, já que, 
nos últimos dias, vinha apresentando alguns sintomas de gri-
pe. “Vamos passar pelo Pediatra para ver o que ele fala”, 
disse Jayane.

Segundo ela, isso seria bem mais difícil, se tivesse de ir 
até a sede do município. “Pela distância, seria um pouco 
complicado. Então, ter esse atendimento aqui é muito bom”, 
afirmou a estudante, que está num curso on-line de Técnicas 
voltadas para a Saúde.

Já a aposentada Lindaura França de Almeida, de 59 anos, 
aproveitou para tomar a terceira dose da vacina contra a Co-
vid-19 e aferir a Pressão Arterial. Várias conhecidas dela 
também se beneficiaram, fazendo exames como Mamogra-
fia, Preventivo e verificação dos níveis de Glicose – tudo isso 
sem ter de enfrentar a estrada. “Achamos tudo isso muito 
bom. É um desenvolvimento para o nosso Distrito. Se nós 
fôssemos pagar por todos esses exames, seria muito dinhei-
ro”, avaliou.

As vantagens de um projeto como o “Saúde em Todo Lu-
gar” também foram observadas pela Técnica de Enfermagem 
Cristiane Ferraz. Há 22 anos ela trabalha na região de Cerca-
dinho, ao lado de um Médico, uma Enfermeira, um Dentista, 
dez Agentes Comunitários de Saúde e outra Técnica como 
ela. A equipe é responsável por atender dez comunidades ru-
rais, incluindo o Distrito. “É um projeto interessante, porque 
são especialidades que não chegam para nós, no Posto de 
Saúde. Assim, as pessoas vêm, e podemos identificar, por 
exemplo, casos de Diabetes e de outras doenças”, observou 
Cristiane.
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Prefeitura cria concurso para 
seleção de Rei e Rainha do Milho, do 
São João de Caculé

ASCOM/PMC
http://governodecacule.ba.gov.br/

A Prefeitura Municipal de Caculé, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, traz 
uma grande novidade para a edição 2022, do São João de Caculé. Para esta edição teremos a 
alegria e o prestígio de coroar o Rei e Rainha do Milho do São João de Caculé 2022.

A escolha dos finalistas será realizada pela Comissão Organizadora do São João, e o público de nossa 
cidade e municípios vizinhos, votarão através do Instagram da Prefeitura de Caculé, elegendo entre os 
finalistas o Rei e Rainha do Milho do São João de Caculé 2022.

Os participantes do concurso são alunos da Rede de Ensino do município. Cada Escola, obedecendo 
os critérios estabelecidos pela Comissão, fará a indicação de um casal que serão avaliados e seleciona-
dos para a grande final. 

O casal eleito pela votação do público levará alguns prêmios pré-estabelecidos e também prêmios 
surpresas. 
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Imagem da última edição da Fligê, em 2019

5ª edição da Feira Literária de Mucugê pautará 
“Literatura e Ancestralidades” em programação 
presencial

PATRICK MORAES – ASCOM/FLIGÊ
ascom.flige@gmail.com

De 10 a 14 de agosto, a Feira Literária de Mucugê 
(Fligê) retoma seus encontros e atividades pre-
senciais em sua 5ª edição. Com o tema “Literatu-

ra e Ancestralidades”, o evento trará, em sua programação, 
mesas literárias, oficinas, espetáculos, circuitos e desfiles 
literários, leituras guiadas, performances artísticas, insta-
lações e expografias, intervenções artísticas, sessões de 
autógrafos, projetos pedagógicos, cinema e muitas outras 
vivências.

Sempre ambientada na cidade de Mucugê (BA), muni-
cípio da Chapada Diamantina, a Fligê envolve crianças, 
jovens, adultos e idosos, que buscam sentir e respirar a 
literatura em conotações que extravasam realidades. Nesta 
edição, toda a programação será construída a partir das 
extrações conceituais de Ancestralidades, presentes nas li-
teraturas indígenas, negras, tradições culturais, oralidades 
etc. Tudo isso encontrará espaço no diálogo com outras 
expressões artísticas, como o teatro, o cinema, a música.

