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Médica que se transforma em Lupita 
Glamurosa para alegrar internados 

fala sobre como a personagem ajuda 
na saúde mental dos pacientes

Sandra Lopez usa um fi gurino especial para humanizar 
os atendimentos nos hospitais públicos do Guarujá e 

Mongaguá, no litoral paulista.

SAÚDE MENTAL

Vanessa Haddad - ASCOM (AGÊNCIA VHASSESSORIA)
vhassessoria@vhassessoria.com.br

A médica Dra. Sandra Lopez se transforma em Lu-
pita Glamurosa (um personagem que é um tipo 
de princesa) para humanizar os atendimentos nos 

hospitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral pau-
lista. Com carinho, alegria e diversão, a profi ssional de saú-
de usa vestidos coloridos com muito brilho e sua coroa, que 
transmite paz e tranquilidade. O trabalho voluntário tem 
ajudado a melhorar a saúde mental dos pacientes.

Sandra fez descobertas interessantes com a melhora clíni-
ca dos pacientes que ela acompanha. "A felicidade e a alegria 
produzem um impacto na vida física e mental das pessoas. 
Está comprovado que com alegria o organismo produz libe-
ração de neurotransmissores, como a dopamina, esse neu-
rotransmissor produz satisfação interior, e a serotonina, que 
produz equilíbrio do estado de ânimo. Consequentemente, 
uma aceitação da sua realidade", destaca.

A médica, que tem três especialidades (ginecologia obsté-
trica, pediatria e clínica geral), diz que a melhora no ânimo 
ajuda na recuperação dos pacientes e auxilia no tratamento 
médico. "Alegria e atividade física também auxiliam na di-
minuição da produção e liberação do cortisol, que é a hor-
mônio do stress. Um bom estado de ânimo é suma impor-
tância para uma pronta recuperação do paciente. Melhora o 
trabalho de todos os aparelhos e sistemas de nosso organis-
mo entre eles o sistema imunológico que tem que ver com o 
processo da recuperação das doenças", fi naliza.

Lupita é uma personagem criada há três anos pela médica colombiana Sandra Lopez. Ela entra nas enfermarias de hos-
pitais públicos do Guarujá e Mongaguá, no litoral paulista, fazendo brincadeiras, dançando e tocando músicas latinas, 
como as da cantora Shakira.

"O apelido foi dado por enfermeiras do pronto socorro Vicente de Carvalho em Guarujá. E meu cabeleireiro, um dia 
antes, falou: Lupita é glamourosa", recorda a médica.

Lupita leva sua alegria com vestidos glamourosos, com muito brilho, acompanhados de uma coroa que simboliza uma 
transmissão de energia e paz.

Sobre: Lupita Glamurosa

FOTO:  DIVULGAÇÃO
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O amor engorda: nutricionista 
dá dicas para casais manterem 

ou perderem peso
Casais tendem a engordar durante a relação. Nutricionista 

dá dicas para os apaixonados manterem o peso em dia

A situação é bastante 
comum: grande par-
te dos casais acaba 

ganhando alguns quilinhos a 
mais depois de algum tempo 
de relação. Outros, já buscam 
por hábitos mais saudáveis e 
se ajudam mutuamente a fa-
zer as pazes com a balança. 
De acordo com o Centro Na-
cional de Biotecnologia, pes-
quisadores americanos acom-
panharam 169 casais durante 
quatro anos. Duas vezes por 
ano, os casais eram pesados 
e respondiam a perguntas so-
bre a felicidade e satisfação 
quanto ao relacionamento. O 
resultado mostrou que confor-
me eles ganhavam peso, mais 
estavam felizes na relação.

 
Segundo o nutricionista e 

coordenador do curso de Nu-
trição da Faculdade Anhan-
guera, Tarcísio Santana Go-
mes, é perfeitamente possível 
que um casal entre em acordo 
e se ajude mutuamente para 
além de terem um relaciona-
mento saudável e construtivo, 
tenham também hábitos ali-
mentares mais saudáveis.

 
“Para que a meta de ema-

grecer ou manter o peso den-
tro dos limites dê certo, é fun-

damental que o casal se ajude 
mutuamente, o que pode ser 
facilitado por conta da cumpli-
cidade do par. Exercícios físi-
cos em dupla também podem 
somar bastante ao processo”, 
diz o professor universitário.

