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Conselho: 
ter pena ou 
medo não 
é solução, é 
válvula de 
escape! 

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.

HOLOCAUSTO: INVISÍVEIS 
DESCARTÁVEIS 

É fato -inconteste- que na história do Brasil sempre existiu os “invisíveis” des-
cartáveis. 
Hoje, infelizmente, de forma acentuada   com a crise mundial, guerras, pan-

demias e falta significativa de políticas públicas, o que estava no limite, agora co-
lapsou!!!. 
Registra-se, neste sentido, que não seres de outras galáxias! São pessoas de carne 
e osso, na maioria das vezes, desprezadas pelo Estado, Sociedade e sobretudo “ 
família”. 
Aos olhos de muitos, são indivíduos que não se quer vê e quanto se vê é indesejado!   
Vários, marginalizados pela condição de miserabilidade social e replicados com 
adjetivos injustificáveis, tais como: maluco, bebum, criminoso, drogado, mendigo, 
vagabundo, etc.  
Nas relações latifundiárias, eram denominados de “esquecidos”. 
Collor, nas suas fracassadas promessas, denominava-os de “descamisados”. 
Nos hospitais públicos, não raras vezes, são apelidados de indigentes (aquilo que 
não é gente). 
Hoje, pessoas de vulnerabilidade social, infelizmente, no mundo pós democrático, 
seja a adjetivação promovida, diante do capitalismo arrogante, são vistos como 
“descartáveis”. 
Na verdade, tratados como “mercadorias estragadas” e que, para eles, deviam estar 
no lixão, bem longe dos bairros de classe média e alta.   
Um grande problema a ser enfrentado neste mundo “anormal”!  
Querem:  um novo Holocausto, agora social ???. 
Entrementes, não se mata por armas químicas e sim por exclusão e abandono. 
É preciso, portanto, respeitar e colaborar com ações promovidas por entidades   ci-
vis, militares e religiosas de reconhecida seriedade que, diuturnamente, promovem 
assistência à estas pessoas e que vem se multiplicando com o alto índice de desem-
prego e fome. 
Conselho: ter pena ou medo não é solução, é válvula de escape! 
É preciso levar dignidade para todos eles. 
São como nós! Filhos de Deu!  
Lembrando que o abjeto e odioso Hitler não gostava de ver os horrores de sua guer-
ra e não visitava - com frequência -  os campos de concentração.   
Assiste razão Nietzsche: para que existe a arte e o amor? “Para que a realidade não 
nos destrua”,
 Reflitamos, pois!

Professor-Direito 
Administrativo

Mestre em Direito-UFPE
Doutorando em Direito-

UAL-Lisboa
Membro efetivo do IGHB-

BA
Oficial de Justiça Federal

Membro da Associação 
Bahiana de Imprensa.
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SAÚDE DENTAL

Saúde dental e alimentação: 
confira quais são os alimentos 
que mais estragam os dentes

LILIANE PIRES – ASCOM 
(AGËNCIA MARKABLE 
COMUNICAÇÃO
liliane@markable.com.br

Uma alimentação saudável é fundamental para ga-
rantir a saúde de todo o corpo. No entanto, existem 
alguns alimentos que estragam os dentes e devem 

ser eliminados ou amenizados na dieta. O açúcar, presente 
neste tipo de comida, promove o desenvolvimento de cárie 
que, quando não tratada a tempo, pode provocar até a perda 
dentária. Por isso, saber dosar o consumo de açúcar é funda-
mental para garantir a saúde dos dentes.

O cirurgião dentista, fundador e presidente da OdontoCom-
pany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, Paulo 
Zahr, aponta como o açúcar age e compromete a saúde den-
tária. “Esse é um componente presente em vários alimentos 
e bebidas, como bolos, tortas e sucos. Porém, é um dos prin-
cipais causadores da cárie, sobretudo quando a higienização 
é insuficiente. Isso acontece porque as bactérias cariogênicas 
acabam se alimentando dos açúcares que se depositaram na 
superfície dos dentes. Ao encontrar essa substância, elas se 
alimentam e produzem um ácido, que atua na degradação do 
esmalte dentário”, explica o dentista, que recomenda o uso 
moderado de açúcar na dieta e atenção redobrada na escova-
ção, que deve ser feita com creme dental com flúor.

Alimentos ácidos também precisam de mais atenção. Há-
bitos como ingerir suco de limão diariamente ou refrigerante 
durante as refeições precisam ser avaliados e ter cuidado re-
dobrado. “Suco de limão e refrigerantes, por exemplo, estra-
gam os dentes, pois são frutas e bebidas ácidas, que desmi-
neralizam o esmalte dentário, deixando a superfície exposta. 
Com o passar dos anos, essa ação contínua faz com que o 
dente desenvolva a sensibilidade dentária e amarelamento”, 
afirma o Dr. Paulo. 

Outro cuidado necessário é com os alimentos duros, pois o 
desgaste do esmalte pode ocorrer também pela força ao mas-
tigá-los. Amêndoas e castanhas torradas são alguns exemplos 
que prejudicam o esmalte do dente quando são triturados. 
“Além disso, se tiverem açúcar e aspecto grudento, é pior o 
resultado, já que o alimento tende a ficar preso no dente ou 
entre eles e a gengiva. Dessa forma, a limpeza se torna mais 
difícil, o que aumenta a possibilidade de surgimento de cárie. 
O consumo também pode atrapalhar os tratamentos ortodôn-
ticos, pois quem faz uso de aparelhos fixos pode quebrá-los 
ao triturar caso os bráquetes não conseguirem aguentar o im-
pacto da mastigação”, completa o cirurgião dentista.

(FOTO: FREEPIK)
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SAÚDE MENTAL

Setembro Amarelo alerta para a saúde 
mental das crianças e adolescentes
Especialista destaca a importância da observação familiar, 
da empatia e da acolhida dos sentimentos

CAMILA CREPALDI – ASCOM (AGËNCIA IDEAL)
camila.crepaldi@idealhks.com

Tristeza, ansiedade, baixa autoestima, falta de perspectiva, frustrações e outras questões que afetam a 
saúde mental passaram a fazer parte da rotina e assumiram a personalidade de muitos, no mundo todo. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas 

tiram as próprias vidas. Mas, esse percentual assunta ainda mais ao mostrar que o suicídio está entre as princi-
pais causas de mortes entre adolescentes.

Neste mês da campanha de prevenção ao suicídio, “Setembro Amarelo”, é importante também ter atenção 
com os sentimentos e o comportamento dos pequenos e jovens. “A ansiedade e depressão, agravadas pela 
pandemia, impactam na capacidade de interação das pessoas e, quando falamos de crianças e adolescentes, o 
quadro é ainda mais intenso. Os traços de transtorno psicológicos são gerados, na grande maioria das vezes, na 
infância, mas podem ser trabalhados para evitar fins trágicos decorrentes do desejo de tirar a própria vida ao se 
depararem com situações que, aparentemente, não conseguem resolver”, destaca o médico psiquiatra e profes-
sor do curso de Medicina da Unime, Diogo Capute.

