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ARTIGO

...a personalidade 
jurídica de 
uma sociedade 
não é mesmo 
algo absoluto 
tampouco 
intangível.

POR  JOSÉ RICARDO ARMENTANO 

O LEGISLADOR E A PROTEÇÃO DO 
SÓCIO POR DÍVIDAS DA SOCIEDADE

Um dos maiores temores, no âmbito das atividades empresariais, é, sem 
dúvida nenhuma, a responsabilização do sócio por dívidas da socie-
dade.

Mas como assim? A legislação vigente não é clara ao dispor que os sócios, 
associados, instituidores ou mesmo administradores não se confundem com a 
sociedade e vice-versa?

Pois é! Mas no mundo real as coisas, de um modo geral, nem sempre são preto 
no branco. Entre essas duas magnificas cores há uma infinidade de tons de 
cinza, capazes de fazer inveja ao personagem Christian Grey, da obra, aliás, 
de questionável qualidade, criada por E. L. James.

Com efeito, a personalidade jurídica de uma sociedade não é mesmo algo 
absoluto tampouco intangível. E isso por que é possível, diante de certas 
circunstâncias — isto é, diante de comportamentos fraudulentos dos sócios, 
desconectados da finalidade para a qual a sociedade foi criada —, descarac-
terizá-la como uma personalidade jurídica autônoma, mais especificamente 
por meio da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a 
alcança-los e a atingi-los diretamente, sem qualquer tipo de restrição ou an-
teparo.

Impõe-se ressaltar que essa teoria foi introduzida expressamente em nosso 
ordenamento jurídico pela Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes contra o meio 
ambiente, pela Lei nº 8.708/90, que trata das relações de consumo (cf. CDC, 
art.  28), bem como pela Lei nº 13.874/19, a qual, dentre outras coisas, alterou 
o Código Civil Brasileiro, para que o respectivo artigo 50 passasse a vigorar 
com a seguinte redação: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, carac-
terizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, 
a requerimento da parte, ou do Ministério Publico quando lhe couber intervir 
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administra-
dores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo 
abuso.”

Até aí, nada mais razoável e justo, afinal, a sociedade jamais poderá servir 
como desculpa ou anteparo para abrigar atividades fraudulentas e nocivas, 

* JOSÉ RICARDO ARMENTANO/ADVOGADO 
NA MORAD ADVOCACIA EMPRESARIAL
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tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.

em benefício de sócios maliciosos e mal-intencionados. Todavia, não há nada 
mais injusto do que o emprego dessa teoria, de forma precipitada, desmedida 
e desarrazoada, contra um sócio ou um administrador, ante a mera suspeita de 
abuso ou uso fraudulento da sociedade.

Diante desse panorama, o legislador houve por bem propor o Projeto de Lei nº 
3.401/08, não apenas para estabelecer regras processuais claras no âmbito da 
aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas, tam-
bém, para assegurar o exercício do contraditório e evitar a aplicação desmesu-
rada e inapropriada dessa teoria em casos concretos, de modo a proporcionar 
segurança e estabilidade nas relações jurídicas empresariais.

Dentre as disposições propostas no mencionado projeto de lei, destacam-se 
aquelas que proíbem o juiz decretar a desconsideração da personalidade jurídi-
ca: de ofício; sem a prévia ouvida do Ministério Público; ou, então, sem possi-
bilitar a pessoa jurídica satisfazer a obrigação reclamada (cf. PL 3.401/08, art. 
4º e 5º).

É importante enfatizar que esse projeto de lei é categórico ao propor que os 
efeitos da desconsideração da personalidade jurídica não devem atingir os bens 
particulares dos instituidores, sócios ou administradores que não tenham prati-
cado ato abusivo da personalidade em detrimento dos credores da pessoa jurí-
dica e em proveito próprio.

Oportuno se faz ressaltar, por fim, que o projeto de lei em questão está aguar-
dando sanção pelo Presidente da República.

Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma boa iniciativa legislativa, vez que o 
que o legislador, por meio do mencionado projeto de lei, não almeja apenas 
estabelecer um rito processual para as questões envolvendo a desconsideração 
da personalidade jurídica, mas pretende, também, conferir segurança jurídica 
às relações empresariais e proteger aqueles que, de boa-fé e sem ter praticado 
qualquer ato abusivo, ilícito ou em benefício próprio, acabam sendo arrastados, 
sem critério e sem possibilidade de se defender adequadamente, para o turbi-
lhão da pessoa jurídica em situação econômico-financeira crítica, pelo simples 
fato de serem sócios ou administradores, dentre outros.
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Você sabe como tratar uma 
entorse no tornozelo?
Entre as muitas lesões que podem acontecer para os jogadores 
de alta performance na Copa do Mundo, a entorse no tornozelo é 
uma das mais frequentes

MARINA ALBUQUERQUE – ASC0M (AGÊNCIA ENGAJE! COMUNICAÇÃO)
marina.albuquerque@engajecomunicacao.com

Os esportes de alto rendimento, como o futebol, exigem rotinas intensas de treinos e pouco tempo de descanso 
dos atletas. Os riscos são maiores em um campeonato como a Copa do Mundo, onde o treinador e preparador 
físico desenvolvem uma rotina de fortalecimento e condicionamento específico aos jogadores mediantes às 

suas características pessoais. A recuperação muscular precisa ser feita de uma forma rápida e eficaz. 

