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A vedação ao 

nepotismo 

é uma triste 

realidade na 

Administração 

Pública

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

NEPOTISMO : SANGUE AZUL

A vedação ao nepotismo é uma triste realidade na Administração Pú-
blica. 

O nepotismo,  segundo o magistério de Elisson Pereira da Costa possui 
origem histórica com os    Papas, que não “podendo”  ter filhos, nomeavam 
seus sobrinhos-netos para cargos administrativos da Igreja. 

O termo nepotismo,  deriva do latim NEPOS e NEPOTIS, ou seja, NETO 
E SOBRINHO. 

A Súmula 13 do STF, por seu turno, proíbe a contratação de parentes de 
autoridades e funcionários para cargos de confiança, comissão ou função 
gratificada até o 3º grau. 

Igualmente, o nepotismo cruzado é proibido. 

Explica-se: é aquele por troca de favores entre poderes, isto é, uma prática 
corrupta de uma autoridade de um poder em indicar a  nomeação de  pa-
rente seu , naturalmente,  em  outro poder da República .  

Por fim, as vedações acima declinadas, não se aplicam a cargos políticos 
como - por exemplo - um governador de um determinado estado que no-
meia seu irmão como secretário de governo! 

Quem souber a razão disso “morre”!!! 

Chega de papai e mamãe fazer a carreira do filhinho (a) que não gosta de 
estudar. 

Não existe, seguramente,  sangue azul!  

Reflitamos , pois! 
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(FOTO: DIVULGAÇÃO)Câncer infantil: 
especialista fala 
sobre sintomas, 
tratamento e 
acompanhamento 
especializado

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

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) 
indicam que cerca de 12 mil crianças e ado-
lescentes são diagnosticadas com a doença no 

Brasil, anualmente. Diferente dos casos na população 
adulta, o tumor infantil não possui fatores de risco ou 
formas de prevenção; o diagnóstico precoce, através de 
investigação médica e tratamento especializado, são as 
principais formas de evitar a evolução.

Ainda de acordo com o Inca, os tipos mais comuns 
são as Leucemias, Tumores do Sistema Nervoso Central, 
Linfomas, Neuroblastoma, Sarcomas e o Tumor de Wil-
ms, Neoplasia Maligna originada no Rim.

O Pediatra e professor do curso de Medicina da Fa-
culdade Pitágoras, Daniel Portela, orienta que pais e res-
ponsáveis fiquem atentos a sinais do corpo da criança, 
pois sintomas como “febre persistente, suores noturnos 
e perda repentina de peso, podem ser confundidos com 
outras doenças”, explica o especialista.

O médico também cita algumas características especí-
ficas nos casos de Neoplasias. “Geralmente surgem man-
chas no corpo, cansaço, dor nos ossos, anemia, dor de 
cabeça, falta de equilíbrio, estrabismo e inchaços. Esses 
quadros são comuns nos diagnósticos de Câncer Infan-
til”, diz.

A depender de cada caso, será realizada quimioterapia, 
medicação alvo, radioterapia ou cirurgia. Portela desta-
ca a importância de realizar o tratamento numa Unidade 

Especializada, onde a criança ou adolescente irá rece-
ber apoio de uma equipe multidisciplinar. “O paciente 
precisa de acompanhamento de todos os profissionais; 
uma equipe que esteja envolvida na cura, mas também 
na qualidade de vida física, psicológica e social desta 
criança”, afirma o pediatra.

Por fim, Daniel Portela enfatiza que o Câncer Infan-
til não está relacionado ao estilo de vida. “Não existem 
fatores ambientais ou riscos de exposição associados ao 
surgimento de tumor infantojuvenil. A única forma de 
amenizar os danos causados às crianças é manter a pe-
riodicidade às consultas médicas”, conclui.

Fique atento aos principais sintomas associados a esta 
enfermidade:

• Perda de peso contínua e inexplicável;
• Dores de cabeça com vômito de manhã;
• Aumento do inchaço ou dor persistente nos ossos ou 

articulações;
• Aumento ou inchaço na região abdominal, pescoço 

ou qualquer outro local;
• Pupila esbranquiçada ou alterações visuais, como 

estrabismo;
• Febres recorrentes não causadas por infecções;
• Manchas no corpo e sangramentos repentinos;
• Cansaço exagerado;
• Palidez.
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SAÚDE DA MULHER

Programa 
Saúde sem 
Fronteiras 
atende 
mulheres de 
Igaporã

LUCIMAR ALMEIDA DA SAILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

(FOTOS: ASCOM/PMI)

O Programa Saúde sem Frontei-
ras – Rastreamento do Câncer 
de Mama, iniciativa da Secre-

taria de Estado de Saúde da Bahia, que 
promove a realização de mamografias – exame para detecção precoce do Câncer de Mama – em mulheres com 
idade entre 50 e 69 anos, que é a faixa etária de maior predisposição para contrair a doença, está sendo realizada 
em Igaporã. Fruto de parceria da Prefeitura Municipal de Igaporã, através da Secretaria Municipal de Saúde, com 
o Governo do Estado, por meio da  Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, o Programa Saúde sem Fronteiras – 
Rastreamento do Câncer de Mama iniciou os atendimentos na cidade na sexta-feira (03) e a expectativa é que, até 
o próximo dia 11 sejam realizadas cerca de 1,2 mil Mamografias.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Fagundes Fernan-
des, afirmou que, embora a prioridade seja o atendimento a mu-
lheres com idade entre 50 e 69 anos, a ação vai também dispo-
nibilizar atendimento a  mulheres na faixa etária entre 40 e 49 
anos que possuam parentes, principalmente de primeiro grau, 
com histórico de Câncer de Mama ou que tenham apresentado 
alterações significativas em exames de Mama.