O especialista explica que a tristeza está diretamente ligada à frustração intrínseca na criança. No entanto, 
esse sentimento é recriminado na maioria das vezes pelos adultos quando precisam lidar com a situação envol-
vendo os pequenos. É preciso ter cuidado com o uso excessivo dos recursos tecnológicos, como celular, tablet, 
computadores, pois podem desenvolver ou agravar graus de ansiedade. Os hábitos desmedidos podem ainda 
afetar o desenvolvimento da linguagem e do relacionamento de afetividade com o próximo.
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Observação familiar 

Empatia e apoio  

Como perceber que uma criança e um adolescente estão com a saúde mental afetada? Quais os sinais? O es-
pecialista fala que é importante observar a mudança de comportamento do filho e analisar como está o nível de 
relacionamento social dessa criança ou adolescente. “Isolamento, impulsividade, irritabilidade excessiva, tris-
teza constante e queda no rendimento escolar merecem atenção. Se há dúvida sobre o comportamento anormal, 
um especialista deve ser procurado para auxiliar essa família no tratamento adequado, identificando inclusive a 
causa desse transtorno”, alerta.

Os adolescentes que apresentam algum tipo de transtorno costumam ficar mais introspectivos, afastando-se 
dos seus grupos sociais e apresentando também alteração no apetite, comendo pouco ou mais vezes ao dia.

Para ajudar as crianças e adolescentes que estão com a saúde mental afetada, a especialista destaca alguns 
pontos como a empatia e o amparo. É válido auxiliar, tanto as crianças quanto os adolescentes, a nomear de fato 
e verbalizar o que eles estão sentindo e ensiná-los a falar sobre os seus sentimentos. Seja por meio da escrita, do 
diálogo ou de alguma atividade em família, deve-se oferecer a escuta, acolher e trazê-los para perto.

Por último, o médico enfatiza o valor de um lar harmonioso no trabalho diário de manter a relação e o con-
vívio saudável e necessário com a família e amigos perante as diferentes situações que ainda viverão ao longo 
dos anos.



06 Brumado, de 01 a 06 de setembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

SAÚDE - CABELOS

Por que meu cabelo não cresce?
Médica Dermatologista, doutora Fátima Tubini, esclarece porque 
muitas pessoas não conseguem alcançar os fios longos

ALAN PIMENTEL – ASCOM (AGËNCIA A FONTE COMUNICA)
alan@afontecomunica.com.br

O deslumbre por cabelos grandiosos não é de agora. Mulheres têm buscado cada vez mais por recursos 
que tragam a possibilidade de manter fios ainda maiores. Seja por mega-hair, shampoos com fórmulas 
milagrosas ou até mesmo as pílulas de suplemento vitamínico, mas uma dúvida frequente entre aque-

las que estão em busca do cabelo "Rapunzel" é: "Por que meu cabelo não cresce?”

Essa tem sido uma das principais queixas no consultório da Médica Dermatologista Fátima Tubini. Especia-
lista no segmento, a profissional explica que o que determina até onde os fios podem alcançar é o ciclo capilar. 
“Nosso cabelo possui três fases de crescimento. A fase Anágena, que é a de quando o cabelo nasce e o tempo que 
ele cresce. A fase Catágena, que é onde os fios começam a ficar mais finos e a fase Telógena que é a de queda”, 
explica a médica.

E quem determina o quão o cabelo pode crescer é a primeira delas, a fase Anágena. “Ela pode durar de dois a 
seis anos. Quem tem uma fase mais longa, de cinco, seis anos, consequentemente vai ter um cabelo mais com-
prido, ou seja, o comprimento que seu cabelo vai atingir durante toda a vida, é determinado geneticamente pela 
durabilidade da base Anágena”, ressalta a Dermatologia.

Sendo assim, pessoas com esta fase do ciclo capilar mais curto, de dois a três anos, consequentemente, terão 
o cabelo menor. “Infelizmente não existem medicações ou vitaminas, que podem aumentar a durabilidade dessa 
fase”.

Atualmente existem alguns tratamentos que podem auxiliar na duração da fase de crescimento por mais tem-
po. Para isso é necessário a consulta com um médico especialista que analisará seu caso individualmente, auxi-
liando no melhor procedimento para o fortalecimento dos fios.

Dermatologista Fátima Tubini. 
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A compra 
de voto fica 
facilitada com 
a gravação do 
voto. O candidato 
desonesto 
poderia pagar 
metade do valor 
combinado para 
a compra e venda 
antes da votação 
e a outra metade 
após a exibição 
da gravação.

POR ALEXANDRE ROLLO

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.

A IMPORTÂNCIA DO SIGILO DO VOTO 
E DO DESARMAMENTO NO DIA DA 
ELEIÇÃO

Em decisões recentes o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou as proibições de se 
exercer o direito de votar portando aparelhos de telefone celular e armas de fogo. 
Com relação aos aparelhos de telefone celular lembra-se aqui que desde 2009 há 

uma proibição de se “portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmado-
ras, dentro da cabina de votação” (art. 91-A, parágrafo único da Lei 9.504/97). Lembra-se 
também que desde 1965, configura-se crime eleitoral “Violar ou tentar violar o sigilo do 
voto” (art. 312 do Código Eleitoral), crime esse que é apenado com detenção de até dois 
anos.

A proibição reafirmada pelo TSE em relação às imagens que poderiam ser feitas durante a 
votação do eleitor tem por objetivo a proteção do sigilo do voto, que, por sua vez, é fator 
imprescindível para que se dificulte sua compra e possível coação do eleitor. A compra de 
voto fica facilitada com a gravação do voto. O candidato desonesto poderia pagar metade 
do valor combinado para a compra e venda antes da votação e a outra metade após a exibi-
ção da gravação. Há também situações em que o crime organizado coage o eleitor a votar 
em quem fosse determinado, com posterior comprovação através da gravação respectiva. 
Com a proibição reforçada o eleitor poderá “culpar” o TSE, dizendo que não conseguiu 
gravar o voto porque o seu celular ficou “retido” com os mesários no momento da votação.

