
BRUMADO Ano XXIIII - 24 Páginas  -  Edição Digital Concluída às 17:50Quinta e sexta-feira, 16 e 17de junho  de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO RECOMENDA COMBATE 
À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NA ROMARIA 

DE BOM JESUS DA LAPA
(FOTO: SECOM/GOVBA).

Pág. 15

Junho Violeta: notificar casos de 
violência contra idosos auxilia na 

promoção de políticas públicas

(F
O

T
O

: P
IX

A
BA

Y
)

NÃO ESPERE SER ENSINADO, 
BUSQUE O CONHECIMENTO
Pág. 02

Pág. 14

Programa Módulos Sanitários Domiciliares beneficia mais sete 
famílias em situação de vulnerabilidade social de Poções

24
Anos

Pág. 17



02 Brumado, de 16 e 17 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

ARTIGO

Não seja 
medíocre: 
seja acima 
da média. 
Descubra 
esse prazer de 
aprender.

POR BANDRUI DE GERGÓVIA

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.

BANDRUI DE GERGÓVIA (PSEUDÔNIMO 
DE ELIZIANE PAIVA) É GRADUADA EM 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS E HISTÓRIA (PÓS-
GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO). 

PROFESSORA DE IDIOMAS, ESCRITORA 
E TRADUTORA, PESQUISADORA DA 

CULTURA CELTA HÁ 36 ANOS E AUTORA 
DO LIVRO O MAIOR REI CELTA

NÃO ESPERE SER ENSINADO, BUSQUE 
O CONHECIMENTO

Muitas pessoas permanecem acomodadas dentro de um conhecimento 
limitado porque estão estudando com um bom professor ou em al-
guma boa escola. Ficam esperando o professor passar o conteúdo do 

dia e a escola conceder a nota de aprovação e o diploma ao final. Isso é muito 
pouco!

É por isso que acabam tendo um desempenho mediano. Medíocre significa 
“na média”, ou seja, nada de diferente ou excepcional. Pode não ser ruim, mas 
também não é bom. E por isso mesmo, quem é medíocre nunca será o melhor 
— porque não consegue nem ser bom o suficiente para se destacar.

Todas as pessoas bem-sucedidas têm essa característica: sentem prazer em 
aprender e descobrir coisas, e se aprofundar no conhecimento. Isso se deve ao 
fato de que o cérebro, assim como o corpo, adora exercícios.

Assim como a musculatura do corpo se acostuma com o desempenho em uma 
atividade física e passa a desejar mais, o cérebro — por causa dos mesmos 
hormônios — sente prazer quando desafiado para mais e mais aprendizados.

É muito comum ver pessoas sedentárias começarem a fazer uma atividade fí-
sica leve, como uma caminhada, e depois sentirem cada vez mais vontade de 
praticar esportes e fazer treinamentos físicos mais intensos.

Também a pessoa que começa a estudar um idioma estrangeiro sempre sentirá 
vontade de aprender uma segunda língua, e depois uma terceira, e assim por 
diante.

Depois que um analfabeto digital aprende a dominar seus conhecimentos bá-
sicos de computador e internet, passa a querer aprender novos aplicativos, 
programas e mídias.

Isso acontece porque, assim como o corpo, a mente se vicia em aprender cada 
vez mais. É um caminho infinito, prazeroso, ilimitável. É um caminho sem 
volta.

Por isso, não seja medíocre: seja acima da média. Descubra esse prazer de 
aprender. Não engesse suas asas... Abra espaço em sua vida para o conheci-
mento e o aprendizado. Liberte-se e voe alto!
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Inverno é a estação ideal para 
tratar Melasma e Queratose Pilar, 
indica especialista

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

É cada vez mais co-
mum especialistas 
recomendarem ini-

ciar procedimentos estéticos 
na pele nas estações mais 
frias por causa da diminuição 
dos raios solares. A esteticis-
ta Maria Hartmann explica 
que no outono e inverno é 
possível aproveitar a menor 
incidência solar para esperar 
resultados mais eficazes nos 
tratamentos.

O Melasma, que pode ser 
causado por fatores como o 
sol, calor, estresse e hormô-
nios e está presente em 35% 
das mulheres no Brasil, se-
gundo dados da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SDB), costuma se agravar 
justamente no verão por cau-
sa da radiação solar. A hiper-
pigmentação se manifesta 
através de manchas escure-
cidas que aparecem em mu-
lheres adultas de pele mais 
escura e em partes do corpo, 
como no rosto, testa, buço e 
bochechas.

Já a Queratose Pilar surge 
como pequenas irritações na 
pele e sintomas como cocei-
ra podem persistir. Essa ma-
nifestação ocorre quando os 
folículos pilosos ficam blo-
queados com um acúmulo 
de queratina, substância co-
mumente encontrada na pele, 
cabelos e unhas. A queratose 
pode ser facilmente identifi-
cada e se manifesta nos bra-
ços, tronco e pernas. 

