
BRUMADO Ano XXIIII - 20 Páginas  -  Edição Digital Concluída às 17:38Sábado a segunda-feira,  06 e 07 de dezembro  de 2022

ALUNAS DE IBIASSUCÊ SÃO MEDALHISTAS 
NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DA TERRA

(F
O

T
O

: D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
).

24
Anos

Págs. 12 e 13

Págs. 04 a 06

NESTE DEZEMBRO LARANJA, SBOC 
ESCLARECE MITOS E VERDADES 
SOBRE O CÂNCER DE PELE

Convênio entre Estado 
e município de Caetité 
possibilitará construção de UPA

Pág. 11

Melhoramento genético do 
rebanho aumenta renda de 
produtores de Ovinos de 
Serra do Ramalho
Pág. 18



02 Brumado, de 06 e 07 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

Dono de vasto 
conhecimento 
intelectual, 
era sempre 
solicitado pelos
seus 
circunstantes, 
dando sempre 
respostas 
próprias e 
convincentes.

POR  JOSÉ WALTER PIRES

AO SOM DO BANDEON — O MEU 
ADEUS AO AMIGO JÚLIO CÉSAR

“BANDEON” é o terceiro e último livro do amigo escritor e poeta 
Júlio Cesar da Silveira, que, sem mais nem menos, em 02/12/2022 
nos deixou para sempre, sem tempo para curtir as benesses do seu 
avant-première com poesias, que, diga-se de passagem, há muito 
vinha amadurecendo no seu que-fazer poético. Estava, ainda, sobre 
a minha mesa, entre outros, para os meus modestos comentários, 
como de costume faço com as pérolas recebidas. Na verdade, já o 
tinha lido de um só fôlego, ao recebê-lo do amigo Idenor Amorim, 
há poucos dias. Mas não me bastava essa leitura en passant. Preci-
sava, antes, degustá-la, senti-la mais profundamente, perscrutar os 
seus sentimentos, e situar-me diante do seu verso moderno, lírico e 
contagiante, para, então, emitir minha opinião. Entretanto, não tive 
tempo, em razão de compromissos imediatos, e, o que é pior, ele 
não me deu tempo para fazê-lo, indo-se embora do nosso convívio. 
Ingrata morte! Por mais que seja inevitável, a ela não me afeiçoo 
para aceitá-la simplesmente. 
Outras obras recebidas continuam empilhadas, esperando por mi-
nha leitura. Irei cuidar disso. Sei lá...
Júlio foi meu colega de empresa, a Magnesita, por longos anos. Ca-
sado com Irene, de minhas origens e considerações familiares desde 
Barra da Estiva. Tornaram-se amigos próximos, e dele, particular-
mente, pude merecer o relacionamento cordial no trato empresarial, 
e além disso o seu apoio sempre que foi solicitado. Profissional 
competente, solidário, destacado, dentro e fora da empresa, dono de 
um humor bastante apimentado, gozador, nas diversas circunstân-
cias que vivenciamos. Foram muitos esses momentos! 
Foi o amigo e confidente do Dr. Núbio, nosso humanitário gerente, 
em longas tertúlias, às vezes por coisas vãs, divagações, acompa-
nhadas da serenidade de um e das espalhafatosas risadas do outro, 
ainda que em momentos que exigissem maiores reflexões. 
Dono de vasto conhecimento intelectual, era sempre solicitado pe-
los seus circunstantes, dando sempre respostas próprias e convin-
centes.
Certo dia, deixou o nosso sertão, levando mulher e filhos para o 
Bel’zonte, onde continuou prestando serviços à Magnesita, cujo 
presidente tinha por ele grande distinção, mas cuidou de si. Da sua 
intelectualidade, diplomando-se em Letras, com especialidade na 

José Walter Pires é um sociólogo, 
advogado, professor e escritor 

brasileiro, membro da Academia 
Brasileira de Literatura de Cordel e 
do Instituto Histórico e Geográfico 

de Montes Claros
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Língua Portuguesa, e transformou-se em escritor, produzindo o seu 
primeiro livro “Cachorro Velho”, uma mistura de ficção e realida-
de, deste sertão que aprendeu a amar, assim como  a conhecer a sua 
cultura e o jeito de sua gente; o segundo, “O domínio da noite e 
outros contos”, e, por fim, o “Bandoneon e outros poemas”, sendo 
que o seu batismo refere-se ao instrumento musical que ilustra a 
sua capa, de origem alemã, de sonoridade fascinante, inventado por 
Carl Friedrich Zimmermann, cuja presença registra-se na musicali-
dade gaúcha. 
 Na construção de poemas livres, belos sonetos e outras peripécias 
poéticas, Júlio canta o amor, as agruras da desigualdade e de “as-
sombros do cotidiano”, como colhi na orelha do seu livro. Mas o 
que prepondera nele é o lirismo estonteante como se vê nos poemas 
do seu Bandoneon. 
Mas, perdoe-me a família enlutada e saudosa, na tristeza que tam-
bém sinto, ao transcrever o epitáfio que ele deixou no poema RÉ-
QUIEN:
.
 

 “Tivesse eu ontem morrido
— Tolo, porquanto ilusão

Vigília teria tido
No mais lustroso caixão.

.
Morto amanhã, esquecido
— Aqui não cabe paixão

Serei jogado despido
Na vala da solidão

Se a morrer hoje viesse
— Desfecho que não espero
Pranto chocho que aborrece

É tudo que menos quero.
.

Imploro a quem me conhece
Que deixe de lero-lero
E deite silente prece

Aos acordes de um bolero.
 
.
Belo demais!
Ah, Júlio, não era hora! E você não a desejava. Ainda, cedo. Nem 
esperou fevereiro para a comemoração da emblemática idade. Fi-
quei constrangido, mas nem Deus volta atrás nos seus desígnios.
Resta-me o meu saudoso adeus, com um afetuoso abraço para os 
queridos familiares.