É claro que não haverá revistas pessoais ao eleitor para saber se ele está ou não portando 
tais aparelhos. A recalcitrância, todavia, poderá configurar o crime eleitoral acima mencio-
nado, inclusive com possibilidade de prisão em flagrante do infrator. Ponto para o TSE. Já 
a outra proibição reafirmada envolveu o porte de armas de fogo no momento da votação, 
algo que poderia intimidar o eleitor desarmado. Não se está cancelando o porte de armas 
daquelas pessoas que possuam essa autorização. Apenas não poderá ser levada a arma no 
momento da votação, assim como não se pode portar armas de estádios de futebol, aero-
portos e tantas outras localidades. Essa proibição, aliás, está prevista no art. 141 do Códi-
go Eleitoral que determinada que a “força armada conservar-se-á a cem metros da seção 
eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou nele penetrar, sem ordem do 
Presidente da mesa”.

A Corte Superior Eleitoral entendeu que se existe essa proibição até para policiais, por 
exemplo, o mesmo deve existir para civis que, efetivamente, não precisam estar com suas 
armas durante o exercício do voto. Mas o que acontecerá com quem descumprir essa 
proibição? Dentro do colégio eleitoral o porte será ilegal mesmo para os chamados CACs 
(colecionadores, atiradores e caçadores), que, por sua vez, poderão ser presos em flagrante 
pelo porte ilegal. Em momento de acirramento dos ânimos e de exacerbada intolerância 
eleitoral, parece que a reafirmação dessa proibição também representou um acerto da Jus-
tiça Eleitoral, garantindo-se maior tranquilidade ao eleitor, durante a festa cívica da De-
mocracia.

ALEXANDRE ROLLO 
-- ADVOGADO, 

ESPECIALISTA EM 
DITREITO ELEITORAL E 

CONSELHEIRO ESTADUAL 
DA OABSP. DOUTOR E 

MESTRE EM DIREITO DAS 
RELAÇÕES SOCIAIS PELA 

PUC/SP.
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VIOLÊNCIA 
CONTRA 
MULHER

Encontro em Brumado debateu 
o enfrentamento da violência 
contra mulher

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

A violência contra a mulher é um dos temas de grande preocupação nacional, exigindo, para sua prevenção e 
enfrentamento, políticas e ações articuladas que visem atender a mulher na sua integralidade. A partir desse 
entendimento, a presidente da Câmara Municipal de Brumado, vereadora Verimar – do Sindicato – Dias 

da Silva Meira (PT), que tem o debate sobre o tema em torno da violência contra a mulher como uma das pautas 
constantes de sua agenda de trabalho e das ações desenvolvidas, como líder comunitária, sindicalista e parlamentar, 
promoveu na noite do último dia 1º, no Plenário da Câmara Municipal de Brumado, a I Plenária de Mulheres, que 
teve como tema a ‘Violência contra Mulher’. 

(FOTOS: BRENDA RIOS)
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VIOLÊNCIA 
CONTRA 
MULHER

Vereadora e presidente do Legislativo brumadense Verimar – 
do Sindicato – Dias da Silva Meira.

O evento, conforme pontuou a autora da iniciativa, vere-
adora petista Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Mei-
ra, teve por objetivo ampliar e fortalecer o diálogo sobre o 
respeito ä dignidade humana, que além de ser um princípio 
Constitucional deve ser um compromisso primordial de 
políticas públicas para as mulheres e que não pode ser ne-
gligenciado pela sociedade. Para a vereadora petista, os re-
correntes casos de violência física, psicológica e emocional 
e sexual contra as mulheres, que os indicadores mostram 
tem crescido, e exigem que haja uma mobilização de toda 
a sociedade para que possam ser efetivamente combatidos.

Palestrante no evento, a Delegada Titular da Delegacia 
Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Vitória 
da Conquista, Gabriela de Diego Garrido, destacou a im-
portância da mobilização da sociedade para enfrentamento 
da violência contra mulher, que reforçou, apesar das com-
panhas de conscientização e de incentivo para que as agres-
sões sejam denunciadas, os dados oficiais, apesar de alar-
mantes, não refletem a realidade. “A subnotificação ainda é 
muito grande”, apontou a Delegada.

A Titular da Delegacia Especializada de Atendimento 
ä Mulher revelou um dado de Vitória da Conquista, que 
serviu para reforçar a gravidade da situação da violên-
cia contra mulher. Segundo ela, nos primeiros oito me-
ses deste ano, já foram registradas na Deam mais de mil 
ocorrências, principalmente de lesões corporais e ame-
aças. O número, apontou a Delegada Gabriela de Diego 
Garrido, é muito próximo do que foi registrado nos doze 
meses de 2021.

A Delegada disse ainda que a legislação vigente é 
muito boa, ressaltando que a Lei Maria da Penha (Lei fe-
deral nº 11.340/06) é considerada pela Organização das 
Nações Unidas como uma das três melhores de proteção 
de gênero do mundo. Para a Delegada, ainda que a le-
gislação vigente, especificamente a Lei Maria da Penha, 
preveja o fomento e a execução de políticas públicas 
para defesa e proteção das mulheres, os legisladores dei-
xaram de inserir no texto a Dotação Orçamentária, o que 
compromete sua aplicabilidade. Para a Delegada, prin-
cipalmente as mulheres, precisam estar atentas e votar 
em candidatos – preferencialmente mulheres, que vão ter um olhar mais sensível para as pautas femininas - que 
demonstrem estar engajados na defesa das mulheres, que passa, necessariamente, por dotar as políticas públicas 
de fontes de financiamento.

Gabriela de Diego garrido também pontuou a importância de uma mudança cultural, que passa pela inclusão 
da temática relativa a direitos e proteção da mulher na Grade Pedagógica da Rede de Ensino, desde a Pré-Escola. 
Destacando que elaborou um Projeto Pedagógico, que foi aprovado e deverá ser implantado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação de Vitória da Conquista na Rede Pública Municipal de Ensino, para inserção da temática nas 
matérias curriculares. Esse trabalho, de inclusão da temática Mulher nas matérias do currículo escolar, segundo 
Gabriela de Diego Garrido, começara com a capacitação dos profissionais da Educação – Diretores, Coordena-
dores Pedagógicos e Professores – para que o conteúdo possa chegar aos alunos e, principalmente, atingir os 
objetivos de criar uma consciência coletiva para que a prevenção e enfrentamento da violência contra mulher, 
em suas diferentes formas de manifestação – física, psicológica, sexual, patrimonial e moral – que muitas vezes 
resultam em homicídios. 

Por fim, A Delegada Gabriela Diego de Garrido, fazendo coro com a vereadora Verimar – do Sindicato – Dias 
da Silva Meira (PT), defendeu a implantação de uma Delegacia Especializada em Atendimento da Mulher em 
Brumado, insistindo que esta é uma decisão política, que depende da aprovação de um Projeto de Lei na Assem-
bleia Legislativa do Estado, o que reforça ainda mais a importância da mobilização e da análise do comprometi-
mento dos candidatos com as políticas públicas para as mulheres que serão votadas pela população.