Maria Hartmann, diretora 

da clínica Hartmann, alerta 
para a importância dos pri-
meiros sintomas e a neces-
sidade de buscar ajuda de 
especialistas para evitar o 
aparecimento de novas le-
sões. A especialista indica o 
laser como tratamento indi-
cado para a Queratose Pilar, 
ideal para ser feito nesta épo-
ca do ano.

Ela afirma que a melhor 
forma de prevenir o Melasma 
é evitando a exposição crôni-

ca ao sol. Maria destaca que é 
importante usar o filtro solar 
diariamente e que há diver-
sas técnicas e procedimentos 
para tratar essa hiperpigmen-
tação como peelings, feitos a 
partir da aplicação de ácidos, 
o microagulhamento e o laser.

A esteticista reforça que o 
tratamento clínico garante o 
clareamento e suavização das 
manchas, mas não há cura, 
pois há sempre a possibilida-
de do Melasma reaparecer.

(FOTO: UNSPLASH)

(F
O

T
O

: R
EP

RO
D

U
ÇÃ

O



05Brumado, de 16 e 17 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

saúde

Dia Internacional de Combate 
às Drogas: como os pais podem 
ajudar seus filhos a combater ou 
prevenir o problema

CAROLINE FAKHOURI - ASCOM - 
KEY PRESS COMUNICAÇÃO
relaciona@keypress.com.br

Segundo a ONU (Or-
ganização das Na-
ções Unidas) uma 

a cada 200 pessoas desen-
volve transtornos associa-
dos ao consumo de drogas 
lícitas e ilícitas, sendo que 
o uso de substâncias, como 
álcool ou outras, produz da-
nos físicos, sociais e psico-

lógicos. Por isso mesmo, o 
dia 26 de junho foi instituí-
do para ajudar na conscien-
tização e alertar a sociedade 
para este grave problema.

“No caso das crianças e 
adolescentes, o suporte dos 
pais é fundamental no com-
bate às drogas, graças à pro-
ximidade, ao acolhimento e 

ao afeto, junto com a colo-
cação de limites da forma 
adequada e a regulação das 
emoções”, explica o psicó-
logo e CEO da Equipe AT, 
Filipe Colombini, especia-
lizado em orientação paren-
tal.

“A família é normalmen-
te um elemento de prote-
ção”, diz o psicólogo. “E a 
prevenção tem relação dire-
ta com um bom suporte pa-
rental”, afirma ele.

O especialista acrescen-
ta, ainda, que estabelecer 
uma parceria e o vínculo 
saudável entre pais e filhos 
é extremamente importante 
para a luta contra as drogas 

ter um encaminhamento po-
sitivo. “No contexto fami-
liar, é preciso priorizar uma 
comunicação afetiva, to-
mando cuidado para o tema 
não virar tabu e nem ficar 
restrito a ameaças, puni-
ções e regras inflexíveis”, 
explica Colombini.

O psicólogo explica que, 
em caso de abuso de drogas, 
o Acompanhamento Tera-
pêutico, conhecido como 
AT, é uma das modalidades 
de terapia com mais efetivi-
dade. “Por ser uma aborda-
gem que trata os pacientes 
fora do ambiente do con-
sultório, em geral, o AT tem 
uma atuação mais intensiva 
do que a terapia convencio-
nal”, diz ele.

“O trabalho em ambiente 
natural, fora do consultó-
rio, é importantíssimo para 
identificar quais são os ga-
tilhos para o uso de drogas e 
quais habilidades o pacien-
te precisa desenvolver para 
driblar o desejo de consu-
mo”, conta Colombini. “A 
intervenção precisa ocorrer 
no dia a dia porque são mui-
tos os estímulos do cotidia-
no que levam uma pessoa a 
usar drogas e ter comporta-
mentos impulsivos, quando 
existe esta tendência”, con-
tinua o profissional.

Muitos pais têm dificul-
dade em identificar qual o 
momento certo para come-
çar a dialogar com os filhos 
sobre o uso de drogas. “A 
idade ideal é quando o filho 
está se inserindo em grupos, 
nas fases da adolescência e 
da pré-adolescência”, diz o 
psicólogo.

“É importante falar so-
bre esse assunto sem gerar 
estresse e desgastes”, acon-
selha o fundador da Equipe 
AT. “Um dos papéis do psi-
cólogo é mediar a relação 
entre pais e filhos, por meio 
de orientação parental e o 
próprio atendimento psico-
lógico fora do consultório”, 
afirma Colombini. 

(FOTO: REPRODUÇÃO)
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A importância dos cuidados 
adequados para auxílio do 
portador da Doença de Parkinson
Acompanhamentos contribuem para o retardamento da doença

PAMELA GAMA – ASCOM 
(COMUNICAÇÃO CONECTADA)
pamela@comunicacaoconectada.com.br

A Doença de Parkinson é um problema que muitas 
pessoas enfrentam. Entender sobre essa doença 
pode ser fundamental para o tratamento no tem-

po adequado e para um cuidado responsável.  Cuidar de 
alguém que sofre com uma doença degenerativa demanda 
conhecimento, tempo e paciência. Quem não está acostu-
mado com as limitações do paciente, tende a ficar nervoso 
e a irritar-se com facilidade.