O secretário Márcio Fagundes Fernandes reforçou que a Ma-
mografia é o exame que apresenta o melhor custo-benefício 
para detecção do Câncer de Mama, que realizado anualmen-
te contribui para a redução da mortalidade em razão da doen-
ça, que segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é uma 
das Neoplasias mais comuns no gênero feminino e também a 
primeira causa de morte por Câncer em mulheres no Brasil. 
Acrescentou, concluindo, que a ação (Programa Saúde sem 
Fronteiras – Rastreamento do Câncer de Mama) permite a de-
tecção e diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura, 
assegurando a realização do tratamento clínico e cirúrgico na 
fase inicial da doença, oportunizando uma abordagem menos 
agressiva ou mutiladora.
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SAÚDE/TERCEIRA IDADE

Conheça exercícios que melhoram 
a respiração dos idosos

A prática de exercícios 
específicos auxilia a capacidade 

respiratória e melhoram a 
qualidade de vida da terceira 

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

Com o envelhecimento, é natural ocorrerem alte-
rações fisiológicas no organismo, favorecendo 
assim o aparecimento de  problemas na saúde 

da terceira idade. Um dos sistemas do corpo humano que 
mais sofre com as mudanças é o sistema respiratório, 
com perda da capacidade pulmonar e enfraquecimento 
dos músculos do diafragma, aumentando as chances de 
surgirem doenças respiratórias como Asma, Bronquite, 
Pneumonia, Enfisema Pulmonar, entre outros. A prática de 
exercícios que estimulem o sistema respiratório somado 
a outros cuidados, são alternativas que ajudam a prevenir 
tais enfermidades. 

A Coordenadora Técnica da Home Angels, maior rede 
de cuidadores de pessoas supervisionadas da América La-
tina, Janaína Rosa, lista quatro exercícios que podem tra-
zer benefícios à respiração dos idosos

1. Caminhada: realizada regularmente, pode trazer 
melhorias no funcionamento pulmonar. Por ser um exercí-

cio de baixo impacto, fica mais fácil manter a regularidade 
e a frequência respiratória;

2. Natação: considerado um dos exercícios mais com-
pletos, durante a prática a musculatura da região é fortale-
cida e os pulmões se expandem, trabalhando a respiração;

3. Hidroginástica: como o exercício é realizado den-
tro da piscina e conta com a resistência natural da água 
durante a execução, traz melhoras para a pressão arterial, 
circulação e, devido à realização de longas inspirações, 
aumenta a capacidade respiratória; 

4. Fisioterapia respiratória: é um ramo da fisioterapia 
que trata problemas das vias respiratórias e que devem ser 
praticadas com o auxílio de um profissional. É, portanto, 
um conjunto de exercícios que atende a necessidade do 
paciente e que devolve a capacidade respiratória e uma 
melhora na qualidade de vida.
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Prefeitura Municipal de Belo Campo leva vacinas 
contra Influenza e Covid-19 a idosos e pessoas 
com dificuldade de locomoção no domicílio

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Diante do aumento de casos de doenças respiratórias e Covid-19, que tem obrigado, inclusive, diversos municípios bra-
sileiros a retroceder na flexibilização de normas sanitárias para que não haja o comprometimento do Sistema de Saúde 
Pública, a Prefeitura Municipal de Belo Campo, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância 

Epidemiológica, está realizando uma ação para levar vacinas contra a Influenza e a Covid-19 para idosos, acamados e pessoas 
com dificuldades de locomoção, em suas residências.

As novas estratégias, segundo o prefeito José Henrique – Quinho – Silva Tigre (PSD), estão em consonância com os demais 
protocolos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde, que ressaltou, acompanha a evolução dos casos no Estado e continua 
recomendando à população que observe as medidas preventivas.

As ações de vacinação domiciliar realizadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde atenderam, na 
sexta-feira, dia 3, a Comunidade do Peri Perizinho, na zona rural do município.
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SAÚDE/CIRURGIA PLÁSTICA

5 Mitos e verdades sobre a 
Prótese de Silicone
Cirurgia plástica mais realizada no mundo ajuda 
na autoestima das mulheres

FERNANDA RIBEIRO – ASCOM (DIGITAL TRIX COMUNICAÇÃO)
fernanda.ribeiro@digitaltrix.com.br

Mulheres sempre buscam alternativas para eviden-
ciar sua própria beleza: de maquiagens e ativida-
des físicas a tratamentos estéticos. Tudo isso está 

diretamente relacionado ao bem-estar e à alta autoestima e, as 
Mamas, também estão no topo  da lista de partes do corpo que 
as mulheres mais desejam modificar em busca da autoconfian-
ça. 

Não à toa, a Prótese de Silicone é um dos procedimentos 

mais realizados no mundo com quase 1.8 milhões de procedi-
mentos, ou 15,8% do total de cirurgias realizadas, de acordo 
com a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia 
Plástica Estética (ISAPS). O Brasil é o líder em Cirurgias Plás-
ticas no mundo, sendo a cirurgia para implante de Mamas em 
primeiro lugar.

