
BRUMADO Ano XXIIII - 28 Páginas  -  Edição Digital Concluída às 17:55Quinta e sexta-feira, 02 e 03 de junho  de 2022

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Covid-19: Guanambi volta a exigir 
o uso de máscaras e controle de 
público em eventos

24
Anos

Pág. 08

São João de Caculé 2022 
é iniciado com Desfile da 
Terceira Idade
Págs. 18 e 19 Pág. 21

Págs. 24 e 26

Sistema de Abastecimento 
de Água é entregue em 
comunidades rurais de Caetité

Conselho Municipal de Segurança Pública promove 
encontro com órgãos de comunicação social da cidade 

para tratar de combate a Fake News em Brumado



02 Brumado, de 02 e 03 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

As regras do bem 

viver devem ser 

seguidas à risca 

para que não se

padeça dos 

horrores da 

rejeição, do 

ostracismo ou do 

escárnio.

POR JORGE MIKLOS

*JORGE MIKLOS É SOCIÓLOGO, PSICÓLOGO E 
PSICANALISTA NA ABORDAGEM ANALÍTICA INTEGRATIVA. 

É MESTRE EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E DOUTOR EM 
COMUNICAÇÃO PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO. TRABALHA NA INTERFACE 
ENTRE PSICANÁLISE, RELIGIÃO E CULTURA. SUAS 

REFLEXÕES ABORDAM O VÍNCULO SOCIAL, O 
MITO, A LITERATURA, O CINEMA, A CIBERCULTURA, 

OS CONFLITOS, A POLÍTICA E AS QUESTÕES 
CONTEMPORÂNEAS COMO GÊNERO, MASCULINIDADES, 

RELIGIÃO, VIDA DIGITAL E DIVERSIDADE. ATUA COMO 
PROFESSOR E PESQUISADOR NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA 
DA UNIVERSIDADE PAULISTA.

FELICIDADE TÓXICA
“Não há possibilidade alguma de ele (programa da felicidade) ser executado; 
todas as normas do universo são-lhe contrárias. Ficamos inclinados a dizer 

que a intenção de que o homem seja ‘feliz’ não se acha incluída nos planos da 
Criação.” (Sigmund Freud em O mal-estar na civilização).

“A psicologia convencional nasceu para tentar entender o que torna alguém 
neurótico, deprimido, ansioso, de mal com o mundo. Depois de anos nessa 
toada, achei melhor procurar compreender o que faz alguém feliz.” (Matin 

Seligman em A Felicidade Autêntica)
 
Contrariando o diagnóstico do pai da psicanálise, para quem “a felicidade não 
se acha incluída nos planos da criação”, Martin Seligman, um dos principais 
divulgadores da Psicologia Positiva, aposta na construção de pessoas “cronica-
mente felizes”, nos dizeres do professor João Freire Filho.
 
Na contramão da filosofia romântica, para quem a felicidade era um estado tran-
sitório e ilusório, o novo espírito do capitalismo emocional - “uma cultura em 
que práticas e discursos emocionais e econômicos se configuram mutuamente” 
(Illouz apud Freire Filho, 2012: 57) - difunde pelo marketing que a felicidade 
é um ‘bem subjetivo’, um ‘capital psicológico’ passível de ser acumulado e in-
vestido bem como “um combustível importante para quem pretende crescer na 
carreira”. (Ibidem).
 
Freire Filho aponta que: no contexto do capitalismo contemporâneo que moneti-
za afetos convertendo-os “em aspectos essenciais do comportamento econômico 
e em que a vida emocional segue a lógica do intercâmbio e das relações econô-
micas” (Ibidem), “a sensação de felicidade permite que a pessoa produza mais e 
ocupe uma posição mais alta” (Ibidem). Ou seja, a felicidade é uma commodity 
imaterial (Gorz), um recurso estratégico para otimização da saúde, da sociabi-
lidade e da produtividade.
 
A felicidade seria, portanto, o combustível indispensável para a adaptabilidade 
do indivíduo na “sociedade do cansaço”, definida pelo filósofo Byung-Chul Han 
como uma sociedade que estabelece modos de vida que se expressam por um ex-
cesso ou tirania da alta performance e da positividade, produzindo sujeitos que 
devem buscar sempre superar-se com relação aos seus ganhos. Com isso, são 
engendradas subjetividades e sociabilidades agenciadas pela multitarefa e cons-
tante (auto)produção. Nessa lógica, para as pessoas alcançarem alto rendimento 
no trabalho, elas precisariam buscar ferramentas para elevar o seu coeficiente 
de felicidade.
 
Com esse fim, surgem e crescem as novas ciências instrumentais como a Psico-
logia Positiva, a Neurociência e seus apêndices fast foods como os coachings, 
autoajudas e toda sorte de espiritualidades gerenciais.
 
Para Freire Filho, vivemos “na era da felicidade, sua reprodutibilidade cien-
tífica” em que diversos saberes técnicos oferecem a possibilidade de construir 
pessoas “cronicamente felizes”, isto é, as novas ciências da felicidade nos ensi-
nam que usufruir de um aumento sustentável de nosso bem-estar subjetivo é um 
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projeto individual totalmente factível”.
 
Freire Filho assevera que: “vivemos na era do prodigioso otimismo: múltiplas 
fontes acadêmicas e midiáticas irradiam a convicção de que a ciência é capaz de 
indicar-nos, passo a passo, como robustecer os mananciais biológicos e psicoló-
gicos de uma existência “cronicamente feliz”. (Ibidem, p. 54).
 
As ciências da felicidade ofertam a promessa do controle, da metrificação da 
vida cotidiana. Oferecem a ilusão da segurança frente a um mundo cada vez mais 
inseguro. Ensinam controles sobre quase tudo: quantidade de passos, calorias, 
respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial, peso, alimentação, horas de 
sono, sexo, ovulação, entre outras inúmeras atividades. Constroem gadgets que 
monitoram nossas vidas. Com eles, estabelecemos metas e controlamos resulta-
dos. Tudo em nome do melhor de você em você mesmo.
 
Dessa forma, essas técnicas oferecem às pessoas o gerenciamento da vida em 
busca da alta performance: autoconfiança, ambição, entusiasmo, criatividade, 
espírito empreendedor. Pessoas dotadas desse capital psicológico positivo esta-
riam mais perto de uma alta performance feliz. São ferramentas em benefício da 
produtividade e da alta performance. Tudo em proveito da indústria da saúde e 
do sucesso, do ótimo desempenho e da felicidade.
 
Independentemente de faixa etária, gênero, classe socioeconômica, situação fa-
miliar ou afetiva, (in)definição profissional etc., as regras do bem viver -- leia-se 
do viver feliz -- devem ser seguidas à risca para que não se padeça dos horrores 
da rejeição, do ostracismo ou do escárnio.
 
O contato social prescreve que para se atingir a felicidade almejada universal-
mente, “pecados imperdoáveis” como excesso de peso, sinais de envelhecimen-
to, fadiga, fraqueza, hesitações, inseguranças e incertezas, o tédio, os diversos 
tipos de padecimento e, sobretudo, a dor de existir que nos fazem humanos, quiçá 
demasiadamente humanos, devem ser evitados a todo custo. É como se a própria 
condição humana estivesse sendo colocada em xeque nessa era da felicidade 
compulsiva e compulsória.
 