O tema – Reunindo narrativas dos anos de 2020 a 2022, a 5ª edição da Fligê traz para a cena da Literatura a importância de se 
falar, pensar e sentir as Ancestralidades. Por meio de uma série de atividades, será realçada a matriz de ancestralidade presente na 
obra de escritores e escritoras brasileiras. Pensar nessas Ancestralidades é lembrar daquilo que permanece vivo e que se transmuta em 
oralidades e verbo visualidades para que a memória sobreviva às tentativas de sua destruição.

Com o desejo do encontro, a Fligê seguirá todos os protocolos vigentes de biossegurança contra a Covid-19 durante a realização das 
atividades desta 5ª edição. O evento conta com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio de emendas parlamentares vinculadas, 
da Prefeitura Municipal de Mucugê, além da parceria com instituições de educação estadual e federal e de coletivos e grupos culturais.

Sobre a Fligê – Realizada desde 2016, o evento tem a Literatura como mote, mas sempre em comunicação direta com as sin-
gularidades de outras expressões artísticas e culturais. A iniciativa busca potencializar a formação de leitores de todas as idades, em 
uma rica experiência pelo mundo do conhecimento, construída nas mais diversas narrativas. Na última edição do evento, realizada em 
2019, a Fligê trouxe como tema “Sê livre... és gigante”, com programação em homenagem ao poeta baiano Castro Alves.

Mais informações e todas as novidades sobre a 5ª edição da Feira Literária de Mucugê estão disponíveis no Instagram da Fligê: @
FligeMucuge.
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DIGNIDADE MENSTRUAL

Estudantes da zona rural de Presidente 
Jânio Quadros são beneficiadas com o 
Programa Dignidade Menstrual

ASCOM – SECRETÁRIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO DA BAHIA
http://escolas.educacao.ba.gov.br/

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Colégio Estadual do Campo Eraldo 
Tinoco, em Presidente Jânio Qua-
dros, realizou, esta semana, uma série 

de atividades voltadas ao Programa Dignidade 
Menstrual, que tem por finalidade a distribui-
ção de absorventes higiênicos e a promoção de 
ações pedagógicas de conscientização sobre o 
tema. A iniciativa do Governo do Estado ofe-
rece, mensalmente, um pacote de absorventes 
descartáveis por estudante, por meio de um in-
vestimento total de R$ 5,6 milhões. Na Bahia, 
serão beneficiadas mais de 226 mil pessoas na 
faixa etária de 11 a 45 anos, regularmente ma-
triculadas na rede estadual e que se encontram 
em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Hellen Christina Silva, 17, 3º ano do Ensino 
Médio, mora na Fazenda Lagoa da Pedra, zona 
rural do município. Para a estudante, que mora 
com mais três pessoas, o Programa auxilia a sua família, que, agora, pode dedicar o recurso destinado à compra do item para 
outros produtos da cesta básica. “As coisas no mercado estão muito caras, com a entrega dos absorventes, além de garantir que 
a gente não fique sem o absorvente, podemos comprar outras coisas para casa”.

A vice-diretora da Unidade Escolar, Ana Duarte, comentou que o Programa beneficia no Colégio 138 estudantes e vem com 
benefícios além da distribuição dos absorventes. “Divulgamos o tema com folders e debates em sala, nas aulas de Biologia. 
A ação trouxe uma proposta inovadora e surpreendente. Além de proporcionar o bem-estar para as meninas durante o período 
menstrual, sensibiliza quanto ao acolhimento, equidade de gênero e desmistificação de tabus alusivos à temática”.

De acordo com Talita Leitão, Técnica da Coordenação de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia, o objetivo principal do Programa é combater a precariedade menstrual, além de dar mais visibilidade para o tema, 
desconstruir tabus e tornar a Escola um espaço ainda mais acolhedor. “Todas as pessoas que menstruam têm direito à Dignidade 
Menstrual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequada. A menstruação é um processo natural e não 
pode ser um impedimento de socialização, como por exemplo deixar de ir para a escola ou de interagir com atividades cotidia-
nas, o que pode prejudicar o seu desempenho escolar e mental”.