Do amigo e admirador

Zewalter
03.12.2022.
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Neste Dezembro Laranja, SBOC 
esclarece mitos e verdades 
sobre o Câncer de Pele

TALITA RAMOS – ASCOM (AGÊNCIA EDELMAN BRASIL)
talita.ramos@edelman.com

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica aproveita o mês 
de conscientização para esclarecer dúvidas sobre a doença

No final de novembro, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
divulgou o novo relatório Estimativa 2023 – Incidência de 
Câncer no Brasil1, que traz um levantamento sobre novos 

casos da doença na população brasileira. A estimativa é de que, para 
cada ano do triênio 2023-2025, surjam aproximadamente 704 mil no-
vos diagnósticos para variados tipos de câncer, sendo o de pele, não 
melanoma, o mais incidente entre eles (31,3% do total de casos).

A Pele é o maior órgão do corpo humano. Composta pela camada 
de Epiderme (externa) e Derme (interna), é também a grande respon-
sável por proteger outros órgãos contra agentes externos, infecciosos 
e químicos, além de regular a temperatura do corpo. Quando exposta 
ao sol, de maneira constante e sem proteção adequada, a Pele fica sus-
cetível ao desenvolvimento do Câncer, podendo esse ser de variados 

tipos. Os mais comuns são os Carcinomas (com maior incidência, 
porém, menor gravidade), que surge nas Células Basais ou Escamo-
sas; e os Melanomas (mais raros, mas com maior chance de evoluir 
para Metástase), que se desenvolvem nos Melanócitos, células que 
produzem a Melanina.

Dado o cenário para os próximos três anos, a Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica (SBOC) aproveita este Dezembro Laranja, mês 
de conscientização sobre o Câncer de Pele, para esclarecer algumas 
das principais dúvidas em torno do tema.

Abaixo, a Médica Oncologista e Coordenadora do Comitê de Tu-
mores de Pele e Sarcomas da SBOC, Dra. Andreia Melo, listou al-
guns dos principais mitos e verdades sobre o Câncer de Pele.

Confira:

(IMAGEM – SBOC)
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Pessoas brancas e albinas têm maior propensão ao desenvol-
vimento da doença.

Verdade – por terem menos pigmentação na pele, pessoas bran-
cas ou albinas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do Câncer 
de Pele.

Pessoas negras não desenvolvem Câncer de Pele.
Mito – ao contrário do que muitos imaginam, pessoas negras 

também correm o risco de desenvolver Câncer de Pele. Apesar de 
raro, nessa população a lesão costuma aparecer nas extremidades: 
região plantar (abaixo dos pés), nas palmas das mãos e abaixo das 
unhas. 

É preciso usar protetor solar em dias nublados e no inverno.
Verdade – independentemente de o céu estar ou não ensolarado, 

os raios ultravioletas continuam sendo constantemente emitidos. 
Em dias nublados, a única diferença é a de que sua incidência cos-
tuma ser um pouco menor. Mas, ainda assim, não é recomendado 
se expor à luz solar por longos períodos e sem proteção. O uso de 
protetor solar é recomendado para absolutamente todos os dias. 

Protetor solar tem papel fundamental na proteção con-

tra o Câncer de Pele.
Verdade – o filtro solar é um agente fundamental na prote-

ção contra o Câncer de Pele, porém, seu uso deve ser feito de 
maneira adequada, sendo recomendado o uso de um protetor 
que atue contra raios UVA e UVB, com FPS 30 ou maior. É ne-
cessário aplicar cerca de 2g/cm2 na pele, ao menos 15 minutos 
antes de se expor ao sol e, após sair da água, repetir a aplicação 
a cada duas horas. Também é importante lembrar de utilizar 
proteção solar para os lábios. 

Não existe horário correto para tomar sol.
Mito – apesar da necessidade de absorção de vitamina D, 

para prevenir o risco de desenvolvimento do Câncer de Pele, 
é recomendado evitar a exposição prolongada ao sol entre às 
10h e 16h, pois nesse período a incidência de raios ultravioleta 
é maior. 

O uso de Câmaras de Bronzeamento é algo seguro.
Mito – o bronzeamento com o uso de Câmaras está relacio-

nado ao maior risco de desenvolvimento de Câncer de Pele. No 
Brasil, o uso estético de Câmaras de Bronzeamento é proibido 
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Drª Andreia 
Melo, Médica 
Oncologista e 
Coordenadora 
do Comitê de 
Tumores de Pele 
e Sarcomas da 
SBOC.

“Se diagnosticado em estágios iniciais, o Câncer de Pele tem muito boas chances de cura. Alguns sintomas que 
podem indicar o surgimento da doença são manchas irregulares na pele, com mais de uma tonalidade, que desca-
mam ou sangram, e feridas que não cicatrizam há mais de quatro semanas. Caso apresente qualquer tipo de sintoma 
na Pele, procure imediatamente auxílio médico para diagnosticar e tratar o problema”, comenta a Dra. Andreia 
Melo.

Para mais informações sobre o Câncer de Pele, confira o infográfico da SBOC: 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).



 www.jornaldosudoeste.com

06 Brumado, de 06 e 07 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalSAÚDE – CÂNCER 
DE PELE



 www.jornaldosudoeste.com

07Brumado, de 06 e 07 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital SAÚDE MENTAL

Neurociência com base psicológica 
pode ser consultoria com eficácia 
terapeuta dinâmica

ASCOM -  MF PRESS GLOBAL 
mf@pressmf.global

Em uma sociedade “adoecida”, onde cada vez mais pessoas tratam transtornos mentais e onde a rapidez no proces-
so de tratamento é a maior procura por parte dos pacientes, surge uma nova alternativa: uma consultoria através 
da Neurociência com base na Psicologia. Ou seja: uma consultoria que usa o estudo do Cérebro para auxiliar no 

tratamento de Doenças E Transtornos Psicológicos. 
O Dr. Fabiano de Abreu Agrela é um Pós PhD em Neurociências e Mestre em Psicologia Membro da Sigma Xi, Asso-

ciação dos melhores cientistas do mundo, vinculada ao Prémio Nobel. O doutor disse que ciente da necessidade dinâmica 
atual, a consultoria é eficaz na prevenção e orientação.