É comum a incidência de lesões como a entorse no tornozelo. Com orientação de profissionais da saúde, os joga-
dores lesionados têm acesso há protocolos de tratamento que controlam a inflamação como o edema, a dor e buscam 
estimular a cicatrização tecidual. Um dos protocolos mais usados nos primeiros dias após a lesão chama-se Police - 
(Protection, Optimal Load, Ice, Compression, Elevation). No jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, no dia 24 
de novembro, Neymar sofreu uma entorse e logo que saiu do campo, foi aplicada compressas de gelo no tornozelo. 

A Mercur, indústria das áreas da Saúde e Educação, desenvolve produtos e soluções que ajudam as pessoas a ha-
bilitar e confortar o corpo, e tem em suas Linhas de Fisioterapia e de Ortopedia e Reabilitação recursos que auxiliam 
no processo de recuperação de entorses de tornozelo. Conheça em cada etapa do protocolo os recursos que podem ser 
usados para reabilitar a área lesionada: 
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Proteção: O uso da Bota Imobilizadora pode ser uma alternativa para pessoas com lesão ligamentar importante, onde há ruptura parcial ou to-
tal de mais de um ou mais ligamentos, onde se faz necessária a imobilização semirrígida. “Para lesões leve a moderadas, o uso do Estabilizador de 
Tornozelo tipo Cast é uma opção para pessoas que necessitam restringir movimentos laterais excessivos do tornozelo, mas que podem caminhar e 
movimentar de forma parcial o tornozelo”, explica Regis Severo, Fisioterapeuta que atua na Mercur. “Em lesões leves o uso de Órteses Ajustáveis 
ou Tornozeleiras pode auxiliar no controle da dor. Embora não apresentem uma função de imobilização, aumenta a percepção de segurança ao 
realizar movimentos com o tornozelo, como caminhar, subir e descer escadas, entre outros”, complementa o Fisioterapeuta. 

Carga Ótima ou carga controlada: Refere-se à movimentação do tornozelo livre de dor e à descarga de peso sobre o membro lesionado de 
forma parcial. “O uso da Bota Imobilizadora pode auxiliar no controle de alguns movimentos e o uso de Muletas Fixa Canadenses de forma bila-
teral, ou individual no lado oposto ao da lesão, pode ser uma alternativa para a descarga parcial de peso sobre o tornozelo lesionado”, afirma Regis. 

Ice: A aplicação de gelo, conhecido como Crioterapia, é um recurso terapêutico para controle da dor e do edema. Para Regis, “O gelo não re-
duz o edema, mas contribui para evitar o aumento e funciona como analgésico e anti-inflamatório natural. O gelo pode ser facilmente substituído 
pela Bolsa Gel ou a Bolsa Térmica Natural”. 

Compressão: A compressão possui papel importante para drenagem do líquido no local da lesão, contribuindo para o controle e redução do 
edema. A Tornozeleira de Compressão Elástica pode ser usada como tratamento preventivo e oferece estabilidade e proteção da região. 

Elevação: Outra excelente alternativa para controle do edema, a elevação favorece o retorno venoso, melhorando o fluxo sanguíneo dos mem-
bros inferiores. Quando associada à compressão e a Crioterapia, potencializa-se os resultados. 

Ao sofrer uma lesão, seja ela na prática esportiva ou mesmo em atividades cotidianas, tendo como exemplo uma entorse de tornozelo, do 
momento da lesão até 72 horas (lesão aguda), a compressa fria pode ser usada de 3 a 4 vezes ao dia, por períodos de 20 a 30 minutos. É indicada, 
por ajudar na diminuição inflamatória, no fluxo sanguíneo local e no edema.  



 www.jornaldosudoeste.com

06 Brumado, de 01 e 02 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição DigitalSAÚDE DOS OLHOS
(FOTO: ILUSTRAÇÃO/FREEPIK)

A radiação UV além da pele: 
como ela afeta a visão?
Os Raios Ultravioleta podem provocar graves danos aos 
olhos, causando quadros de Catarata, Foto Conjuntivite, 
Fotoqueratite, Degeneração Macular, entre outros

BIANCA TRESCA – ASCOM (AGÊNCIA NR7)
bianca.tresca@nr7.ag

Com a chegada do verão 
e das festas de fim de 
ano, as conversas sobre 

os cuidados com a exposição so-
lar costumam ser cada vez mais 
frequentes nas rodas de amigos. 
Muito se fala a respeito da impor-
tância de proteger o corpo contra 
os raios solares nocivos, porém os 
cuidados não devem ficar restritos 
à pele, sendo necessário lembrar 
que os Raios UV também podem 
prejudicar os olhos e a visão. Por 
isso, a Lenscope, Healthtech que 
criou uma jornada 100% digital 
na aquisição de lentes para óculos 
em um processo simples, eficiente 
e funcional, listou os benefícios da 
proteção UV nas lentes oculares. 

De forma técnica, a luz emiti-
da pelo sol é composta de ondas 
eletromagnéticas de diferentes 
comprimentos, sendo o conjun-
to dessas ondas conhecido como 
espectro luminoso. A luz que con-
seguimos ver a olho nu é apenas 
uma pequena parte de toda a lu-
minosidade emitida pelo sol, de 
modo que algumas outras luzes, 

como a ultravioleta, não são per-
cebidas pelos sentidos humanos. 
E é nesta radiação que mora o pe-
rigo. “A luz ultravioleta, também 
conhecida pela sigla UV, pode 
causar diversos danos à saúde, 
como queimaduras em diferentes 
graus, manchas na pele, alergias, 
envelhecimento precoce, rugas e 
até mesmo câncer”, afirma Fran-
cisco Irochima Pinheiro, Doutor 
em Ciências da Saúde e Professor 
Adjunto das disciplinas de Oftal-
mologia e Cirurgia Refrativa. 