Ações pedagógicas – Diversos materiais didáticos também estão disponíveis no Portal da Educação [http://escolas.
educacao.ba.gov.br/saudenaescola/dignidademenstrual], dentre os quais a Cartilha Educativa sobre Saúde Menstrual, que 
explica o que é a menstruação e quais as mudanças que provocam no organismo, bem como contribui para desmistificar 
tabus relacionados ao tema. Também fazem parte das ações da Secretaria de Educação do Estado da Bahia os processos 
formativos para estudantes, professores e gestores, visando ajudar na promoção da cultura, do cuidado, da empatia e do 
respeito.
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DIREITO DO CONSUMIDOR

O que fazer em caso de erro médico?
Advogada e especialista em Direito do Consumidor, Beatriz Tavares 

Martins relata como agir ao perceber que um procedimento teve resul-
tado adverso; consequências podem ser fatais

CAROLINA LARA – ASCOM (CAROLINA LARA COMUNICAÇÃO)
carolina@carolinalara.com.br

Muitas pessoas, após algum procedimento médico, são surpreendidas por algo que não saiu exatamente 
como o planejado durante os estágios iniciais, o que em alguns casos pode caracterizar um erro do 
profissional de medicina.

De acordo com Beatriz Tavares Martins, advogada e especialista em Direito do Consumidor que atua pelo 
escritório Duarte Moral Advogados, o erro médico é um ato ilícito, que pode ser identificado pela imprudência, 
negligência ou imperícia por parte do profissional. “Assim que o paciente perceber que houve erro médico e que 
a conduta do profissional da saúde se enquadra em algum desses três requisitos, deverá reunir as provas neces-
sárias para comprovar a ocorrência daquele erro e, na sequência, procurar por um advogado que lhe auxiliará a 
conseguir uma indenização pelo dano sofrido”, revela.

Dados levantados pela OMS apontam que, a cada minuto, cinco pessoas morrem ao redor do mundo por algum 
erro médico. No Brasil, o número de vítimas fica em torno de seis pessoas a cada hora.

Beatriz Tavares Martins, advogada e especialista em 
Direito do Consumidor. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Se o erro em questão causar a morte do paciente, o fato será 
levado em consideração pelos tribunais ao aplicar uma ordem 
de indenização para o hospital e para o profissional que execu-
tou o procedimento. “Não existe um limite exato de valor para 
indenização em caso de falecimento de um paciente por erro 
médico, embora os tribunais tenham alguns parâmetros pré-
-estabelecidos. Serão analisados diversos pontos para quan-
tificar o valor dessa indenização, que podem ir desde o sofri-
mento pelo qual o próprio paciente passou até o sofrimento 
que seus filhos e familiares passaram, o poder econômico da 
instituição de saúde, entre outros fatores”, relata a advogada.

A relação médico-paciente se encontra sob a égide do Códi-
go de Defesa do Consumidor. Portanto, tanto o hospital quan-
to a clínica poderão ser responsabilizados em conjunto com o 
profissional médico que tenha causado danos ao paciente.

De acordo com a especialista em Direito Civil, procedi-
mentos estéticos que não saíram como o planejado, geralmen-
te, contam com resoluções mais brandas. “Nesse caso, o en-
tendimento majoritário dos Tribunais é de que nas cirurgias 
plásticas ou harmonizações faciais, por exemplo, existe um 
dever de fim. Ou seja, o médico deve minimamente atingir a 
expectativa do paciente, já que ninguém se submeteria a uma 
cirurgia para obter um resultado pior do aquele que se tinha 
antes”, pontua.

Beatriz reforça a importância de contar com os documentos 
necessários ao dar entrada em um processo judicial. “Tenha 
em mãos o prontuário médico do paciente, receitas, protoco-
los do estabelecimento hospitalar ou clínico, comprovantes de 
medicamentos, laudos médicos e testemunhas que presencia-
ram os fatos. Além disso, o primeiro passo deve ser a busca 
por um advogado, que vai auxiliar indicando quais movimen-
tos devem ser seguidos nesse momento”, finaliza.
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Em Brumado, o 
governador Rui Costa 
(PT), entregou obras e 
anunciou importantes 
investimentos.

Governador entrega obras e autoriza 
investimentos em Brumado

KAROL GOMES
jornalismo@jornaldosudoeste.com

O governador Rui Costa dos Santos (PT), acompanhado dos secretários de Estado de Relações Institucionais da 
Bahia, Luiz Carlos Caetano, cumpriu na manhã da quarta-feira (25), agenda de trabalho em Brumado. Na oportu-
nidade, além de entregar obras de Infraestrutura Hídrica Rural, Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia 
e Inovação e Esporte, anunciou e autorizou novos investimentos em Infraestrutura Urbana e Esporte no município.