E o procedimento está em alta neste período de menor inci-
dência da pandemia. 

Victor Cutait, Médico com especialização 
em Cirurgia Plástica, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e Diretor 
da Clínica Cutait Cirurgia Plástica.

(FOTO: DIVULGAÇÃO)O cirurgião plástico Victor Cutait, que há mais de 20 anos é membro da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explica: “A retomada da economia 
e, consequentemente, o aumento de encontros presenciais, fizeram com que as 
pessoas voltassem a dar atenção à sua própria aparência. Para muitas mulheres, 
seios maiores são símbolo de feminilidade e as permitem enxergar a si mesmas 
de forma mais segura, o que as torna mais felizes”, aponta o cirurgião baseado 
em relatos das pacientes que o procuram. 

Confira abaixo cinco mitos e verdades sobre a cirurgia mais realizada no 
Brasil e no mundo: 

As Próteses Mamárias são desenvolvidas com tecnologia segura e são 
testadas diversas vezes. “Não se trata de material tóxico, não causa Câncer 
e não causa suscetibilidade a nenhuma doença”, explica o Médico Cirur-
gião Plástico.

Em raros casos, apenas de 1 a 3% das mulheres com prótese, pode ocor-
rer a chamada contratura, que é uma inflamação na região mamária causada 
pela prótese. O problema é benigno e os sintomas são rigidez da prótese, 
podendo causar dores na região. 

Outra complicação ainda mais rara é a Síndrome Asia, que é um conjun-
to de sintomas que incluem fadiga, dor nas juntas e muscular que podem 
se desenvolver por conta do implante. O Médico alerta que a proporção de 
casos ainda é muito baixa: “Os principais casos ocorrem com mulheres que 
têm Doenças Reumatológicas e a prótese agrava o problema”, explica. 

Para evitar problemas e complicações por conta da prótese, o Médico 
Cirurgião Plástico recomenda o cuidado correto no pós-operatório, além de 
exames de Mama a cada seis meses e acompanhamento com especialista. 

1. Prótese de silicone faz 
mal ao organismo: Mito
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As próteses não interferem ou dificultam a amamentação das mulheres que fizeram implante antes da gravidez.
No entanto, o médico ressalta: “Quando a prótese está associada à Mastopexia, cirurgia que retira o excesso de pele 

das Mamas - ou à Mamoplastia Redutora, que é a redução do tamanho dos seios, tais procedimentos alteram a estrutura 
da Mama. Com isso, dependendo de como a cirurgia foi realizada, pode haver uma alteração da anatomia e integrida-
de da Glândula Mamária. Assim, quanto maior a alteração no tamanho mama, maior a transformação e as chances da 
amamentação ser prejudicada”, explica. 

Além disso, outro aspecto que pode modificar a amamentação é o modo que a prótese foi inserida. “Para colocar a 
prótese através da Incisão Areolar, o profissional faz um corte em formato de semicírculo em volta da Aréola. O corte 
não prejudica a produção do leite, mas, em alguns casos, pode diminuir o fluxo, conta o Médico. 

Os implantes de hoje possuem tecnologia mais avançada, com gel de qualidade que não vazam em raros casos de 
abertura da prótese. 

Por isso, o Médico expõe que caso não haja nenhum problema e a mulher não sentir nada diferente - como algum 
desconforto na região - ou quando não se deseja trocar o tamanho da prótese, não é preciso realizar a troca. 

Além disso, as próteses atuais têm um menor índice de contratura se comparada aos implantes mais antigos. O 
médico novamente alerta: “O acompanhamento da paciente a cada seis meses é essencial para evitar riscos à saúde”, 
aponta.

O exame de Mamografia é essencial para a prevenção e diagnóstico precoce do Câncer e pode ser realizado normal-
mente em mulheres que possuem prótese. Para isso, é importante, antes de tudo, avisar o técnico de radiografia sobre 
o implante. 

Já para a realização do exame, é possível utilizar algumas técnicas. Uma delas é a manobra de Eklung, método que 
diminuiu a influência da prótese, o que permite melhor visualização do tecido mamário. Ela é feita em uma segunda 
etapa do exame, através de um deslocamento do silicone – feito delicadamente - fazendo com que ele fique fora do 
campo de imagem. 

Além disso, o equipamento, denominado mamógrafo, deverá ser ajustado para pressionar o mínimo possível, im-
possibilitando quaisquer riscos de rompimento.

A prótese é indicada para a grande maioria das mulheres. As restrições são grávidas, mulheres que estão amamen-
tando, aquelas que possuem risco cirúrgico causado por problemas de saúde, portadoras de Doenças Hematológicas 
ou Imunodepressoras não Controladas – que inclui Câncer Ativo, Doença Mamária não tratada, Lúpus e Artrite Reu-
matoide.