O Mal de Parkinson é um Distúrbio Degenerativo do 
Sistema Nervoso Central, que consiste na degeneração de 
células que produzem Dopamina, Neurotransmissor pre-
sente no cérebro e que é fundamental, dentre outras fun-
ções, para ajudar na realização de movimentos corporais 

voluntários. A doença atinge 1% da população mundial 
acima dos 65 e, no Brasil, cerca de 200 mil pessoas.

Nem sempre o paciente apresenta os tremores peculia-
res à doença, isso é relativo ao estágio dela, no começo 
os tremores nem sempre são comuns. Os primeiros sinto-
mas são cansaço, lentidão da movimentação e a redução 
da destreza para realizar movimentos simples. Os estágios 
se caracterizam com deficiências motoras progressivas até 
a situação de perda da independência.

O diagnóstico não é sentença de morte. Embora não 
tenha cura, existem tratamentos, como medicações que, 
aliadas à Fonoaudiologia, Atividades Físicas e Terapia 
Ocupacional, melhoram a qualidade de vida do paciente.

Doença de Parkinson 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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“Tem tratamentos que proporcionam bem-estar 
e quanto antes forem iniciados melhor. A perda de 
equilíbrio é um sintoma comum nos pacientes e ati-
vidades físicas podem ajudar. Assim como a o enrije-
cimento muscular, que costuma causar fadiga, pode 
ser aliviado com terapia ocupacional. E a Fonoaudio-
logia entra para tratar os problemas de deglutição”, 
comenta Márcia Sena, Especialista em Qualidade de 
Vida na Terceira Idade e fundadora da Senior Con-
cierge, empresa que tem como proposta garantir um 
envelhecimento ativo para o idoso, proporcionando 
qualidade de vida e bem-estar aos familiares.

Um outro fator característico da doença é a perda 
de peso, que deixam os tremores ainda mais frequen-
tes.

“Por isso, acompanhar de perto a saúde e as refei-
ções são práticas importantes”, diz Márcia.

Além disso, para quem já está em um estágio mais 
avançado da doença, aconselha-se contratar cuidado-
res profissionais que foram devidamente preparados 
para lidar com esse tipo de paciente proporcionando 
a ele mais bem-estar e qualidade de vida. Ao acom-
panhar o dia a dia do paciente de perto, favorece 
também a questão emocional, o que também é deter-
minante para abrandar ou evitar casos de ansiedade 
intensa e depressão, sentimentos que podem agravar 
o quadro da doença.

“O cuidador presta auxílio e também mostra ao 
paciente quais as melhores estratégias para que ele 
não perca completamente a sua autonomia”, destaca 
Márcia.

Márcia Sena 

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
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Álcool e os seus riscos para 
diferentes tipos de câncer
Especialista da Faculdade Unime destaca 
consequências do consumo excessivo

JULIETE CONCEIÇÃO DAS NEVES 
– ASCOM (AGÊNCIA IDEAL)
juliete.neves@idealhks.com

O excesso no consumo de bebida alcoólica traz muitos malefícios para a saúde e um deles é o câncer. De 
acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet Oncology em 2021, mais de 4% de 
todos os novos casos da doença foram relacionados ao consumo de álcool e com o cenário de pande-

mia, observamos que o consumo só cresceu.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Fígado 

(Ibrafig) mostra que 55% da população brasileira tem o 
hábito de consumir bebidas alcoólicas, sendo que 17,2% 
delas declararam aumento do consumo durante o isola-
mento social, associado a quadros de ansiedade graves.

 “O álcool é um fator de risco para algumas enfermi-
dades, podendo agravar o quadro de saúde de pacien-
tes com predisposição a determinadas doenças. “O uso 
em excesso de bebidas alcoólicas pode aumentar a inci-
dência, inclusive, para alguns tipos de câncer e os mais 
comuns deles podem ocorrer na boca, faringe e regiões 
intestinais”, detalha a oncologista e professora do curso 
de Medicina da Faculdade Unime, Lygia Tinoco.

A especialista destaca que o álcool causa danos ao 
corpo. “O álcool causa reações que podem impedir o 
organismo de restaurar estruturas celulares comprome-
tidas. Essa alteração no funcionamento corporal pode 
contribuir para o surgimento de células cancerígenas”, 
destaca.

A médica afirma que o álcool causa um processo inflamatório no fígado, o que pode levar à cirrose, processo no qual o órgão perde 
suas funções pela fibrose causada pela doença. “Esta inflamação é crônica, ocasionada pela metabolização hepática do álcool. Com 
o passar do tempo essas lesões impedem a regeneração das células e a circulação sanguínea, causando fibrose do tecido hepático”, 
alerta a especialista.

Tinoco destaca a importância do diagnóstico e o tratamento precoce capazes de regredir as lesões provocadas pela doença. “O 
acompanhamento médico preventivo é essencial para retardar as principais sequelas, além de cuidar da alimentação e evitar hábitos 
prejudiciais”, acrescenta.