INFRAESTRUTURA HÍDRICA
Rui Costa fez a entrega oficial do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água das localidades rurais de Sa-

mambaia e Pé do Morro, que vai beneficiar com água potável uma população estimada em mais de seis mil pessoas 
da região. As intervenções, que foram executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica e de Sanea-
mento da Bahia, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), exigiram investimentos da ordem 
de R$ 5,2 milhões.

Durante a visita, o governador assinou a Ordem de Serviço para a Secretaria de Estado de Infraestrutura Hídrica 
e de Saneamento da Bahia, construir o Sistema Integrado de Abastecimento de Água das localidades de Cristalân-
dia, Tapera, Morrinhos, Barreiro Branco, Umburanas, Roça de Baixo, Várzea do Mocó e Várzea da Areia. As obras 
serão executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Conder), autarquia vinculada à 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Bahia. Serão interligadas à rede de abastecimento 555 liga-
ções domiciliares. O investimento é de R$ 13 milhões e a previsão é de que as obras estejam concluídas em janeiro 
do próximo ano.

O governador também autorizou a realização das obras de extensão da rede de abastecimento de água das Comu-
nidades de Lagoa de São João e Ubiraçaba.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Com objetivo de potencializar o empreendedorismo em Brumado e microrregião, o governador Rui 
Costa inaugurou o  ‘Espaço Colaborar’, ambiente de coworking que poderá ser compartilhado por 
empreendedores, profissionais liberais e freelances, além de estudantes.  
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O governador do Estado entregou em Brumado o ‘Espaço Colaborar’ – coworking ou trabalho compartilhado, 
que é um espaço físico que pode ser compartilhado por várias empresas, profissionais liberais e freelancers, que 
dividem as despesas gerais (água, energia elétrica, aluguel) e compartilham várias áreas em comum (refeitório, 
auditório, recepção) e equipamentos de informática. O ‘Espaço Colaborar’ de Brumado, 13ª Unidade entregue no 
Estado, foi implantado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Brumado.

Presente na visita do governador a Brumado, o Superintendente de Inovação da Secretaria de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Agnaldo Freire, destacou que o ‘Espaço Colaborar’ também atenderá os estudantes de 
Brumado e microrregião. “Esse é um Espaço de Colaboração, de co-criação, que a gente espera que todos os atores 
do município de Brumado e região possam utilizar pra desenvolver ideias, trazer novos projetos, fazer reuniões. 
Trazendo também jovens para que desenvolvam projetos usando esse Espaço como um Centro que dinamize rea-
lizações”, pontuou Freire.

EDUCAÇÃO E ESPORTE

Em Brumado, o 
governador visitou o 
canteiro de obras do 
Colégio Estadual de 

Tempo Integral. 
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Em Brumado, o governador visitou o canteiro de obras do Colégio Estadual de Tempo Integral que está sendo 
construído na sede municipal. A nova estrutura educacional do Estado no município terá 24 salas de aula, Ginásio 
Poliesportivo coberto, Campo de Futebol Society com pista de Atletismo, Piscina Semiolímpica, além de Biblio-
teca, Laboratórios e Áreas de Convivência. Nas obras, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação 
da Bahia, que estão sendo executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Bahia, estão sendo investidos R$ 23,5 milhões e 
deverá estar concluída no próximo mês de agosto.

Rui Costa anunciou que o Governo do Estado vai executar um projeto de requalificação da estrutura física do 
prédio do atual Colégio Estadual de Brumado. O projeto, que o governador chamou de “repaginação”, vai permitir 
que a Unidade Escolar possa oferecer melhores condições para novas propostas educacionais, culturais e artísticas, 
além de esportivas com a construção de uma Arena de Futebol Society.

ESPORTE

SAÚDE

Na área do Esporte, o governador Rui Costa fez a entrega do novo Campo de Futebol do Bairro São Félix. O 
equipamento, que foi requalificado pelo Governo do Estado, através da Superintendência dos Desportos do Estado 
da Bahia (Sudesb), órgão da estrutura da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, 
passou a contar em sua estrutura com alambrado e grama natural.

Ainda na área do Esporte, Rui Costa assinou Ordem de Serviço para construção de uma Areninha de Futebol 
Society, com grama sintética. Na obra, que será executada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, serão investi-
dos R$ 842 mil.