A pele não é o único órgão afe-
tado pela radiação ultravioleta, ela 
também pode causar sérios danos 
aos olhos e à visão, provocando 
quadros de Catarata (quando o 
cristalino perde a sua transparên-
cia e o paciente passa a enxergar 
de forma opaca), Fotoconjuntivite 
(Inflamação da Conjuntiva), Foto-
queratite (Inflamação da Córnea) 
e Degeneração Macular (lesão 
que afeta a parte central da Re-
tina e pode levar à perda total da 
visão). Segundo dados de 2014 
do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – Pnuma, 
a cada 1% de perda da camada de 
Ozônio (proteção natural da Terra 
contra Raios UV, que está sendo 
destruída por atividades humanas, 
como a queima de combustíveis 
fósseis), cerca de 50 mil novos 
casos de câncer de pele e 100 mil 
novos casos de cegueira origina-
dos por catarata surgem em todo 
o mundo. 

Sendo assim, uma das melho-
res formas de proteger os olhos 
dos efeitos nocivos da luz solar é 
por meio do uso de óculos com 
filtros UV. Essa camada proteto-
ra, que pode ser aplicada em ócu-
los de grau e de sol, previne que 
os Raios Ultravioleta atinjam os 
olhos, oferecendo mais conforto e 
segurança ao utilizador. 

A proteção UV não deve ficar 
restrita aos óculos de adultos e 
idosos, também sendo importan-
te para bebês e crianças. “Além 
do uso de filtros solares, chapéus 
e roupas especiais, os óculos com 
filtro UV também devem fazer 
parte da mala dos bebês e crian-

ças, que por conta da pouca ida-
de, correm ainda mais riscos de 
sofrerem danos oculares, já que 
seus cristalinos possuem um grau 
maior de transparência”, comple-
menta o Doutor Irochima. 

Uma das maneiras mais efi-
cazes de proteger os olhos da 
radiação UV está no uso de len-
tes com tratamentos adequados. 
Atualmente, é possível encontrar 
diferentes opções de óculos blo-
queadores no varejo óptico, tanto 
para as variações de Raios UVA 
(responsáveis pelo envelhecimen-
to acelerado), quanto UVB (con-
tribuem para as queimaduras sola-
res, ardências e alergias). 

Esses tratamentos aplicados 
nas lentes podem ser separados 
em duas categorias: os essenciais 
e os avançados, a última contem-
plando camadas de proteção que 
repelem substâncias como poeira 
e gordura, e em alguns casos pro-
tegem a lente até mesmo contra 
fissuras. São tratamentos comu-
mente adotados por pessoas que 
utilizam os óculos constantemente 
ou fazem questão de um alto nível 
de nitidez para a sua visão. Já os 
tratamentos essenciais costumam 
incluir uma tríade fundamental 
de proteção para os óculos: an-
tirrisco, antirreflexo e 100% de 
bloqueio dos raios UV. Estes são 
tratamentos indispensáveis e que 
garantem a nitidez das lentes e a 
saúde do usuário. “Infelizmente, 
as lentes mais baratas disponíveis 
no mercado brasileiro comumente 
sacrificam a qualidade dos trata-
mentos essenciais, e muitas ve-
zes até deixam de incluí-los para 
reduzir custos. Em países como 
os EUA, a proteção UV 100%, 
por exemplo, é preconizada pela 
American Academy of Ophthal-
mology (AAO)”, salienta Makoto 
Ikegame, CEO e Cofundador da 
Lenscope.

“É importante que as pessoas 
tenham um cuidado pleno com a 
saúde, não esquecendo dos olhos. 
As lentes fornecidas pela Lensco-
pe, por exemplo, têm tratamentos 
inclusos em todos os casos, mas 
independente da solução escolhi-
da é importante que o consumidor 
exija os tratamentos essenciais de 
marcas confiáveis e de boa proce-
dência”, finaliza Ikegame. 
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Final de Ano: Estresse e Ansiedade 
com a Chegada de 2023
A psicóloga Ana Gabriela Andriani, comenta sobre as causas de 
estresse e ansiedade no final de 2022, ano cheios de acontecimentos 
importantes para os brasileiros

ANA PENTEADO – ASCOM (AGÊNCIA BE ON PRESS)
anapenteado@beonpress.com

Como todos os anos, é de costume brasileiro idealizar o final de ano como o mês de festança, com as datas 
comemorativas do Natal e o Réveillon. O ano de 2022, veio para ser diferente dos demais, com as eleições 
presidenciais causando uma grande polarização política, tensão na população brasileira, e a Copa do Mun-

do, que ocorre no Qatar, momento que o patriotismo fala mais alto e gera nervosismo e ansiedade durante os jogos, 
sem contar a agenda de trabalho que acaba se tornando um verdadeiro desafio nesse período. 

Se em um ano comum, o índice de estresse ocorre em média entre 75% das pessoas, conforme apontam os dados 
da Isma – BR (International Stress Management Association), é comum afirmarmos que os casos disparam em um 
ano atípico como 2022. 

Historicamente dezembro é o mês em que as pessoas ficam mais emotivas, a partir de uma retrospectiva daquele 
ano, onde costumam verificar se suas metas pessoais e profissionais foram alcançadas e se tudo saiu conforme o pla-
nejado. A sensação de frustração aparece no indivíduo a partir do momento em que é percebido que não se teve êxito 
nos planos que foram definidos para aquele ano. O estresse gerado com essas quebras de expectativas combinado com 
a ansiedade de novas metas fazem com que o final do ano seja para muitos um momento prejudicial à saúde mental. 

