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ARTIGO

POR CAROLINA MIRANDA MARTINS DA CUNHA
*Carolina Miranda Martins da Cunha é Gerente de Soluções da InterPlayers

É

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

comum ouvirmos falar de pessoas, às vezes parentes ou amigos, que aparentavam estar bem e, de repente,
tiveram um mal-estar, ou uma dor fora do comum que os levou a buscar ajuda médica. Feitos os exames,
descobriram serem portadores de alguma doença grave em estágio avançado. Muitas vezes, casos assim
têm um final triste, com o paciente vindo a falecer pouco tempo depois do diagnóstico.
Boa parte dessas histórias poderiam ter um final feliz, se a cultura do diagnóstico precoce fosse disseminada na
sociedade. Ainda há resistência e muita falta de informação, principalmente entre os homens, em procurar ajuda
médica para investigar determinados sintomas que incomodam no dia a dia, como uma dor de cabeça fraca, mas
frequente, que passa com o uso de um simples analgésico. O indivíduo pensa não ser nada grave, mas a persistência do sintoma pode indicar um problema maior, que precisa ser investigado.
Identificar precocemente uma doença faz muita diferença porque aumenta para algumas doenças a chance de
cura à medida que permite iniciar o tratamento em seu estágio inicial. Vamos usar o câncer de mama como exemplo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), caso seja tratado ainda em fase inicial, as chances de cura
chegam a 99%. Com o diagnóstico precoce, o tratamento fica mais fácil, menos agressivo e o risco de sequelas
diminui consideravelmente. Porém, se o diagnóstico for tardio, as chances de cura são menores, a qualidade de
vida diminui consideravelmente, e o tratamento fica mais difícil.
Mas quando se deve ir ao médico para investigar uma possível doença? Mesmo não apresentando sintoma algum, fazer um check-up médico com exames clínicos, de imagem e laboratoriais periodicamente para avaliar o
estado geral de saúde, contribui para o diagnóstico precoce de alguma doença que ainda não apresentou sintomas.
Lembrando que a periodicidade dos check ups e exames que devem ser feitos serão definidos pelo médico.
Quando não é possível realizar os exames de rotina de forma periódica, o ideal é ficar atento aos sintomas que
surgem. Uma dor recorrente, mesmo que fraca, azia ou aftas que surgem com frequência, manchas ou caroços no
corpo, falta de sensibilidade da pele, entre outros. Tudo isso pode ser um sinal para que procure ajuda, mesmo
acreditando que se trata de algo pontual.
É importante conhecer o histórico médico da família (pais, avós, tios), pois determinadas doenças são hereditárias, como a diabetes tipo 1. Se o pai, a mãe ou os avós tiveram essa doença, é possível que alguns dos descendentes também a tenham. O mesmo vale para outras enfermidades, como hemofilia, hipertensão, fenilcetonúria
(alteração genética rara), determinadas alergias e obesidade. São casos em que, mesmo não havendo sintomas claros, é possível consultar um médico especialista para ele indicar os exames necessários e, mesmo com resultado
negativo, traçar a estratégia de acompanhamento. Vale ressaltar que certas doenças demoram para se manifestar,
daí a necessidade da realização de exames periódicos.
Outra questão que contribui bastante para que o brasileiro tenha pouco interesse em fazer o tratamento é seu
desconhecimento sobre a existência de acesso aos medicamentos. É importante saber que tanto o setor privado (as
operadoras de saúde) quanto o Sistema Único de Saúde (SUS) fornecem gratuitamente os medicamentos necessários para o tratamento de algumas patologias. Neste caso converse com seu médico, ele saberá orientá-lo.
Durante a Pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer as consultas periódicas e isto causa o retardamento no
diagnóstico de doenças importantes. Atualmente, além das medidas sanitárias adotadas nos consultórios e clínicas, podemos contar com a tele consulta, que pode reduzir a saída à rua, reduzindo a exposição aos riscos de
contrair o Covid.
Enfim, garantir uma boa qualidade de vida e a eficácia de um tratamento, são bons motivos para que a cultura
do diagnóstico precoce se propague na sociedade. Manter uma rotina de check ups frequentes é a melhor maneira
de acompanhar a saúde.
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.
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JUSTIÇA