"São muitos os relatos de pessoas que não têm paciência para fazer terapias, assim como só precisam do gatilho para 
tomarem as suas decisões."

De acordo com o Especialista, muitas pessoas não aderem à abordagem dos Psicólogos, muitas vezes, por causa do mé-
todo utilizado. “Esse método da Psicologia é eficaz. Mas, muita gente não entende. As pessoas que buscam uma resposta 
rápida acabam desistindo. Na anamnese o analista escuta primeiro, para depois começar a dar comandos, e o que acontece 
é que muita gente não espera isso”, disse. 

A outra dificuldade, segundo o Neurocientista, é entender e aceitar o problema que se tem. “Pessoas com Transtorno de 
Personalidade Dramática e seus derivados, por exemplo, geralmente têm, em sua personalidade, o narcisismo e por causa 
disso não acreditam que estão com o problema e nem o aceitam”.

Já na consultoria, segundo Fabiano, a pessoa pode entendê-la como algo dinâmico e que não é, necessariamente, uma 
ajuda, mas sim uma forma de adquirir conhecimento e de melhorar a própria vida. 

 “Então, o profissional, nessa consultoria, mesmo entendendo o problema daquela pessoa, ele pode manipular de uma 
maneira em que se traga a solução de forma subjetiva. A pessoa pode enxergar uma forma de otimizar a si mesmo e apren-
der a melhorar a própria vida”, finalizou.

Neurocientista 
Fabiano de Abreu 
Agrela. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO / MF PRESS GLOBAL) 



 www.jornaldosudoeste.com

08 Brumado, de 06 e 07 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalSAÚDE – CÂNCER DO 
COURO CABELUDO

AFINAL, PODE USAR FILTRO SOLAR NA 
CABEÇA? E SE EU FOR CARECA?
O presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia – SBTri alerta: 
o melhor protetor solar é a sombra. Mas, na ausência dela, o couro 
cabeludo deve ser protegido com chapéus confeccionados com 
tecido de proteção solar UVA e UVB

SIMONE VALENTE – ASCOM (UAPÊ COMUNICAÇÃO)
simone@uapecomunicacao.com.br

(FOTO: FREEPIK)

Muitas pessoas, especialmente as que perderam seus cabelos, temem que o sol possa prejudicar o couro ca-
beludo. E isso é uma preocupação pertinente: segundo o Dr. Luciano Barsanti, presidente da Sociedade 
Brasileira de Tricologia (SBTri), o sol pode causar dois tipos de Câncer nessa parte do corpo (veja box 

com detalhes). Por isso, é importante se precaver da exposição solar. “Costumo dizer que o melhor protetor solar é 
a sombra. Mas, na ausência dela, o couro cabeludo deve ser protegido com chapéus confeccionados com tecido de 
proteção solar UVA e UVB. Pessoas de pele preta também precisam se preocupar com essa exposição, já que também 
são suscetíveis ao Câncer de Pele”, alerta o Médico e Tricologista.

Ele diz que os protetores solares químicos (os cosméticos que usamos para corpo e rosto) não são indicados para 
o couro cabeludo porque obstruir os poros, causando irritações como Dermatites de Contato, Dermatites Químicas, 
Foliculites (infeções da raiz do cabelo) e até complicar outras doenças, como Micoses ou Contaminações Bacteria-
nas. “Sendo assim, é fundamental a proteção da cabeça com bonés, chapéus ou bandanas confeccionados com tecido 
de proteção 100% UV. Os guarda-sóis também devem ter este tipo de tecido, já que que os tecidos sintéticos ou de 
algodão filtram a radiação no máximo em 30%”, alerta.
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Cuidados com os fios
Além do sol, a água do mar é mais um agravante, conforme explica o Especialista em Saúde Capilar. “Os Cristais 

do Sal contido na água do mar funcionam como microlentes de aumento, provocando queimaduras nos fios. Por isso, 
é fundamental enxaguar bem os fios a cada mergulho”, ensina.

Nas piscinas, a presença de substâncias químicas, como o cobre e o cloro, pode deixar os fios esverdeados. “Quem 
descolore os fios precisa se atentar a esse detalhe, procurando o cabeleireiro para proteger os cabelos antes da expo-
sição. Esses cabelos são mais sensíveis e necessitam de cuidados extras, porque podem se quebrar também. É melhor 
prevenir do que remediar”, diz.

Dr. Luciano Barsanti dá dicas de como proteger e tratar os cabelos no verão:

• Independentemente do seu tipo de cabelo, proteja o couro cabeludo e os fios com chapéus ou bonés com proteção 
100% UV mesmo na água. Recolocá-los após mergulhar.

• Todas as pessoas também devem utilizar o Leave In com Protetor Solar, antes e depois da praia, em toda a exten-
são do fio. Procure produtos conforme o seu tipo de cabelo.

• Aumentar a hidratação dos fios para, no mínimo, três vezes por semana. Utilizar máscaras hidratantes à base de 
óleos como Argan, Murumuro, Semente de Girassol e Extrato de Rosas Brancas. Diariamente, utilizar condicionador.

• Evitar sol entre às 10h e 16h.
• Ingerir bastante água e alimentar-se com alimentos pobres em gorduras, privilegiando frutas, verduras, legumes, 

grãos e proteínas magras.
• Cuidado com produtos caseiros. A Babosa, por exemplo, se usada diretamente nos cabelos, pode causar alergia. 

Assim como ela, outros produtos tidos como naturais podem ser prejudiciais à saúde.
• Se for passar o dia todo na praia, enxague os cabelos a cada mergulho e reaplique o Leave In com Filtro Solar. 