Gabriela de Diego Garrido, Delegada Titular da Delegacia 
Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Vitória da 
Conquista. 
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A defesa da implantação de uma Rede de Pro-
teção e Acolhimento em Brumado, que compre-
enderia, segundo argumentou, além da insta-
lação de uma Vara Especializada de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Co-
marca e da Delegacia Especializada em Aten-
dimento da Mulher, um Lar provisório e uma 
Rede de Apoio Multidisciplinar, foi destacado 
pelo Delegado Titular da Delegacia Territorial 
de Brumado, Paulo Henrique de Oliveira. O De-
legado Paulo Henrique de Oliveira reforçou o 
entendimento da Titular da Delegacia Especia-
lizada em Atendimento da Mulher de Vitória da 
Conquista, apontando que essa estrutura depen-
de de vontade e apoio político.

Também participaram do I Encontro de Mu-
lheres, entre outras autoridades e convidados, a 
secretária de Estado de Políticas Públicas para as 
Mulheres da Bahia, Julieta Palmeira; a presiden-
te da União Brasileira de Mulheres de Vitória da 
Conquista, Nildma Ribeiro Lima; a presidente 

da Subseção Brumado da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB/BA), Ingrid Freire da Costa Coimbra 
Vieira, e o Juiz Titular da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais, Genivaldo Alves Guimarães.

Paulo Henrique de Oliveira, Delegado Titular da Delegacia 
Territorial de Brumado. 
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Há mais de cinco 
anos estamos 
sugerindo um 
TAC e agência 
ANTT não 
concorda com 
os moldes 
propostos, 
nem faz 
contraproposta.

POR JOSÉ MARIA CAÍRES 

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.

ANTT, UM SILÊNCIO ENSURDECEDOR 

Após a decisão judicial proferida, determinando que a VIA-
BAHIA não poderá ser punida pelo Governo Federal 
(ANTT) enquanto não fazer a revisão quinquenal, houve 

um silêncio das partes.
A concessionária vive numa posição de extremo conforto, continua 
cobrando pedágios, não cuida da rodovia como deveria e duplica-
ção nem pensar, cada dia que passa melhor pra VIABAHIA, mais 
dinheiro e menos obrigação.
ANTT agora está com um abacaxi para descascar, ou faz a revisão 
da forma que a VIABAHIA quer ou continuaremos tudo como dan-
tes no quartel de Abrantes, pagando pedágio sem receber a dupli-
cação.
Há mais de cinco anos estamos sugerindo um TAC e agência ANTT 
não concorda com os moldes propostos, nem faz contraproposta.
Vamos tentar agora uma mediação entre as partes para ver se encon-
tramos um ponto de equilíbrio, a situação da BR 116 é insuportável.

DOMBASILIENSE RADICADO 
EM VITÓRIA DA CONQUISTA, 

EMPRESÁRIO, ATIVISTA SOCIAL, 
PRESIDENTE DO MOVIMENTO 

CONQUISTA PODE VOAR MAIS ALTO E 
DO MOVIMENTO DUPLICA SUDOESTE
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Calúnia, difamação e injúria: você 
sabe a diferença desses crimes?

VAGNER LIMA – ASCOM (AGËNCIA IDEAL)
vagner.lima@idealhks.com

Na era das Fake News, é importante saber a diferença entre 
os chamados crimes contra a honra

O Brasil tem 152 milhões de cidadãos usuários da internet, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2020, o que 
corresponde a 81% dos brasileiros com 10 anos ou mais. Com tanta gente conectada e em plena era da 
desinformação e das fake news, não é raro ver algum post nas redes sociais espalhando mentiras sobre 

indivíduos, celebridades e pessoas públicas
O que muita gente não sabe é que os chamados “crimes contra a honra”, calúnia, difamação e injúria, têm dife-

renças.
“É notório que com avanço tecnológico e o surgimento das famigeradas redes sociais, houve um aumento conside-

rável no meio digital do desejo de expressar ideias e opiniões formatadas internamente. Esse encorajamento median-
te as telas culmina, por vezes, em um abuso da liberdade de expressão, que pode configurar ilícitos penais”, afirma a 
advogada e professora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Ana Carla Ferraz de Araújo.

A seguir, a especialista comenta as diferenças entre os crimes.
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CALÚNIA

DIFAMAÇÃO

INJÚRIA

COMO BUSCAR REPARAÇÃO

A calúnia é tipificada pelo artigo 138 do Código Penal, que assim dispõe: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsa-
mente fato definido como crime”. 

Em palavras mais simples, consiste em dizer que alguém cometeu um crime que não existiu, ou imputa crime que 
de fato ocorreu, contudo, foi praticado por outrem. Ressalte-se que também há punição para aquele que tendo ciência 
da falsidade da imputação a divulga para outras pessoas. 

Recai no crime quem caluniar, inclusive, pessoas já falecidas. Todavia, as vítimas serão os familiares do morto.
Ficará isento de pena o agente que se retratar antes da sentença. Isso porque, com tal atitude, perde-se a credibili-

dade e restaura-se a honra da vítima. 

Já a difamação está tipificada pelo artigo 139 do Código Penal com os seguintes dizeres: “Difamar alguém, impu-
tando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. 

Configura o crime imputar fato lesivo à reputação de alguém, desde que tal fato não seja criminoso. Como exem-
plo, é o caso de uma pessoa que profere os seguintes dizeres acerca de outrem: “fulano está sendo infiel a seu cônju-
ge”, ou quem afirma que fulano “não paga suas contas.” 

Assim como ocorre com a calúnia, a retratação também é cabível. 

A injúria está tipificada no artigo 140 do Código Penal: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. 
Incide no crime aquele que atribui qualidade negativa a alguém, ofendendo a sua dignidade e decoro, podendo a 

ofensa ser tanto de ordem física: “fulano é feio”; como de ordem moral: “fulano é burro”. 
O juiz pode deixar de aplicar a pena (instituto do perdão judicial) se o ofendido provocou de forma censurável e 

direta a injúria, ou ainda caso tenha retrucado a injúria inicial com outra injúria posterior. 
O crime na sua forma qualificada consiste em violência ou vias de fato, tendo como exemplos mais marcantes 

puxões de orelha ou cabelo. 
É de suma importância salientar a existência da injúria racial, forma também qualificada do crime, que se caracte-

riza quando o sujeito faz referência a raça, cor, etnia, religião ou origem para se investir contra alguém. E por haver 
emprego de elementos discriminatórios que suprimem os direitos fundamentais do indivíduo, houve a sua equipara-
ção ao crime de racismo. Assim, o STF decidiu que a injúria racial é espécie do gênero racismo, sendo imprescritível.