Reunião interinstitucional discute
medidas de enfrentamento à sonegação
previdenciária nos municípios
(FOTO: DIVULGAÇÃO – CECOM/MP BA)

MILENA MIRANDA – CECOM/MPB A
https://www.mpba.mp.br/

A

Participaram do encontro o Promotor de Justiça Frank Ferrari, do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa
(Caopam); Francisco Lessa, superintendente da
Receita Federal do Brasil na 5a Região Fiscal;
o superintendente adjunto da Receita Federal do
Brasil na 5a Região Fiscal, Ricardo da Silva Machado; Rogério Leal Reis, Chefe da Divisão de
Fiscalização da Receita Federal do Brasil; Gustavo Breitenbach, chefe da equipe de órgãos do
Poder Público da Receita Federal do Brasil.
Também participaram de forma remota Ronaldo Santana, auditor do Tribunal de Contas dos
Municípios; e Roberto D´Oliveira Vieira, Procurador da República.
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(FOTO: DIVULGAÇÃO – CECOM/MP BA)

Procuradora-Geral de Justiça Norma Angélica Cavalcanti recebeu na tarde da
terça-feira (5) representantes da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério Público
Federal (MPF) e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para discutir estratégias de atuação
conjunta no enfrentamento à sonegação de pagamentos de contribuições previdenciárias pelos Municípios baianos.
O objetivo do encontro foi discutir ações preventivas e repressivas que serão adotadas juntos aos
Municípios que descontam as contribuições previdenciárias dos servidores, sem, contudo, repassar à
Receita Federal os valores devidos, resultando na
imposição de juros e multas caracterizadoras de graves danos ao erário municipal, que já ultrapassam a cifra dos bilhões em
todo o Estado.
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SAÚDE/COVID-19
(FOTO: MYKE SENA/MS)

Boletim da Fiocruz mostra
sucesso da vacinação contra
a Covid-19
Pesquisadores, no entanto, alertam que a
população deve ter prudência
ALANA GANDRA - AGÊNCIA BRASIL/
RIO DE JANEIRO
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude

O

Boletim Observatório da Covid-19, divulgado hoje (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que o
sucesso da vacinação na prevenção de formas graves e fatais da doença é traduzido na redução no número de
casos e óbitos, e, ainda, na estagnação na taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no Sistema Único de
Saúde (SUS) em patamares baixos, na maioria dos Estados. Os pesquisadores da Fiocruz consideram, no entanto, que
a população deve ter prudência e continuar usando máscara e mantendo as demais medidas preventivas, como higienização das mãos, distanciamento social e o uso de álcool gel, para bloquear a circulação do vírus.
O Índice de Permanência Domiciliar se encontra próximo de zero desde o mês de julho, isso significa que a intensidade da circulação das pessoas nas ruas é similar à observada no período pré-pandemia. Os pesquisadores alertam,
porém, que essa ausência de distanciamento físico reúne diversas formas de aglomeração, que vão desde o transporte
público até atividades de comércio e lazer.
“Em qualquer dessas situações, há uma exposição prolongada de pessoas em espaços confinados. E isso ocorre com
pouco mais de 40% da população com esquema vacinal completo”, adverte a Fiocruz.
Apesar de muitas pessoas em circulação já terem sido imunizadas, as vacinas não previnem completamente a infecção ou a transmissão do vírus, alerta o documento. Por isso, a recomendação dos especialistas é que, até que o país
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SAÚDE/COVID-19
alcance um patamar ideal de cobertura vacinal, estimado em torno de 80%, as medidas de distanciamento físico e prevenção, bem como a adoção do passaporte vacinal, devem ser mantidas.
Os pesquisadores defendem também que as atividades que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com comprovante de vacinação. Os cientistas que integram o Observatório Covid-19 avaliam
que não é prudente, nem oportuno, “falar em prazos concretos e datados para o fim da Pandemia”, mas em garantir que
sejam tomadas as medidas necessárias para que esse dia possa se aproximar com maior rapidez.