A prevenção é a melhor saída. Confira algumas dicas e hábitos saudáveis elencados pela oncologista que devem ser adotados no 
dia a dia:

• Faça atividade física na maioria dos dias da semana;
• Tenha uma alimentação rica em fibras (frutas, vegetais e grãos) e pobre em gorduras animais;
• Não fume;
• Evite o consumo de bebidas alcoólicas;
• Realize exames preventivos;
• Havendo casos de câncer ou doença de intestino na família, avise seu médico.
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Não existem 
palavras que 
descrevam 
a cruel e 
repugnante 
máquina 
do estado 
quando sua 
engrenagem 
é lenta e 
surda!!!!!

POR ROMMEL ROBATTO

OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

Professor-Direito Administrativo
Mestre em Direito-UFPE

Doutorando em Direito-UAL-Lisboa
Membro efetivo do IGHB-BA

Oficial de Justiça Federal

BURROCRACIA

Algumas ações governamentais foram implantadas- ao longo do 
tempo- com relativo sucesso.  
Outras, sem comentários !!!!! 

Não  existem palavras que descrevam a cruel e repugnante máquina do 
estado quando sua engrenagem é lenta e surda!!!!!    
A  criação de conselhos permanentes do cidadão, formado por comis-
sões  mistas - por exemplo -  de juízes,  promotores, políticos e secre-
tários, donas de casa,  defensores (advogados), delegados, auditores, 
professores, médicos e profissionais da área de saúde, procuradores, 
servidores públicos, jornalistas, militares , assistentes sociais, empre-
sários, bancários, comerciários , sindicalistas,  estudantes,  psicólogos 
, filósofos, sociólogos, religiosos e  membros  multidisciplinares de 
apoio com a missão básica de: orientação, encaminhamento, fiscaliza-
ção, denuncia e representações decorrentes do lento  atendimento na  
prestação dos serviços públicos, seria um  passo importante no combate  
da  burocracia.  
O ex-ministro da desburocratização- Hélio Beltrão- já dizia:  “Quanto 
mais burocracia, menos democracia” 
Por fim arrematou Honoré de Balzac:  “A burocracia é um sistema gi-
gantesco gerido por pigmeus”   
Reflitamos, pois! 
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MULHER/EMPREENDEDORISMO

Escola de Empreendedorismo 
para mães oferece aulas 
sobre Imagem Pessoal

CAROLINA LARA – ASCOM 
(CAROLINA LARA COMUNICAÇÃO)
carolina@carolinalara.com.br
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Tatiana Fanti, empresária e fundadora do Grupo Prima Donna, revela 
os principais benefícios de transmitir uma imagem condizente com 
quem a pessoa é ao invés de se inventar como personagem

O empreendedorismo feminino cresce expo-
nencialmente no Brasil, mas é preciso pre-
parar a própria imagem para construir uma 

empresa de sucesso e reduzir as possibilidades de ris-
co.

Pensando nisso, a Prima Donna, primeira Escola 

de Comunicação e Empreendedorismo voltada para 
mães, desenvolveu a aula “Masterclass: Imagem de 
Valor”, destinada a mulheres que querem entender o 
que constitui uma imagem pessoal de sucesso e como 
trabalhá-la a favor da construção de uma marca ou em-
presa.
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O curso acontece no dia 25 de junho, a partir das 
14h30 e será transmitido ao vivo, com possibilidade 
de assistir quantas vezes quiser depois da aula reali-
zada. 

De acordo com Tatiana Fanti, empresária e funda-
dora do Grupo Prima Donna, muitos acreditam que 
a imagem pessoal está atrelada, apenas, ao estilo de 
vestimenta. No entanto, o conceito é mais complexo 
que isso. “A forma com que nos apresentamos é uma 
poderosa ferramenta não só de comunicação, mas de 
conexão, podendo ser a virada de chave de uma mar-
ca. As participantes devem estar aptas a construírem o 
seu próprio conceito de imagem pessoal, entendendo o 
que precisam aprimorar para que sua imagem passe a 
mensagem certa para o público igualmente certo. Uma 
imagem pessoal desconectada pode prejudicar, inclu-
sive, o faturamento de uma companhia”, relata.

A empresária afirma que a imagem transmitida no 
contato inicial, provavelmente, irá ditar a opinião do 
cliente daquele momento em diante. “Não podemos 
controlar o que as pessoas pensam sobre nós, mas po-
demos controlar a mensagem que queremos transmitir. 
A forma de se vestir, o uso ou não maquiagem, o tom 
de voz e até mesmo a escolha das palavras formam a 
nossa imagem pessoal, comunicando como cada um 
quer ser visto. No dia a dia os reflexos são diversos. 
Desde mais autoconfiança, autoestima e conexão com 
as pessoas, até um número maior de negócios fecha-
dos”, pontua.