Os crimes contra a honra em regra são de ação penal privada, ou seja, cabe à própria vítima deflagrar todo o de-
senrolar da persecução penal, caso seja do seu interesse. Desta feita, o ofendido prestará a queixa com o auxílio de 
um advogado, que elaborará a queixa crime iniciando o processo criminal.
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APICULTURA

Mel de Ibotirama vai ampliar produção 
com nova Unidade certificada para venda 
em território nacional 

ASCOM CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br
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O mel da nova Unidade de Beneficiamento de Produtos das Abelhas da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e 
Apicultores do Médio São Francisco (Coopamesf), localizado no Assentamento Olhos D’Agua dos Tanques, zona 
rural do município de Ibotirama, já pode ser vendido em todo território nacional.  

Isso porque a Cooperativa conquistou, nesta semana, o registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF), concedido pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

A Unidade foi inaugurada em junho deste ano pelo projeto Bahia Produtiva do Estado da Bahia, que destinou R$ 3,1 milhões 
para a construção do Entreposto e também para a aquisição de equipamentos, kits de produção apícola, além da implementação 
de identidade visual.   

A capacidade de processamento é de 350 toneladas de mel por ano, cera de abelhas, própolis e compostos apícolas. O empre-
endimento beneficia e comercializa a produção de apicultores e apicultoras de toda a região.  

De acordo com a Diretora Administrativa e Comercial da Coopamesf, Lidiane Oliveira, a maior parte da venda é o mel in na-
tura. “Com a nova indústria, iremos conseguir ampliar a venda do mel fracionado, pois nossa logística de produção irá melhorar 
com equipamentos automatizados, o processo é mais rápido”.  

Lidiane conta que em 2021 passou pela Cooperativa cerca de 160 toneladas, onde a capacidade atual de envase (mel fra-
cionado) é na média de 3 toneladas por mês. “Com a nova estrutura, com o registro, podemos ampliar as vendas, fechar novas 
parcerias, novos contratos, sabendo que teremos capacidade de atender a demanda, devido a melhoria na logística de produção”.  

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.  
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Penso que nem 

deveria se chamar 

erro, deveria 

se chamar 

BUSCA. Assim, 

poderíamos 

deixar bem claro 

e definido, bem 

separado na nossa 

cabeça uma coisa 

da outra, o que é 

um erro e o que é 

uma busca.

POR BRANCA BARÃO

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.

ERRO OU BUSCA? EIS A QUESTÃO…

Uma vez, pousando em Salvador, tive uma das piores experiências da minha 
vida em um pouso. O avião deu três pulinhos, duas derrapadas, uma inclina-
da para a direita e outra, maior ainda, para a esquerda - até o avião finalmen-

te se equilibrar e dar sinais aos passageiros de que iria realmente parar.
O medo era nítido em meio a exclamações de: “vamos todos morrer!”, ou de pa-
lavrões que saiam sem nenhuma condição de serem segurados pela educação na 
garganta. Além das inúmeras respirações que foram pausadas e que surgiram depois 
como suspiros de alívio, logo antes do piloto surgir no microfone dizendo: “Senho-
res passageiros, quem vos fala é o piloto. Gostaria de pedir desculpas e dizer que 
quem fez esse pouco horroroso fui eu mesmo, não foi o copiloto! É que nem sempre 
a gente acerta!”. Aqui, peço atenção. Vou repetir: “É que nem sempre a gente acer-
ta!”
Pois deveria. Se tem um cara que nunca deveria errar é ele, o piloto do avião. E tam-
bém o dentista, o cirurgião, motorista do ônibus ou do Uber, a podóloga e a manicu-
re. Ah! E o cabeleireiro, principalmente quando o assunto é a sua franja.
Mas, Branca, não é você que fala tanto sobre Mudança, Criatividade e Inovação por 
aí? E que diz que perder o medo de errar é fundamental para a construção de uma 
cultura disruptiva, inovadora e leve? Sim, sou eu mesma, prazer!
Acontece que, no nosso dicionário, quando buscamos pela palavra ERRO, temos: 
“engano, equívoco, ausência de competência, de habilidade, de experiência, impe-
rícia, ação ou comportamento inadequado, desvio moral”, entre tantos outros signi-
ficados, todos negativos. Não temos na lista de significados, pelo menos nos dicio-
nários em que pesquisei para escrever isso, significados como busca de uma solução 
ou de um caminho melhor, descoberta daquilo que não funciona, caminho para a ino-
vação, ganho de experiência, busca de novas respostas, busca de um novo e melhor 
caminho para chegar em algum lugar ou resultado. Deveria ter, eu sei, mas não tem.
Penso que nem deveria se chamar erro, deveria se chamar BUSCA. Assim, podería-
mos deixar bem claro e definido, bem separado na nossa cabeça uma coisa da outra, 
o que é um erro e o que é uma busca.
Um erro é cometido por falta de perícia ou de experiência, é a falta de conhecimento 
ou de atenção. Muitas vezes, por pouco caso ou negligência. Erro é algo realmente 
horrível, pode colocar a nós e aos demais em risco e devemos mesmo evitar ao má-
ximo. Como fazer isso?
Mantendo-nos presentes, priorizando a segurança, o cuidado, a atenção. Seguindo 
todos os protocolos quando dirigimos, operamos uma máquina, o fogão, cuidamos 
de crianças, pacientes ou qualquer outra atividade em que possamos colocar em ris-
co a nossa própria integridade e demais seres vivos.
Já uma busca é quando, sem colocar a vida de alguém em risco, deixamos a criati-
vidade acontecer, a mente brincar e experimentar novos caminhos, novas respostas 
e, assim, conseguimos com genialidade e leveza mudar as perguntas. E mudando as 
perguntas, mudamos o mundo inteiro!
Nós sabemos: são tantos novos caminhos a serem descobertos. Claro que errar um 
caminho traz prejuízos… de tempo e de dinheiro. Mas também traz aprendizados e 
descobertas. E é assim que uma cultura de inovação acontece: separando erros de 
buscas. Errando cada vez menos, abrindo-se a buscar mais.
Enquanto isso, pilotos e cirurgiões, podem continuar seguindo o protocolo, “pela-
mordedeus”!

* BRANCA BARÃO É MASTER 
TRAINER EM PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA SISTÊMICA E 
ESPECIALISTA EM COMPORTAMENTO 

HUMANO; MEMBRO DA MENSA 
BRASIL, SOCIEDADE INTERNACIONAL 
FORMADA POR PESSOAS DE ALTO QI. 

AUTORA DOS LIVROS “8 OU 80 - SEU 
MELHOR AMIGO E SEU PIOR INIMIGO 
MORAM AÍ, DENTRO DE VOCÊ!” E “A 
MULHER QUE VIVIA DE PROPÓSITO” 
https://www.brancabarao.com.br/site/ 

@brancabarao/
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Unicamp e Universidade Federal 
de Santa Catarina desenvolvem 
método automático para apoio 
ao diagnóstico de aterosclerose

ANA PAULA PALAZI – INOVAUNICAMP
https://www.inova.unicamp.br/
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Software para análise de imagens de ultrassom permite 
medir a camada mais fina da artéria carótida. O recurso 
pode proporcionar rapidez e eficácia no prognóstico de 
doenças cardiovasculares.