Como anuncia Freire Filho, “a exortação ao acúmulo incessante de felicidade 
pode converter-se em fonte de tremendas inquietudes e frustrações”. (Ibidem, p. 
58). Ao que parece, a compulsão pela felicidade (bem como pela alta performan-
ce) produz sofrimento em série para aqueles que não enxergam que a expectati-
va, as metas de felicidade são irrealizáveis.
 
Pessoas que não respondem ao imperativo da felicidade, são repelidas ou pa-
tologizadas por simplesmente não responderem ou se distanciarem das normas 
de positividade. Reparem que hoje não podemos manifestar nossa inquietude ou 
nosso incômodo, somos diagnosticados com transtorno de ansiedade. Não pode-
mos variar de humor - somos bipolares. Não ficamos mais tristes ou desiludidos 
- precisamos tratar a nossa depressão. A felicidade crônica impulsiona a medi-
calização da vida. “Ser feliz é alvo ideal do fracassado” escreveu o psiquiatra 
suíço Carl Gustav Jung. A obsessão pela felicidade produz muita infelicidade.
 
Entre o pessimismo paralisante de Freud e o otimismo alienante de Seligman, 
fico com Vinícius de Moraes que propõe a força criativa da tristeza:
 

“É melhor ser alegre que ser triste/ Alegria é a melhor coisa que existe/ É 
assim como a luz no coração/ Mas pra fazer um samba com beleza.

É preciso um bocado de tristeza/É preciso um bocado de tristeza
Senão, não se faz um samba não!”
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Esclerose Múltipla: 
conscientização é o 
primeiro passo 
No Brasil, a taxa de prevalência é próxima a 15 
casos por 100.000 habitante

GABRIELA ROSSI – ASCOM (EDELMAN)
gabriela.rossi@edelman.com

A esclerose 
múltipla é uma 
doença neurológica 
inflamatória crônica 
que acomete cerca 
de 35 mil pessoas no 
Brasil
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Uma doença que atinge entre 2 milhões 
e 2,5 milhões de pessoas no mundo, 
causando dor, fadiga, perda cogniti-

va e limitações físicas https://mail.google.com/
mail/u/4/ - m_-3405677389063169454__edn3 e 
cujos primeiros sintomas podem passar desper-
cebidos deve ser amplamente falada e conhecida 
pela sociedade. Por isso, é importante se falar de 
Esclerose Múltipla e trazer esse debate para todas 
as esferas da sociedade. A comunidade global de 
pessoas afetadas pela doença promove ações de 
conscientização o ano todo com intuito de trazer 
uma mensagem positiva para pacientes, amigos 
e familiares, estimulando-os a partilhar histórias, 
sensibilizar o público e conscientizar os demais 
sobre este impactante problema neurológico.

A EM é uma doença autoimune crônica do sis-
tema nervoso central (SNC) que danifica as célu-
las do cérebro e da medula espinhal3. Os sintomas 
incluem fadiga extrema, depressão, fraqueza mus-
cular, dor nas articulações e disfunção intestinal e 
da bexiga. A condição, na maioria dos casos, pro-
voca surtos que ao longo dos anos levam a piora da 
incapacidade, com impacto significativo na quali-
dade de vida dos pacientes desde o aparecimento 
dos primeiros sintomas https://mail.google.com/
mail/u/4/ - m_-3405677389063169454__edn6.

Diante dessa situação, é preciso aumentar a 
conscientização, a informação e a vigilância para 
garantir o diagnóstico precoce e o tratamento mul-
tidisciplinar. “A conscientização global sobre Es-
clerose Múltipla é de suma importância para mobi-
lizarmos a sociedade, a classe médica e sobretudo 
os gestores de saúde, públicos ou privados, sobre 
a importância de diagnosticar em tempo oportuno, 

dispor de tratamentos inovadores e modificadores 
da doença e reabilitar as pessoas com EM que, na 
maioria das vezes são jovens, na fase produtiva 
da vida. E o envolvimento de pacientes, familia-
res, cuidadores e das associações de pacientes em 
Consultas Públicas, valida a atuação da sociedade 
na construção do cenário mais adequado, nos faz 
participarmos ativamente da construção de me-
lhores políticas públicas em saúde para garantia 
de acesso integral aos serviços.”, afirma Sumaya 
Caldas Afif, Gerente de Relações Governamentais 
e Advocacy da Associação Brasileira de Esclerose 
Múltipla (ABEM). 

A Esclerose Múltipla é uma doença que vai 
incapacitando o indivíduo. “Estudos de história 
natural mostram que cerca de 80% das pessoas 
com EM enfrentam dificuldade para deambu-
lar, e estima-se que 15 anos após o diagnósti-
co, 40% necessitem de auxílio para caminhar e 
25% necessitem de cadeira de rodas. Além das 
limitações físicas, os efeitos da EM têm impac-
to significativo na saúde mental dos pacientes, 
com maior prevalência de comorbidades como 
depressão, ansiedade, disfunção cognitiva e se-
xual”, afirma Dr. Gutemberg Augusto Cruz dos 
Santos, Professor da Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e do Instituto IDOMED. “Trata-
mento precoce e impactante são fundamentais. 
Cada paciente precisa de um tratamento indivi-
dual, então com mais opções disponíveis, pode-
remos proporcionar terapias direcionadas que 
possam reduzir os surtos, assim minimizando 
o acúmulo da incapacidade, possibilitando uma 
melhor qualidade de vida a eles”, completa Dr. 
Gutemberg.  

Com intuito de subsidiar o processo de tomada de decisão sobre a incorporação de mais trata-
mentos para Esclerose Múltipla, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agência regu-
ladora do mercado de planos privados de saúde, abriu, em 1° de junho, a consulta pública n° 97 
para ouvir a opinião da sociedade civil sobre a inclusão de terapia para o tratamento de pacientes 
com Esclerose Múltipla. A participação de especialistas, pacientes e da população em geral até 
o dia 20/06/2022 contribuirá para a decisão do órgão. Se quiser participar e acompanhar, confira 
mais informações no site da ANS [https://www.gov.br/ans/pt-br/].

Consulta Pública
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Junho Laranja: Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica mobiliza campanha em apoio 
ao Dia Nacional de Luta Contra a Queimadura

GIULLIA MARCIANEZI REGGIOLLI – ASCOM
giullia.reggiolli@fsb.com.br

Na data, comemorada em 6 de junho, a SBCP iluminará o Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro e o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, entre outros monumentos, para 
alertar, conscientizar e proteger a população contra acidente com queimaduras.