Um estudo feito em 2010 pelo Neurologista Tony W. Buchanan, mostrou que quem está próximo de pessoas es-
tressadas acabam se contagiando por essa mesma sensação. Isso indica que a emoção negativa causada com o encer-
ramento de um ano não afeta somente o indivíduo em si, mas em todos à sua volta.

(F
O

T
O

: D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
).

Psicóloga Ana Gabriela Andriani. 

Existem formas de ten-
tar amenizar essa tensão, 
“olhar de forma mais po-
sitiva, observar os apren-
dizados adquiridos com 
erros e metas não alcan-
çadas, buscar estabelecer 
planos mais próximos da 
realidade em que se vive, 
estar próximo de pessoas 
que gostam" são algu-
mas das orientações que 
a psicóloga Ana Gabriela 
Andriani levanta para a 
diminuição da ansiedade 
e tensão. 

“Olhar a vinda de um 
novo ano como uma 
oportunidade de continu-
ar colocando em ordem 
os projetos e não como um encerramento de ciclo. Vale a pena que as metas sejam pensadas de acordo com o limite 
individual e saber reconhecer que nem sempre seremos 100% em tudo. Caso houver uma prolongação de estresse, 
ansiedade e nervosismo é recomendado a procura de um profissional, pois pode existir outras causas com um grau 
maior de seriedade”, finaliza Andriani.
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Novembro Azul: Higienização inadequada 
e falta de acompanhamento de Médicos e 
Dentistas aumentam riscos de diagnóstico 
tardio e mais grave de doenças
Descuido dos homens com a Saúde Bucal pode resultar 
em diversas infecções

RHANNA SAROT – ASCOM (CENTRAL PRESS)
rhanna@centralpress.com.br

A falta de higiene bucal entre os homens é um fator de risco para o agravamento não só de doenças bucais, como 
a Gengivite e a Periodontite, mas também de problemas cardíacos, além de Infecções Sexualmente Trans-
missíveis. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O estudo 

também aponta que a falta de Atenção à Saúde Masculina é a causa para o aumento na diferença da taxa de mortalidade 
entre homens e mulheres.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos homens é sete anos mais 
baixa que a das mulheres (eles com 73,3 anos, enquanto elas com 80,3). O cuidado com a Saúde deve ser mantido em 
todas as idades, com atenção aos hábitos preventivos de higiene e à rotina de consultas médicas com especialistas de 
diferentes áreas, independentemente do sexo. Assim como as mulheres vão ao Ginecologista com periodicidade, os 
homens também devem consultar regularmente o Urologista. E consultas semestrais ao Dentista também são funda-
mentais para garantir a saúde completa.

Câncer de boca é o quinto mais frequente em homens e é tão letal quanto os outros tipos da doença
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Fatores agravantes

Prevenção

Junto à falta de cuidados preventivos com a Saúde, está o uso de substâncias viciantes, como cigarro e álco-
ol. O excesso causa problemas não somente nos Pulmões e Rins, mas também no Aparelho Bucal. “O Câncer 
de Boca é o quinto mais frequente em homens e é tão letal quanto os outros tipos da doença. O uso de cigarros 
convencionais ou eletrônicos, por exemplo, torna a pessoa mais vulnerável ao Câncer e também é fator de 
risco para outras Doenças Bucais graves”, explica o Dentista e Especialista em Saúde Coletiva da Neodent, 
João Piscinini. 

Outras doenças que afetam diretamente a boca são Infecções Sexualmente Transmissíveis, como Herpes, 
Sífilis, Gonorreia, HPV e HIV. São consequências dessas infecções os sintomas de dor e dificuldade na masti-
gação, além de aumentarem o risco de desenvolvimento do Câncer de Boca.

Mais um ponto ressaltado no estudo e muito alertado por Dentistas é a gravidade de Doenças Periodontais 
provocadas pelo acúmulo de Placa Bacteriana. São exemplos a Gengivite e Periodontite, que atingem a Gen-
giva e os Ossos e Ligamentos dos Dentes, respectivamente. 

Para qualquer doença, o diagnóstico precoce garante maior possibilidade de tratamento e cura. Consultar as 
mais variadas Especialidades Médicas é uma forma de controlar a Saúde, ainda mais quando já existem fatores 
de agravamento. “Assim como as outras áreas, a consulta periódica em Dentistas auxilia no diagnóstico pre-
coce de diversas doenças, mesmo aquelas que não são somente da boca. Além da rotina de acompanhamento 
profissional, a escovação correta, uso do fio dental e a higiene como um todo, aliada à alimentação balancea-
da, exercícios físicos e hábitos saudáveis são os melhores remédios para uma vida saudável”, complementa o 
Dentista.
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Palestra com 
Dr. Renato 

Marinho sobre o 
Novembro Azul 

para Policiais 
Militares 
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Novembro Azul: Icon conclui agenda 
educativa sobre o Câncer de Próstata com 
palestras interativas na PM e na Embasa

TAÍS PATEZ – ASCOM/ICON (AGÊNCIA vOceve)
assessoria1@voceve.com.br

Excluindo os tumores de Pele, o Câncer de Próstata é o mais comum entre os homens. O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) previu que, na Bahia, cerca de seis mil novos casos da doença seriam diagnosticados em 2022 e 
65 mil em todo o território nacional. As chances de cura são maiores quando o paciente se propõe a fazer visitas 

rotineiras ao Urologista e o problema é diagnosticado precocemente, especialmente através de um dos meios de detecção, 
o Exame do Toque Retal, ainda motivo de preconceito do público do sexo masculino. 