 
A seguir, Gomes aponta há-

bitos em conjunto para casais 
emagrecerem ou manterem o 
peso juntos.

 
Dieta com refeições em 

conjunto: as necessidades nu-
tricionais do casal não são as 
mesmas, mas é possível fazer 
algumas refeições em conjun-

to, um incentivando o outro a 
ingerir alimentos mais saudá-
veis.

 
Comprem alimentos saudá-

veis: sempre tem aquele que 
gosta mais de chocolate, fast 
food e frituras, por isso é im-
portante que um escolhido do 
par faça as honras no super-
mercado e opte por alimentos 
in natura, evitando os embuti-
dos e industrializados.

 
Cozinhem juntos: se o ca-

sal se dedicar juntos no pre-
paro das refeições, além de 
aumentarem ainda mais seu 

vínculo afetivo, certamente 
podem se ajudar a preparar 
pratos mais saudáveis. Além 
disso, podem se dividir entre 
quem cozinha e quem lava a 
louça.

 
Façam exercícios juntos: 

ter um parceiro ou parceira de 
treinos é sempre um incenti-
vo a mais para evitar faltar em 
dias chuvosos ou frios, que 
geralmente dão preguiça. Se a 
parceria for da pessoa que se 
ama, melhor ainda, inclusive 
porque alguns exercícios, a de-
pender da atividade física, pre-
cisam de ajuda de uma dupla.

VAGNER LIMA - ASCOM (AGÊNCIA 
IDEAL H+K STRATEGIES)
vagner.lima@idealhks.com

FOTO: FREEPIK
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Incidência de câncer no intestino, o 
mesmo diagnosticado em Preta Gil, 
aumenta cerca de 12% em mulheres

A cantora Preta Gil anunciou diagnóstico de câncer, na última terça-
feira. Especialista explica como identifi car os sintomas ainda no início 

da doença e dá dicas de hábitos saudáveis para evitar os casos
CAMILA CREPALDI - ASCOM (IDEAL H+K STRATEGIES)
camila.crepaldi@idealhks.com

Na última terça-feira, a cantora Preta Gil 
anunciou em suas redes sociais a confi r-
mação de um câncer no intestino, após dias 

internada para identifi car problemas de saúde. O cân-
cer de intestino é o terceiro tipo mais frequente entre 
homens e mulheres, fi cando atrás apenas dos de mama 
e próstata. A cor verde do mês de setembro é usada 
para chamar atenção para prevenção e rastreamento da 
doença, uma vez que o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) prevê para os próximos três anos um aumento 
na taxa de incidência no número casos de câncer de 
cólon e reto, em 10,19% em homens e 12,64% a mais 
em mulheres.

 
O médico oncologista e professor do curso de Medicina da Unic, Marcelo Bumlai, explica que além de detectar a doença ainda em estágio 

inicial, muitas vezes é possível evitá-la. “Hábitos não saudáveis contribuem para o aumento da incidência. O câncer surge a partir de mutações 
genéticas, no entanto, pesquisas demonstram que em mais de 70% dos casos de câncer de intestino, essas mutações são ocasionadas por rotinas 
que não fazem bem a saúde, como no hábito de fumar ou beber, além de dietas desequilibradas com elevados níveis de gordura animal e poucas 
fi bras”, afi rma.

 
Bumlai diz que a população deve fi car atenta aos sinais do corpo, com o intuito de realizar a investigação adequada, conforme orientação médi-

ca. Porém ressalta que todas as pessoas, mesmo que não tenham qualquer queixa relacionada ao aparelho digestivo, devem realizar colonoscopia 
preventiva a partir dos 45 anos de idade. “Esse exame possibilita a identifi cação de pólipos que geram a maior parte dos casos de câncer colorretal; 
que devem ser retiradas para evitar o desenvolvimento de um câncer no futuro”, complementa.

 
Sintomas que parecem simples também merecem atenção, como alterações intestinais (diarreia ou prisão de ventre), dores ou desconforto 

abdominal, perda de peso sem causa aparente, fraqueza ou anemia e alteração no formato das fezes.
 