Mortalidade

A mortalidade por Covid-19, atualmente, gira em torno de 500 casos por dia. O boletim sinaliza queda expressiva em comparação ao pico registrado em abril, quando foram notificados mais de 3 mil óbitos diários. Mas, apesar da retração, os números
ainda demonstram que a transmissão permanece, bem como a incidência de casos graves que exigem cuidados intensivos.
Ao longo da última semana, foi registrada média de 16.500 casos confirmados e 500 óbitos diários por Covid-19. De acordo
com o boletim da Fiocruz, isso mostra ligeira alta do número de casos (0,4 % ao dia) e queda no número de óbitos (0,7% ao dia).
A circulação de pessoas nas ruas e a positividade de testes permanecem, contudo, elevadas.
Os pesquisadores salientam que o fluxo de notificação irregular pode levar a decisões por vezes inoportunas ou baseadas em
dados atrasados e incompletos. Reforçam, porém, que a tendência de estabilidade ou redução desses indicadores, apesar das
oscilações apuradas nas últimas semanas epidemiológicas, demonstram que a campanha de vacinação está atingindo um dos
seus principais objetivos, que é a redução do impacto da doença, com menos óbitos e casos graves, embora sem o bloqueio da
transmissão do vírus. A evolução dos óbitos e da cobertura vacinal chama atenção para o fato, de que as curvas têm direção
oposta, indica o boletim.

Leitos de UTI

O boletim informa que na maioria dos Estados, de acordo com dados coletados no dia 4 de outubro, as taxas de ocupação de
leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS apresentam relativa estabilidade, com índices inferiores a 50%. O Espírito Santo,
entretanto, se mantém na zona de alerta intermediário desde 20 de setembro e constitui a exceção mais preocupante, porque,
apesar da manutenção no número de leitos, a taxa de ocupação é de 75%. O Distrito Federal, por sua vez, voltou à zona de alerta
crítico, com 83%, depois de semanas promovendo a retirada de leitos Covid-19.
Ainda de acordo com o boletim da Fiocruz, foram registrados pequenos aumentos nas taxas em Mato Grosso do Sul e Goiás.
Esses dois Estados tiveram também diminuições na quantidade de leitos abertos, o mesmo ocorrendo em Rondônia, Amazonas,
Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.
Entre as capitais, o Distrito Federal (83%) está na zona de alerta crítico, segundo o boletim da Fiocruz, e quatro estão na zona
de alerta intermediário: Porto Velho (65%), Vitória (73%), Rio de Janeiro (65%) e Porto Alegre (63%). Estão fora da zona de
alerta 22 capitais: Rio Branco (2%), Manaus (52%), Boa Vista (45%), Belém (8%), Macapá (12%), Palmas (27%), São Luís
(21%), Teresina (37%), Fortaleza (26%), Natal (25%), João Pessoa (14%), Recife (50%), Maceió (45%), Aracaju (16%), Salvador (24%), Belo Horizonte (50%), São Paulo (40%), Curitiba (57%), Florianópolis (44%), Campo Grande (31%), Cuiabá (33%)
e Goiânia (42%).
Já entre as Unidades da Federação, vinte e cinco aparecem fora da zona de alerta: Rondônia (34%), Acre (4%), Amazonas
(27%), Roraima (45%), Pará (23%), Amapá (12%), Tocantins (33%), Maranhão (32%), Piauí (48%), Ceará (32%), Rio Grande
do Norte (22%), Paraíba (17%), Pernambuco (50%), Alagoas (29%), Sergipe (16%), Bahia (27%), Minas Gerais (23%), Rio de
Janeiro (46%), São Paulo (31%), Paraná (52%), Santa Catarina (39%), Rio Grande do Sul (54%), Mato Grosso do Sul (35%),
Mato Grosso (35%) e Goiás (49%).
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BARRA DO CHOÇA

(FOTO (ASCOM/PMBC)

Curso de Doces em
Compotas para
mulheres é sucesso
em Barra Nova
ASCOM/PMBC
ascom@barradochoca.ba.gov.br