Palestra com Drª Marta Quixadá sobre o Novembro Azul para funcionários 
da Embasa 

Abordando estes e outros assuntos re-
lacionados à campanha de novembro, o 
Icon – Oncologia e Medicina Especiali-
zada realizou uma série de ações de cons-
cientização no mês, com apresentações, 
campanhas e entrevistas, culminando 
com palestras interativas com a corpora-
ção da Polícia Militar e com funcionários 
da Embasa nessa última quarta-feira, 30.

Além de reforçarem a importância do 
diagnóstico precoce, combaterem a des-
confiança em torno dos exames relacio-
nados e responderem a diversas dúvidas 
dos participantes, os médicos escalados 
para as visitas (também realizadas na Mix 
Distribuidora Unilever, no Expresso Ne-
pomuceno e em rádios e TVs da cidade) 
falaram sobre os sintomas da doença, os 
grupos de risco, as formas de tratamento atuais e as perspectivas de cura. 

“O público masculino é o que menos cuida da saúde. Desde 2008 foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem justamente para resgatar os cuidados e prevenção em relação às doenças gerais que acometem os ho-
mens. Com estas ações, nosso papel é levar informação, conscientizar, empoderar e cuidar”, enfatizou o Oncologista Dr. 
Renato Marinho, um dos médicos participantes do projeto. Os Oncologistas Dra. Marta Quixadá e Dr. Leonardo Cunha 
também fizeram parte da agenda do Icon no Novembro Azul. 
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SAÚDE – AIDS/
TUBERCULOSE

(FOTO: DIVULGAÇÃO)

Dezembro vermelho: Mês de 
conscientização e luta contra a Aids 
acende alerta sobre o diagnóstico 
da Tuberculose
Enfermidade é a principal causa da morte de pacientes com HIV e 
pode ser identificada a partir do Teste IGRA, um exame inovador que 
permite iniciar o tratamento precoce

PALOMA ALBUQUERQUE – ASCOM (AGÊNCIA ATITUDECOM)
paloma.albuquerque@atitudecom.com.br

Criado em 2017, o Dezembro Vermelho é uma 
campanha nacional que visa conscientizar e 
estabelecer ações de combate à Aids, uma 

doença que se caracteriza pelo comprometimento do 
Sistema Imunológico e todas as defesas do organismo 
contra infecções. De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, quase um milhão de pessoas convivem com 
a doença no Brasil, número que acende o alerta para 
o risco de outras enfermidades como a Tuberculose, 
principal causa da morte dos portadores de HIV.

Altamente contagiosa, a Tuberculose é uma doença 
infecciosa que em estágios iniciais pode apresentar uma 

fase latente (Tuberculose Infecção), ou seja, sem sinto-
mas. Pessoas portadoras de HIV apresentam quase 30 
vezes mais chances desenvolver/reativar a Tuberculose 
quando comparado a outras que não possuem o Vírus 
de Imunodeficiência. No Brasil, o índice da Coinfecção 
Tuberculose – HIV é de quase 10%, segundo o Minis-
tério da Saúde. Um cenário preocupante, que fez com 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passasse 
a recomendar a busca sistemática de casos em que a 
Tuberculose ainda não manifestou sintomas, em todos 
os pacientes vivendo com o HIV.

Atendendo a essa recomendação do órgão mundial, 
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recentemente o Sistema Único de Saúde (SUS) pas-
sou a disponibilizar um exame inovador aos portado-
res da Imunodeficiência, conhecido como Teste IGRA 
(ou Ensaio De Liberação Interferon-Gama), um dos 
mais precisos para identificar a Tuberculose Infecção 
(ILTB), analisados e indicados, inclusive, pela OMS. 
Atualmente, o Teste é indicado principalmente para 

pessoas que compõe o chamado grupo de risco da Tu-
berculose, como portadores de HIV Positivo, pessoas 
que recebam tratamento Anti-TNF-Alfa (medicamen-
tos que impedem a circulação do TNF-Alfa, uma pro-
teína que quando produzida de forma desregulada pode 
agravar algumas Doenças Auto-Imunes) ou Imunossu-
pressores.

De acordo com Raphael Oliveira, Gerente de Marketing Regional Latam (https://latam.dasa.com.br) para 
Diagnósticos Moleculares da Qiagen, trata-se de um exame simples e rápido, realizado com uma pequena amos-
tra de sangue e requer apenas uma visita ao médico. “Este Teste é muito menos afetado pelo Imunocomprometi-
mento do paciente em comparação ao Teste Tuberculínico e apresenta resultado seguro, com a precisão de testes 
laboratoriais. Para os grupos de risco como os portadores de HIV, um diagnóstico breve e correto pode ajudar a 
salvar muitas vidas”, esclarece o executivo da multinacional alemã, que entre suas soluções apresenta o Quanti-
FERON-TB Gold Plus, considerado o exame referência mais utilizado no mundo e agora disponível no Sistema 
Público de Saúde brasileiro.