No câncer de intestino o diagnóstico é feito geralmente através do exame histopatológico realizado no material retirado através da biópsia do 

tumor via exame de colonoscopia. “Após confi rmado o diagnóstico procedesse ao chamado estadiamento, quando outros exames serão realizados 
(tomografi as, exames de sangue), e que de acordo com os achados o tratamento será determinado. O tratamento varia de cirurgia a quimioterapia, 
ou uma associação de ambos”, menciona o médico e destaca ainda que, normalmente, o processo é defi nido por uma equipe médica composta 
por vários especialistas, dentre cirurgiões, oncologistas clínicos, patologistas (entre outros). Ele destaca que cada caso é de uma complexidade 
diferente e caberá ao time de especialistas escolhido defi nir a melhor programação terapêutica.

 
Conforme destaca o professor de Medicina da Unic, a prevenção é a peça fundamental. Para que isso aconteça, ele dá algumas dicas de hábitos 

saudáveis que devem ser adotados no dia a dia. Os dados do Inca indicam que a adoção das práticas pode evitar até 37% dos casos. Confi ra:
 
- Evite bebidas alcóolicas;
- Tenha uma alimentação rica em vegetais;
- Diminua o consumo de carnes vermelhas;
- Busque por um peso corporal saudável;
- Mantenha uma via ativa, executando atividades físicas;
- Evite carnes processadas.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Periodontite atinge 85% dos pets, 
veja co mo prevenir

FERNANDA SOUZA - ASCOM 
(TEXTO COMUNICAÇÃO)
fernanda@textoassessoria.com.br

Escovar os dentes é um 
hábito que faz parte da 
nossa rotina e deve fa-

zer também na dos nossos pets. 
Problemas nos dentes e gengivas 
podem ser a porta de entrada para 
doenças ainda mais perigosas, 
mas afinal, o que é e como preve-
nir as periodontites?

A médica veterinária Stefa-
nie Poblete, analista técnica de 
marketing da Syntec do Brasil, 
esclarece que a doença periodon-
tal, ou periodontite, é o processo 
inflamatório dos tecidos que sus-
tentam o dente, e dependendo do 
seu grau compromete a qualidade 
de vida dos pets. “Ela surge em 
razão do acúmulo de placa bacte-
riana. Mesmo sendo uma carac-
terística fisiológica frequente, o 
desafio pode aumentar se o tutor 
não realizar a higienização corre-
ta dos dentes dos animais”.

De acordo com a Comissão de 
Animais de Companhia (Comac) 
do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para a Saúde Ani-
mal (Sindan), pelo menos 85% da 
população de cachorros e gatos no 
país já sofreram com essa doença. 
A prevalência pode variar de 44 a 80% em animais com mais de 3 anos de idade.

Stefanie explica que é importante lembrar que outras infecções podem surgir em razão da periodontite. “Além 
de causar incômodo e dor na boca dos cães e dos gatos, o acúmulo de placas bacterianas pode causar alterações 
em outros órgãos causando pneumonias, doenças hepáticas, problemas renais e até doenças cardiovasculares. 
Isso acontece porque as bactérias da boca podem cair na corrente sanguínea, e levar a alterações sistêmicas”.

Mas, segundo a veterinária, a periodontite tem prevenção, “basta praticar bons hábitos de higiene bucal em 
seu pet. Escovar os dentes dos pets pode parecer muitas vezes um desafio, o ideal é que essa prática seja intro-
duzida desde que o pet é filhote, facilitando e tornando prazeroso, esse momento tão importante”.

Stefanie ressalta ainda, que pastas dentais de humanos não devem ser utilizadas. “Os pets, diferentes de nós, 
ingerem a pasta no momento da escovação, esses produtos podem conter altos teores de flúor e xilitol gerando 
intoxicações”.