Ao definir um caminho para a imagem pessoal, é 
necessário estar atento para não deixar a própria iden-
tificação de lado. “A ideia não é construir uma versão 
irreconhecível de si mesmo, tampouco desenvolver 

gestos ou um vocabulário que não faz parte do seu co-
tidiano. É preciso adequar a imagem que você quer 
passar atrelado a aquilo o que você realmente é. Não 
adianta, por exemplo, pedir que uma mulher extrover-
tida seja extremamente contida. Não funciona dessa 
forma”, alerta a fundadora do Grupo Prima Donna.

Para Tatiana, a adequação dessa imagem em relação 
ao público que será atendido é de suma importância. 
“Se adeque ao ambiente e às pessoas que quer atingir. 
Ao lidar com clientes de classes C e D, por exemplo, 
vestir roupas de marcas de luxo é desnecessário e até 
ofensivo, tendo em mente que esse tipo de vestimenta 
pode custar mais que o aluguel de muitos brasileiros. 
Não confunda esse exemplo com vestir-se mal, pelo 
contrário. Mas ostentar roupas de grife não vai gerar 
conexão com quem você quer atingir. Vestir-se bem 
não está relacionado ao dinheiro, mas sim às suas es-
colhas e objetivos”, declara.

A “Masterclass: Imagem de Valor” irá dar a oportu-
nidade para que as alunas presentes tirem dúvidas ao 
vivo, além de disponibilizar uma apostila com ativi-
dades que irão auxiliar na construção de uma imagem 
pessoal que faça sentido para cada indivíduo. Além da 
aula, que ficará gravada e disponível às participantes 
depois e do caderno de atividades, todas as alunas que 
participarem do evento terão acesso à Comunidade 
Fechada da Escola no Facebook - um espaço de aco-
lhimento e networking e ao programa Prima Donna 
Prime, de benefícios exclusivos para as aulas da Esco-
la. “Conhecimento sem execução não adianta de nada, 
então acredito que esse caderno de atividades irá aju-
dar a executar o que foi ensinado durante as aulas”, 
finaliza a empresária.

Sobre a MasterClass: Imagem de Valor

Data: 25 de junho
Horário: A partir das 14h30
Matrículas: https://www.escolaprimadonna.com.br/masterclass
Para mais informações, acesse: 
https://www.escolaprimadonna.com.br/ ou www.instagram.com/primadonnacomvc
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CIDADANIA/DIREITOS HUMANOS

Fazenda do Sudoeste baiano faz acordo 
e paga R$ 420 mil por trabalho escravo
Acordo judicial fechado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
e o fazendeiro Gilvandro Fróes Marques Lobo garante a partir deste 
mês de junho o pagamento de indenizações a 18 trabalhadores rurais 
resgatados em situação análoga à de escravos em novembro de 2017.

ASCOM/MPT BA
comunicacao.mptba@gmail.com

O grupo foi localizado por uma equipe de fiscalização composta por diversos órgãos na Fazenda Vitória, localizada no 
município de Ribeirão do Largo, no Sudoeste da Bahia. Desde então, os lavradores vinham sendo acompanhados por 
programas governamentais, participando de cursos de qualificação e recebendo auxílios.

O acordo foi homologado em abril deste ano na Vara do Trabalho de Itapetinga, onde a Ação Civil Pública movida pelo Minis-
tério Público do Trabalho corria. Segundo o documento, fechado na presença da Procuradora Marselha Silvério de Assis Dellian 
e da juíza Jeana Silva Sobral, o proprietário da fazenda onde os lavradores foram resgatados se comprometeu a pagar um total de 
R$ 420 mil, sendo que R$ 270 mil serão divididos entre os 18 trabalhadores a título de dano moral individual e os outros R$ 150 
mil serão pagos à sociedade como dano moral coletivo. Esse último valor será destinado pelo Ministério Público do Trabalho para 
órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos da região afetada.

O pagamento foi escalonado em parcelas mensais. As primeiras três, de R$ 90 mil cada, vão custear as indenizações aos traba-
lhadores. Depois disso, o proprietário da fazenda fará 15 depósitos mensais em conta judicial de R$ 10 mil. Ao final da quitação 
o valor deverá ser destinado pelo Ministério Público do Trabalho. Além dos pagamentos, o dono da fazenda se comprometeu a 
cumprir 19 itens, previstos na legislação trabalhista, sob pena de multa de R$ 20 mil por cada descumprimento. Entre as obrigações 
estão o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva, alojamentos dignos com água potável, locais adequados 
para refeições e para guarda de alimentos, além de não realizar descontos indevidos nas remunerações.

Condições subumanas - O resgate do grupo ocorreu em novembro de 2017 numa operação que contou com a participação 
de um Procurador do Ministério Público do Trabalho, Auditores-Fiscais do Ministério do Trabalho, servidor da secretaria da 
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, além de apoio operacional de Policiais Rodoviários Federais. A 
força-tarefa investigava denúncia de trabalho escravo e encontrou uma realidade bastante grave na fazenda. 
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Os 18 trabalhadores viviam em condições subumanas, em alojamentos precários, sem acesso a água potável e a instalações sani-
tárias dignas. Também trabalhavam sem dispor de equipamentos de proteção, expostos a acidentes, ferimentos e adoecimento por 
contaminação com produtos químicos usados. O grupo havia sido contratado para limpar uma área para criação de um pasto para 
gado.