2.   É possível amamentar com prótese: 
Verdade

3.     É necessário trocar a prótese ao longo 
do tempo: Mito

4. Prótese não impede a mamografia: Verdade

5. Todas as mulheres podem colocar prótese 
mamária – Verdade, porém com algumas 
exceções 
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(FOTO: JOSIVAN VIEIRA/ASCOM PMC)

No segundo dia da 
programação oficial, 
alunos da Escola 
Municipal Antônio Xavier 
de Oliveira animaram o 
São João da Comunidade 
Água Branca 

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

A programação oficial dos festejos juninos de 2022 em Caculé teve continuidade na quinta-feira, dia 
2, no Bairro Água Branca, com a realização do Arraiá da Escola Municipal Antônio Xavier de Oli-
veira. Organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação e Cul-

tura, a programação na Comunidade de Água Branca foi marcada pelas apresentações de quadrilhas juninas 
com a participação de alunos do Escola Municipal Antônio Xavier de Oliveira e mesas de comidas típicas 
do período de festas juninas.

O secretário municipal de Educação e Cultura, Adailton Silva Cotrim, destacou a importância da progra-
mação permitir a participação de todas as comunidades. O “São João”, destaca o secretário Adailton Silva 
Cotrim, é uma festa popular plural e marcada pelo encontro da diversidade com a igualdade. Não há, pontua 
o secretário, ricos ou pobres, Joãos, Marias, Antônios, Ritas... “são todos, somos todos, que fazem os festejos 
serem tão aguardados e comemorados”, reforçou. “E é essa a proposta do ‘São João da Tradição 2022’, de-
mocrático e diverso, permitindo e contando com a participação de todas as comunidades”, apontou.

Na grade de atrações do Arraiá da Escola Municipal Antônio Xavier de Oliveira, apresentações culturais e 
show da dupla Ramon e Mônica. 
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O nome pode 
ser um pouco 
esquisito, mas 
trata-se de 
uma doença 
relativamente 
comum e 
simples

POR DR. RODRIGO FERRARESE

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.

* DR. RODRIGO FERRARESE É MÉDICO COM 
RESIDÊNCIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. 

ATUA EM CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, CIRURGIAS 
VAGINAIS, UROGINECOLOGIA, VIDEOCIRURGIAS, 

CISTOS, ENDOMETRIOSE, HISTEROSCOPIAS, PÓLIPOS, 
MIOMAS, DOENÇAS DO TRATO GENITAL INFERIOR 

(HPV), ESTÉTICA GENITAL (LASER, RADIOFREQUÊNCIA, 
PEELING, NINFOPLASTIA), UROGINECOLOGIA (BEXIGA 

CAÍDA, PROLAPSO GENITAL, INCONTINÊNCIA URINARIA) E 
HORMONAL (IMPLANTES HORMONAIS, CHIP DE BELEZA, 

MENSTRUAÇÃO, PÍLULAS, DIU...).  MAIS INFORMAÇÕES 
PODEM SER OBTIDAS PELO PERFIL @dr.rodrigoferrarese OU  

PELO SITE https://drrodrigoferrarese.com.br/

MOLUSCO CONTAGIOSO: O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER

O molusco contagioso é um vírus que provoca lesões na pele, similares a 
pequenas verrugas. O nome pode ser um pouco esquisito, mas trata-se de 
uma doença relativamente comum e simples. E, já aviso logo: apesar de 

remeter ao mar, o molusco não tem nada a ver com a praia.
O que é molusco contagioso?
Trata-se, na verdade, de um vírus que provoca lesões na pele que parecem peque-
nas verrugas. São marcas que podem ser confundidas com verrugas virais como 
aquelas do HPV. A diferença é que no caso do molusco contagioso, cada bolinha 
tem um “umbiguinho”, um buraco na sua superfície.
Como uma pessoa pega molusco contagioso?
É um tipo de verruga cuja transmissão acontece por acaso e, embora seu contágio 
seja bastante comum em crianças, pode acometer adultos também.
A transmissão acontece via contato, por isso inclusive que muitos colegas classi-
ficam a doença como uma infecção sexualmente transmissível (IST).
Como saber se é molusco contagioso?
As verrugas podem variar tanto em quantidade quanto em tamanho. Há desde 
casos de pequenas marcas raras, até ocorrências de muitas verrugas grandes espa-
lhadas. Normalmente, não costumam passar de cinco milímetros, mas podem ser 
maiores.
O diagnóstico é relativamente simples, podendo ser feito com base em exames 
clínicos. É uma lesão bastante característica. No exame, em um primeiro olhar já 
é possível identificar que se trata de molusco contagioso. Mas, se por acaso existir 
dúvida, pode-se pedir uma biópsia.
Qual o tratamento?
As verrugas do molusco contagioso podem desaparecer sozinhas, mas isso pode 
levar meses ou mesmo não acontecer. Isso porque nem sempre elas desaparecem 
por si só, havendo casos em que o tratamento é necessário.
Verrugas sempre provocam preocupação e a maioria das pacientes se desespera ao 
encontrar alguma pelo corpo (e devem de fato investigar a ocorrência com um mé-
dico). No caso do molusco contagioso existem vários tipos de tratamento e tudo 
depende da quantidade, localização e tamanho das verrugas. A estratégia para li-
dar com o problema varia e vale confiar na experiência do seu ginecologista.
Caso a paciente opte por não esperar, pode-se usar algum creme ou pomada, além 
de tentar reforçar a imunidade – isso porque sabemos que elas aparecem de manei-
ra mais rápida em pessoas com imunodeficiência ou que possuem algum problema 
imunológico.
Há, ainda, a opção de remover essas verrugas de maneira cirúrgica, sendo mais 
indicado para o procedimento o uso de laser, tratamento mais moderno que temos 
atualmente.
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Grupo de Teatro da Polícia Militar 
leva conscientização sobre uso de 
drogas a estudantes brumadenses

DA REDAÇÃO *
redacao@jornaldosudoeste.com

Uma das estratégias da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública da Bahia, através da Polícia 
Militar, para combater o consumo de drogas 

ilícitas por adolescentes tem sido a conscientização por 
meio de uma ação que já é reconhecida fora das fronteiras 
do Estado e em outros países. 