Finalmente, na área da Saúde Pública, o governador autorizou a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia a forma-
lizar a cessão de uso de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde de Brumado.
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ARTIGO

Mulheres, por 
todo mundo, 
assumiram 
os cabelos 
brancos e 
criaram uma 
nova imagem 

POR KAROL STAHR

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.

KAROL STAHR - PERSONAL 
STYLIST E CONSULTORA DE 

IMAGEM. 
 YouTube: http://www.youtube.

com/EstiloSemRegras
 Site: http://www.estilosemregras.

com
 Instagram: http://www.instagram.

com/karolstahr
 Tiktok: https://vm.tiktok.com/

ZMLqV4E9t/

CABELO GRISALHO É MODERNO 
OU ENVELHECE?

Quando a mulher começa a ver os fios brancos nos cabelos, podem surgir preocupa-
ções acerca da imagem pessoal, e por isso busca alternativas de não parecer mais 
velha, de ficar com um visual antiquado ou de simplesmente não se ver com uma 

nova coloração de cabelo.

Dessa forma, muitas mulheres buscam o recurso das tintas de cabelo ou das luzes. Porém, 
desde a pandemia, parece que estar com cabelos grisalhos deixou de ser uma imagem de 
maturidade, simplesmente, e passou a ser uma imagem de autenticidade.

Mulheres, por todo mundo, assumiram os cabelos brancos e criaram uma nova imagem 
- forte, livre, decidida e autêntica - sem medo de julgamentos. Mas, quando falamos de 
cabelos grisalhos, precisamos pensar sobre coloração pessoal.

Isso mesmo. Nossa cor de cabelo, quando não harmoniza com nossa coloração de pele e 
de olhos, pode nos deixar com o semblante cansado ou mesmo envelhecido. Então, se seu 
projeto é deixar as madeixas grisalhas, atenção sobre sua coloração. Algumas dicas que 
funcionam bem quando os cabelos estão em tons de grisalho é inserir peças com maior 
intensidade, ou seja, cores mais vibrantes e vivas.

Além disso, a combinação de preto e branco costuma deixar o visual grisalho super mo-
derno. Outra forma de combinar cores que valoriza e deixa o visual moderno e atual é mis-
turar preto, branco e uma cor vibrante, como amarelo, vermelho, pink ou verde bandeira.

Da mesma forma, armações de óculos funcionam muito bem no preto, branco ou em cor vi-
brante ou escura: vermelho, vinho, azul royal, azul marinho. A maquiagem de olhos deline-
ados são um truque que muitas mulheres de referência utilizam, como Costanza Pascolato, 
que sabe muito bem harmonizar os grisalhos de forma atual, elegante e muito moderna, 
com seus olhos delineados e seus óculos super estilosos (inclusive, ela acaba de lançar 
uma marca de óculos para mulheres de atitude, elegante e super atualizada).

O importante, quando o assunto é o cabelo grisalho, é criar contraste e acrescentar no 
visual elementos muito atuais e sofisticados. Dessa forma, cai por terra a velha relação de 
cabelos grisalhos com imagem antiquada.
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FIB 2022 tem vendas históricas 
e anuncia últimos ingressos de 
Camarote 

LUCIANA OLIVEIRA – ASCOM (AGÊNCIA VOCEVE)
assessoria1@voceve.com.br

Festival acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ingressos 
de Camarote para o sábado estão quase esgotados

A venda de ingressos para o Festival de Inverno 
Bahia (FIB) 2022 está acima da média das últi-
mas edições. De acordo com a organização do 

evento, os ingressos de Camarote para a segunda noite, 
27 de agosto, estão quase esgotados. Se esse dia já dis-
para como o queridinho do público, a sexta e o domingo 
também estão no páreo, porque a expectativa do FIB é 
que em agosto os ingressos estarão esgotados. “Estamos 
impressionados com as vendas este ano, que estão supe-
rando todas as expectativas. Nesse ritmo, podemos che-
gar em agosto com um evento 100% esgotado. Será um 
super sold out, numa demonstração de que o público não 
vê a hora do retorno do nosso Festival”, afirma a gerente 
de marketing e eventos da Rede Bahia, Gabriela Gaspari.

Quem ainda não garantiu o ingresso pode aproveitar as 

novidades. O FIB abriu mais dois novos pontos de vendas 
em Salvador: as Lojas South no Salvador Shopping e no 
Paralela. Já a Maxtour Viagens e Turismo, agência parcei-
ra do evento, vende ingressos e um pacote que garante as 
entradas e a hospedagem.  