U m Algoritmo ba-
seado em Inteli-
gência Artificial 

criado por pesquisadores 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
em parceria com a Univer-
sidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) conse-
guiu identificar automa-
ticamente alterações na 

espessura da Subcamada 
Íntima da Artéria Caró-
tida (parede mais fina do 
vaso que transporta san-
gue e oxigênio para o cé-
rebro) a partir de imagens 
comuns de exames de ul-
trassonografia. O software 
para tratamento e análi-
se de imagens usa técni-
cas inovadoras, baseadas 
em valores de extinção 
topológicos e morfologia 

matemática, para limitar 
regiões de interesse e res-
saltar aspectos desejados.

De acordo com o profes-
sor e pesquisador da Facul-
dade de Ciências Médicas 
(FCM-Unicamp), Wilson 
Nadruz Junior, a tecnolo-
gia foi capaz de proces-
sar as imagens médicas, 
permitindo que a medição 
específica da Subcamada 
Íntima, normalmente fei-

ta por profissionais alta-
mente treinados e em apa-
relhos de pesquisa, possa 
ser realizada de forma 
automática por qualquer 
Ultrassonografista em 
equipamentos de rotina 
clínica. “Acreditamos que 
essa tecnologia possa ter 
um enorme potencial na 
prevenção cardiovascular, 
tratamento precoce e re-
dução de doenças cardio-
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vasculares futuras”, diz o 
Cardiologista.

Para o Coordenador do 
Serviço de Ecocardiografia 
do Hospital de Clínicas da 
Unicamp, Professor José 
Roberto Matos Souza, o 
Algoritmo baseado em In-
teligência Artificial pode 

ser a chave para possibili-
tar diagnósticos mais rápi-
dos e eficientes de casos de 
Aterosclerose. Uma doença 
silenciosa, caracterizada 
pelo acúmulo de gordura 
nas artérias, que dificul-
ta a passagem do sangue e 
pode levar a Infartos, Der-

rames e até morte súbita. 
Atualmente, a Aterosclero-
se é considerada a segun-
da maior causa de mortes 
no mundo, depois da Co-
vid-19, segundo a OMS.

“Essa é uma doença de 
evolução lenta que costu-
ma apresentar sintomas só 

em estágio avançado, o que 
pode ocorrer já em situa-
ção de emergência. Com 
novas formas para o diag-
nóstico precoce poderemos 
salvar muitas vidas”, diz o 
cardiologista e docente da 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM Unicamp).

Dificuldade nos exames tradicionais de Aterosclerose

Árvore de componentes

Atualmente, a detecção da Aterosclerose é feita por 
métodos de imagem invasivos, como o Cateterismo, ou 
indiretos, como a Ressonância Magnética e a Angio-
tomografia. Normalmente, esses tipos de diagnósticos 
são mais caros e demorados. O exame de Ultrassono-
grafia na região do pescoço, por sua vez, é um méto-
do não-invasivo usado há mais de três décadas para 
identificação de placas que elevam o risco de doenças 
cardiovasculares.  Além disto, este exame permite a 
medida na Parede Carotídea de uma estrutura conheci-
da como Complexo Íntima-Média.

O Tecido Íntimo é a camada mais fina e o médio re-
presenta uma parte mais grossa da Parede Carotídea. A 
medida verificada atualmente, que é o Complexo Ínti-
ma-Média, no entanto, não consegue diferenciar quan-
do as alterações são causadas por aumento da Subca-
mada Íntima, que é uma medida mais específica de 
Aterosclerose, ou por aumento da Subcamada Média, 
que ocorre pelo crescimento de células musculares e 
tem menor valor prognóstico. Neste contexto, estudos 
recentes conduzidos na Unicamp, assim como por gru-
pos de pesquisa no exterior, indicam que as alterações 

A possibilidade de monitoramento automático des-
sa medida da Camada Íntima da Carótida em exames 
simples de Ultrassonografia do Pescoço é o grande di-
ferencial da nova tecnologia. O recurso usa Inteligên-
cia Artificial para processar as imagens coletadas, sem 
representar grandes impactos na rotina dos Laborató-

na Camada Íntima, que tem contato com o sangue, es-
tariam mais associadas a problemas Cardiovasculares 
piores, sendo melhor para predizer o risco de doenças.

Segundo Nadruz, vários grupos já fizeram a separa-
ção das camadas que compõem esses importantes va-
sos do corpo humano de forma manual nas imagens. 
A segmentação das frações da Parede Carotídea nos 
exames de rotina, contudo, dificilmente é visível, mes-
mo em imagens de alta resolução, pois a estrutura que 
divide as duas é muito tênue, exigindo equipamentos 
especializados e o acompanhamento de um especialis-
ta treinado.

Por isso, a Inteligência Artificial pode ser uma op-
ção interessante para detectar anomalias mais discretas 
que podem rapidamente direcionar melhor o tratamen-
to para as doenças, como a aterosclerose, em estágio 
subclínico, quando ainda não há sintomas.

“A intenção não é substituir o trabalho dos especia-
listas, mas pré-classificar e caracterizar as imagens de 
maneira confiável, para a posterior avaliação do espe-
cialista. Seria um exame feito antes do paciente chegar 
ao Cardiologista”, explica Nadruz Junior.

rios.
“Esse recurso computacional poderia ser incluído 

nos equipamentos já existentes e aplicado por qualquer 
profissional da área”, explica o professor e pesquisa-
dor da Faculdade de Tecnologia (FY-Unicamp), Ran-
gel Arthur.
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O software pode ser instalado em ultrassons já existentes, sem alterar a rotina dos Laboratórios. 
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As imagens extraídas de Ultrassons são pré-proces-
sadas para se eliminar ruídos e reduzir a diferença de 
intensidade que é gerada pela assimetria de ilumina-
ção. Na sequência, é aplicado um filtro denominado 
vertical, usado para destacar regiões de interesse. Por 
fim, os pesquisadores treinaram o algoritmo para ma-
pear e hierarquizar a superfície da imagem como se 
fosse a topografia de um terreno, limitando automati-
camente as regiões de interesse por meio de valores de 
extinção topológicos.