A força-tarefa retirou o grupo da fazendo e os levou para a sede do município de Itambé, mais próxima da fazenda e onde a maior 
parte deles tinha residência. Lá, eles receberam orientação para dar entrada no Seguro-Desemprego, e foram articuladas ações de apoio 
social, com fornecimento de cestas básicas, inscrição em programas sociais e em cursos de qualificação. Desde o resgate, um dos la-
vradores morreu, mas os valores a que ele tem direito serão pagos à viúva. Os demais foram contatados esta semana e já estão sendo 
assistidos para poder receber as indenizações.

“O que vimos naquela fazenda foi um amplo conjunto de irregularidades que, somadas, configuram claramente a submissão dos 
trabalhadores à condição de escravos contemporâneos. Por isso, retiramos eles da propriedade e iniciamos imediatamente os pro-
cedimentos para a garantia de apoio financeiro e social enquanto tentávamos junto ao proprietário obter o pagamento das rescisões 
de contrato de trabalho e a indenização tanto de cada trabalhador quanto da sociedade, por danos morais”, explicou o Procurador 
do Ministério Público do Trabalho Ilan Fonseca, que integrou a operação. Logo após a operação, o empregador fechou um acordo 
para pagamento das verbas rescisórias, no total de R$ 40 mil, mas só agora, com o acordo ele está quitando as indenizações pelos 
danos morais causados aos lavradores e à sociedade.
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Junho Violeta: notificar casos de violência 
contra idosos auxilia na promoção de 
políticas públicas
Coordenadora do curso de Direito da Anhanguera 
explica como agir em casos suspeitos de maus tratos

Denúncia

Pelo menos 15,7% da população idosa, segundo a OMS, 
está passando por algum tipo de violência. 

(FOTO: PIXABAY)
JULIETE CONCEIÇÃO DAS NEVES – 
ASCOM (AGÊNCIA IDEAL)
juliete.neves@idealhks.com

A parcela de pessoas idosas no Brasil está em ascensão: 
segundo dados preliminares do Censo Demográfico 
2022, esse grupo cresceu de 10,8%, em 2010, para 

16,7% dos habitantes no País. O envelhecimento provoca a 
tendência de aumento nas limitações funcionais, o que expõe 
o indivíduo com mais de 60 anos a situações de vulnerabilida-
de, inclusive no ambiente doméstico. Especialistas defendem 
que notificar às autoridades sobre casos suspeitos de violência 
contra idosos é imprescindível para garantir o bem-estar e se-
gurança na terceira idade.

De acordo com a coordenadora do curso de Direito da Fa-
culdade Anhanguera, a advogada Wilmara Falcão, envelhecer 
é um processo natural ao qual todos estão sujeitos, portanto, o tratamento legal deve ser adequado e prezar pela equidade. “A 
sociedade precisa se mobilizar em função de proteger e garantir direitos desta população mais vulnerável. São pessoas, em sua 
maioria, mais expostas a riscos e menos condições de defesa”, considera.

A docente explica ainda que as formas de violência se apresentam como ações (agressões físicas, psicológicas, sexuais, cor-
rupção patrimonial e/ou moral) ou omissões (negligência ou abandono), cometidas uma ou várias vezes, capazes de afetar a saú-
de e de impedir o convívio social de idosos. “A denúncia é importante porque, a partir das notificações nos órgãos competentes, 
são elaborados os projetos e políticas eficientes com o intuito de proteger este grupo social”, afirma a jurista.

Identificar sinais de maus tratos não é uma tarefa simples, segundo a coordenadora. “A principal forma de constatar é obser-
vando a rotina dos idosos. Muitas vezes a vítima não fala sobre os abusos sofridos, mas demonstra através de mudanças com-
portamentais, irritabilidade, tensão constante, além de tantas outras formas que podem sinalizar os maus tratos. O importante é 
sempre observar o padrão comportamental da pessoa e avaliar se há alterações repentinas sem motivo aparente”, afirma.

O Estatuto do Idoso prevê que os casos suspeitos de violência praticada contra pessoas com mais de 60 anos devem 
ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. Se a situação 
persistir ou for confirmada, a questão deve ser comunicada ao Conselho do Idoso, ao Ministério Público ou à Delegacia 
de Polícia.

Há cenários em que a percepção sobre irregularidades pode ser prejudicada, como em abusos psicológicos ou patri-
moniais.