Para auxiliar na higiene bucal dos cães e gatos, a Syntec do Brasil possui Geltec®, que ajuda na prevenção 
da placa bacteriana, tártaro e controla o mau hálito. “Geltec® é um importante aliado dos tutores, pois reduz 
significativamente a deterioração da saúde bucal. Indicado para aplicações pelo menos duas a três vezes por 
semana, é altamente seguro”. finaliza Stefanie.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Vitória da Conquista registrou 83% 
de aumento de casos de Dengue, Zika 

e Chikungunya no ano passado
Secom/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br>
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Com a constância 
das chuvas no mu-
nicípio aumentam 

as chances de surgirem no-
vos criadouros do mosqui-
to Aedes aegypti e, conse-
quentemente, os riscos de 
casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya. Por isso, o 
Centro de Controle de En-
demias (CCE) da Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Vitória da Conquista alerta 
a população a redobrar os 
cuidados com água parada.

Para evitar a proliferação 
dos Arbovírus, não se pode 
deixar caixas e reservató-
rios de água abertos, baldes 
expostos ao ar livre que pos-
sam acumular água, tampi-
nhas de garrafa, pratinhos 
de planta, e até a troca cons-
tante de água dos comedou-
ros de animais. “É preciso 
ficar atento, pois qualquer 
pequeno acúmulo de água 
já é um ambiente favorável 
para que o mosquito depo-
site seus ovos que eclodem 
em contato com a água e reproduzem o mosquito”, explica Gabriela Andrade, Coordenadora do Centro de Controle 
de Endemias.

Esta semana, o Centro de Controle de Endemias divulgou o Boletim das Arboviroses com destaque para um au-
mento de 83,18% nos casos de Dengue, Zika e Chikungunya, em comparação com os números de 2021, quando 
foram registrados 113 casos confir-
mados dessas doenças no município, 
ante 672 casos de 2022, sendo 341 
de Dengue, 320 de Chikungunya e 
11 de Zika.

Somente em dezembro foram 137 
novos casos confirmados de Dengue 
e Chikungunya, o que representa um 
aumento de 25,6% em relação ao 
mês de novembro. Devido ao longo 
período de chuvas, que favorece o 
acúmulo de água e proliferação do 
mosquito, é esperado um pequeno 
aumento de casos até o mês de feve-
reiro.
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A população também pode fazer denúncias de possíveis 
focos do mosquito ou solicitar a visita dos agentes de en-
demias, entrando em contato com o Centro de Controle de 
Endemias pelo (77) 3429-7421.

Ao longo do último ano, o CCE Centro de Controle de 
Endemias fez 2.896 notificações suspeitas de Arboviro-
ses, com 2.024 delas descartadas laboratorialmente, 103 
tiverem resultados inconclusivos e 97 aguardam por re-
sultado laboratorial.

“Seguimos o resultado do último LIRAa [Levantamen-
to Rápido de Índices para Aedes Aegypti ] e os Agentes 
estão em vários Bairros que apresentaram índices de in-
festação maiores e, nesse momento, estamos intensifican-
do ainda mais o trabalho. Graças a ferramenta do Drone, 
que tem nos auxiliado bastante, os Agentes estão nos fo-
cos, fazendo a vistoria nos lugares que estão com focos do 
mosquito e nos imóveis vizinhos daquele raio também”, 
afirma Gabriela Andrade.

Em duas regiões do Bairro Cruzeiro, que apresentou ín-
dice de infestação de 9,2%, com as imagens aéreas capta-
das pelo Drone foi possível identificar cerca de 60 focos 
do Aedes Aegypti em imóveis, que foram vistoriados e 
tratados logo em seguida pelos Agentes.
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CIDADES / CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO

Prefeito de Sítio do Mato é 
reeleito Presidente do Consórcio 

Público de Desenvolvimento 
Sustentável do Velho Chico

O Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico, realizou Assembleia Geral Ordinária, na manhã da ter-
ça-feira (10), em Bom Jesus da Lapa, para eleger a nova Diretoria da Entidade para o biênio 2023/2024. Composto pelos mu-
nicípios de Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Carinhanha, Ibotirama, Morpará, Muquém do São Francisco, Paratinga, 

Serra do Ramalho e Sitio do Mato, o Consórcio tem por objetivo elaborar estudos e debates sobre o desenvolvimento; desenvolver ações 
nas áreas de infraestrutura, transporte, saneamento básico, turismo, agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional.

Reunidos em Bom Jesus da Lapa, os prefeitos dos municípios que compõe o Consórcio Público de Desenvolvimento Susten-
tável do Velho Chico, reelegeram Cláudio Guimarães Cursino (PSD), para presidir a Entidade no biênio 2023/2024. 