No dia 6 de junho, pare um minuto e olhe para im-
portantes monumentos do país. Perceberá que o 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Associação 

Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Associação 
Médica de Brasília, em Brasília, o Palácio dos Bandeiras 
e o Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, entre outros mo-
numentos ao redor do Brasil, estarão iluminados na cor la-
ranja, em homenagem ao Junho Laranja, mês de prevenção 
aos acidentes com queimadura. A iniciativa da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica em iluminar esses monu-
mentos tem como objetivo reforçar a importância do Dia 
Nacional de Luta contra Queimadura, instituído por lei em 
2009, além de propagar orientações para prevenir e redu-
zir os acidentes com queimaduras. “Mediante ao elevado 
número de acidentes envolvendo queimaduras, que ocor-
re principalmente no ambiente domésticos e com crianças, 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica considerou de 
máxima importância apoiar o Junho Laranja e divulgar in-
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formações de prevenção contra esses acidentes, que muitas 
vezes poderiam ser evitados com atitudes simples”, afirma 
Lydia Masako Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira 

de Cirurgia Plástica, médica cirurgião plástica e professora 
titular da disciplina de Cirurgia Plástica pela Universidade 
Federal de São Paulo.

No Brasil, estima-se que por ano cerca de um milhão de pessoas são vítimas de acidentes com queimaduras. De acor-
do com os dados do Ministério da Saúde, 77% dos casos acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos. Na 
última década, mais de 3 mil crianças, de 0 a 14 anos, morreram em decorrência de acidentes com queimadura e quase 
221 mil foram hospitalizadas.

As sequelas, quando tratadas inadequadamente, podem limitar e comprometer seriamente a qualidade de vida da 
vítima. Nos casos de queimaduras mais extensas e profundas, os primeiros socorros e a condução do tratamento são 
essenciais para garantir a saúde do acidentado. “O paciente que sofreu uma queimadura mais profunda só abandona o 
risco de morte quando passa por cirurgia plástica que repara as lesões e evita infecções severas que podem resultar em 
problemas de saúde ainda mais comprometedores”, alerta Alfredo Gragnani Filho, médico cirurgião-plástico especiali-
zado em acidentes com queimaduras.

Importante ressaltar que em várias unidades de atendimento, o principal agente causador das queimaduras é o líquido 
inflamável, em especial o álcool líquido, responsável por até 45% das causas de queimadura. A informação é especial-
mente importante uma vez que a liberação da venda de álcool líquido foi excepcionalmente autorizada no Brasil, devido 
à covid-19, aumentando os riscos de acidente. Diante do fato, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica reforça seu 
apoio ao Junho Laranja e reitera a importância propagar informações corretas sobre a prevenção e a condução do trata-
mento. A seguir, mais informações sobre como prevenir, o que fazer em caso de queimaduras e um espectro da dimensão 
do problema.

• 40,7% dos casos ocorreram com homens
• 67,7% dos acidentes ocorrem no ambiente doméstico
• 52% das queimadoras acontecem em decorrência do uso de substâncias quentes
• 92% dos acidentes domésticos envolvem crianças e adolescentes de 0 a 15 anos *

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma entidade sem fins lucrativos que representa 6.800 cirurgiões plás-
ticos brasileiros e é composta por uma diretoria nacional e por 21 Regionais distribuídas por 20 capitais brasileiras. Há 
73 anos por meio do foco no viés científico, promove e aprimora o estudo da cirurgia plástica no Brasil. Para saber mais, 
acesse o site.

FONTES: * REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA 2020: 23: E200005. SUPLEMENTO 1
               ** CORPO DE BOMBEIROS 
               *** SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Mais de um milhão de vítimas

Tratamentos e agravantes

Álcool líquido - Uma ameaça

Números das incidências no Brasil

Sobre a SBCP
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Covid-19: Guanambi volta a exigir o uso de 
máscaras e controle de público em eventos
Município registrou aumento expressivo de casos confirmados 
de Covid-19 no final do mês de maio e retomou a exigência da 
proteção facial em locais fechados.

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Com o expressivo aumento no número de casos positivos de 
Covid-19 em todo país, embora as autoridades de Saúde Pú-
blica do Ministério da Saúde e dos Governos Estaduais, con-

siderando a proximidade das eleições gerais, assim como aconteceu em 
2020, venham relativizando a gravidade da situação, vários municípios 
brasileiros estão voltando atrás e publicando Decretos, exigindo o uso 
de máscaras em locais fechados e o controle de acesso de pessoas a 
eventos públicos e privados.

Em Guanambi, onde a Secretaria Municipal de Saúde identificou 
um expressivo aumento no número de casos positivos para a doença, 
tendo sido registrado, na última semana de maio, 20 ocorrências, o pre-
feito Nilo Augusto de Moraes Coelho (UB), seguindo recomendação 
da titular da pasta da Saúde, Nancy Ferraz da Silveira, editou o Decreto 
Municipal nº 902/2022, publicado em edição extra do Diário Oficial do 
Município, na noite do dia 30 de maio, tornando obrigatório o uso de 
máscaras faciais de proteção em ambientes fechados e em eventos pú-
blicos e privados, entre os quais se incluem: Transporte público; Unida-

des de Saúde; repartições públicas; Creches e Escolas e Universidades 
públicas e privadas; shows musicais ou eventos esportivos e religiosos.  

O uso da proteção facial em locais abertos segue facultativo.
O descumprimento das normas previstas no Decreto 902/2022 en-

sejarão a adoção de medidas da Polícia Administrativa e aplicação de 
sanções previstas na legislação vigente, entre as quais advertência; sus-
pensão temporária, interdição de estabelecimento ou mesmo cassação 
de Alvará de Funcionamento, independentemente de acionamento de 
força policial.

O Decreto também restabelece a obrigatoriedade da apresentação 
de Carteira de Vacinação e observância aos protocolos sanitários para 
acesso e utilização dos serviços de transporte coletivo de passageiros, 
público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, 
alternativo e de vans; o acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais 
se situem Órgãos, Entidades e Unidades Administrativas; a visitação 
social às Unidades de Saúde, às Unidades Prisionais e às Unidades Po-
liciais. 
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Banho quente aquece a alma e o 
corpo, mas é inimigo da pele
Aumento da oleosidade e desidratação pedem 
ainda mais cuidado

MARCELLA LEAL – ASCOM (MAXIMA ASSESSORIA)
marcella@maximasp.com.br

Os termômetros baixaram e já podemos sentir o in-
verno chegar. Com isso, a procura por se aquecer 
se tornou prioridade máxima, principalmente na 

hora do banho. Apesar de muito relaxante, a água quente 
pode comprometer e muito a hidratação natural. “Ela é fun-
damental para manter a pele saudável, equilíbrio da flora, do 
Ph e da oleosidade, além disso a hidratação natural da pele 
evita o ressecamento e o envelhecimento precoce”, explica 
a Esteticista e Dermaticista Patrícia Elias, que comanda a 
Clínica de Estética Patrícia Elias, em São Paulo.

Segundo a especialista, quanto mais quente o banho, mais 
estamos propensos a prejudicar a barreira cutânea, causando 
a desidratação. “Nossa pele produz uma oleosidade natural 
que a mantém hidratada e quanto mais tempo no chuveiro 

quente, haverá mais alterações no equilíbrio cutâneo, fazen-
do nosso organismo entender que é preciso produzir mais 
oleosidade, dilatando ainda mais nossos óstios (poros)”, en-
fatiza.