Adquirida pelo ar, por bactérias espalhadas durante um espirro, tosse ou fala, a Tuberculose é uma doença 
séria e requer atenção. Passada a fase latente, o paciente pode apresentar sintomas como tosse crônica, febre, 
perda inexplicada de peso e, quando grave, sudorese noturna. Quanto antes diagnosticada, mais breve e menos 
agressivo será o tratamento. 
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CIDADANIA - 
ACESSIBILIDADE

Mais de 17 milhões de brasileiros 
vivem com alguma deficiência, 

aponta Ministério da Saúde

Para especialista acessibilidade ainda é desafio. 
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Para especialistas, a acessibilidade continua sendo um desafio, 
já que a maioria das cidades no país não possui legislações que 

garantam o efetivo direito de ir e vir das pessoas com deficiência. 
Segundo ONU, 80% da população de PcDs do mundo vive em países 

em desenvolvimento, como o Brasil
ANDERSON COSTA -  ASCOM (COMUNICAÇÃO SEM FRONTEIRAS)
anderson@comunicacaosemfronteiras.com

Números da Organização das Nações Unidas 
(ONU) revelam que, atualmente, o planeta abri-
ga uma população de 1 bilhão de pessoas com 

algum tipo de deficiência física ou intelectual, e 80% delas 
vivem em países em desenvolvimento, como o Brasil. Por 
aqui, o dado mais recente sobre Pessoas com Deficiência 

(PcD) é de 2019, quando a Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), do Ministério da Saúde, apontou 17,3 milhões de 
brasileiros acima de 2 anos de idade com algum tipo de 
problema físico ou mental permanente. O contingente re-
presentava 8,4% da população brasileira. Um dado inte-
ressante é que quase metade das pessoas que convive com 
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alguma deficiência no Brasil (49%) é de pessoas com 60 
anos ou mais.

Instituído pela própria ONU em 1992, o Dia Internacio-
nal das Pessoas com Deficiência, celebrado no próximo 3 
de dezembro, foi criado para que os Governos e a socieda-
de civil promovam a conscientização e ações que assegu-
rem uma melhor qualidade de vida a todos os deficientes 
ao redor do planeta. Mas, de acordo com o arquiteto e ur-
banista Paulo Renato Alves, apesar de um contínuo deba-
te, a questão da acessibilidade continua sendo um desafio 

para as cidades brasileiras.
Para o Especialista, é importante que as gestões públi-

cas, especialmente no âmbito municipal, tenham uma visão 
mais ampla sobre o assunto. “Acessibilidade é para todos, 
em algum momento da vida você irá precisar: desde quando 
você é criança e está no carrinho de bebé, ou às vezes quan-
do você se acidenta temporariamente e tem sua mobilidade 
reduzida, ou a mulher quando está grávida, as pessoas obe-
sas, ou quando envelhece. Ou seja, em algum momento da 
vida você precisará de acessibilidade”, afirma.

O Especialista afirma que as cidades brasileiras, em sua grande maioria, não possuem legislações próprias que garantam 
a acessibilidade com segurança, não só em locais públicos, mas também em áreas privadas. “O que se tem hoje e que é 
seguido nos projetos arquitetônicos, é a NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que traz todas 
as diretrizes técnicas necessárias para atender às pessoas com deficiência. E é somente essa norma que é cobrada pela 
fiscalização de quase todas as Prefeituras. Mas, apesar dessa cobrança, muitas construções simples em cidades do interior 
ou em bairros periféricos, em sua grande maioria, não contam com a orientação técnica de um arquiteto, não adotam essas 
normas de acessibilidade”, alerta.

Para a também Arquiteta e Urbanista Sarah Jorge, a acessibilidade plena, seja em ambientes públicos ou privados, é 
uma questão primordial, dentre outras, para a garantia da cidadania de qualquer pessoa. Porém, ela lamenta que, muitas 
vezes, quando as autoridades públicas ou mesmo entes privados planejam seus espaços, esquecem da diversidade da po-
pulação, e pensam ambientes que não incluem aqueles que têm alguma limitação física. “Uma boa política urbanística e 
um projeto de cidade com ampla acessibilidade é a tradução da cidadania. Então, é preciso criar espaços que sejam adap-
tados a pessoas de todo o tipo, sejam crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas com deficiência e que essas pessoas 
possam usufruir desses espaços de forma confortável e segura”, pontua a Especialista.

Acessibilidade plena

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.
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“Premiada por excelência”: Embaixador do 
Brasil no Egito parabeniza Defensoria da 
Bahia pelo Prêmio Global Princesa Sabeeka
Embaixador do Brasil no Egito se reuniu com a 
Subdefensora Pública Geral.

AILTON SENA – ASCOM/DPE BA
ascom@defensoria.ba.def.br

Antônio Patriota foi um dos jurados que avaliou a candidatura 
da Defensoria e buscou nos canais oficiais da Instituição 
embasamento para seu voto. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Integrante do Comitê de Júri do Prêmio Global Princesa 
Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa para o Empoderamento 
Feminino, Antônio Patriota parabenizou a Defensoria Pú-

blica da Bahia (DPE/BA) por se tornar a primeira Instituição da 
América Latina a receber a honraria. O também embaixador do 
Brasil no Egito aproveitou a presença da Subdefensora Geral, 
Firmiane Venâncio, em Manama, no Bahrein, para relatar como 
se deu o processo de tomada de decisão e embasamento de seu 
voto.

“A Defensoria da Bahia foi premiada por excelência na Ca-
tegoria Setor Público. Esse é um estímulo para que a Bahia e o 
Brasil continuem avançando na promoção da igualdade entre 
homens e mulheres, no combate à violência e na promoção de 
uma sociedade mais justa”, parabeniza Antônio Patriota. O Prê-
mio Global é concedido a cada dois anos em quatro categorias: 
Entes Públicos, Privados, Organizações da Sociedade Civil e 
Defensores Individuais do Empoderamento de Mulheres e Me-
ninas em todo o mundo.