É possível fazer uma denúncia anônima por meio do Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. “Qualquer pes-
soa pode realizar a denúncia, tendo ou não algum grau de parentesco com a vítima. A própria pessoa vulnerável, inclusi-
ve, pode ligar, esclarecer dúvidas e efetuar a denúncia, tendo a identidade resguardada”, completa a docente.
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Ministério Público recomenda combate 
à exploração sexual infantil na 
Romaria de Bom Jesus da Lapa

GABRIEL PINHEIRO – ASCOM/MP BA
https://www.mpba.mp.br/

O Ministério Público Estadual, por meio do Promotor de Justiça Paulo Victor Zavarize, recomen-
dou a elaboração e execução de um Plano Especial para o Combate Da Exploração Sexual, do 
Trabalho Infantil e da Situação de Rua de Crianças e Adolescentes durante o período da Roma-

ria de Bom Jesus da Lapa. Dirigidas ao Conselho Tutelar, à Secretaria Municipal de Assistência Social, 
ao Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes, à Secretaria Municipal de Tributos e aos 
proprietários, gerentes e responsáveis por hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos semelhantes, as reco-
mendações, expedidas no dia 13, orientam ainda que crianças e adolescentes, desacompanhadas de pais ou 
responsáveis, sejam impedidas de se hospedar na cidade.

Segundo as recomendações, o Plano elaborado deve prever a intensificação da fiscalização dos estabe-
lecimentos comerciais e de prestação de serviços, visando coibir a utilização de mão de obra de crianças 
e adolescentes, durante o período que antecede a Romaria, nos dias dos festejos, bem como nos seguintes 
a ela. O Ministério Público recomendou que os ambulantes só sejam inscritos para trabalhar no evento re-
ligioso, caso assinem compromisso de não usar mão de obra infantil ou adolescente. Nas recomendações, 
o Promotor de Justiça Paulo Victor Zavarize levou em consideração “o grande fluxo de crianças e adoles-
centes que se hospedam na cidade no período da Romaria”, bem como daquelas “em situação de rua, sob 
exploração sexual ou exercendo trabalho infantil”.
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AGRICULTURA FAMILIAR

Experiência do Serviço de Inspeção 
Municipal da Bahia é apresentada no 
Rio Grande do Norte
A experiência da implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
na Bahia foi apresentada na I Feira Nordestina da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária, na quinta-feira (16), em Natal (RN).

ASCOM – CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

A Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 
(CAR), em parceria com os Consórcios Públicos, tem trabalhado na Certificação da Produção das Agroindústrias de 
Pequeno Porte. Já são 55 agroindústrias certificadas e 232 produtos com o Selo do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM,) que podem vender seus produtos, com valor agregado e de acordo com as normas sanitárias exigidas, para o mercado 
atacadista e varejista, nos Territórios onde estão localizadas. A ação garante ainda segurança alimentar para os consumidores.

O Diretor-Presidente da CAR, Wilson Dias, participou do Seminário de Sensibilização e Planejamento Consórcio SIM e falou 
das ações executadas por todo o Estado baiano, que já estão avançadas. “Temos 17 convênios com Consórcios Públicos e mais 
de 200 municípios já com o SIM implantado e muitas agroindústrias regularizadas, de pequeno porte, para funcionar e apoiar o 
desenvolvimento local. São Casas de Mel, Unidades de Beneficiamento de Pescado, Laticínios e muitas outras agroindústrias. 
O mesmo ainda não acontece com os demais Estados do Nordeste que estão começando com essa política de incentivo aos ser-
viços municipais, através dos Consórcios Públicos”.

Segundo Dias, a apresentação serviu de exemplo para que Estados como Rio Grande do Norte e Ceará, que vão iniciar com 
essa ação, possam conhecer a experiência da Bahia e vejam quais foram as dificuldades, metodologias usadas e os resultados al-
cançados. “O intuito é que os demais Estados possam executar de maneira mais célere e mais qualificada essa ação de implanta-
ção do SIM e possam, assim, ter muitas indústrias de pequeno porte funcionando nos municípios e apoiando o desenvolvimento 
da agricultura familiar em todo o Nordeste”.

O SIM é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comes-
tíveis e não comestíveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito, no 
município. Para aderir ao serviço, os representantes de empreendimentos devem procurar as Secretarias de Agricultura dos 
municípios onde já foi aprovada a Lei do SIM.
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SANEAMENTO BÁSICO

Programa Módulos Sanitários Domiciliares 
beneficia mais sete famílias em situação de 
vulnerabilidade social de Poções

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Sete famílias em situação de vulnerabilidade social 
dos Bairros Bela Vista e Primavera, em Poções, fo-
ram beneficiadas com a entrega, na quarta-feira (15), 

com Módulos  Sanitários [banheiro em alvenaria equipado 
com vaso sanitário, pia e chuveiro, um lavadouro de roupa 
externo, uma caixa d’água com capacidade para 310 litros e 
o sistema de tratamento com fossa séptica e sumidouro]. A 
ação em Poções, no âmbito do Programa Melhorias Sanitá-
rias Domiciliares do Ministério da Saúde, operacionalizado 
pela Fundação nacional de Saúde (Funasa), foi executada 
em parceira com a Prefeitura Municipal, através das Secre-
tarias Municipais de Assistência Social e Infraestrutura e 
Serviços Públicos, com objetivo de assegurar acesso a con-
dições mínimas de saneamento básico às famílias benefici-
árias que vivem sob risco a saúde devido às condições das 

Uma das beneficiárias do programa Módulos Sanitários Domiciliares não escondeu a 
emoção ao receber as chaves das mãos dos secretários municipais Orleide Pacheco 
(Assistência Social ) e Genivaldo Oliveira Calado (Infraestrutura e Serviços Públicos). 