Através do Grupo de Teatro da Polícia Militar da 
Bahia, vinculado à Seção de Artes do Departamento de 
Comunicação Social da Polícia Militar baiana, a peça te-
atral ‘Labirinto’, encenada por quinze Policiais Militares, 
utilizando uma linguagem do dia a dia dos adolescentes, 
promove ações de combate à comercialização e conscien-
tização sobre os riscos do uso de drogas. A peça, montada 

Na última quinta-feira, 2, o Grupo de Teatro da Po-
lícia Militar da Bahia esteve em Brumado, para duas 
apresentações do espetáculo ‘Labirinto’, no Auditório 
do Centro Estadual de Educação Profissional em Ges-
tão e Meio Ambiente (Ceep), para  alunos das redes 
públicas Municipal e Estadual de Ensino. 

Segundo o Sargento PM Luiz Anselmo, Produtor e 
ator do Grupo, a proposta da Polícia Militar da Bahia, 
através do Grupo de Teatro da Corporação, é debater 
e conscientizar os adolescentes sobre o efeito que a 
droga causa na sua vida, de sua família e do meio em 
que vive. Com uma abordagem atual, a peça retrata o 

no último mês de agosto de 2018, como parte das come-
morações pelos 20 anos do Grupo de Teatro da Corpora-
ção, envolve a participação de quinze Policiais Militares 
e já foi, nestes pouco mais de 44 meses, encenada em 
diversas Unidades de Ensino do Estado e em outras Uni-
dades da Federação (Alagoas, Pará, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul, entre outros) e países, como África do 
Sul, Estados Unidos e Inglaterra, que implantaram ações 
semelhantes na área da Segurança Pública. Dados divul-
gados pela Assessoria de Comunicação Social da Polí-
cia Militar da Bahia apontam que a iniciativa já alcançou 
mais de um milhão de expectadores ao longo dos últimos 
24 anos.

drama de uma mulher, mãe que hoje, em uma escala 
crescente, é a provedora da família, na luta para man-
ter o filho em casa e afastado das drogas. Ao conseguir 
livrar o filho do vício, ela se torna uma multiplicadora 
e a partir do seu exemplo passa a ajudar outras pessoas. 
Para o Policial Militar, o trabalho desenvolvido pela 
Corporação, também com apoio do Grupo de Teatro, 
no enfrentamento do que chamou de flagelo dos dias 
de hoje, é promover uma discussão reflexiva e oferecer 
aos jovens, principal alvo da ação, uma base para que 
possam tomar decisões que os afastem das drogas e da 
marginalidade.

Produzida e encenada por Policiais Militares, a peça ‘Labirinto’ promoveu uma reflexão sobre os danos causados 
pelas drogas.

(FOTO: LUCIANO SANTOS/BLOG 97 NEWS).
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Expressivo número de alunos de Escolas das redes pública municipal e estadual de Ensino prestigiaram as 
apresentações da peça teatral ‘Labirinto’, pelo Grupo de Teatro da Polícia Militar da Bahia. 

(FOTO: LUCIANO SANTOS/BLOG 97 NEWS).

De acordo com o Policial Militar, através da arte tem 
sido possível levar às crianças e adolescentes, alunos 
de Escolas públicas e privadas, que são os alvos pre-
ferenciais dos traficantes, informações que contribuam 
para que se mantenham longe das drogas e possam ser-
vir para torná-los multiplicadores da mensagem.

O projeto também tem como foco estreitar um canal 
de comunicação entre a Polícia Militar e a sociedade, 

pontuou o Sgt PM Luiz Anselmo. Reforçou ainda que a 
arte tem sido uma importante ferramenta para mostrar 
e fortalecer a imagem do Policial Militar como agente 
social de Segurança Pública, estabelecendo laços de 
confiança com a sociedade, sobretudo com as crianças 
e adolescentes.

* COM INFORMAÇÕES DA ASSESSERIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
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Recomendação prevê adoção de 
medidas de combate à evasão escolar 
nos municípios baianos

MAIAMA CARDOSO – ASCOM/MP BA
https://www.mpba.mp.br/
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Os Ministérios Públicos Estadual e de Contas assina-
ram Recomendação conjunta que será expedida aos 
prefeitos dos municípios baianos para que promo-

vam a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da 
Escola. O documento foi assinado digitalmente pela Procura-
dora-Geral de Justiça Norma Cavalcanti e a Procuradora-Geral 
de Contas Camila Vasquez Gomes durante reunião realizada 
na sexta-feira, dia 3, com as presenças do Procurador-Geral de 
Justiça Adjunto Paulo Marcelo Santana e do Promotor de Jus-
tiça Adalvo Dourado, Coordenador do Centro de Apoio Ope-
racional de Defesa da Educação (Ceduc). O objetivo dos Mi-
nistérios Públicos (Estadual e de Contas) é combater a evasão 
escolar e seus efeitos negativos.