Com o reconhecimento da atuação da Defensoria da Bahia 
pelo Empoderamento Feminino, o Brasil se tornou o primeiro 
país da América Latina a receber o Prêmio Global Princesa Sa-
beeka, que é promovido pela ONU Mulheres em parceria com 
o Conselho Supremo para Mulheres do Reino do Bahrein. “Eu 
fico muito orgulhoso que tenha sido uma Instituição baiana, de 
um Estado pelo qual tenho um carinho muito especial”, come-
morou o embaixador.

Durante a reunião que teve com a Subdefensora Geral da 
Bahia, Antônio Patriota falou sobre a longa pesquisa que fez da 
atuação da DPE/BA antes de decidir seu voto. Além do material 
enviado na submissão, que compila o trabalho para Empodera-
mento Feminino nos âmbitos de Prevenção, Judicial e de Política Institucional, o embaixador buscou referências no site e redes 
sociais da Defensoria para embasar o voto.



17Brumado, de 01 e 02 de dezembro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

CIDADANIA – 
DIREITOS DA MULHER

Firmiane gravou o vídeo de defesa da candidatura da DPE/BA em Manama, Bahrein. 
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“Foi uma conversa interessantíssima. Pudemos discutir sobre política, diplomacia e, principalmente, Defensoria Pú-
blica. O nosso trabalho e a divulgação que fazemos através dos canais oficiais foram muito elogiadas”, avalia Firmiane 
Venâncio. Ela também destacou a importância do reconhecimento internacional da trajetória da Defensoria da Bahia e sua 
ampla atuação pelo Empoderamento Feminino.

Além do reconhecimento simbólico e do troféu, a Defensoria da Bahia recebeu US $100.000 para potencializar as ini-
ciativas de Empoderamento Feminino. Para Firmiane, o prêmio também demonstra a capacidade da Instituição em obter 
recursos fora dos limites orçamentários e eficiência do setor de Captação de Recursos criado dentro da Diretoria de Pla-
nejamento e Orçamento, que foi responsável pela inscrição.

A candidatura da DPE/BA ao Prêmio Global foi avaliada por um júri composto por sete especialistas na atuação na de-
fesa das mulheres. Além Patriota, compuseram o Comitê de Júri: a Subsecretária-Geral da ONU e Diretora Executiva da 
ONU Mulheres, Sima Sami Bahous; a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Reverenda Helen Clark; a sócio fundadora 
do escritório de advocacia Haya Rashed Al Khalifa, Shaikha Haya Rashed Al Khalifa; Reitor da Faculdade de Adminis-
tração de Empresas, Economia e Ciência Política da Universidade Britânica no Egito; Wadouda Badran; a Diretora do 
International Arbitration Institute da University of Miami School of Law, Marike Paulsson; o Diretor Regional da ONU 
Mulheres Ásia e Pacífico, Mohammad Naciri; e a Diretora Regional da ONU Mulheres Estados Árabes, Susanne Mikhail. 

Prêmio financeiro
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Realizada em Barra do Choça a 
5ª Pré-Conferência dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

ASCOM/PMBC
https://www.barradochoca.ba.gov.BR/

A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
em parceria com o Conselho Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente (Comdica), realizou, 
no último dia 29 de novembro, a 5ª Pré-Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Realizada 
no Auditório da Prefeitura Municipal, a Pré-Conferência 

A Pré-Conferência contou com a presença do secretário 
municipal de Assistência Social Flávio Amorim Novaes, para 
promover políticas públicas para crianças e adolescentes, as-
sim como incentivar a participação da sociedade na discussão e 
elaboração das propostas que assegurem o acesso (das crianças 
e adolescentes) a seus direitos e a efetiva proteção integral. Re-
forçou, ainda, que o Governo Municipal está empenhado e vai 
estar vigilante para que os direitos da criança e do adolescente 
de Barra do presente à Pré-Conferência, a Coordenadora de 
Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Ana Cláudia Soares, apontou a importância da mobili-
zação da sociedade em torno da formatação de propostas para 
efetivar a defesa e os direitos das crianças e dos adolescentes, 
sinalizando não apenas a preocupação da Administração Mu-
nicipal e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

debateu os cinco Eixos Temáticos definidos pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Co-
nanda, órgão colegiado vinculado a estrutura do Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e ela-
boradas as propostas que serão apresentadas nas esferas 
de Governo Municipal – prevista para o próximo dia 8, na 
Fazenda Cotefave – estadual e federal.

Adolescente (Comdica), mas da sociedade barrachocense, com 
a garantia efetiva e direta assegurada pela legislação vigente. 
(A Pré e a Conferência) Segundo Ana Cláudia Soares, é um 
momento “oportuno para que possamos debater esse assunto 
que tem nos preocupado, mas também nos motiva a continuar 
lutando e apresentando propostas para melhorar ainda mais as 
condições para que nenhum direito seja retirado ou violado de 
qualquer criança e adolescentes de nosso município”, pontuou 
a Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social.

Também participaram da Pré-Conferencia servidores lo-
tados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas), representantes do Conselho Tutelar, de Associações 
Comunitárias e de segmentos organizados da sociedade civil.