(FOTO: ASCOM/PMP).

Segundo a secretária municipal de As-
sistência Social, Orleide Pacheco, nos úl-
timos dezoito meses, o Governo Munici-
pal, por meio de parceria com a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), no âmbito do 
Programa Melhorias Sanitárias Domicilia-
res, já beneficiou 27 famílias do município. 
A secretária ressaltou que a Administração 
Municipal vai continuar formalizando par-
cerias com a Fundação Nacional de Saúde 
com objetivo de assegurar os investimen-
tos necessários para avançar no Programa 
Melhorias Sanitárias Domiciliares, garan-
tindo a melhoria da qualidade de vida de 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social. A proposta, asseverou Orleide Pa-
checo, é atender outras famílias em situa-
ção de vulnerabilidade dos Bairros Alto do 
Paraíso, Açude e Morrinhos.

instalações usadas para as necessidades fisiológicas.
Os Módulos Sanitários Domiciliares fazem parte do con-

texto das Tecnologias Simplificadas de Saneamento, que 
objetiva subsidiar os Estados e municípios na busca da Pre-
venção e Combate às Doenças Transmissíveis Controláveis 
por Medidas de Saneamento, prevendo a economia de re-
cursos públicos e, consequentemente, multiplicar a quanti-
dade de famílias a serem beneficiadas.

Os titulares das Secretarias Municipais de Assistência So-
cial e de Infraestrutura e Serviços Públicos, respectivamen-
te Orleide Pacheco e Genivaldo Oliveira Calado, represen-
taram o Governo Municipal no ato de entrega dos Módulos 
Sanitários. A Fundação Nacional de Saúde foi representa-
da no ato pelo Técnico em Saneamento Ambiental Antônio 
Carlos Perei Silva.
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Prefeitura de Bom Jesus da Lapa investe 
na obra de urbanização do canal dos 
Bairros Nova Brasília e Beira Rio

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestru-
tura, está executando as obras de infraestrutura urbana que vão beneficiar os moradores dos Bairros 
Nova Brasília e Beira Rio, com o fechamento com placas de concreto armado do canal de esgotos 

e drenagem. Estas ações, realizada a partir do programa Decola Lapa, segundo o prefeito Fábio Nunes Dias 
(PSD), visam pôr fim ao histórico de alagamentos nos locais em períodos de chuva, bem como garantir seguran-
ça, acessibilidade e mobilidade aos moradores, além de impactar positivamente na Saúde Pública e qualidade 
de vida dos moradores em seu entorno.

Segundo o prefeito Fábio Nunes Dias, as obras estão avançando e com a conclusão dos serviços serão solu-
cionados, de forma definitiva, questões que impactam positivamente na Saúde Pública, beneficiando os mora-
dores com melhores condições de vida, dignidade e desenvolvimento da mobilidade que vai proporcionar o uso 
da rua à todos, o que não era possível com o canal aberto.

Os investimentos fazem parte do Programa ‘Decola Lapa”, que prevê investimentos da ordem de R$ 20 mi-
lhões em obras de Infraestrutura, Mobilidade e Saúde na sede e zona rural.   

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa está investindo nas obras de urbanização do canal dos Bairros 
Nova Brasília e Beira Rio.
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Barra do Choça: Comdema traça 
novos projetos sustentáveis em 
prol do meio ambiente

ASCOM/PMBC
https://www.barradochoca.ba.gov.br/
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A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Comdema), realizou na manhã da terça-feira (15), no auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semagri), mais uma 

reunião mensal com diversos setores do poder público e privado para traçar medidas em prol do meio 
ambiente de Barra do Choça.

Uma das principais pautas discutidas foi a reativação da Associação da Coletiva Seletiva de Barra do 
Choça, que recolhe e destina de forma adequada o lixo produzido por centenas de moradores. Em breve, 
o Conselho deve emitir o Edital, acompanhado dos procedimentos legais, para aperfeiçoar e incentivar 
essa ação na cidade.

Outras pautas trataram sobre o esgoto na cidade, requerimentos que devem ser encaminhados para o 
Ministério Público, projetos de conscientização nas Escolas sobre as formas de separar o lixo correta-
mente e destiná-lo para centros que fazem a reutilização e reciclagem adequada, entre outros.

Além disso, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente deve passar por uma reorganização 
de sua composição, com novos integrantes do poder público e privado e mais participantes de diversos 
setores, a fim de propor medidas que sejam mais democráticas e que beneficiem a população e o meio 
ambiente com eficiência.

A reunião contou com a participação de representantes das Secretarias Municipais de Infraestrutura 
(Seinfra), de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semagri) e de Educação; Câ-
mara de Vereadores, Associação dos Irrigantes, Cooperativa do Leite, Comunidade Civil e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL).
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