O #FIB22 acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no 
Parque Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. 
O Palco Principal do evento contará com apresentações 
de Ivete, Dilsinho, o feat. Elba Ramalho e Fagner, Vitor 
Fernandes, Os Paralamas do Sucesso, Maria Bethânia, 
Harmonia do Samba, Alok, João Gomes, Zé Neto & Cris-
tiano, Iza e Trio da Huanna.  

A produção do Festival de Inverno Bahia é assinada 
pela Bahia Eventos (antiga iContent), empresa de entrete-
nimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.
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SERVIÇO  

Festival de Inverno Bahia 2022  

Data: 26, 27 e 28 de agosto  
Local: Parque Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista  
Atrações do Palco Principal: Ivete, Dilsinho, o feat. Elba Ramalho e Fagner, Vitor Fernandes, Os Para-

lamas do Sucesso, Maria Bethânia, Harmonia do Samba, Alok, João Gomes, Zé Neto & Cristiano, Iza e Trio 
da Huanna.  

Vendas on-line: www.sympla.com.br
Vendas em Vitória da Conquista: loja Taco, Av. Olívia Flores, 686, Loja 1; Central de Ingressos Shopping 

Conquista Sul, Av. Juracy Magalhães, 3340; Central de Ingressos Galeria Panvicon, Av. Lauro de Freitas, 142, 
Centro; Banca Central, Praça Barão Rio Branco, s/n, Centro.  

Vendas em Salvador: Lojas South, nos shoppings da Bahia, Salvador e Paralela.
Agência parceira: Maxtour Viagens e Turismo
Meia-entrada: além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a Lei Nº 

12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. 
Mais informações, acesse https://bileto.sympla.com.br/meia-entrada/bahia.html
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Técnicos do Governo Municipal fazem visita a 
produtores de abacaxi, em Barra do Choça

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
de Barra do Choça visitaram no último dia 25 propriedades rurais do município onde são produ-
zidos abacaxis, cujos proprietários participaram do Curso de Capacitação ‘Cultivo do Abacaxi’, 

promovido pela Pasta, realizado no último mês de março.
A equipe do Governo Municipal foi liderada pelos Técnicos Agrícolas Reginaldo de Novais Silva e 

Vinícius Pira.
Os produtores visitados e que participaram da capacitação também foram beneficiados, na conclusão 

do treinamento, com duas mil mudas de abacaxi.
Segundo Reginaldo de Novais Silva, além da capacitação e assistência técnica, a Secretaria Municipal 

de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico tem acompanhado o desenvolvimento 
da cultura, com objetivo de contribuir para melhorar e aumentar a produção. Durante a visita os técnicos 
orientaram os produtores em relação a aplicação de pesticidas e fertilizantes, limpeza da planta, preven-
ção de pragas, dentre outros, a fim de avaliar se a plantação está evoluindo de forma adequada.

A capacitação e acompanhamento técnico dos produtores familiares faz parte da proposta do Governo 
Oberdam Rocha, visando a diversificação da produção agrícola no município e viabilizando investimen-
tos para implantação de agroindústrias para processamento da produção, gerando empregos e renda. 
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Prefeito Oberdan Rocha participa 
da 1° Reunião de Inicialização 
de Inspeção Geográfica do 
Planalto de Vitória da Conquista

ASCOM/PMBC
ascom@barradochoca.ba.gov.br

(FOTO: ASCOM/PMBC)

O prefeito Oberdan 
Rocha e represen-
tantes da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Econômico participaram, na 
manhã da quinta-feira (26), da 
1° Reunião de Inicialização de 
Inspeção Geográfica do Planalto 
de Vitória da Conquista, evento 
realizado pela Associação dos 
Cafeicultores do Planalto de Vi-
tória da Conquista (Ascap), em 

Barra do Choça.
O momento contou com re-

presentantes de diversos municí-
pios, Associações e, expressiva-
mente, produtores e produtoras 
de Barra do Choça e do Planalto 
da Conquista que cultivam e in-
vestem na produção de Café na 
região.

O prefeito Oberdan Rocha 
destacou que essa iniciativa vem 
sendo trabalhada desde mui-
to tempo, e agora o objetivo da 

Gestão é fazer com que o café de 
Barra do Choça, que já é desta-
que na região, ganhe mais visi-
bilidade em todo o Brasil. “Isso 
beneficiará todos os envolvidos, 
por isso que precisamos nos unir 
a essas Instituições para crescer-
mos juntos.” disse o prefeito.