Ao chegar em casa, lave bem os cabelos e faça uma boa hidratação nos fios.
• Se você tem cabelos grisalhos ou brancos, utilize produtos específicos para seus fios, evitando que fiquem ama-

relados. É muito charmoso mantê-los bonitos e saudáveis.
• Os cuidados com os cabelos afro são os mesmos dos outros tipos: proteção solar com Leave In Indicado para seu 

tipo de cabelo, hidratação caprichada e uso de bonés ou chapéus com proteção UVA e UVB. E que tal investir em um 
belo turbante, para dar mais estilo na praia? Ele também pode ajudar na proteção dos fios!

• Se você é careca, não utilize filtro solar na cabeça. Mesmo que o couro cabeludo seja pele, essa parte do corpo 
não deve receber o filtro, porque ele não é indicado para esse tipo de pele e pode causar alergias em algumas pessoas. 
O correto é utilizar barreira física, que são os chapéus ou bonés com proteção solar UVA e UVB 100%. Fique atento 
a esse importante detalhe!

• Quem tem cabelos louros ou descoloridos precisa tomar cuidado com o cloro da piscina. Esse produto costuma 
deixar os tons dos cabelos esverdeados. É importante, antes da exposição, consultar o cabeleireiro, solicitando um 
produto para proteção capilar. E mesmo quem não tem cabelos louros pode proteger os fios da agressão dos produtos 
químicos usados na água da piscina. Consulte sempre seu cabeleireiro de confiança e, também, seu Médico e Trico-
logista.

Câncer no couro cabeludo: diagnóstico difícil

Você já ouviu falar em Câncer no Couro Cabeludo? A doença, chamada Melanoma, costuma acometer principal-
mente as pessoas de pele branca e com ascendência asiática, mas também pode surgir nas de pele preta. “Existem 
basicamente dois tipos de Câncer que acometem a Pele da Cabeça, o Couro Cabeludo: Melanona e Carcinoma Baso 
Celular. Ambos têm causas e diagnósticos idênticos, mas prognósticos diferentes”, diz o Dr. Luciano Barsanti, Mé-
dico e Tricologista, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia (SBTri).

Conforme ele explica, o Melanona é um Câncer de Pele muito invasivo. No couro cabeludo, é difícil de ser visu-
alizado, bem como no autoexame, sendo que mesmo os Médicos, muitas vezes, não conseguem percebê-lo. “Existe 
uma predisposição genética para este Câncer e ele é desencadeado pelos raios solares”, comenta.

Quando o Melanoma ocorre no couro cabeludo, o prognóstico não costuma ser bom, já que este Câncer é invasivo 
e só percebido tardiamente.  “O diagnóstico é realizado por meio de um Exame Clínico Especializado, com o uso de 
Equipamentos de Diagnóstico Tricológico não Invasivos, como o Scanner de Couro Cabeludo que aumenta até 30 
mil vezes a imagem de sua superfície. O diagnóstico de certeza do Tumor e a classificação de sua invasão é feito pela 
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Biópsia”, detalha o presidente da SBTri.
Já o Carcinoma Baso Celular também é um Tumor que pode aparecer no couro cabeludo e é mais comum que o 

Melanoma, porém é bem menos invasivo. Conforme explicado anteriormente, tem causas e diagnóstico idênticos aos 
do Melanoma.

Prevenção e tratamento

A melhor prevenção contra os Cânceres de Couro Cabeludo é a utilização de chapéus ou bonés confeccionados 
com tecido de proteção 100% UV, especialmente para pessoas que perderam seus cabelos, têm histórico de Câncer 
familiar ou pele clara ou, ainda, para aquelas que serão expostas ao sol. “Não é recomendada a utilização de filtro 
solar no couro cabeludo, mesmo em pessoas carecas”, finaliza Dr. Luciano Barsanti. 
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Convênio entre Estado e município de 
Caetité possibilitará construção de UPA

ASCOM/SESAB
 www.saude.ba.gov.br

FOTO: LEONARDO RATTES/ SESAB

O município de Caetité, passará a contar com mais uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas). A 
Ordem de Serviço para a construção do novo equipa-

mento de Saúde foi assinada na sexta-feira (02) pelo prefeito Val-
técio Neves Aguiar (PDT) em uma solenidade que contou com a 
participação da secretária da Saúde do Estado, Adélia Maria Car-
valho de Melo Pinheiro. Para a implantação da UPA foi firmado 
um convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria 
da Saúde do Estado, e a Prefeitura Municipal num valor de R$ 7,1 
milhões. Deste total, R$ 6,7 milhões serão recursos estaduais.

A nova UPA será de Porte 3, o que significa que estará estru-
turada para atender ao usuário mais grave, sendo composta pela 
Sala Vermelha, que oferece condições avançadas de prestar um 
atendimento ao paciente de Alta Complexidade até que ele possa 
ser removido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A estrutura contara com Raio-X, Eletrocardiografia, Pediatria, 
Laboratório de Exames e Leitos de Observação. Além disso, a 
Unidade prestará o primeiro atendimento aos casos de natureza 
cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 
investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os 
casos, a necessidade ou não de encaminhamento aos Serviços 
Hospitalares de Maior Complexidade. Nas localidades que con-
tam com uma UPA, 97% dos casos são solucionados na própria 

Unidade.
De acordo com a secretária da Saúde da Bahia, Médica Adélia 

Maria Carvalho de Melo Pinheiro, a parceria com os municípios é 
essencial para a ampliação de Serviços de Saúde. “É um orgulho 
estar participando da assinatura da Ordem de Serviço para a cons-
trução da UPA e, como representante do Governo do Estado da 
Bahia, através da Secretaria de Saúde, trazendo para a população 
de Caetité e região uma Unidade de Pronto Atendimento respon-
sável por atender a população adulta e infantil e que permite aco-
lher os pacientes para Diagnóstico de Urgências e Emergências. 
Esse é um equipamento valoroso que vai assegurar mais um ponto 
de direito à Saúde”, ressalta.  

O prefeito de Caetité, Valtécio Neves Aguiar, destaca a im-
portância do trabalho conjunto com o Governo do Estado para o 
avanço da Saúde. “Essa UPA é uma grande conquista para toda a 
população que será beneficiada”, afirma.