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.comr

No encontro, o prefeito de Sitio do Mato, Cássio Guimarães Cursino (PSD), foi reeleito por unanimidade para o novo mandato.
Reeleito, Cássio Guimarães Cursino reforçou o discurso de unidade e o compromisso de fortalecer as ações da Entidade em busca de 

dar seguimentos aos projetos que estão em andamento e trabalhar para dar suporte na parte de gestão dos municípios que estão centrali-
zados na Entidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Secretaria de Estado de Educação da Bahia 
promove encontro com gestores dos Núcleos 

Territoriais de Educação sobre matrícula 2023

ASCOM – SEC
https://www.bahia.ba.gov.br/

FOTO: LUIZ CARRERA/SECBA

Como parte do processo de mobilização para a matrícula da rede estadual de Ensino, a secretária da Edu-
cação do Estado, Adélia Pinheiro, conduziu um encontro virtual com todos os gestores dos 27 Núcleos 
Territoriais de Educação (NTE), na terça-feira (10). A matrícula será online, de 16 a 24 de janeiro, para 

pessoas com deficiência (PcD), alunos novos e transferência de Escola de alunos da própria rede estadual.
A secretária disse que o diálogo constante com os gestores dos Núcleos Territoriais de Educação é funda-

mental, pois os mesmos representam institucionalmente a Secretaria da Educação nos diferentes Territórios de 
Identidade. Destacou que este alinhamento sobre a matrícula fortalece o processo junto às Escolas, às famílias e 
à sociedade como um todo. “O maior investimento da história da Educação da Bahia está sendo feito com obras, 
formação, Ciência, Cultura e Programas, como o Bolsa Presença, para que estudantes e educadores tenham o 
melhor ambiente de aprendizagem e de trabalho”, concluiu.

FOTO: LUIZ CARRERA/SECBA

A diretora Nívea Araújo, do Território de Identidade da Bacia do Jacuípe (NTE 15), com sede em Ipirá, res-
saltou a importância do encontro: “a reunião de alinhamento foi um momento fundamental para nos dar os ins-
trumentais necessários na preparação do ano letivo 2023. Já estamosmobilizados para a organização das nossas 
escolas e, em especial, para a recepção das novas ma-
trículas da rede estadual”.

Saiba mais sobre a matrícula na rede estadual de En-
sino no site www.educacao.ba.gov.br.



10 Brumado, de 10 a 11 de janeiro de 2023
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

JS.AGRICULTURA 

Café baiano é consumido em 
grandes redes internacionais

ASCOM/BNB
imprensa@bnb.com.br

Cerca de 20 toneladas de grãos de café selecionados, saídos das plantações de agricultores familiares de 
Barra do Choça, no sudoeste baiano, foram embarcados para um grande banco chinês em dezembro. O com-
prador já havia recebido, em setembro, uma amostra para divulgação. Os executivos chineses não serão os 

primeiros estrangeiros a provar o café baiano. O produto já vem sendo consumido nas redes McDonald’s e Starbucks 
nos Estados Unidos e Europa.

 
O café está fazendo sucesso lá fora e conta com apoio do Banco do Nordeste por meio do programa de microcré-

dito rural Agroamigo. "Em 2019, a gente assinou o primeiro contrato para exportação para a China, mas veio a pan-
demia e nós não pudemos enviar. Agora, estamos conseguindo mandar", explica Joara Silva de Oliveira, presidente 
da Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça e Região (Cooperbac). 

 
É a entidade que fica responsável pela qualificação técnica dos produtores para manter a qualidade exigida pelos 

mercados nacional e internacional. Além de vender o grão cru, a Cooperbac também tem linhas industriais, desde 
o café tradicional até o gourmet orgânico. "Nós produzimos cerca de 280 mil sacas de café por ano e conseguimos 
processar 15% dessa produção. O restante a gente vende cru ou para atravessadores. Além de vender na Bahia, for-
necemos para Rio de Janeiro e Brasília", afirma.