Com isso, a imagem em tons de cinza pode ser vista 
como um relevo, onde a posição do pixel é a locali-
zação dele e a intensidade representa a altura. Dessa 
forma, os pontos mais claros vão se ramificando para 
os pontos mais escuros. Essa relação entre planaltos, 
vales ou montanhas deste relevo são úteis para o sis-
tema de visão computacional. A análise dos resultados 
permite a identificação de padrões e características que 
podem ser usados como indicadores precoces de doen-

ças e pode ainda ser usado para novos ensaios clínicos.
“Os valores de extinção consistem em escavações 

suficientes para a remoção total de montes mais ele-
vados e sua aplanação. A partir desta operação, é pos-
sível destacar as cordilheiras mais significativas, em 
termos de área ou volume ocupado, que representam 
exatamente os padrões das subcamadas carotídeas”, 
diz o Professor e Pesquisador da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC), Alexandre Gonçalves 
Silva.

De acordo com Rangel Arthur, as avaliações de al-
teração na espessura da Camada Íntima da Carótida 
feitas com o programa de computador foram compa-
ráveis às avaliações de Ultrassonografistas bem trei-
nados. “Conseguimos fazer o delineamento da cama-
da íntima da carótida com uma correlação maior do 
que a encontrada entre os próprios especialistas de 
seleção e identificar as alterações na espessura da ca-
mada íntima com uma acurácia de 85%”, completa.

Transferência de tecnologia
O invento foi protegido pela Agência de Inovação 

da Unicamp (Inova Unicamp) com depósito de pa-
tente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi). Atualmente, a tecnologia de segmentação da 
Camada Íntima da Artéria Carótida faz parte do Por-
tfólio de Tecnologias da Unicamp e está disponível 
para licenciamento. O contato e negociação é reali-
zado diretamente com a Inova Unicamp.

Empresas e Instituições públicas ou privadas po-
dem licenciar a propriedade intelectual desenvolvi-
da na Universidade. Além do acesso a tecnologias 
de ponta, a transferência de tecnologia reduz riscos 
associados ao desenvolvimento de novos produtos 
e processos inovadores e colabora para o desenvol-
vimento socioeconômico baseado no conhecimento 
científico.



19Brumado, de 01 a 06 de setembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

PREFEITURA DE PARAMIRIM OFERECE 
CURSO GRATUITO NA ÁREA DE BELEZA

ANNA BÁRBARA ALMEIDA *
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Preparar a mulher, prioritariamente das camadas mais 
vulneráveis da sociedade e que são chefes de família, 
para aprender uma nova profissão e ter oportunidade 

de ampliar a renda ou conquistar a autonomia financeira, é uma 
das propostas de política pública desenvolvida pela Prefeitura 
Municipal de Paramirim, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. No âmbito dessa proposta, desde o último 
dia 2, o Governo Municipal está oferecendo uma capacitação 
na área da Beleza. A iniciativa está sendo financiada com re-
cursos do Sistema de Gestão do Programa Auxílio Brasil – Si-
gPAB – do Ministério da Cidadania. 

O curso de Cabeleireira, que terá duração de seis meses, com 
aulas presenciais, teóricas e práticas, uma vez por semana, está 
sendo ministrado pela empreendedora Marcela Porto da Silva 
Viana (Marcela Cabeleireira), gestora do Instituto de Beleza 

(FOTO: ASCOM/PMP)

Carioca. Quarenta mulheres, inscritas no CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal), partici-
pam da capacitação, que está sendo ministrada no Instituto de 
Beleza Carioca. No final do curso serão entregues Certificados 
às participantes que cumprirem a carga horária.

De acordo com técnicos da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, que acompanharam a abertura do curso, a iniciativa 
tem por objetivo oferecer oportunidades para a transformação 
da vida de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica, visando mitigar os reflexos negativos da pandemia da 
Covid-19, que afetaram o a oferta de empregos e permitirá que 
as beneficiárias possam se reinventar a partir da qualificação, 
abrindo uma nova perspectiva profissional, resgatando a auto-
estima e melhorando as condições e qualidade de vida.

* COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM
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POR RENATO ALVES

MEMÓRIA CURTA NA POLÍTICA

“Brasileiro tem memória curta para política”.

“Nunca se lembra em quem votou”.

“Os candidatos esquecem das promessas que fizeram”.

Quem nunca ouviu frases assim, que atire a primeira pedra. A propó-
sito, você lembra a última vez que brincou de tacar pedras? Pois é… 
São curiosos os caminhos da memória e podemos tirar valiosas lições 
a respeito de seu funcionamento. Por exemplo, em tempos de debates 
acalorados, nos quais os candidatos se acusam de terem memória curta 
e de se esquecerem “do que fizeram no verão passado”, não custa lem-
brar o funcionamento básico dos nossos mecanismos de memória.

A memória visual de um ser humano pode registrar cerca de 860 mil 
imagens todos os dias, 400 mil sons e mais de um milhão de sabores, 
odores e sensações táteis. Diante de um poder tão grande de retenção na 
memória, não faria sentido os candidatos carregarem uma pasta cheia 
de folhas e anotações para usar nos debates.

Quando falamos na memória do eleitor, é de causar estranheza ver pes-
soas levando suas memórias artificiais para a urna de votação para con-
seguir lembrar míseros números de dois a cinco dígitos de seus candi-
datos. Afinal, o que está acontecendo com a nossa memória? Será que 
estamos vivendo os efeitos da COVID 19, já que os relatos de lapsos de 
memória por parte de quem contraiu a doença têm aumentado conside-
ravelmente? É possível que a afirmação popular de que brasileiro tem 
memória curta para política realmente se sustenta?

A melhor resposta para esta pergunta é, depende. Faz 25 anos que es-
crevo livros, artigos, pesquiso e dou palestras sobre o tema memória. 
Neste período, já atravessei diversas eleições e sempre trago à tona, 
no período eleitoral, a discussão sobre memória curta para os assuntos 
da política. Qual foi o candidato a deputado que você votou na última 
eleição? Qual era o partido político e o número de votação dele? Quais 
eram as propostas que ele apresentou para te convencer?

Deparados com essas perguntas, a maioria esmagadora dos eleitores 
não conseguia se lembrar, ou seja, admitia que no assunto política, ti-
nha a memória curta. Mas, afinal, como gravamos as informações na 
memória? Por que o tema “política” geralmente cai na “caixa de spam” 
ou na “lixeira cerebral”?