Ainda em Caetité, a secretária Adélia Pinheiro fez uma verifi-
cação do funcionamento da Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia (Unacon). O Hospital é referência na especialidade 
para 43 municípios da região Sudoeste baiano. A Unidade conta 
com 100 leitos, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 
Atualmente está oferecendo o tratamento de quimioterapia para 
60 pacientes.

SAÚDE
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EDUCAÇÃO

Alunas de Ibiassucê são medalhistas 
na Olimpíada Brasileira de Geografia 
e Olimpíada Brasileira de Ciências 
da Terra

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) é 
uma olimpíada científica para estudantes das 
Escolas Públicas e Particulares do Brasil, desde 

o 9° ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino 
Médio, abrangendo os temas de Geografia e das Geoci-
ências. Os competidores devem ter capacidade de anali-
sar os fenômenos geográficos de forma integrada, ou seja, 
considerá-los como um todo e não dividi-los em questões 
geopolíticas e questões geofísicas.

Coordenada pelos Professores Doutores Clibson Alves 
Santos, da Universidade Federal de Alfenas (Unifal/MG); 
Roberto Greco, do Instituto de Geociências da Universi-

dade Estadual de Campinas (Unicamp), e Anete Maria de 
Oliveira, da Universidade de Brasília (UNB), a competi-
ção admite equipes, compostas por três estudantes e um 
professor-coordenador, de uma mesma Escola. As provas 
da Olimpíada Brasileira de Geografia são realizadas em 4 
fases, sendo 3 online e uma final presencial: 1ª e 2ª fases 
com 20 questões objetivas cada e a 3ª com apenas 10 pro-
blemas de múltipla escolha.

A colocação final é dada com base no número total de 
acertos nas três fases iniciais, sendo definidos os 2 times 
finalistas de cada estado (pelo menos 1 de Escola Pública) 
para a quarta etapa do torneio.

Secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ibiassucê, Sandro Wagner Farias Novais, com a Professora de 
Geografia Laiane Michele Silva Souza, a Diretora do Centro Educacional de Ibiassucê Clarinda Farias, e as alunos medalhistas 
Lorrani Rodrigues, Mariane Guimarães e Mariana Couto. 
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Na 7ª Olimpíada Brasileira de Geografia e 5ª Olim-
píada Brasileira de Ciências da Terra, realizada simul-
taneamente e que contou com a participação de mais 
de 27 mil equipes de estudantes de todo o país, um dos 
destaques foi a participação do Centro Educacional de 
Ibiassucê- CEI, Unidade da rede pública municipal de 
Ensino. Única Unidade Educacional da Bahia a se clas-
sificar para a Fase Presencial (Final), realizada entre os 
dias 25 e 27 de novembro último, em Campinas, São 
Paulo, a equipe do Centro Educacional de Ibiassucê- 
CEI – “Equipe Milton Santos” – composta pelas alunas 
do 9º Ano do Ensino Fundamental Lorrani Rodrigues, 
Mariane Guimarães e Mariana Couto, orientadas pela 
Professora de Geografia Laiane Michele Silva Souza, 
ficou com a Medalha de Prata. 

O titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer de Ibiassucê, Sandro Wagner Farias 
Novais, destacou a importância da Olimpíada Brasilei-
ra de Geografia e Olimpíada Brasileira de Ciências da 

Terra, apontando que as Ciências da Terra e a Geografia 
proporcionam as ferramentas básicas para os cidadãos 
de amanhã lidarem com o ambiente natural e os desa-
fios da globalização. Pontuou, ainda, que as premiações 
das alunas do Centro Educacional de Ibiassucê sinali-
zam o sucesso do trabalho desenvolvido não apenas na 
Instituição, mas na área educacional do município, que 
tem contado, como reforçou, com o comprometimento 
da equipe da Secretaria, dos diretores e professores e 
alunos.

O prefeito Emanuel Fernando - Nando - Alves Car-
doso (MDB), reafirmando o compromisso de continuar 
priorizando a Educação, disse que o Governo Munici-
pal tem orgulho dos premiados, que representam todos 
os alunos do município, porque são o exemplo do su-
cesso das políticas públicas que vem sendo implemen-
tadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, contando com a imprescindível parce-
ria dos pais e de toda a sociedade.
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DIVERSIDADE 

Um contraponto à sociedade 
hipersexualizada
Em entrevista, autora Virgínia P. Pagliarin comenta 
motivações para criar protagonista assexual em 
"Um mundo de cores"

MARIA CLARA MENEZES – ASCOM (LC – AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO)
claramenezes@lcagencia.com.br

Apesar de livros com protagonismo LGBT-
QIAP+ terem ganhado popularidade nos úl-
timos anos, a escritora Virgínia P. Pagliarin 

percebeu que algumas letras da sigla ainda eram pouco 
exploradas na literatura brasileira. Analisando este ce-
nário, ao buscar um tema para seu novo livro, a autora 
decidiu escrever sobre Assexualidade, orientação para 
definir as pessoas que não sentem atração sexual, ou po-
dem ficar atraídas em determinadas circunstâncias. 

Foi assim que surgiu Um mundo de cores. A obra tem 
como personagem principal Camila, uma jovem que 
passa pelo processo de autodescoberta e que, por muito 
tempo, não sabia que existia uma palavra para explicar 
seus sentimentos. Nesse processo de autoconhecimen-
to, ela estabelece uma rede de apoio com pessoas que a 
compreendem e a aceitam, sem julgamentos ou piadas. 

Escritora 
Virgínia P. 
Pagliarin. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO) 

Com referências positivas para o públi-
co que busca representatividade em con-
teúdos culturais, o livro explicita outras 
possibilidades para o amor romântico e 
dissemina conhecimentos sobre o assun-
to. Confira abaixo a entrevista exclusiva 
com a autora. 
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- Dentre todas as letras da sigla LGBTQIAP+, você optou pela “A”, que trata da assexualida-
de. Qual a importância de falar sobre o assunto, principalmente, na sociedade atual? 