A

Prefeitura Municipal de Barra do
Choça finalizou,
na tarde desta quinta-feira
(7), o 1º Curso de Capacitação em Barra Nova, por
meio das Secretarias Municipais de Assistência Social
e de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico (Semagri).
O Curso finalizado foi de
“Doces em Compotas” objetivou possibilitar às mulheres inseridas no Centro
de Referência da Assistên-

cia Social (Cras) uma nova
fonte de renda em seus lares. Bem como, capacitá-las para poderem produzir
e comercializar o produto.
As aulas, que totalizaram 24 horas, divididas
em 3 dias, foram oferecidas pelo Serviço Nacional
de Aprendizado Rural (Senar), parceria da Prefeitura
Municipal.
O prefeito Oberdam Rocha também esteve presente com os secretários
municipais Flávio Amorim
(Assistência Social) e Crésio Lima (Secretaria Municipal de Assistência Social

e de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico).
Ele frisou que: “O objetivo dessa parceria com
a Senar é encontrar uma
forma para que os cidadãos possam ter uma renda extra. Com a baixa da
(contaminação) Covid-19,
pretendemos trazer mais
cursos desses e melhorar
a vida das produtoras cada
vez mais”.
Ana Maria Curvelo, instrutora do curso, esteve
com as alunas durante todo
o processo. Ela ainda esclarece sobre a importân-
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cia do apoio da gestão.
“Quero agradecer ao
gestor e a comunidade pelo
apoio e incentivo, pois tenho visto que o prefeito
tem possibilitado momentos como esses que inserem essas integrantes no
mercado de trabalho”, pontuou.
O Coordenador do Setor
de Empreendimento da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, Danilo Rocha, informou durante a tarde que as
mulheres poderiam formar
uma cooperativa para terem um suporte maior da
gestão, além disso, disponibilizou barracas para que
elas possam dar o primeiro
passo em suas vendas de
doces.
Vitamara Amorim, uma
das alunas da capacitação,
destacou a importância e
a produtividade do ensino
para ela. A dona de casa
ainda frisa o quanto aprendeu e o desejo de crescer
na área. “É importante cursos como esse em Barra
Nova, pois nunca tivemos
oportunidades assim e agora temos. Através do que
aprendi, eu vou pôr em
prática, vender e crescer.
O doce em compotas é
uma novidade para nós e
isso ajudou diversas pessoas, como eu”, descreveu.
A proposta da Prefeitura
Municipal, por meio das
Secretarias Municipais de
Assistência Social e de
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, é realizar
mais capacitações como
essa e, assim, promover
diversos meios em que
homens e mulheres possam conseguir uma fonte
de renda a mais que cubra
seus gastos mensais.
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VITÓRIA DA CONQUISTA

Promotor e juíza da Vara da Violência
Doméstica aprovam primeira audiência
no Complexo de Escuta Protegida
SECOM/PMVC

(FOTO: SECOM/PMVC).

secom@pmvc.ba.gov.br

A

E o secretário de Desenvolvimento Social, Michael Farias, que também acompanhou a audiência, lembrou da mudança de
paradigma que está acontecendo em Vitória
da Conquista que deverá servir de modelo
para outros Municípios do Brasil. “O que
vemos aqui hoje é a concretização da Lei
13.431/2017, que desde sua promulgação
ainda não tinha saído do papel em muitos
Municípios brasileiros. A Prefeitura de Vitória da Conquista, mais uma vez, coloca os
interesses de crianças e adolescentes como
prioridade, sendo exemplo para o país”, afirmou Michael.

► O momento histórico também foi
acompanhado pelos representantes da
Childhood Brasil, Itamar Batista e Benedito
Silva (ao do secretário Michael Farias).
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(FOTO: SECOM/PMVC).