O vice-prefeito Naelton Frei-
tas, em sua fala, destacou a im-
portância de eventos como esse, 
pois a partir disso, é possível 
instruir e melhorar a qualidade e 

produtividade da cafeicultura da 
região, visto que o café tem ge-
rado diversas vagas de emprego, 
exemplo disso é a auto demanda 
de Barra do Choça.

A Inspeção Geográfica (IG) é 
um Selo que reconhece em uma 
área de produção, nesse caso, o 
café do Planalto da Conquista, 
sua qualidade e protagonismo 
na produção e importância para 
a localidade e região. Assim, o 
Selo trará, junto a seriedade e 
credibilidade da oferta do ali-
mento para a população de ou-
tras cidades do Brasil, suas ca-
racterísticas naturais da região 
de origem.

A programação visa informar 
os produtores sobre o andamento 
do IG, os avanços que já foram 
feitos e os últimos obstáculos a 
serem supridos para sua efetiva-
ção. Para isso, participaram do 
momento especialistas, agentes 
políticos e trabalhadores da área 
da cafeicultura que investem, 
incentivam e se dedicam para a 
implementação do selo.

Dentre os participantes pre-
sentes, estavam representantes 
da Cooperativa Mista dos Pe-
quenos Cafeicultores de Barra 
do Choça e Região Limitada 
(Cooperbac); do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; da Associação de Cré-
dito e Assistência Rural (Acar); 
da  Superintendência Baiana de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Bahiater); dos Bancos do 
Brasil e Bradesco; do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micros 
e Pequenas Empresas na Bahia 
(Sebrae/BA); da Comunida-
de Terapêutica Fazenda Vida e 
Esperança (Cotefave), além de 
secretários e representantes de 
municípios e Associações como 
Barra do Choça, Planalto, En-
cruzilhada, Vitória Conquista e 
Poções.
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STF: Repercussão Geral 
reduz acervo de recursos 
de 118 mil para 11 mil
Adoção do mecanismo reduziu acervo de todo 
o Judiciário brasileiro

Agência Brasil
ttps://agenciabrasil.ebc.com.br

A adoção do mecanismo da repercussão 
geral pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) resultou no menor acervo de 

recursos em tramitação desde ao menos 1996. 
Criado em 2004, na reforma do Poder Judici-
ário, o mecanismo permite ao Supremo eleger 
casos concretos de grande relevância política, 
econômica e social para que a decisão sobre 
cada um resulte em tese a ser aplicada de ime-

diato a todos os outros processos sobre o mes-
mo assunto.

 
Dados apresentados pelo presidente da Cor-

te, ministro Luiz Fux, na abertura do seminário 
Repercussão Geral 15 anos: origens e perspec-
tivas, na quarta-feira (25), na sede do Supre-
mo, em Brasília, mostram que, desde a regu-
lamentação do instituto da repercussão geral, 
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em 2007, o número de procedimentos em grau 
de recurso em tramitação no Supremo caiu de 
118,7 mil para os atuais 11,4 mil processos.

 
A aplicação automática das teses de reper-

cussão geral reduziu drasticamente o acer-
vo de recursos não só no Supremo, como em 
todo o Judiciário brasileiro, ressaltou Fux. “A 
repercussão geral não é um instituto apenas 
do Supremo, mas decerto uma sistemática da 
qual participam todos os 91 tribunais do país, 
que, com muita eficiência e compromisso, têm 
difundido e aplicado as teses de repercussão 
geral”, frisou o ministro.

 
Como as teses são sempre resultado de um 

caso concreto, Fux ressaltou que é por meio 
delas que o Supremo presta um melhor ser-
viço às demandas cotidianas do cidadão. “É 
por meio da repercussão geral que a causa do 
cidadão comum chega à mais alta Corte do 
país, muitas vezes tendo surgido num juizado 
de pequenas causas numa comarca de interior 
e atravessado todas as instâncias do Poder Ju-
diciário”, disse.

 
O seminário segue nesta sexta (27) com di-

versos painéis sobre a sistemática da reper-
cussão geral. A programação completa pode 
ser conferida aqui. O encerramento está mar-
cado para as 15h, com participação do minis-
tro Alexandre de Moraes.
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