 
O Agroamigo ajuda as famílias a investirem na produção e implantarem uma metodologia de gestão. Atualmente, 

cerca de 20% dos associados à cooperativa são clientes do Banco do Nordeste. É o caso da própria presidente. Filha 
de agricultores familiares, Joara viu, em 1997, seu pai fazer seu primeiro projeto com apoio do BNB para plantio de 
café. Após concluir os estudos em Agronomia, decidiu investir na propriedade da família. Inicialmente, deu continui-
dade a atividade cafeeira, buscou depois a diversificação das atividades, incluiu criação de suínos, cultivo de banana 
e laranja. Em 2021, ela própria fez seu primeiro projeto do Agroamigo Mais para expansão das áreas de cultivo e 
criação.

 
Os recursos captados são usados para custeio agrícola em 4,5 hectares de área para plantio do café arábica, reali-

zado com irrigação e manejo agroecológico, para aumentar sua renda na entressafra. “Antigamente, o pequeno agri-
cultor não tinha acesso a bancos e nem era visto como produtor. O programa do BNB entrou nas zonas rurais para 
mudar essa cultura, acompanhando e orientando as pessoas a investir em atividades produtivas e isso fez com que a 
população crescesse e buscasse cada vez mais meios de gerar renda e sair da linha de pobreza”, afirma.

 
“É muito gratificante ver no caso dos agricultores familiares de Barra do Choça a materialização da missão do 

Agroamigo -- promover a melhoria do perfil socioeconômico dos produtores rurais”, destaca o superintendente esta-
dual do Banco do Nordeste na Bahia, Diego Rocha. O BNB aplicou R$ 1,7 bilhão em 2022 em apoio aos agricultores 
familiares no Estado. Em 2023, o orçamento será de R$ 1,8 bilhão, o que representa um aumento de cerca de 36% 
em relação ao orçamento proposto inicialmente no ano anterior.

 
EXPORTAÇÕES - As exportações do setor agropecuário brasileiro cresceram 36% no acumulado de janeiro a de-

zembro de 2022 quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Ministério do Comércio 
Exterior. O café está entre os três produtos que impulsionaram o crescimento nas vendas, perdendo apenas para o 
milho não moído (exceto milho doce) e à frente da soja.

AGRICULTURA FAMILIAR
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Produção de alimentos complementa 
renda de agricultores de Candiba

ASCOM – SDR/CAR
ascom@car.ba.gov.br

Manga, goiaba, cebola, tomate, maxixe, abóbora, banana, melancia. Os agricultores familiares da Associação dos 
Produtores Rurais de Pilões, da zona rural de Candiba, já possuem uma variedade de alimentos em seus quintais, 
graças ao apoio do Governo do Estado, por meio do Projeto Bahia Produtiva, da Companhia de Desenvolvimento 

e Ação Regional (CAR).
A venda desses produtos para estabelecimentos comerciais da região garante uma renda complementar para os agricultores 

que estão animados com a segunda colheita realizada.
A presidente da associação, Carmem Aparecida Cardoso, conta que antes havia cultivos básicos e para consumo. “Tivemos 

um grande avanço relacionado ao cultivo de alimentos de subsistência e despertamos o desejo de plantar mais e alimentos di-
ferentes também”.

Foram, no total, R$ 55,8 mil investidos em insumos como sementes, sistemas de irrigação, bombas, fi ta gotejadora, adubação, 
entre outras melhorias para o desenvolvimento da produção dos agricultores de Pilões. A iniciativa faz parte das ações Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (SAN) do Projeto.

Os agricultores contam ainda com o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) pelo Mais Ater, ação coordenada 
pela Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), unidade da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Rural da Bahia, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável 
Alto Sertão.

O Bahia Produtiva é um Projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública 
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), com cofi nanciamento do Banco Mundial.

FOTO: DIVULGAÇÃO – SDR/CAR



 www.jornaldosudoeste.com

12 Brumado, de 10 a 11 de janeiro de 2023
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalJS.POLÍTICA

UPB dá início ao processo 
eleitoral para escolha da nova 

Diretoria Executiva
Eleição será realizada no dia 14 de fevereiro

ASCOM - UPB
imprensa@upb.org.br

FOTO: EURO AMÂNCIO

A Diretoria Executiva da União dos Municípios da Bahia (UPB) se reuniu na manhã desta terça (10) 
para dar início aos trâmites do processo eleitoral da entidade para o biênio 2023/2024. Os diretores 
aprovaram o edital de convocação para eleição dos membros da nova Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal, que ocorrerá no dia 14 fevereiro, conforme o documento que será publicado no site da entidade nesta 
quarta-feira (11). A nova gestão eleita deverá tomar posse no dia 14 de março, quando se encerra o mandato da 
atual diretoria presidida pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá.