Virgínia P. Pagliarin:  Camila nasceu na minha mente e se recusou a ir embora. Escolhi dar voz 
a ela para que ela contasse sua história e passasse uma mensagem que se perde em uma sociedade 
hipersexualizada como a nossa: o amor não se resume à parte física. É algo muito maior. Camila 
veio para ensinar às pessoas sobre a assexualidade e como é possível ter relacionamentos amorosos 
mesmo sendo assexual. Eu espero que meu livro ajude pessoas que se sentem excluídas, porque eu 
quis mostrar que existem muitos tipos de amor e ensinar um pouco sobre a causa LGBTQIA+. Para a 
minha pesquisa, percebi que existem mais obras voltadas para públicos “L” e “G”, e é muito impor-
tante não apenas mostrar para os jovens outras formas de amor, como também normalizá-las. Quis 
demonstrar ao leitor que amar de uma forma diferente do convencional não é errado – e não somente 
na sexualidade, mas em outros tópicos, como idade e distância. Acredito que a história da Camila 
ajudará muitas pessoas a entenderem mais sobre o tema e espalhar empatia. Quem sabe, pode até 
ajudar pessoas que se sentem diferentes e também não entendem essa sensação de “não se encaixar”.

- Por que devemos falar sobre outras formas de amor romântico?
Virgínia P. Pagliarin:  O amor não tem forma, não é uma ciência exata e não é só baseado em 

demonstrações físicas de afeto. Ter uma percepção de sentimentos diferente do que a sociedade es-
pera não é estranho e nem motivo para piada. É preciso coragem para abraçar a mudança, para ser 
diferente e para fugir dos padrões impostos pela sociedade. Espero que a história da Camila ajude 
a conscientizar mais pessoas sobre a assexualidade, na esperança de ajudar na normalização do as-
sunto no futuro.

- Camila passa por um processo de autoconhecimento pessoal e há pessoas de seu círculo 
social que não a compreendem. Apesar disso, não é um período repleto de sofrimento, porque 
ela tem uma forte rede de apoio. De que forma essas referências positivas podem contribuir na 
construção da autoestima dos leitores que têm histórias semelhantes à de Camila? 

Virgínia P. Pagliarin: Quando percebemos que temos dúvidas existenciais profundas e externamos 
para os outros, normalmente a resposta que ouvimos é “você tem tempo para pensar nisso?”. Então, 
quando algo nos incomoda, a tendência é que aquilo fique guardado dentro de nós mesmos. Apesar 
de nunca ter se falado tanto na mídia sobre Saúde Mental, cuidados com você mesmo e práticas do 
bem-estar psicológico, a verdade é que muitas pessoas ainda não entendem o impacto que a falta de 
empatia tem na sociedade como um todo. Esse sentimento se aplica a alguém lutando contra uma 
Depressão, contra uma Síndrome de Burnout (Esgotamento Psicológico) e também para as pessoas 
que estão se autodescobrindo sexualmente. Levamos tudo isso em conta e acabamos tendo dificuldade 
em confiar nossos problemas para as pessoas de quem gostamos por medo de sermos ridicularizados 
– amigos, família, parceiros amorosos. Mas nem sempre o pior cenário se confirma: Camila estava, 
sim, insegura com tudo o que descobriu e com o que passou. Mas no momento em que confia sua an-
gústia aos amigos, mesmo que eles não tenham resolvido seu problema, uma carga emocional enorme 
saiu de seus ombros, e ela pôde refletir com mais clareza sobre suas opções para o futuro.

- O outro lado da Camila é que ela está se estabelecendo na carreira e sonha em ser escritora. 
Qual foi sua intenção ao tratar a personagem não apenas na perspectiva da sexualidade, mas 
também profissional? 

Virgínia P. Pagliarin: Escolhi a profissão da Camila por conta da minha experiência de publicar 
meu primeiro livro, “Lissandra de Hallaren”, da saga “The Real Mirror”. Quem não trabalha nessa 
área e vê o livro na prateleira da livraria, não sabe como o processo para seu lançamento foi com-
plicado e nem imagina as dificuldades que eu e outros autores enfrentamos todos os dias no mercado 
literário brasileiro. Não basta escrever: é preciso muita determinação e paciência para realizar esse 
sonho e transformar o rascunho do documento de Word em um livro.

- “Um mundo de cores” é seu segundo livro publicado. Você já tem planos para outros proje-
tos literários? Se sim, quais? 

Virgínia P. Pagliarin: Com certeza! Sou uma das participantes da Antologia “Mensagem para 
Você”, da Lura Editorial, que será lançada ainda neste ano. Além disso, meu próximo livro indepen-
dente tem lançamento previsto para janeiro de 2023 pela UICLAP (Startup de Autopublicação e Ven-
da de Livros Impressos sem custo para o escritor). “Henrique de Norak” será o segundo volume da 
série “The Real Mirror” e acompanha as aventuras de Henrique e Lissandra, que precisam desven-
dar o misterioso desaparecimento das crianças das vilas de seu reino. O primeiro volume “Lissandra 
de Hallaren” já está disponível para compra no site da UICLAP e na minha loja oficial da Shopee. 
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POLÍTICA - 
MUNICIPALISMO

Prefeitos baianos se articulam para 
última mobilização municipalista 
do ano em Brasília
Evento acontece nos dias 12 e 13 de dezembro

IMPRENSA/UPB
imprensa@upb.org.br

(FOTO: DIVULGAÇÃO – IMPRENSA/UPB)

O Movimento Munici-
palista Nacional será 
ator na próxima sema-

na de ações da maior importância 
para a Administração Municipal. 
Nos dias 12 e 13 deste mês de de-
zembro, prefeitas e prefeitos dos 
municípios brasileiros se reuni-
rão em Brasília para participar da 
última mobilização do ano que 
tem o objetivo de pressionar de-
putados federais e senadores para 
aprovar demandas fundamentais 
para os municípios. Dentre as 
pautas prioritárias, os gestores 
baianos participarão do evento 
para cobrar a aprovação da PEC da Redução da Alíquota do INSS (PEC 14/2022), que vai garantir o equilíbrio fiscal das Prefeituras. A 
mobilização está sendo convocada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e as Associações Municipalistas Estaduais, com 
intensa participação da União dos Municípios da Bahia (UPB). Ainda no dia 12, os gestores municipais vão recepcionar os novos parla-
mentares eleitos para apresentar as demandas municipalistas.