A indicação não é tomar banho frio, mas chegar a uma 
temperatura morna e agradável. “Quem tem predisposição a 
dermatites e acne, por exemplo, deve manter a temperatura 
mais fria possível”, complementa.

Além de prejudicar a pele, o banho quente também pre-
judica o couro cabeludo, sendo um inimigo para quem luta 
contra a caspa. “A água quente não prejudica apenas o couro 
cabeludo, mas também os fios por estimular demais as glân-
dulas sebáceas, produzindo mais oleosidade, prejudicando 
também quem sofre de queda de cabelo”.
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Patrícia Elias é Bacharel em Estética e Cosmetologia e Pós-
graduada em Dermaticista, Especialista em tratamento de 
Hipercromias, Flacidez Cutânea, Saúde da Pele. 

Para manter o equilíbrio cutâneo dos pés à cabeça a 
especialista indica algumas rotinas que devem ser inse-
ridas principalmente durante os dias mais frios:

“E lembre-se, aumente o consumo de água. A água é essencial para manter a umidade da pele em equi-
líbrio”, finaliza.

1. Escolha sabonetes hidratantes. Muitos sabonetes 
tradicionais possuem PH alcalino, que altera a camada 
protetora da pele, causando ainda mais ressecamento. 
Na dúvida, use sabonete de glicerina ou escolha sabo-
netes líquidos.

2. Não use sabonete no corpo inteiro várias vezes 
ao dia, use somente nas regiões íntimas.

3. Evite o uso diário de buchas durante o banho
4. Hidrate o corpo e o rosto após o banho. Opte por 

produtos vegetais, que são compatíveis com a pele. 
5. Use hidratantes com vitaminas e minerais para 

ajudar a prevenir o envelhecimento precoce.
6. Óleos corporais são ótimos aliados para quem 

possui a pele muito ressecada, podendo ser utilizado 
geralmente dentro e fora do banho, na pele úmida ou 
molhada. Nesse caso é preciso ficar atento aos que ne-
cessitam de enxágue. 

7. Ao sair do banho não esfregue a toalha no corpo, 
isso é prejudicial. Utilize toalhas de algodão bem ma-
cias e encoste com cuidado na hora da secagem.

(FOTO: REPRODUÇÃO/TV GAZETA)
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Especialista dá dicas de 
cuidados com a pele no inverno

HÉLDER AZEVEDO – ASCOM 
(BIZ COMUNICAÇÃO
helder@bizcomunicacao.com.br

(FOTOS: SHUTTERSTOCK)

As baixas temperaturas regis-
tradas pelos termômetros 
espalhados pelo país pro-

metem um inverno mais rigoroso este 
ano e já é possível perceber a adoção 
de cuidados e mudanças de comporta-
mento nas pessoas para se protegerem 
do frio e do ressecamento da pele. 

Com a mudança do tempo, a umida-
de do ar cai e, aliado a essa condição 
climática, as pessoas acabam optando 
por banhos mais quentes e demorados 
além de reduzir bastante a ingestão de 
água nesse período. Esses fatores asso-
ciados ocasionam o ressecamento da 
pele e podem desenvolver diversos ti-
pos de dermatites.

Para Maria Hartmann, especialista 
em Estética e Diretora da Clínica Hartmann, é importante aderir a uma rotina com cuidados que impactam diretamente na Saúde 
da Pele. “A água quente pode danificar a pele, retirando a oleosidade natural que o corpo produz e que é responsável por manter 
a umidade do órgão. Ao perder a oleosidade, a pele se torna mais facilmente ressecada”. 

A propensão ao ressecamento da pele no inverno implica também a necessidade de hidratar e manter outros cuidados com 
a pele com mais frequência do que em outras épocas do ano. A limpeza de pele, seja na face, mãos ou demais partes do corpo 
proporciona uma limpeza profunda. A especialista explica que esse procedimento consegue extrair miliuns e cravos.

Maria Hartmann ressalta que técnicas, como o Hidrolifiting, proporcionam frescor e hidrata a pele, equilibrando o seu PH, e 
é altamente recomendável para quem sofre com pele desidratada e envelhecida. Além de hidratantes corporais, que devem ser 
utilizados sempre após o banho, há opções de tratamentos eficazes, como o peeling do Mar Morto. O procedimento, que possui 
esse nome devido à extração de ativos desse mar em Israel, não contém nenhum ácido em sua formulação e garante uma pele 
mais clara, fechando poros e removendo manchas superficiais além de controlar a oleosidade. 

A necessidade de se hidratar e ficar alerta para alergias e irritações na pele devem ser constantes. A especialista explica que 
é comum neste período o surgimento de alergias devido à pele estar mais sensível e recomenda procurar um especialista com o 
aparecimento de qualquer sintoma que persista, como irritação, vermelhidão ou descamação.
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Cérebro: estudo relaciona o 
Tálamo com o QI

VICTOR SILVA – ASCOM (MF PRESS GLOBAL)
mf@pressmf.global

Estudando a relação do tálamo com a memória, o 
PhD, Neurocientista, Biólogo e Prof. Dr. Fabia-
no de Abreu Agrela - Chefe do Departamento 

de Ciências e Tecnologia da Logos University Interna-
tional, Unilogos, nos Estados Unidos -, desenvolveu um 
novo estudo entretanto publicado pela revista cientifica 
multidisciplinar Cognitionis [https://cognitioniss.org/
wp-content/uploads/2022/06/TALAMO-E-UM-LO-
CAL-COMUM-DE-LEITURA-ARITMETICA-E-QI-
-ANALISE-DE-PROPRIEDADES-FUNCIONAIS-
-INTRINSECAS.pdf], onde explana a importância do 
tálamo na memória e como esse está relacionado com 

o QI.
Como explica o Neurocientista, “As questões de QI 

são sempre controversas de abordar pela sua natureza 
crítica e algo subjetiva, contudo, não deixam de ser um 
ponto relevante. Neste estudo propusemos analisar a re-
lação entre o tálamo (como ponto de centralidade cere-
bral) e as funções ligadas à inteligência e ao QI. Como 
indicamos no título do artigo será uma análise de pro-
priedades funcionais intrínsecas”.

O Tálamo está presente em funções muito diversas 
que podem moldar e ditar o sucesso ou a falta dele em 
muitas questões da vida de um individuo.

Neurocientista, Biólogo e Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela - Chefe do 
Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, 
Unilogos, nos Estados Unidos. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Como explica Abreu, existe uma “Inci-
dência do tálamo nos processos psicofun-
cionais superiores: atenção, emoção, lingua-
gem, memória atenção, emoção, linguagem, 
memória e função executiva e função exe-
cutiva. O tálamo é importante na linguagem 
e cognição, regulando as funções do córtex 
associativo”.

Durante o estudo, que contou com a parti-
cipação da estudante de medicina Maria Clea 
Marinho Lima, que assentou em revisão de 
metodologias, literatura e estudos de neuroi-
magem, o neurocientista tentou compreender 
como funciona este triangulo em que cada 
lado corresponde a uma variável do estudo: 
tálamo, QI e memória.