Na Recomendação, as chefes dos Ministérios Públicos res-
saltam que a estratégia para realização da busca ativa deverá 
ser aquela que melhor atenda e se adeque aos interesses muni-
cipais, levando-se em conta as particularidades e individualida-
des locais. Os gestores municipais também serão orientados a 
intensificar e acompanhar os alunos já matriculados nas redes 
de Ensino, a fim de prevenir o abandono e a evasão escolar. 
Além disso, os Ministérios Públicos sugerem a revisão, se ne-
cessário, das ações e planejamento da busca ativa escolar até 
então adotadas, com desenvolvimento de estratégias e políticas 
públicas, assim como parcerias, a exemplo da Unicef, de for-

ma a monitorar e combater os principais motivos que levam à 
exclusão escolar. A Recomendação também será emitida aos 
Promotores de Justiça com atribuição na área de Educação para 
que solicitem às Secretarias Municipais e Estadual de Educa-
ção que informem as medidas adotadas para o enfrentamento 
da infrequência, do abandono e da evasão escolar, as parcerias 
estabelecidas e os resultados obtidos.

Os membros dos Ministérios Públicos também deverão so-
licitar aos Conselhos Tutelares que informem as medidas ado-
tadas em relação aos alunos infrequentes e quais das medidas 
protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) foram aplicadas. Aos Conselhos Municipais de Educa-
ção devem ser solicitadas informações sobre as medidas adota-
das no tocante ao monitoramento da busca ativa dos estudantes 
e, aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, sobre a existência de eventuais estratégias de atuação 
perante as Escolas, objetivando estabelecer uma rotina para a 
identificação dos alunos infrequentes e o atendimento eficaz de 
demandas desta natureza. Os Promotores de Justiça devem ain-
da pedir informações aos Diretores das Escolas sobre medidas 
relacionadas às ausências injustificadas dos alunos às aulas e 
notificar os pais ou responsáveis legais dos alunos infrequentes 
encaminhados ao Ministério Público, a fim de que prestem os 
devidos esclarecimentos, observando o que dispõe a legislação.
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Neojiba inaugura atelier para 
construção e reparos de instrumentos 
musicais em Vitória da Conquista

ASCOM – SJDHDS/GOV BA
ascom@sjdhds.ba.gov.br

Nesta última sexta-feira (3), o Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), programa da Se-
cretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, inaugurou mais um Atelier Escola de Lu-
teria (AEL) do programa, espaço dedicado à prática especializada em construir e fazer a manutenção de instrumentos 

musicais. O evento ocorreu no mesmo local em que o projeto terá sua sede, o Instituto de Educação Euclides Dantas (IEED), 
em Vitória da Conquista.

A cerimônia contou com a presença da Diretora Geral da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, 
Simone Araújo, assim como o Maestro João Omar, Coordenador do Núcleo Territorial NEOJIBA de Vitória da Conquista.

Simone Araújo e Maestro João Omar, 
respectivamente Diretora Geral da Secretaria 

de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Social e o Coordenador do Núcleo Territorial 

Neojiba de Vitória da Conquista. 

(FOTO: ASCOM/NEOJIBA).

Para a Diretora, a inauguração da luteria re-
presenta mais uma importante conquista para 
meninos e meninas atendidos pelo Neojiba.

“ Esse espaço é mais uma porta que se abre 
para jovens em vulnerabilidade social atendi-
dos pelo Neojiba, aqui eles irão se profissiona-
lizar. São novas perspectivas de inclusão social, 
novas possibilidades de futuro para cada um de-
les”, disse a Diretora.

Ao final da celebração, o Ateliê abriu as por-
tas para a visitação do público, buscando apre-
sentar o espaço reformado. O projeto realizou a 
reestruturação completa da sala cedida pelo Ins-
tituto de Educação Euclides Dantas e efetuou a 
compra de itens essenciais para a execução das 
atividades.

Além de servir para atender as demandas da 
cidade, a Unidade também vai abranger e auxi-
liar comunidades próximas. Com sedes em Sal-
vador, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, o 
Ateliê de Vitória da Conquista é a quarta Unida-
de distribuída pelo Estado.

Com o intuito de construir e restaurar instrumentos musicais, o projeto promove a integração e o desenvolvi-
mento social, prioritariamente, de jovens em situações de vulnerabilidade, a partir do Ensino e da prática musical 
coletiva. Desenvolvido em 2007, o programa é mantido pelo Governo do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, e gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Social 
Pela Música. Em 15 anos de atuação, o projeto já abrangeu mais de 10 mil jovens entre 6 e 29 anos.

Neojiba
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Encontrar o 
propósito é 
um projeto 
de vida com 
várias metas 
intermediárias

POR VIRGÍLIO MARQUES DOS SANTOS

* VIRGILIO MARQUES DOS 
SANTOS, CEO DA FM2S 

EDUCAÇÃO E CONSULTORIA 
(https://www.fm2s.com.br)

OS MISTÉRIOS DE UMA VIDA MELHOR

Se alguém perguntasse para você o que é ter uma vida melhor, qual seria 
sua resposta? Ganhar na loteria e ficar rico? Ser um ótimo profissio-
nal? Encontrar o seu propósito ou aprender muitas coisas novas? Nós 

fizemos essa pergunta para o público que segue a FM2S no LinkedIn e a 
resposta foi surpreendente.
Mas antes, pelo dever do rigor científico, devemos calcular o nível de con-
fiança e a margem de erro de nossa análise. Para fazer isso, a primeira coisa 
é levantar o tamanho da população que queremos analisar. Como população, 
considerei todos os profissionais brasileiros registrados no LinkedIn, o que 
dá, segundo os dados de 2021, 51 milhões de pessoas.