A admissibilidade da PEC 14/2022, que propõe a redução da alíquota do INSS dos municípios de 22,5% para a metade, já foi aprovada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, que agora precisa formar uma Comissão Especial 
para apreciar o mérito da proposta e encaminhar relatório para ser votado pelo plenário da Câmara. Durante a mobilização, o presidente da 
UPB e prefeito de Jequié, Zé Cocá (Zenildo Brandão Santana, do Progressistas), membros da Diretoria da Entidade e uma Comissão de 
Prefeitos, que auxiliam nas mobilizações para a tramitação da PEC 14/2022, vão se reunir com os deputados baianos Arthur Maia (Arthur 
Oliveira Maia da Silva, do União Brasil), Paulo Azi (Paulo Veloso Dantas Azi, do União Brasil) e Cacá Leão (Carlos Felipe Vazquez de 
Souza Leão, do Progressistas) para reivindicar a formação da Comissão Especial o mais rápido possível.

"É importante que estejamos organizados e com um grande número de prefeitas e prefeitos, para juntos pressionarmos para formação 
da Comissão Especial. Hoje, boa parte do que é arrecadado pelos pequenos municípios, sobretudo do Norte e Nordeste, vai para pagar o 
INSS. O que buscamos é uma alíquota que possa ser paga e que permita ao município retomar a capacidade de investimento”, explicou o 
presidente da UPB, Zé Cocá e prefeito de Jequié.

A comitiva baiana solicitou também reunião com o senador Jaques Wagner (PT/BA), autor de Projeto de Lei, em tramitação no Se-
nado, que trata também da redução da alíquota de contribuição de INSS dos municípios. O objetivo é conjugar o mesmo objetivo, que é 
garantir o equilíbrio fiscal e a governabilidade dos municípios brasileiros, com segurança jurídica. A liderança da UPB solicitou ao líder 
nacional do PT, deputado Reginaldo Lopes (Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, do PT/MG), a marcação de uma reunião com a equipe 
de transição do futuro Ministério da Economia, visando sensibilizar o novo Governo para a importância da aprovação da PEC 14/2022.

“Essa reunião com a equipe de transição do Ministério da Economia será muito importante, pois vamos poder detalhar melhor o teor da 
matéria, como também apresentarmos números que mostram claramente que o Governo arrecadará mais, do que se arrecada hoje, mesmo 
reduzindo a alíquota do INSS. Estamos esperançosos na possibilidade de que, em tempo recorde, o presidente (da Câmara dos Deputados) 
Arthur Lira crie a Comissão Especial que irá analisar essa importante Emenda Constitucional, que se aprovada será fundamental para a 
sobrevivência financeira dos municípios”, ressaltou o prefeito de Riachão do Jacuípe, Carlos Matos.
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Bahia ganha mais duas 
unidades de semiliberdade 
para adolescentes e jovens que 
cometeram atos infracionais

Ascom/SJDHDS
ascom@sjdhds.ba.gov.br

(FOTO: ASCOM/SJDHDS)

Mais duas Unidades de 
Semiliberdade, para 
atender adolescentes 

e jovens que cometeram atos in-
fracionais, foram inauguradas no 
Estado da Bahia. As Casas funcio-
nam nos municípios de Itabuna e 
Vitória da Conquista, são adminis-
tradas através de parcerias entre a 
Fundac (Fundação da Criança e 
do Adolescente) e OSCs (Organi-
zações da Sociedade Civil), e jun-
tas vão beneficiar 40 educandos, 
sendo 20 em cada Unidade.

Localizadas nas regiões cen-
trais de cada município, as Se-
miliberdades ficam próximas de 
Escolas, Unidades de Saúde e de 
Lazer, dentre outras Instituições 
que compõem uma rede de apoio, 
necessárias para o acolhimen-
to desses jovens. Os Espaços de 
Convivência são similares a uma 
casa comum: quartos comparti-
lhados, cozinha, sala de estar, ba-

nheiros e áreas de circulação e de 
lazer. A diferença é que os educan-
dos também contam com profis-
sionais de áreas como Assistência 
Social, Pedagogia, Psicologia, Di-
reito, além de outros profissionais, 
totalizando 28 colaboradores que 
se alternam no atendimento socio-
educativo.

O educando Matheus Junior 
(nome fictício), direcionado a 
cumprir medida de semiliberda-
de em Itabuna, não imaginava 
que teria todo esse suporte quan-
do foi para a Unidade. "Aqui, re-
alizamos algumas atividades de 
rotina da casa, além de termos os 
profissionais que nos auxiliam, 
como os Pedagogos e Assistentes 
Sociais”, citaram o jovem, salien-
tando ainda que, na casa, todos os 
educandos dispõem de regras de 
convivência, normas e garantia 
de acesso a serviços públicos.

Nas inaugurações, o termo 

‘garantia de direitos’, foi justa-
mente o mais ressaltado pela Di-
retora Geral da Fundac, Regina 
Affonso. Segundo ela, os educan-
dos em semiliberdade precisam ir 
à Escola, por exemplo, devendo 
estar em nível de igualdade com 
alunos que não estejam cumprin-
do medida socioeducativa. Ela 
também reforçou a importância 
da rede municipal colaborar com 
essa premissa de dar o apoio ne-
cessário para a reinserção social 
desses jovens. E destacou o Sina-
se (Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo ) e o ECA 
(Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) como Leis norteadoras 
para o cumprimento de medida 
socioeducativa, respeitando uma 
de suas premissas básicas: os di-
reitos humanos. "Direitos huma-
nos não é algo que se troca ou se 
barganha, a gente garante", afir-
mou.