“O principal objetivo do estudo foi explo-
rar como as ressonâncias magnéticas em es-
tado de repouso (rs-fMRI) correlacionam-se 
tanto com as medidas de realização como de 
QI em adultos jovens cuja realização e pon-
tuação variou ao longo de uma série contínua desde o desempenho convencional até ao desempenho superior.”, ex-
plicou Abreu. “Foi constatado que o ReHo (local de conectividade funcional) no tálamo, particularmente no pulvinar 
esquerdo implícito na atenção seletiva é um local comum de convergência para variação cognitiva e correlação neural 
para leitura, aritmética e medidas de QI.”, ressaltou.

Este estudo veio provar que podemos então constatar que os componentes atencionais são críticos para habilidades 
de realização e QI e o tálamo é um local comum para as três medidas, proporcionando uma nova perspectiva dos me-
canismos cerebrais subjacentes a um tipo de comorbidade entre as dificuldades aritméticas e a leitura, o que poderia 
co-ocorrer com a fraqueza nas habilidades intelectuais em geral.
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Com alta nos custos do transporte 
coletivo, Prefeitura de Vitória da 
Conquista desembolsa R$ 2,5 milhões 
para manter passagens mais baratas

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

Desde a entrega, há um ano, da Estação Herzem Gus-
mão, uma das mais modernas da Bahia, a Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista não para de in-

vestir em melhorias no transporte coletivo urbano, como au-
mento da frota, GPS [tecnologia para monitorar a frota que 
circula pelas ruas da cidade] e faixas preferenciais, visando 
oferecer à população um meio de condução seguro, ágil. E isso 
a um preço que os passageiros podem pagar, com a promoção 
temporária que baixou a passagem de R$ 3,80 para R$ 2,00 no 
Cartão Bem Simples ou Vale Transporte e R$ 2,50 para paga-
mento em dinheiro.

A manutenção desse desconto, pensado para aliviar as fi-
nanças das famílias em um momento de crise econômica e que 
representa a passagem mais barata da Bahia, só é possível por-
que a Prefeitura desembolsa, em média R$ 2,5 milhões por 
mês. Ou seja: o funcionamento do transporte coletivo urbano 
só é possível graças ao investimento direto feito pela Prefeitu-
ra, equivalente a 50% do custo total.

E até que ocorra a licitação, que se encontra em fase de mo-

delagem e aguardando a tramitação do Projeto de Lei enca-
minhado à Câmara Municipal, com mudanças que garantam 
mais segurança jurídica ao Sistema de Transporte Público, a 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista continuará a ga-
rantir o transporte público, um serviço de natureza essencial 
para a população. Por isso, opera o Sistema, diretamente, por 
meio de ônibus alugados, até a realização de nova licitação que 
seja vantajosa para as contas do município e para o bolso do 
cidadão.

Hoje, na situação em que está, com os custos altos e ain-
da uma quantidade de passageiros além do ideal, consideran-
do, ainda, a atual conjuntura econômica do país, a licitação só 
atrairia empresas interessadas se a tarifa ficasse em torno R$ 
6,50, sem subsídio público. Um valor estratosférico que o Go-
verno Municipal não admite. Por isso, a busca incansável por 
meios que garantam o equilíbrio econômico-financeiro dos fu-
turos contratos de concessão e um valor de passagem que possa 
ser pago pelos usuários e administrado sem impactos maiores 
nas finanças da Prefeitura.
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Para manter o transporte coletivo urbano funcionando, com 147 ônibus e 47 linhas, a Prefeitura alugou os ser-
viços das empresas Viação Rosa a Atlântico Transportes, por 180 dias (seis meses), podendo os contratos serem 
revogados no caso de homologação da licitação. Os contratos somados chegam a aproximadamente R$ 58 milhões 
no período.

Em razão da guerra na Ucrânia, da política de preços da Petrobrás e do aumento na inflação, o diesel, fonte ener-
gética do transporte público urbano, sofreu absurdo aumento de 32,6%, desde janeiro deste ano. Pela primeira vez 
na história brasileira, o diesel assumiu o topo da pirâmide da cadeia de custos do transporte público, representando 
cerca de 35,77%, ultrapassando os gastos com pessoal, elemento que mais pesava no preço da passagem.

Os demais insumos, como pneus, também aumentaram, bem como a necessidade de garantir às empresas mar-
gem para negociação salarial dos rodoviários, nos termos do Artigo 624 da Consolidação da Leis do Trabalho 
(CLT), o que obrigou a uma atualização dos valores dos contratos com as empresas Viação Rosa e Atlântico.

Sem a atualização dos valores dos contratos, as empresas não teriam condição de continuar prestando o serviço, 
inviabilizando a operação de suas atividades, bem como forçando a Prefeitura a reduzir o número de ônibus, com 
prejuízos à população.

Necessidade de reajuste dos contratos
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Secretaria de Cultura da Bahia retoma 
Plataforma Qualicultura  com curso 
inédito voltado para gestores municipais 
As inscrições para seleção da primeira turma do 
curso foram abertas no dia 1º de junho 

ASCOM/SECULTBA
ascom@cultura.ba.gov.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(SecultBA) retoma o Programa Estadu-
al de Formação Cultural e a Plataforma 

Qualicultura, lançando curso inédito de Formação 
em Gestão Pública da Cultura, voltado para gesto-
res municipais, servidores e Conselheiros de Cul-
tura. O objetivo é subsidiar gestores e servidores 
municipais na execução das políticas públicas de 

Cultura e fortalecer os Sistemas Municipais de Cul-
tura. As inscrições para o processo seletivo de for-
mação da primeira turma estão abertas até 15 de 
junho, neste link: 

http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteu-
do/conteudo.php?conteudo=379.  

O Programa Estadual de Formação Cultural, 
criado pela Lei Orgânica da Cultura nº 12.354, de 
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2011, vem sendo retomado desde o ano passado, 
com a reativação de um grupo de trabalho formado 
pelas Secretarias Estaduais de Cultura e de Educa-
ção, Universidades Públicas e Sistema S. A partir 
dessas parcerias interinstitucionais, a Plataforma 
Qualicultura, que foi a primeira ação pública do 
Programa, é relançada com o objetivo de promover 
formação e qualificação do campo cultural do Esta-
do. A novidade agora é que a Plataforma terá o for-
mato de cursos livres online, buscando desconcen-
trar as atividades formativas no campo da Cultura. 

O primeiro curso livre ofertado pela Plataforma 
Qualicultura, de Formação em Gestão Pública da 
Cultura, abrirá 160 vagas, sendo 114 para gesto-
res e servidores municipais de Cultura, público-al-
vo prioritário do curso, e outras 46 vagas residuais 
para servidores estaduais de Cultura e conselheiros 
estaduais e municipais de Cultura. A seleção pre-
vê ainda reserva de vagas para candidatos pretos, 
mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, 
e candidatos de comunidades tradicionais (indíge-
nas, ciganos e quilombolas).

Sobre o curso - As aulas do curso livre de Formação em Gestão Pública da Cultura serão online, 
ministradas via Plataforma Zoom, e o material didático e avaliações serão disponibilizadas na própria 
Plataforma. Além das aulas, os participantes contarão, ainda, com a tutoria de técnicos da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia lotados nos Territórios de Identidade. Com carga horária total de 75 horas, o 
curso está previsto para acontecer entre os meses de agosto e novembro. 