Em seguida, estipulei que o intervalo de confiança deveria ser de 99% e a 
margem de erro, 5%. Fiz isso para ter 99% de certeza que os percentuais 
analisados estão dentro da margem de confiança de 5%. Com esses três 
parâmetros na mão, consegui calcular qual seria o tamanho ideal da minha 
amostra: 664 participantes. Com a preparação realizada, partiu-se então para 
a pesquisa propriamente dita, por meio da ferramenta enquete do LinkedIn.

Após 7 dias, recebemos 692 votos em nossa enquete. Com esse resultado, 
conseguimos alcançar nosso tamanho de amostra ideal e as afirmações em 
cima do resultado estão validadas pela Estatística. E aí, curiosos em saber 
qual o segredo para uma vida melhor?

Não é o dinheiro que melhora a vida

Após a compilação dos resultados, os valores obtidos foram:

• Ganhar na loteria (ficar rico) - 22%;
• Ser um ótimo profissional - 14%;
• Encontrar o seu propósito - 50%;
• Aprender muitas coisas novas - 14%.

O resultado foi surpreendente. Antes da pesquisa, pelas condições financei-
ras complicadas que o país enfrenta, tinha certeza de que ganhar na loteria 
seria a unanimidade. Entretanto, depois da pesquisa, vi a importância que o 
propósito tem na vida dos profissionais brasileiros. Mesmo considerando as 
margens de erro, podemos afirmar com 99% de confiança que entre 45% e 
55% dos profissionais priorizam encontrar seu propósito como item funda-
mental para ter uma vida melhor.

Após tomar conhecimento desse desejo, a primeira pergunta que fiz é: a 
empresa em que trabalho ajuda a pessoa a encontrar o seu propósito? Dora-
vante, os profissionais que aqui trabalham estão atuando em funções alinha-
das com o seu propósito de vida? Se o propósito de vida do funcionário não 
estiver de acordo com a função exercida na empresa, tem-se uma importante 
barreira para a evolução de sua carreira.

Vamos a um exemplo ilustrativo. Na FM2S, nosso propósito é: “Acelerar 
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o crescimento profissional de nossos alunos por meio de uma experiência 
educacional única, fundamentada em conceitos sólidos, linguagem simples, 
ferramentas e exemplos práticos”. Se o propósito de alguém da equipe for 
falar difícil, as chances de evolução serão pequenas. O mesmo é válido para 
alguém que não aprecia a utilização de conceitos sólidos, que prefere utili-
zar de ideias oriundas de análises sem validação científica. 

Olhando para nosso time, fica claro a relação entre o que fazemos e o propó-
sito de vida da pessoa. Todos aqueles que cresceram junto conosco tinham 
isso em comum, por mais diferentes que fossem suas formações e histórias 
de vida.
 
Empresas cujo propósito não está alinhado com os de seus colaboradores 
terão desafios complexos, mesmo se compensarem isso com um pacote de 
remuneração e benefícios maior que a média. Digo isso porque apenas 22% 
(17% a 27%) relacionou a melhora de vida ao dinheiro.

E o Brasil?

Será que nossa conclusão poderia ser aplicada a população brasileira com 
um todo? Se esquecermos, por simplificação, as limitações da ferramenta, 
podemos concluir alguma coisa? Na minha opinião, daria, pois 82,3% (se-
gundo o IBGE) dos domicílios brasileiros estavam conectados à internet em 
2019, ou seja, teriam a chance de se cadastrar no LinkedIn e se expressar 
nas pesquisas. 

É claro que há possibilidades para discussões sobre o perfil do usuário do 
LinkedIn ser diferente da população brasileira no geral. Entretanto, pelo ta-
manho da amostra, o intervalo para 212,6 milhões de brasileiros é o mesmo 
que para 51 milhões de usuários no LinkedIn. Portanto, considero que essa 
análise possa trazer luz sobre o que muitos profissionais pensam como mais 
importante para ter uma vida melhor.

Na hora de escolher uma carreira, pergunte-se: será que o que farei na em-
presa está de acordo com o meu propósito? E o que a empresa faz, também 
está? Isso será fundamental para ter uma vida melhor. Trabalhar numa em-
presa ou função contra seu propósito não o deixará feliz; no médio prazo, 
causará atrasos em sua evolução.

Vale o registro: propósito é algo maior e todas as ocupações terão tarefas 
repetitivas ou chatas para serem feitas. A definição de propósito no dicio-
nário Michaelis é:

1. Intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa; desígnio, plano, 
projeto, vontade: Contou aos pais seu propósito de entrar para a vida reli-
giosa.
2. Objeto que se tem em vista; meta, mira: Seu propósito agora é ser mé-
dico.