Em Itabuna, a Unidade será 
administrativa em parceria com 
a OSC Avante Social, oriunda de 
Minas Gerais, e que já tem mais 
de duas décadas de experiência 
em termos de atuação nessa área. 
"Para nós é uma honra estabele-
cer essa parceria, aqui na Bahia, 
já que trabalhar em prol da ga-
rantia de direitos de forma huma-
nizada e transformadora é nossa 
inspiração", pontuou Ludmila 
Coelho.

Já em Vitória da Conquista, 
os trabalhos ficaram por conta de 
OSC Instituto Vivendo e Apren-
dendo, com o Projeto Um Novo 
Jeito de Ser, presidido por Inez 
Santos, que já possui experiên-
cia na gestão de semiliberdade 
no município, já tendo sido par-
ceira da Fundac em outras ocasi-
ões. "Nós também temos como 
compromisso a transformação, 
e a oportunização de possibili-
dades que tornem possível a re-
construção de vida desses jovens 
para que eles possam ter novos 
rumos", pontuou.

Foram firmados com as duas 
OSCs um Termo de Cooperação 
Técnica, a partir de chamamen-
to público. A medida de semili-
berdade pode ser aplicada como 
sentença judicial, originalmente, 
ou como forma de progressão de 
regime de internação ou ainda 
como transição para o meio aber-
to. Nela, o Estado custodia o ado-
lescente que, independente de au-
torização judicial, poderá realizar 
atividades externas, a exemplo 
de ir à Escola, trabalhar e visitar a 
família em datas comemorativas.  

Nas inaugurações, participa-
ram autoridades e representa-
ções de órgãos e entidades tais 
como: Juizado, Defensoria Pú-
blica, Secretarias Municipais do 
Desenvolvimento e da Saúde, 
o Batalhão da Polícia, além de 
Conselhos como o Ceca (Con-
selho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da 
Bahia), Cmdca (Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente), Creas (Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social), Conselho 
Tutelar, dentre outros. As inaugu-
rações ocorreram nos dias 01 e 
02 deste mês.
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MELHORAMENTO GENÉTICO 
DO REBANHO AUMENTA RENDA 
DE PRODUTORES DE OVINOS DE 
SERRA DO RAMALHO

ASCOM – CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

Produtores de Ovinos da Agrovila 13, localizada no município de Serra do Ramalho, comemoram o aumento 
da renda, graças aos investimentos do Governo do Estado, por meio do Projeto Bahia Produtiva. Com a 
ação, os criadores passaram a contar com o melhoramento genético dos animais.  

Por meio do Projeto, foram adquiridos cinco reprodutores Ovinos 
da raça Dorper, caracterizada pelo ganho de peso rápido e qualidade 
da carne para o mercado. Foram realizadas também outras ações, a 
exemplo da instalação de Apriscos, perfuração e instalação de poço 
tubular por meio de energia solar, além da instalação do sistema de 
irrigação para produção de reserva e suporte alimentar para o reba-
nho e atividades produtivas. 

O presidente da Associação de Produtores Rurais da 
Agrovila 13, Francisco Ramos de Souza, destaca que a 
produção de Ovinos é a principal fonte de renda da co-
munidade. “Conseguimos melhorar e aumentar a produ-
ção. O investimento do Bahia Produtiva mudou a vida 
das famílias. Tivemos a complementação de Ovinos e 
os implementos e máquinas, como Ensiladeira, deu-nos 
condições de manter esses animais, com alimentação 
adequada da criação em momentos críticos”.  

Pelo Bahia Produtiva, foram investidos mais de R$ 
284,2 mil na Associação. O Projeto beneficia diretamen-
te 20 famílias que já apresentam um aumento da produ-
ção. Produtores que tinham em média cinco matrizes, 
hoje, possuem cerca de 15 animais. Os animais estão 
sendo vendidos para estabelecimentos da região de Ser-
ra do Ramalho e são utilizados para consumo próprio.  

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Com-
panhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), 
empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural da Bahia (SDR), com cofinanciamento do 
Banco Mundial.  

Reprodutores Ovinos da raça Dorper. 

(FOTOS: ASCOM – CAR/SDR)
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PRODUÇÃO DE VEÍCULOS AUMENTA 6,9% 
DE JANEIRO A NOVEMBRO, DIZ ANFAVEA
Vendas de veículos novos tiveram queda de 
1,3% no acumulado

A produção de veículos cresceu 6,9% de janeiro a novembro, ao alcançar 2.178,2 mil unidades 
ante 2.037,3 mil produzidas no mesmo período do ano passado. De acordo com os números di-
vulgados hoje (7) pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 

em novembro, a produção chegou a 215,8 mil veículos, registrando um crescimento de 4,9% na compara-
ção com o mesmo mês de 2021 e 4,7% na comparação com outubro.

Já as vendas de veículos novos tiveram queda de 1,3%, no acumulado de janeiro a novembro, com 
1.887,5 mil unidades emplacadas contra as 1.912,8 mil do mesmo período do ano anterior. Em novembro 
as unidades vendidas chegaram à 204 mil, o que representa um aumento de 12,8% na comparação com 
outubro e 17,9% ante novembro do ano passado.

As exportações tiveram alta de 34,3% de janeiro a novembro, com 449,7 mil unidades comercializadas 
no mercado externo. No mesmo período do ano passado esse número foi de 334,8 mil. Na comparação 
com novembro do ano passado, as vendas para o exterior aumentaram 55% e ante outubro o crescimento 
foi de 1,2%, segundo o balanço mensal da Anfavea.

A quantidade de pessoas empregadas na indústria de veículos em novembro chegou a 104.523, um au-
mento de 0,2% ante outubro e 1,9% ante novembro do ano passado quando o número de postos de trabalho 
era de 102.583.

FOTO: REUTERS/CHRIS HELGREN/DIREITOS RESERVADOS
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