O Curso é divido em três módulos, sendo cada um deles composto por três disciplinas. O primeiro 
módulo é Fundamentos das Políticas Culturais, que irá introduzir conceitos básicos e investigar o que é 
Cultura, Política Cultural e Gestão Cultural; o segundo módulo, Políticas Públicas de Cultura, faz um pa-
norama da legislação cultural dentro do ornamento jurídico nacional e do Estado da Bahia, dentre outros 
temas; e o terceiro e último módulo sobre Gestão Cultural apresenta os instrumentos básicos de gestão, 
os processos organizacionais e de planejamento estratégico. 

Sobre as inscrições - Devem ser realizadas, de 1º a 15 de junho, exclusivamente pela internet, através 
do link: http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=379. Os candidatos 
devem preencher o formulário com atenção, disponibilizando todos os dados e declarações obrigató-
rias solicitadas, e indicar se pretendem concorrer às vagas reservadas. Além disso, os candidatos devem 
fazer o upload dos seguintes documentos, todos em arquivo PDF: Currículo Vitae; Carta de Interesse; 
Documento de Identidade; comprovante de residência; e comprovante da nomeação ou se vínculo como 
servidor de órgão municipal ou estadual da Cultura.  

O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção instituída por Portaria, para a qual 
caberá analisar a documentação apresentada, e analisar o currículo e a carta de intenções, atribuindo pon-
tuação às suas atividades conforme os critérios de pontuação descritos no Edital. 
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São João de Caculé 2022 
é iniciado com Desfile da 
Terceira Idade

ASCOM/PMC
ascom.cacule@gmail.com

Para garantir o mês todo de festa, a Prefeitura Mu-
nicipal de Caculé, através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, com apoio da estrutura ad-

ministrativa, está trabalhando para promover o melhor São 
João já visto na cidade. 

Dentro dessa proposta, no dia 1º, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social foi responsável pela abertura oficial 
dos festejos, promovendo um desfile com a participação de 
membros do Grupo da Terceira Idade, assistidos pela pasta. 
O Desfile foi marcado pela diversidade cultural, simpatia, 
cores e descontração, ao som de músicas tradicionais dos 
festejos juninos.

Desfile promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com a 
participação de membros 
do Grupo da Terceira Idade 
assistidos pela pasta, abriram 
os festejos juninos de 2022 
em Caculé. 

(FOTOS: JOSIVAN VIEIRA/ASCOM PMC).

Segundo a coordenação dos festejos, o desfile de abertura foi realizado pensando na integração e valorização 
da cultura nordestina. Além dos detalhes tradicionais trazidos nas vestimentas dos participantes e nas alegorias, 
chamou a atenção da organização, alegria dos participantes e um momento de forte emoção, que foi marcado pela 
bênção da Manta de São João e Levantamento do Mastro na Praça da Igreja Matriz.  
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Bênção da Manta pelo 
pároco da Igreja Matriz do 
Sagrado Coração de Jesus.

Estudantes David e Duda, 
Rei e Rainha do Milho do 
São João 2022, depois de 
coroados pelo prefeito 
Pedro (Pedrão) Dias da Silva 
e pelo vice-prefeito William 
Lima Gonçalves, desfilaram 
pelas ruas da cidade.

Além da participação dos idosos, a abertura também contou com o brilho e encanto dos quadrilheiros do municí-
pio e do casal de estudantes Deivid e Duda que foram eleitos Rei e Rainha do Milho do São João 2022. 

A culminância do desfile, que percorreu as principais ruas centrais da cidade, foi na Quadra de Esportes Antônio 
Fróes, onde foi realizada a solenidade de coroação do Rei e Rainha do Milho do São João 2022 e um show com o 
cantor caculeense Tiago Araújo.
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Departamento de Meio Ambiente e Conselho 
Municipal do Meio Ambiente de Barra do 
Choça promovem Dia de Plantio no Rio Choça 
com alunos do município

ASCOM/PMBC
https://www.barradochoca.ba.gov.br/

No mês em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, dia 5 
de junho, o Departamento de Meio 

Ambiente – órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico - e o Conselho 
Municipal Defesa do Meio Ambiente (Com-
dema), em parceria com a Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Embasa) – autarquia 
vinculada à Secretaria de Estado de Infra-
estrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia 
- realizaram, na quarta-feira (1º), a primeira 
ação de conscientização do mês pela prote-
ção dos recursos hídricos. 

O momento, que reuniu estudantes das Es-
colas Municipais Marlene Santana (Distrito 
de Barra Nova) e Francisco Amorim (Sede) 
e profissionais do Departamento de Jardina-
gem da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Econô-
mico, teve como intuito mobilizar os alunos 
em prol da conscientização ambiental por 
meio do plantio de espécies diversas.

Durante a manhã, os alunos das três turmas do 5º ano da Escola Municipal Marlene Santana, do Distrito de Barra Nova,  
estiveram nas margens do Rio Choça realizando o plantio da mata ciliar. O Diretor da Escola, Ivanilton Brito, ressaltou a im-
portância da parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, por meio do 
Departamento de Meio Ambiente, para despertar nas crianças a sensibilidade ambiental. 

“Estamos aqui para realizar esse belíssimo trabalho que é trazer os alunos para vivenciar na prática não somente o plantio, 
mas também a importância do resgate e da preservação do meio ambiente, sobretudo das nossas nascentes”, declarou o Diretor. 

Já a representante do Conselho Municipal de Educação e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Comdema, 
Edite Rosa, explicou um pouco da ação. “Essa é a primeira atividade da semana do Meio Ambiente em que estamos tratando 
com as Escolas e com nossos educandos o cuidado com nossas riquezas naturais. Neste caso, aprender sobre a importância da 
mata ciliar no trato dos rios é imprescindível”, pontuou Edite. 

A estudante Nauane Oliveira destacou sua alegria em fazer parte do momento. “Eu acho muito importante isso porque a gen-
te precisa da água para viver e sem ela a gente não vive. Então pessoal, preserve a água porque a água vai servir para o nosso 
futuro”, disse a estudante de nove anos.

Os alunos do 4º ano Da Escola Municipal Francisco Amorim colocaram a mão na massa e fizeram o plantio de diversas 
espécies arbóreas e frutíferas. O Coordenador de Jardinagem do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Silvano Monteiro, explicou aos alunos durante o plantio: “Essa 
muda é um Jacarandá Mimoso, suas flores são azuladas e muito bonitas”. “Azul? Azul é a cor mais bonita do mundo”, suspirou 
uma das estudantes. 

Já o pequeno Arthur, 8 anos, explicou o objetivo daquela aula diferente e deixou sua opinião sobre o Dia no Campo. “Es-
tamos fazendo plantação, precisamos cuidar do meio ambiente. Temos que plantar algumas coisas e deixar tudo bem bonito”, 
disse animado. 

A agenda de ações, palestras e mobilizações em prol do Meio Ambiente será realizada pelo Departamento de Meio Ambiente 
durante todo o mês de junho, envolvendo toda a comunidade escolar e sociedade civil.