primeira audiência realizada
no Complexo de Escuta Protegida, realizada na quinta-feira
(7), foi avaliada muito positivamente. Na
sala de audiência estiveram promotores,
defensores da acusação e do réu, e a delegada. Já na sala de depoimento especial,
ficaram presentes a vítima, uma criança
de cinco anos que sofreu abuso sexual, e
a entrevistadora forense, Simony Freitas,
que atua há 11 anos, no Tribunal de Justiça do Pernambuco e foi convidada para
esta primeira audiência, que foi presidida
pela juíza da Vara da Violência Doméstica, Julianne Nogueira.
Para a juíza, o cenário da coleta de provas, mudou completamente com o recurso do depoimento especial. “É um novo olhar, um novo procedimento, mas muito positivo. A gente percebe de fato que a criança se porta de uma forma totalmente diferente, do que dentro de uma sala de audiência
tradicional. Combina mesmo com criança este ambiente mais acolhedor, menos formal. Isso favorece o relato da evidência”,
salientou a Juliane Nogueira.
O promotor da Vara da Infância e Juventude, Marcos Coelho, destacou o ineditismo conferido pela experiência. “Pela primeira vez a Justiça tem um olhar diferenciado para vítima. Nós precisamos mudar a estrutura de nossa justiça. Cada vez mais
eu acredito que nós vamos mudar a estrutura do atendimento de crianças e adolescentes neste país”, enfatizou Marcos Coelho.
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ONG Jardim das Borboletas lança
projeto social de formação musical,
reforço escolar e inglês
Pequenos Gigantes é um projeto pedagógico de
formação musical destinado a alunos de Caculé e região
GISELE QUINTÃO – ASCOM
gisellequintao@hotmail.com

P

ara proporcionar oportunidade para que os jovens possam se desenvolver musicalmente e também como
pessoas, a ONG Jardim das Borboletas, sediada no município de Caculé – BA, lança o Projeto Pequenos
Gigantes, que oferecerá, para o público de 6 a 18 anos, curso de instrumentos (violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, de sopro), canto coral, além de Reforço Escolar. Com o cantinho da leitura e Curso de Inglês. Os
interessados em algum dos cursos devem realizar a matrícula na sede da ONG Jardim das Borboletas, na Av. Manoel
Caculé, 199, munidos dos documentos pessoais e acompanhado de responsável. Mais informações pelo (77) 9 99414041.
O lançamento do "Pequenos Gigantes" acontecerá no dia 14-10-2021, às 16 horas, no local onde vai funcionar o
projeto (Rua Ranulfo Costa, 34, próximo a Câmara de Vereadores). Será uma linda festa com muita diversão, em
comemoração também ao Dia das Crianças. Toda população está convidada a participar.
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A presidente da ONG, Aline Teixeira, ressalta as importantes contribuições socioeducativas e culturais do
novo projeto, que visa o preenchimento do contraturno escolar de crianças e adolescentes com experiências
positivas. “Nossa pretensão foi oferecer atividades que desenvolvessem a superação e a integração social. E
que fossem pouco exploradas aqui na região. A musicalização é fundamental para a formação do ser humano, de valores éticos, autodisciplina, postura e visão de conjunto. Foi assim que chegamos ao consenso do
Projeto que amplia as atividades do Jardim das Borboletas”, salientou Aline, que sonha com a formação de
uma orquestra ainda num futuro próximo, já que apesar da grande diversidade cultural do país, dados oficiais
apontam que apenas 22 % dos Municípios brasileiros têm a sua própria orquestra.
O Jardim das Borboletas é uma Organização Não Governamental (ONG), pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, sediada em Caculé-Ba, criada para auxiliar pessoas com Epidermólise Bolhosa (EB) em
todo o Brasil. Atuando desde 2016, a ONG presta assistência a 100 pessoas e seus familiares, em todas as necessidades, levando além de tudo: amor, fraternidade, conforto físico e emocional. As pessoas que desejarem
conhecer mais sobre esse grandioso trabalho e contribuir com a ONG ou com o “Pequenos Gigantes, entre em
contato pelo (77) 9 8815-2565. Acesse ongjardimdasborboletas.com e siga o Instagram: @jardimdasborboletas_ e @pjpequenosgigantes. Qualquer forma de ajuda é bem vida para continuidade do projeto! Seja um voluntário, faça doações diversas (individuais, apadrinhamentos, empresarial ou instituições), doação de livros,
instrumentos musicais novos e usados. Faça parte dessa corrente do bem.
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BOTUPORÃ

Governo do Estado entrega caminhão
refrigerador para Programa de Aquisição
de Alimentos de Botuporã
ASCOM/SJDHDS