 
“Iniciamos o processo, que nada mais é que um rito para a eleição da nova diretoria. Acredito que o importan-

te mesmo é saber que a UPB segue fortalecida, unindo os prefeitos e prefeitas da Bahia para defender os muni-
cípios e levar desenvolvimento à população. A nossa gestão pautou sua atuação sempre no sentido de aglutinar 
os gestores em torno da defesa da causa municipalista e isso tem garantido até o momento importantes vitórias, 
como a luta pela tramitação da PEC da redução da alíquota do INSS”, destacou Zé Cocá.

 
A reunião contou com a participação do vice-presidente institucional da UPB e prefeito de Belo Campo, José 

Henrique Tigre (Quinho); do vice-presidente administrativo e prefeito de Miguel Calmon, Caca Requião; do 
diretor tesoureiro e prefeito de Santana, Marcão Cardoso; e do presidente da FEC Bahia e prefeito de Andaraí, 
Wilson Cardoso.
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Governador reúne prefeitos para 
reforçar a representatividade dos 

municípios e da Federação de Consórcios 

SECOM – GOV/BA
comunicacao-governodabahia@secom.ba.gov.br

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, na companhia do vice-governador, Geraldo Júnior, participou 
de reunião com prefeitos de nove municípios baianos, na manhã da terça-feira (10). O encontro foi rea-
lizado na sede do Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), no Centro Adminis-

trativo, em Salvador e teve ainda a presença do secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano e do chefe de 
Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Jonival Lucas, os gestores municipais foram apresentar 
ao Chefe do Executivo propostas de chapas para o comando da União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e da Federação 
dos Consórcios Públicos da Bahia (FECbahia).

Entre os presentes, José Henrique Silva Tigre, conhecido por Quinho, prefeito de Belo Campo, destacou o tom 
da conversa e comemorou a recepção do governador aos gestores e suas propostas. “Saímos daqui muito felizes 
e, tenho certeza, que a UPB trabalhará em parceria com o Governo do Estado. Embora sejamos independentes, 
escolhemos trabalhar junto ao governador Jerônimo Rodrigues”, pontuou o prefeito de Belo Campo. 

A chapa sugerida para a UPB é composta por José Henrique Silva Tigre, o Quinho - (Belo Campo) para a 
presidência; Júlio (Amargosa), na vice-presidência; José Ricardo Leal Requião, o Caca - (Miguel Calmon), 
como tesoureiro; Kitty Guimarães (Taperoá), como 2ª tesoureira; José Moreira de Carvalho Neto, o Moreirinha 
- (Itapicuru), no cargo de 1° secretário; Reinaldo Goés (Iuiú), para o cargo de 2° secretário. Para representar o 
Estado na FECBahia, foram apresentados os nomes de Thiancle da Silva Araújo (Castro Alves) e Marco Aurélio 
dos Santos Cardoso, o Marcão – (Santana), indicados para presidente e vice-presidente da FECBahia, respecti-
vamente.

FOTO: SECOM/GOVBA
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Jurista do Ceub detalha consequências da 
depredação aos Três Poderes em Brasília

Criminalista aponta mecanismos para responsabilizar atos contra 
o patrimônio público

FOTO: UNICEUB.BR

Victor Mesquita Quintiere, Especialista em Direito Criminal do 
Centro Universitário de Brasília – Ceub – comenta o caso.

ASCOM/CEUB (AGÊNCIA MAQUI-
NA CW COMUNICAÇÃO)
ceub@maquinacohnwolfe.com

Brasília sofreu fortes ataques no último domin-
go. É possível criminalizar todos os partici-
pantes ou apenas os que forem identificados 

dentro das dependências públicas vandalizadas?
VÍCTOR QUINTIERE: Será possível responsabili-

zar aqueles que, de algum modo, contribuíram para os 
atos de depredação do patrimônio público. Digo isso, 
pois, além da impossibilidade de responsabilização 
criminal objetiva no presente caso, em alguns vídeos 
que circularam durante o domingo foi possível cons-
tatar pessoas que não apenas estavam sendo contrárias 
a qualquer ato de depredação, como estavam tentando 
proteger parte do patrimônio público. Para além das 
pessoas identificadas nos atos de depredação, deve ser 
apurado quem possa ter financiado tais condutas, ge-
rando igualmente sua responsabilização penal.