Muito bem, e onde a política entra nesse processo? A lógica é bem sim-

*RENATO ALVES É PESQUISADOR COGNITIVO E 
PRINCIPAL AUTOR BRASILEIRO NAS ÁREAS DE 

APRENDIZAGEM, CONCENTRAÇÃO E MEMÓRIA COM 
9 LIVROS PUBLICADOS, DENTRE ELES O CÉREBRO 

COM FOCO E DISCIPLINA; OS 10 HÁBITOS DA 
MEMORIZAÇÃO; FAÇA SEU CÉREBRO TRABALHAR 
PARA VOCÊ. É FUNDADOR DA MEMORY ACADEMY 

INSTITUIÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AJUDAR 
PESSOAS COM DÉFICIT DE APRENDIZAGEM, 

FOCO, MEMÓRIA E CONCENTRAÇÃO E, DESDE A 
FUNDAÇÃO, JÁ ATENDEU MAIS DE 120 MIL PESSOAS. 

https://renatoalves.com.br/ 
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ples: o tema política causa dor? Resposta: não! Nos enche 
de prazer e vontade de ficar falando a respeito? Resposta: 
também, não! Nesse caso, por não atender aos critérios bá-
sicos de memorização, o tema política e tudo que o envol-
ve, como o nome dos candidatos, nome de partido, número 
e demais detalhes vão parar na lixeira da memória.

Pergunte a um eleitor se ele se lembra o nome e número dos 
candidatos que votou na última eleição, e você facilmente 
irá constatar o fenômeno da memória curta. A boa notícia 
é que percebo uma mudança de comportamento na popula-
ção. A memória curta para a política está começando a se 
transformar em memória forte, de longa duração. O fato é 
que o jeito dos políticos se apresentarem, as plataformas 
de comunicação e especialmente a narrativa criada estão 
impactando a memória das pessoas e imprimindo com mais 
força as experiências.

Em primeiro lugar, temos uma polarização em que o perfil, 
a história, o temperamento, o comportamento dos políticos 
e as ideias que defendem estão ativando nas pessoas esta-
dos mentais de euforia, esperança, ódio, medo, ansiedade, 
indignação, entre outros, ou seja, mecanismos equivalentes 
aos que são ativados nos cérebros dos torcedores de times 
de futebol, que consegue lembrar “de cabeça” o nome, so-
brenome, idade, nascimento, trajetória dos seus jogadores 
favoritos e nem precisou de papelzinho para anotar.

Tais estados mentais emocionais por si só já ativam meca-
nismos de memória de longa duração. Outro ponto impor-
tante é que o período pré-eleitoral está se tornando, não sei 
dizer se de forma deliberada ou não, um roteiro de novela 
recheado de reviravolta e descobertas bizarras da vida de 
seus atores políticos. E acompanhar o desenrolar dessas re-
viravoltas nos dá a impressão de que estamos assistindo a 
uma novela o que, mais uma vez, ativa nossos mecanismos 
mnemônicos e afastam o fantasma da memória curta.

Por último, nosso neocórtex é ativado e nos faz ficar preo-
cupados com o futuro, tentando imaginar como será nosso 
país se este ou aquele político ganhar as eleições. Ao ativar 
nossas áreas nobres de processamento cerebral, automati-
camente forçamos a criação de novas conexões neuronais 
e a retenção dessas memórias. E se, como eleitores, con-
tinuarmos utilizando esses mecanismos ao pensarmos em 
eleições, não será difícil imaginar a quantidade de detalhes 
que guardaremos a respeito dos candidatos.

Nesse dia, os políticos atuais receberão em nossa memória 
a mesma posição de Pelé, Neymar e Ronaldo, mas por en-
quanto continuemos com as “colinhas” e números escritos 
na mão para amenizar o problema da memória curta.
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Igaporã comemora 62 anos 
de emancipação política com 
grande participação popular

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Depois de dois anos sem um grande evento na cidade, em razão das restrições impostas pela pandemia, 
a população igaporaense foi às ruas, numa grande manifestação de orgulho e amor ä cidade, para co-
memorar o 62º aniversário de Emancipação Política e Administrativa município.

A programação oficial, organizada pela Prefeitura Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação 
e de Cultura e Eventos, foi oficialmente aberta com a celebração de uma Missa em Ação de Graças, celebrada na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, presidida pelo Padre Edson Rocha Passos.

Prosseguiu com o ato cívico, presidido pelo prefeito Newton Francisco – Neto – Neves Cotrim (PT), que con-
tou com a participação de autoridades e membros do Governo Municipal, além de populares, de hasteamento das 
Bandeiras, na Praça Bernardo de Brito. Na oportunidade, o prefeito fez um pronunciamento destacando a impor-
tância das comemorações e apontando avanços que estão sendo viabilizados pelo Poder Público, reforçando o 
indispensável apoio do Legislativo Municipal e a imprescindível parceira da população.

(F
O

T
O

S:
 A

SC
O

M
/P

M
I)



23Brumado, de 01 a 06 de setembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital
EMANCIPAÇÃO 

POLÍTICA E 
ADMINISTRATIVA

 www.jornaldosudoeste.com

Ainda no dia 1º, à tarde, alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do Colégio Estadual 
José Rocha e de Unidades da Rede Privada, 
além de jovens atendidos por Programas So-
ciais e de comunidades rurais, foi realizado 
um grande Desfile Cultural.

O Desfile Cultural, considerado o maior 
realizado nos últimos anos, teve como pal-
co principal a Praça do Baco Pari, onde foi 
iniciado e encerrado, percorrendo ainda as 
principais vias públicas do centro da cidade, 
acompanhado e aplaudido por centenas de 
populares.

Nas noites do dia 1º, 2 e 3, tendo como pal-
co a Praça do Forró, que foi requalificada e 
ganhou novo projeto urbanístico e paisagís-
tico, a programação festiva prosseguiu com 
a realização de shows musicais com grandes 
atrações, entre as quais Tayrone Cigano, Mi-
chele Andrade, Banda Chiclete com Banana 
e o consagrado cantor Pablo, que fechou em 
grande estilo as festividades na noite do do-
mingo.

A grade de shows da programação alusiva 
aos 62 anos de Emancipação Política e Admi-
nistrativa município, atraiu um expressivo nú-
mero de populares, nativos e de municípios da 
microrregião.

 Ao JS, em meio a programação festiva, o 
prefeito Newton Francisco – Neto – Neves Co-
trim (PT), fez um relato, sintetizado, do novo 
momento experimentado pelo município, que 
ressaltou vive um novo tempo de trabalho e de-
senvolvimento econômico e social. Para o pre-
feito, o maior presente que o povo de Igaporã 
poderia receber, nesta data festiva, já está por 
todos os lados, em todo o território municipal, 
que são intervenções em todas as áreas que es-
tão transformando o município e melhorando 
de forma significativa a qualidade de vida de 
sua gente. 

O prefeito destacou ainda a importância de 
realizar a festa em comemoração aos 62 anos 
da cidade, mesmo observando os cuidados exigidos pelo combate a pandemia, que apontou, ainda existe e preocupa, 
como forma de preservar a cultura e as tradições de Igaporã. 

Pablo foi a grande atração da grade 
de shows da programação em 

comemoração aos 62 anos de Igaporã.

Milhares de pessoas prestigiaram os shows musicais na Praça do Forró 
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