(FOTO: MICHELE BRITO - ASCOM SJDHDS)

ascom@sjdhds.ba.gov.br

O

município de Botuporã, localizado a 666 km de Salvador, recebeu, na tarde
desta quarta-feira (06), um caminhão
com um baú isotérmico. O veículo, no
valor de R$ 186.500,00 foi entregue
pelo secretário Carlos Martins, titular
da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da
Bahia (SJDHDS), é destinado ao fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
"O PAA é muito importante para a
agricultura familiar, e fortalecer esse
programa garante uma alimentação
saudável para as pessoas que estão em
vulnerabilidade social e geração de
►As chaves do caminhão foram entregues pelo secretário Carlos Martins ao
renda para o agricultor e sua família.
prefeito Edimilson Antônio Saraiva (Progressistas).
Só em Botuporã, o (PAA) beneficia
450 famílias. Com o caminhão, que
suporta até 3.500 kg, os produtos serão transportados de maneira adequada e chegarão mais rápido à mesa de quem mais precisa, porque a fome não espera", afirmou o secretário.
O veículo foi recebido pelo prefeito do Município, Edimilson Saraiva, que celebrou o benefício, "Esse é um presente para
Botuporã, uma conquista importante para a agricultura e para os agricultores. Esse veículo representa o cuidado com a segurança alimentar das pessoas que mais precisam", declarou.
Ao todo, outros 17 caminhões serão entregues. O investimento total é de mais de R$ 3,3 milhões, com recursos do Ministério
da Cidadania e, contrapartida do Governo do Estado.
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CORRENTINA

Correntina recebe investimentos
para qualificar o beneficiamento
da cana-de-açúcar
(FOTO: ASCOM – SDR/CAR)

ASCOM – CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

F

oi anunciado, no último dia 4, a autorização para a assinatura de convênio entre a Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Prefeitura de Correntina, para a construção da segunda etapa da
Unidade de Beneficiamento de Cana-de-açúcar de Correntina. O ato aconteceu durante uma reunião
realizada na sede da (SDR), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.
A ação será executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), inclui a aquisição de
equipamentos, com a aplicação de recursos da ordem de R$ 842 mil, e vai possibilitar a qualificação da produção de itens como o açúcar mascavo. Uma das alternativas de renda de agricultores e agricultoras familiares do
município, localizado no Território Bacia do Rio Corrente.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes, destacou o interesse da Prefeitura de Correntina em
buscar ferramentas para desenvolver a agricultura familiar do Município: “A (SDR) está sempre a postos, no
sentido de tornar, cada vez mais, a agricultura familiar de Correntina uma atividade econômica pujante”.
O prefeito de Correntina, Nilson José Rodrigues (Maguila), ressaltou a importância do apoio do Governo
do Estado, por meio da SDR/CAR, que possibilita mais um importante investimento na agricultura familiar
do Município: “Sou conhecedor da capacidade que tem os nossos agricultores de Correntina, de transformar a
agricultura familiar em uma agricultura de qualidade”.
O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, disse que o objetivo é continuar beneficiando os agricultores
que vêm obtendo um bom aproveitamento das áreas irrigadas e outras áreas, no Município, para produzir essa
importante cultura: “A ação vai dar condições para que as famílias façam o beneficiamento dessa produção e
gerem renda”.
Participaram do ato o deputado federal Daniel Almeida, o deputado estadual Fabrício Falcão, e o coordenador de Projetos Especiais da CAR, Gilmar Bonfim.
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MORTUGABA

Governador autoriza
investimentos superiores a
R$ 3 milhões em Mortugaba
DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosuodeste.com

O

(FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO WZ)

governador
Rui
Costa dos Santos
(PT), acompanhado do secretário de Estado da
Educação, Jerônimo Rodrigues de Souza, e dos deputados Waldenor Alves Pereira
Filho (federal) e José Raimundo Fontes (estadual), ambos
do PT baiano, cumpriu agenda de trabalho na manhã da
quinta-feira (7), em Mortugaba, onde anunciou e autorizou
investimentos e visitou obras.
Durante a visita, o governador autorizou a construção de
três Sistemas Simplificados
de Abastecimento de Água,
atendendo a reivindicações
da população encaminhadas
pelos parlamentares petistas.
As obras serão executadas
pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia, através da
Companhia de Engenharia Hí-