As redes sociais têm papel fundamental na divulga-
ção e mobilização desse grupo extremista?

VÍCTOR QUINTIERE: Sim. Investigações e atos an-
teriores comprovaram que a reunião e a organização de 
atos ocorriam, em grande parte, através das redes sociais, mecanismo que acabou por facilitar a comunicação e 
operacionalização do referido grupo.

A legislação brasileira possui mecanismos modernos e eficientes de controle sobre essas plataformas?
VÍCTOR QUINTIERE: Em que pese possuir mecanismos legais no sentido de se efetivar medidas cautelares 

como buscas e apreensões, arresto de bens e prisões, penso que a legislação, em especial a processual penal, 
deve avançar no que diz respeito ao monitoramento de atividades ilícitas na internet, em especial, quando se 
está em jogo o próprio estado democrático de direito.

Influenciadores, artistas, políticos e qualquer outra pessoa que tenha convocado manifestantes para os atos 
antidemocráticos, mesmo sem ter participado presencialmente, podem ser criminalizadas?

VÍCTOR QUINTIERE: Neste ponto, é preciso analisar cuidadosamente em que medidas tais pessoas concla-
maram indivíduos a participar dos atos ocorridos no domingo. Explico: uma coisa é ter ocorrido a conclamação 
para uma manifestação de índole pacífica. Muitas vezes o próprio influenciador imaginava situação que não 
seria verdadeira por ter sido induzido em erro, por exemplo. Outra situação, completamente diferente, é a con-
clamação para atos de violência e grave ameaça, aqui sim, passível de responsabilização.

Quais são as penas previstas?
VÍCTOR QUINTIERE: O episódio de ontem, a partir de uma leitura inicial, pode gerar a responsabilização 

pelos seguintes crimes:
Art. 359-L, do CP (tentativa de impedir os poderes constitucionais), cuja pena é de 4 a 8 anos de reclusão. 

Art. 288, do CP (Associação criminosa), cuja pena é de 1 a 3 anos.
Art. 163, parágrafo único (dano ao patrimônio público): 6 meses a 3 anos, além da multa. Art. 129 do CP (le-

são corporal): cuja pena mínima é de 3 meses a um ano (lesão leve).
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Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Brumado, Caculé e Guanambi sortearam 

prêmios da Campanha de Natal e Ano Novo
Consumidores foram premiados com uma Motocicleta zero km e dez 

aparelhos de TV de 50’

FOTO: REPRODUÇÃO

As Câmaras de Dirigentes Lojistas de Brumado, Caculé e Guanambi sortearam na sexta-feira (6), os prêmios da Campanha 
Comercial de Natal e Ano Novo (Natal da Sorte), realizada em parceria pelas três entidades entre 05 e 31 de dezembro último, 
destinada a premiar os consumidores que adquiriram produtos/serviços nos estabelecimentos comerciais fi liados às Entidades e 
participantes da promoção.

Uma live, na sede da CDL Brumado, transmitida simultaneamente nas redes sociais das três Entidades marcou o encerramen-
to da Campanha e sorteio dos prêmios.

A Campanha ‘Natal da Sorte’ foi pensada, segundo os gestores das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Brumado, Caculé e 
Guanambi foi formatada com objetivo de fomentar as vendas no período de festas natalinas e de fi nal de ano, tendo superado as 
expectativas. 

Segundo o empresário brumadense Manoel Messias Pereira da Silva, Diretor Administrativo e Financeiro da CDL Brumado 
e Diretor Distrital da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia, a Campanha conjunta das CDLs de Brumado, 
Caculé e Guanambi foi um sucesso, superando as expectativas, tendo contabilizado mais de 380 mil consumidores participantes 
nos três municípios.

Foram contemplados os seguintes consumidores:

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com
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