Assim, encontrar o propósito é um projeto de vida com várias metas inter-
mediárias. Defina cuidadosamente suas metas e garanta que estejam alinha-
das ao seu desígnio. Só assim, conseguirá alinhar trabalho e carreira com 
uma vida mais feliz.
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Ministério Público recomenda ao 
município de Poções que revise Alvará 
concedido ao Loteamento ‘Alvorada Park’

MAIAMA CARDOSO – ASCOM/MPB A
https://www.mpba.mp.br/

Irregularidades identificadas no Loteamento ‘Alvorada Park’, 
em Poções, levaram o Ministério Público estadual a recomen-
dar ao Município que revise imediatamente o procedimento 

administrativo que embasou o Alvará de Loteamento nº 967/2020, 
a fim de apurar o possível descumprimento da legislação, decidin-
do sobre a suspensão do alvará provisório. Segundo o Promotor de 
Justiça Ruano Fernando da Silva Leite, “foram detectadas graves 
irregularidades que contaminam a legalidade do Loteamento e a sua 
comercialização”.

O Promotor de Justiça também recomendou ao Município que, 
se confirmada a ilegalidade, anule o Alvará Provisório e intime a 
empresa para sanear as irregularidades. Além disso, condicione 
a ratificação da aprovação do Anteprojeto e emissão de Alvará à 
observância das diretrizes previstas na legislação, inclusive quan-
to à apresentação de memorial descritivo completo e das licenças 
ambientais, ao tamanho mínimo dos lotes em conformidade com o 
zoneamento, o Plano Diretor Municipal e demais Leis Municipais; 
ao respeito aos parâmetros urbanísticos de ocupação e uso do solo 
previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
notadamente quanto ao gabarito e aos índices de densidade, perme-
abilidade e ocupação; dentre outros aspectos legais. 

Ruano Leite explica que, de acordo com o quadro do Zonea-
mento Urbano Municipal, integrante do Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano, o empreendimento se situa em uma Zona de 

Urbanização Permanente (ZUP), que estabelece tamanhos de lotes 
mínimos de 250m2. Ocorre que a empresa alega que o Loteamento 
se situa em Zona de Expansão (ZEP), sob o argumento de que cor-
responde aos loteamentos públicos ou privados com menos de dez 
anos de implantados, cujo lote deveria ter 150m2, complementa o 
Promotor de Justiça, ressaltando que “o memorial descritivo apre-
sentado pela empresa não indica o zoneamento do empreendimento 
e não deveria sequer ter sido aceito pela municipalidade”. Segundo 
ele, “os documentos apresentados pela Secretaria de Infraestrutura 
e Serviços Público de Poções evidenciam graves irregularidades no 
procedimento de aprovação do pré-projeto, destacando-se a ausên-
cia também de outros documentos obrigatórios como Instrumento 
de Garantia, Termo de Compromisso, comprovação de regularida-
de ambiental, comprovação de domínio do imóvel e até mesmo a 
assinatura do secretário municipal de Infraestrutura”.

O Ministério Público recomendou ainda ao Ofício de Registro de 
Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas 
da Comarca de Poções que suspenda eventuais requerimentos de 
registro do empreendimento supracitado e de eventuais alienações 
enquanto não houver o saneamento das irregularidades. Também 
foi requisitado à Delegacia de Polícia Civil de Poções a instauração 
de Inquérito Policial para apurar suposto crime previsto no Artigo 
50, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei nº 6.766/79, além de eventuais 
outros delitos.

(FOTO: ALEX SILVA/PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES)



 www.jornaldosudoeste.com

19Brumado, de 04 a 06 de junho de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital MEIO AMBIENTE

Departamento de Meio 
Ambiente realiza Oficina de 
Reciclagem de Barra do Choça

ASCOM/PMBC
ascom@barradochoca.ba.gov.br

A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, atra-
vés do Departamento de Meio Ambiente, órgão 
vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, com a par-
ceria da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), 
autarquia da estrutura da Secretaria de Estado de Infraestru-
tura Hídrica e de Saneamento da Bahia,  iniciou na manhã 
da quinta-feira (2), a Oficina de Reciclagem com diversos 
moradores do município, no auditório da Embasa.

A Oficina propõe ensinar aos participantes como reapro-
veitar produtos que, normalmente, são utilizados em suas 
casas e acabam sendo descartados incorretamente. Dessa 
vez, Sinthya de Cassia, Gerente do Departamento de Meio 
Ambiente de Barra do Choça, ministrou a Oficina e mostrou 
como utilizar esses recursos para o uso próprio e que seja 
sustentável para o meio ambiente.

O momento contou com a presença de Gilmar Santos, tra-
balhador da coleta seletiva que relatou um pouco de sua ex-
periência nesse trabalho, além dos impactos ambientais que 
já presenciou por conta do descarte inadequado de resíduos 
sólidos na cidade. Assim, refletiu com os alunos e alunas 
sobre meios de promover a sustentabilidade no município.

O curso, com carga horária de 16 horas, faz parte da pro-
gramação da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Econômico e da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em realizar um 
mês de conscientização sobre o Meio Ambiente, comemo-
rado no dia 5 de junho. Os trabalhos ainda seguem a progra-
mação do Plano de Trabalho Social (PTS) da Embasa, que 
visa oportunizar projetos e cursos para a população durante 
as obras de esgotamento sanitário que estão sendo executa-
das em Barra do Choça.
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