drica e Saneamento da Bahia
(Cerb), beneficiando as localidades de Capão de Ripa e
Malhada Grande e de Rodão,
Lagoa do Caminho e Lagoa
do Saco.
A Secretaria de Estado de
Infraestrutura Hídrica e de Saneamento da Bahia também
foi autorizada a investir cerca
de R$ 3,1 milhões, por meio
da Empresa Baiana de Águas
e Saneamento (Embasa), na
ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água que
atende a sede do Município,
com captação no Rio Gavião.
As
duas
intervenções
[construção dos Sistemas de
Abastecimento de Água e ampliação do Sistema de abastecimento que atende à sede
municipal], serão executadas
no âmbito do Programa Água
para Todos.
“Temos cerca de R$ 7 milhões de investimentos sendo
executados em Mortugaba. E
hoje autorizei o início de outras obras dentro do Progra-

ma Água para Todos, para
reforçar o abastecimento de
água em diversas localidades,
inclusive na sede do Município”, pontuou o governador.
O governador aproveitou a
visita a Mortugaba para visitar a obra de reforma do Centro de Recreação, Esportes e
Cultura, quando autorizou a
formalização de convênio entre a Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte da Bahia, por meio
da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia
(Sudesb), tendo como objeto
a instalação da iluminação do
equipamento.
O governador Rui Costa,
juntamente com o secretário
de Estado da Educação, Jerônimo Rodrigues de Souza,
e dos deputados Waldenor
Alves Pereira Filho (federal) e José Raimundo Fontes
(estadual), visitou o Colégio
Estadual Leonidia Silva Moreira Padrinho, e aproveitou
para anunciar a construção

de uma nova Unidade de Ensino. O novo Colégio Estadual que será construído em
Mortugaba, conforme destacou o governador, também
vai oferecer Ensino Profissionalizante e vai exigir investimentos de cerca de R$
17 milhões. “Será Uma Escola dentro do novo padrão,
com todos os equipamentos
culturais e esportivos, laboratórios, biblioteca. Uma
Escola moderna para que
a gente aposte na melhoria
da Educação”, apontou Rui
Costa. O novo Colégio Estadual terá 12 salas de aula,
refeitório, auditório.
Quando a nova Escola estiver concluída, destacou o
secretário de Estado da Educação, Jerônimo Rodrigues
Souza, O Estado cederá as
instalações do atual Colégio Estadual Leonidia Silva
Moreira Padrinho, para que
o Município possa implantar
uma Escola do Ensino Fundamental.

► Governador assinou convênio para

aquisição de equipamentos para Unidades
Básicas de Saúde, atendendo pleito
dos deputados José Raimundo Fontes
(estadual) e Waldenor Alves Pereira Filho
(federal), ambos do PT baiano.
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MORTUGABA
Atendendo a reivindicação encaminhada pelos deputados petistas Waldenor Alves Pereira Filho (federal) e José Raimundo Fontes (estadual), o governador Rui Costa dos Santos autorizou a assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado
da Saúde da Bahia e a Prefeitura Municipal de Mortugaba, para aquisição de equipamentos, mobiliário e um veículo para
a nova Unidade de Saúde da Família (USB). O convênio vai assegurar investimentos da ordem de R$ 356 mil, financiados
com recursos de emenda parlamentar dos deputados petistas Waldenor Pereira (federal) e Zé Raimundo (estadual).
(FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO WZ)

Em sua intervenção, durante o ato público que marcou os anúncios de investimentos, o deputado federal Waldenor Alves Pereira Filho (PT/BA), reafirmou o compromisso de continuar buscando viabilizar, através do mandato parlamentar,
o atendimento às demandas de Mortugaba e sua microrregião, destacando a importância das obras e investimentos anunciados pelo governador Rui Costa.

(FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO WZ)

Esse também foi o mote do pronunciamento feito pelo deputado estadual José Raimundo Fontes (PT), que aproveitou
para enumerar algumas das mais importantes obras e investimentos feitos pelo Governo do Estado em Mortugaba e na
região, que foram viabilizados através do seu mandato e do mandato do deputado federal Waldenor Alves Pereira Filho.
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MORTUGABA
(FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO WZ)

Já o governador Rui Costa, aproveitou sua intervenção no ato público para fazer uma prestação de contas, sublinhando,
dentre as obras realizadas pelo Governo do Estado na região, a construção do Policlínica Regional de Saúde, sediada em
Guanambi, onde foram investidos mais de R$ 24,8 milhões, da qual Mortugaba é consorciada, que tem sido fundamental
para a melhoria da qualidade da Saúde Pública oferecida à população.
O governador aproveitou também para reafirmar o compromisso com a infraestrutura regional, destacando as obras, em
fase de conclusão, que estão sendo executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação da Bahia, na pavimentação do trecho da BA-263, entre Licínio de Almeida e Urandi. Finalizando, Rui Costa disse
que após a conclusão do trecho Licínio de Almeida a Urandi, será iniciada a pavimentação do trecho da BA-263, entre
Jacaraci e Condeúba, passando pelo Distrito de Irundiara.
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TRABALHO

Salário de gestantes afastadas durante
Pandemia pode ser pago pelo INSS

Advogado especialista em Direito do Trabalho
Empresarial orienta empresários acionarem a Justiça
AMANDA PAULO - ASCOM
amanda.paulo@akmcomunicacao.com.br

A

Justiça Federal de pelo menos seis Estados determinou que a União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, paguem o salário de gestantes afastadas do trabalho presencial, que exercem atividades que não podem ser feitas
de forma remota. A Lei 14.151, em vigor desde maio deste ano, obriga o afastamento de funcionárias grávidas do
trabalho presencial, até enquanto durar o estado de emergência de saúde pública em decorrência do Coronavírus sem qualquer
prejuízo à sua remuneração.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Kede é
advogado
especializado
em Direto
do Trabalho
Empresarial.

A lei, que não estabelece diretrizes para os cargos que só podem ser desenvolvidos de forma presencial, continua valendo mesmo que as grávidas
tenham sido imunizadas. Neste caso, os salários têm sido pagos pelos empresários. “Isso trouxe inúmeros problemas principalmente para as pequenas
empresas. Muitas já estão passando por uma situação complicada e têm que
arcar sozinhas com o benefício concedido às funcionárias afastadas e com
o salário do trabalhador contratado para substituí-las”, comenta o advogado
especialista em Direito do Trabalho Empresarial Fernando Kede.

Muitos empresários estão recorrendo à Justiça Federal para que a
União e o INSS arquem com os custos das gestantes afastadas. “A
Justiça Federal de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul já emitiram decisões favoráveis
para que o INSS assuma os encargos e pague o salário-maternidade”,
comenta.
Nas sentenças, os magistrados entenderam que não é lícito transferir exclusivamente para o empregador a responsabilidade de pagar
as despesas enquanto a gestante está afastada. Em alguns casos, os
juízes argumentam que deixar o ônus com os empresários contribui
para impor ainda mais restrições às mulheres no mercado de trabalho.
“As empresas podem acionar a Justiça Federal e os magistrados estão
bem sensíveis à causa. A tendência é que haja o estabelecimento de
uma jurisprudência para nortear futuras decisões”, completa.

► Lei determinou

afastamento de gestantes
até enquanto durar a
pandemia

(FOTO: FREEPIK)

► Fernando

Retorno pode acontecer em breve
A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira (06/10) o Projeto de Lei 2058/2201 que estabelece uma série de medidas
sobre o trabalho de gestantes durante a Pandemia, entre elas, o retorno ao trabalho presencial. A proposta ainda será enviada ao Senado.
Se aprovada, o empregador poderá manter a funcionária grávida em regime de teletrabalho ou pedir que ela retorne após: O encerramento do estado de emergência saúde pública; após completar o ciclo vacinal conforme normas do Ministério da Saúde; se recusar a
se vacinar com termo de responsabilidade; e se houver aborto espontâneo com recebimento do salário-maternidade nas duas semanas
de afastamento garantidas pela CLT.

www.jornaldosudoeste.com

16

Brumado, 07 e 08 de outubro de 2021
www.jornaldosudoeste.com

JORNAL DO SUDOESTE - DIGITAL

www.jornaldosudoeste.com