(FOTO: ASCOM /PMBC
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Sistema de Abastecimento de 
Água é entregue em comunidades 
rurais de Caetité

ASCOM - SDR/CAR 
ascom@car.ba.gov.br

Com a entrega do Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água, 89 famílias das comunidades de Cinzeiro e 
Lagoa de Dentro, localizadas no município de Cae-

tité, passam a contar com o abastecimento regular de água de 
qualidade.  

A ação é do Governo do Estado, por meio do Projeto Bahia 
Produtiva, que investiu R$ 883,9 mil na construção do Sis-
tema, que conta com Sistema de Bombeio, 2.789 metros de 
Adutora, 8.744 metros de Rede de Distribuição, Tratamento de 
Água com Cloração, dois Reservatórios Elevados e as ligações 
domiciliares com hidrômetro e mureta. 

O morador da comunidade de Cinzeiro, Vagner Bonfim 
da Silva, comemora a chegada da água em sua comunidade. 
“Nossas vidas mudaram completamente. Antigamente, a água 
não chegava a todas as casas. Agora, todos têm água em suas 
torneiras, para cozinhar e para beber. Estou muito feliz”. 

A gestão do Sistema de Abastecimento de Água é realizada 
pela Central de Associações Comunitárias de Caetité, implan-
tada pelo Projeto Bahia Produtiva. A Central é responsável pela 
manutenção, operação, administração e controle da qualidade 
da água que chega para as famílias e também promove ações 
educativas sobre o uso racional da água, preservação dos ma-
nanciais e sobre a importância do associativismo, contribuin-
do, assim, para o desenvolvimento local. 

As obras foram executadas por meio da Companhia de En-
genharia Hídrica e de Saneamento do Estado da Bahia (Cerb), 
órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Sane-
amento da Bahia.   

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa públi-
ca vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia 
(SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial. 

(FOTO: ASCOM – SDR/CAR)
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Especialista explica 
Importância do 
Acesso ao Crédito aos 
Empreendedores 

LELIANE VIDOTTI – ASCOM (AGÊNCIA CONTATO COMUNICAÇÃO)
comunicacao4@contatomcg.com.br

Referência no assunto quando o tema é empreendedorismo, a gaúcha Luiza Casta-
nho, que iniciou sua carreira como feirante quando jovem, hoje é mentora em em-
preendedorismo e uma das maiores autoridades do país, especializada em Marke-

ting de Diferenciação e Posicionamento de Mercado. Líder também no mercado fitness de 
luxo, a executiva é criadora da maior comunidade de academias de alto padrão, reconhecida 
por colaborar na criação da mais premium academia boutique do país. É fundadora e CEO 
da UFire (SP), empresa de Educação para Líderes e Empreendedores.  

Com tanta expertise na bagagem, a especialista contribui com a emancipação profissional 
de empreendedores explicando como eles podem se posicionar estrategicamente no merca-
do, a importância de se organizar financeiramente, e informações sobre como incentivar a 
criação e expansão de negócios.
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Luiza Castanho, formada em Administração de Empresas e 
Pós-graduada em Gestão de Pessoas e Financeira, é Diretora 
da Academia Les Cinq Gym (SP), CEO da rede de academias 

CrossFit Black House e  fundadora e CEO da UFire (SP). 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Em seus quase 30 anos de carreira com 20 anos 
destinados a atuação em multinacionais como Car-
refour e Leroy Merlin, Luiza se tornou referência na 
arte de atrair clientes interessados em qualidade e re-
sultado que estejam dispostos a pagar mais por isso, 
fazendo com que o dono do negócio, saia, definiti-
vamente, daquela guerra de preços, muito comum 
entre empresas concorrentes. 

“Resumidamente, a ideia é ensinar como fazer 
com que o cliente valorize o produto oferecido, não 
abrindo mão dele, qualquer que seja o preço que pre-
cise pagar para usufruí-lo. No meu entender, esse é o 
sonho de todo empreendedor”, ressalta a executiva. 

A executiva já realizou trabalhos relacionados a 
mudança de posicionamento de mercado para mais 
de 500 marcas em 13 países . Desde 2012 atua no 
mercado fitness. Com seu olhar aguçado e pensa-
mento diferenciado, sua maior habilidade é poder 
olhar para dentro do seu negócio e ver pontos cegos 
na sua estratégia, ajustar o seu posicionamento e mo-
delo de negócios que podem mudar definitivamente 
seus resultados em tempo um recorde.
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Conselho Municipal de Segurança 
Pública promove encontro com órgãos 
de comunicação social da cidade para 
tratar de combate a Fake News

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

No dia 1º de junho é comemorado o Dia 
Nacional da Imprensa. A Instituição, 
que tem sofrido ataques sistemáticos 

nos últimos tempos é considerada um dos pi-
lares da democracia. Exercida com responsa-
bilidade e buscando sempre levar notícias, in-
formações úteis e intransigentemente pautadas 
pela verdade dos fatos à população, tem sido, 
também, imprescindível em tempos de “Fake 
News”, para combater a desinformação.

Nos últimos pouco mais de dois anos de 
pandemia, foi por meio de órgãos de informa-
ção comprometidos com o bom jornalismo, 
que as pessoas tiveram acesso às medidas pre-
conizadas pelos órgãos de Saúde para que pu-
dessem se proteger da Covid-19, que tiveram 
acesso a realidade experimentada e a pressão 
a que estão submetidos os Sistemas de Saúde, 
principalmente o público e as medidas adota-
das pelos Poderes Públicos para enfrentamen-
to da crise.

Foi através da imprensa que as autoridades 
foram pressionadas a buscar e disponibilizar 
os imunizantes disponíveis no mercado e a so-
ciedade esclarecida dos riscos do uso de me-
dicamentos sem eficácia comprovada e viu a 
chegada das vacinas e as pessoas souberam 
quando se imunizaria.

É através da imprensa também que a popu-
lação cobra ações e acompanha decisões im-
portantes dos poderes públicos, que impactam 
diretamente na vida de cada um e promove a 
efetiva fiscalização do uso de recursos públi-
cos. 

Em Brumado, em alusão à data, conscien-
te do importante papel que desempenha como 
eficiente ferramenta para repercutir os anseios 

da sociedade, sugerir alternativas, elevar o 
nível de percepção e monitoramento de fatos 
que comprometam a cidadania, e apoiar todas 
as iniciativas de combate à criminalidade e 
ao aumento da violência, o Conselho Munici-
pal de Segurança Comunitário (Conseg) reu-
niu representantes de órgãos de comunicação 
social da cidade (Jornal do Sudoeste e Blogs 
Achei Sudoeste, Brumado Acontece, Destaque 
Bahia, 97 News, Rádio Cidade Web) com ob-
jetivo de formatar uma parceira para combate 
às “Fake News” - notícias falsas divulgadas, 
que viralizam nas redes sociais,  como se fos-
sem informações reais, com o objetivo de le-
gitimar um ponto de vista ou prejudicar uma 
pessoa ou grupo – e conscientizar a sociedade 
para a importância da parceria com os órgãos 
de Segurança Pública do Estado (34ª Compa-
nhia Independente de Polícia Militar e Polícia 
Civil) e do município (Guarda Civil Munici-
pal), no sentido de desenvolver, criar e propor 
estratégias e ações integradas para garantir a 
tranquilidade de todos.

No encontro, o presidente do Conselho Mu-
nicipal de Segurança Comunitário (Conseg), 
empresário Glauber Novais Bacelar, pontuou a 
importância dos meios de comunicação social, 
que tem o papel de representar e dar voz à po-
pulação, fazendo com que seus direitos sejam 
preservados. O entendimento do presidente do 
Conseg, compartilhado com de especialistas 
em Segurança Pública, é que a imprensa tem 
um papel fundamental para ajudar na melho-
ria do desempenho dos órgãos de Segurança 
Pública, denunciando indícios de violação de 
direitos e a ocorrência de ações que compro-
metem a tranquilidade da população.
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Glauber Novais Bacelar ressaltou a importância de 
todos se juntarem na tarefa de combater as notícias 
falsas, os falsos comunicados de crimes ou pedidos 
de socorro (trotes telefônicos) e identificar os autores, 
para que suas ações, nefastas para os interesses dos 
cidadãos, sejam punidas.

Glauber Bacelar também sublinhou a importân-
cia dos órgãos de comunicação social (Jornal, Blogs 
e Rádios) divulgarem as ações desenvolvidas pelo 
Conseg, lembrando que a Entidade foi fundada em 
2017 e precisa ser mais divulgada para que haja uma 
maior interação da sociedade em suas atividades, que 
tem avançado para a área social com doações a famí-
lias em situação de vulnerabilidade, com a participa-
ção das Polícias Militar e Civil.

Isso também foi o que apontou o Delegado Titular 
da Delegacia Territorial de Polícia Civil de Bruma-
do, Bel. Paulo Henrique de Oliveira, que também fez 
um relato das ferramentas que a Polícia Civil está uti-
lizando nas investigações e combate às Fake News, 
notadamente às notícias falsas que circulam nas redes sociais.

O Delegado Paulo Henrique de Oliveira relatou 
que a Polícia Civil tem à disposição, atualmente, fer-
ramentas que contribuem com o trabalho de investi-
gação e para o esclarecimento de crimes cibernéticos, 
principalmente os relacionados à difamação e inva-
são da vida privada das pessoas. Essas ferramentas, 
reforçou o Delegado, tem sido utilizadas com sucesso 
no trabalho de inteligência da Polícia Civil em Bru-
mado.

O Delegado Paulo Henrique de Oliveira concluiu 
ressaltando que a Instituição está atenta e pronta para 
atuar, se necessário, na identificação e encaminha-
mento à Justiça para aplicação das punições previstas 
na legislação vigente todos que julgarem que as re-
des sociais são uma “Terra sem Lei” e utilizarem das 
Fake News no período eleitoral deste ano. “Em ano 
eleitoral, como este de 2022, muitas contas falsas são 
criadas para difamar outros candidatos, mas estamos 
preparados para identificar esses perfis e combater as 
Fake News”, pontuou.

Membro do Conselho, representando a Loja Maçônica Manoel Carvalho, o advogado Irenaldo Muniz da Silva, desta-
cou a importância do encontro e da efetiva participação da imprensa como veículo de informação coerente e imparcial. 
Reforçou o entendimento que o trabalho desenvolvido em Brumado, pelos órgãos de comunicação social, tem merecido 
o respeito e o aplauso da sociedade por estar sendo conduzido com imparcialidade. O advogado disse que o encontro foi 
positivo no sentido de formatar uma parceria do Conselho com a imprensa para o combate às notícias falsas.

Empresário Glauber Novais Bacelar, presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Comunitário (Conseg) de Brumado. 

Delegado Titular da Delegacia Territorial de Brumado, Bel. Paulo 
Henrique de Oliveira. 

(FOTOS: BRENDA RIOS).



26 Brumado, de 02 e 03 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

SEGURANÇA PÚBLICA

Irenaldo Muniz da Silva refletiu sobre a necessi-
dade de um combate mais efetivo às Fake News nas 
redes sociais, através, inclusive, da conscientização 
da sociedade para seus efeitos danosos que causam 
às pessoas. “Há que se ter um cuidado muito gran-
de com o que é disseminado em redes sociais, pois 
os danos que causam, muitas vezes não podem ser 
corrigidos, ainda que sejam punidos”, alertou o ad-
vogado. 

Irenaldo Muniz da Silva pontuou, também, de 
forma didática, sobre o conceito de “liberdade de 
expressão” consagrado na Constituição Federal, que 
tem sido, recorrentemente, por alguns setores, inclu-
sive do campo político, confundido com  um salvo 
conduto para a agressão, para a violação da dignida-
de alheia. Segundo o advogado, quando a expressão 
do pensamento afeta a honra, a intimidade ou a vida 
privada de terceiros, induz as pessoas a cometerem 
atos ilícitos ou fazem propaganda de ações que po-
dem colocar em risco a vida, que são direitos tam-

bém protegidos pela Constituição Federal, pode e deve ser responsabilizado civil ou criminalmente pelas consequ-
ências de seus atos.

Advogado Irenaldo Muniz da Silva. 
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Prefeitura inicia cursinho gratuito 
para jovens de Igaporã

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

No dia 31 de maio, aconteceu no Centro Educacional Professora Loíde Ledo Pondé Fagundes, as aulas do 
Curso Preparatório para Vestibulares, implantado pela Prefeitura Municipal de Igaporã, através da Secretaria 
Municipal de Educação, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação 

da Bahia, por meio da Universidade do Estado da Bahia no âmbito do Programa Universidade Para Todos.

(FOTO: ASCOM/PMI)

A aula inaugural que marcou a re-
toma da oferta do curso gratuito para 
jovens igaporaenses, que foi implan-
tado no município na primeira gestão 
do prefeito Newton Francisco – Neto 
– Neves Cotrim (PT), contou com a 
presença de diversas autoridades e re-
presentantes de segmentos organiza-
dos da sociedade, além de ex-alunos e 
dos jovens beneficiados este ano.

Ex-alunos que conquistaram vagas 
em Universidades, alguns que hoje 
atuam como Monitores, destacaram a 
importância da iniciativa do Governo 
Municipal, que oferece uma oportu-
nidade para jovens que não têm con-
dições de custear um curso particular. 
Todos desejaram que o projeto possa 
continuar e beneficiar e transformar 
sonhos de jovens em realidade.

Um dos beneficiários do Curso Pré-
-Vestibular do Programa Universidade 
para Todos, em Igaporã, o atual secre-
tário municipal de Educação, Marcos André Teixeira Santos, relatou, a partir de sua experiência pessoal,  a importância do 
Programa Universidade para Todos, que lhe permitiu a oportunidade de acessar a Universidade.

O Curso Pré-Vestibular do Programa Universidade Para Todos, em Igaporã, contará com uma turma de 50 alunos e as 
aulas serão de segunda a sexta-feira, entre os meses de  junho e dezembro.
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