O Artigo 227 da Constituição Federal estabelece que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

O que diz a legislação
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PARALÍMPICOS

Defensor Público apoia contratação de atletas 
paralímpicos por empresas que não conseguem 
preencher vagas destinadas aos PcDs
Empresas ainda têm enfrentado dificuldades no 
cumprimento das cotas estabelecidas por lei

ANDREIA CONSTÂNCIO – ASCOM (EX-LIBRIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA)
andreia@libris.com.br

O Defensor Público Federal André Naves, Especialista 
em Direitos Humanos e Sociais, apoia a contratação e 
o patrocínio de atletas paralímpicos por empresas que 

não conseguem preencher vagas destinadas aos PcDs (Pessoas 
com Deficiência). Seria uma iniciativa provisória, enquanto não 
há uma política de Governo voltada à capacitação de Pessoas 
com Deficiência para exercer determinadas funções. Naves, no 
entanto, cobra uma ação efetiva que promova treinamento e ca-
pacitação, para que essas vagas possam ser preenchidas como 
determina a Lei de Cotas. 

Segundo dispõe o Artigo 93 da Lei 8213/91, as empresas com 
100 ou mais empregados estão obrigadas a cumprir uma cota 

mínima, estabelecida pela Lei, destinada à contratação de reabi-
litados ou Pessoas Portadoras de Deficiência. Mesmo após anos 
da publicação da Lei, as empresas ainda têm enfrentado dificul-
dades no cumprimento das cotas estabelecidas, ora porque não 
dispõem de vagas direcionados para este público, ora porque, 
mesmo com vagas disponíveis, não encontram pessoas habilita-
das/capacitadas para o seu preenchimento.

Apesar dessas dificuldades, o Ministério do Trabalho e Previ-
dência (MTP) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) conti-
nuam ativos nas fiscalizações das empresas, o que acaba criando 
uma necessidade de se buscar alternativas para solucionar o im-
passe e/ou público para o preenchimento das cotas legais.

Defensor Público Federal André Naves, Especialista em Direitos 
Humanos e Sociais. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).“A inserção de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho é apenas um dos caminhos 
para a inclusão delas na sociedade. Na falta de 
pessoas com deficiência qualificadas para as 
vagas reservadas, é completamente aceitável 
que as empresas contratem e patrocinem pa-
ratletas para as vagas reservadas, adequando 
suas funções aos treinamentos em si”, comen-
tou André Naves. 

Vale ressaltar que, no país, alguns movimen-
tos neste sentido já começaram. No Ceará, o 
MPT chegou a sugerir a contratação desses 
atletas como PcDs, mas não deixou claro se a 
contratação poderia ser aceita como prova do 
cumprimento da cota. Em São Paulo, o mesmo 
MPT não considerou a contratação de atletas 
paraolímpicos como PcDs para fins de cumpri-
mento de cotas, por não estarem inseridos na 
finalidade social da Lei que é a promoção das 
pessoas com deficiência dentro do mercado de 
trabalho. 

Para o Defensor Público, a contratação - e 
patrocínio - de atletas paralímpicos, além de 
dar mais visibilidade ao paradesporto, auxiliando a eliminar barreiras e preconceitos, também poderia fomentar o surgimento 
de práticas educacionais inclusivas e potencialmente capacitadoras. “A iniciativa não seria um fim em si mesmo, mas um pa-
liativo enquanto não existirem pessoas capacitadas para as referidas vagas, sendo fundamental lutarmos para o fortalecimento 
de políticas públicas educacionais inclusivas”, ressaltou. 
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Defesa Civil de Itambé reforça ações 
de planejamento, monitoramento e 
atendimento a desastres naturais

ASCOM/PMI
https://www.itambe.ba.gov.br/

Buscando colocar em prática um conjunto de ações preventivas de socorro, assistência e reconstrução, 
destinadas a evitar ou minimizar os desastres ocasionados pelas chuvas, que comumente acometem 
Itambé e região neste período do ano, a Defesa Civil Municipal vem reforçando a sua atuação em 

todo município.

Já prevendo os possíveis transtornos, que poderiam ser causados pela instabilidade climática neste final de 
ano, a Defesa Civil Municipal realizou sua primeira reunião no dia 23 de novembro, onde, na oportunidade, 
foi apresentado o Plano de Resposta a Emergências. O documento estabelece os protocolos e procedimentos 
a serem adotados, com o objetivo de permitir que as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 
recuperação sejam melhor executadas.

Desde a última semana, quando as primeiras chuvas torrenciais deste período afetaram no município, as 
equipes da Defesa Civil Municipal seguem percorrendo os locais considerados “áreas de risco” e as margens 
dos Rios Pardo e Verruga, tanto na zona rural quanto na urbana, a fim de monitorar a situação e tomar provi-
dências, caso seja necessário.

FOTOS:ASCOM/PMI
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CIDADES - 
DEFESA CIVIL

 Além desse trabalho em campo, para fortalecer as ações preventivas, a Defesa Civil Municipal vem man-
tendo, diariamente, contato direto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden) e com a Defesa Civil de outros municípios. A intenção é avaliar a situação atual e o cenário de 
risco, o que inclui o acompanhamento do volume pluviométrico e eventuais consequências da precipitação.

Paralelo a esse trabalho, também são realizadas as ações de cooperação para o monitoramento das barragens 
localizadas em outros municípios, que interferem diretamente no aumento do nível dos Rios Pardo e Verruga. 
Além disso, visando ainda potencializar a efetividade de todas as operações, as equipes se reúnem regularmen-
te para discutir as demandas e avaliar os resultados.

Conforme a Defesa Civil Municipal, após as últimas chuvas que caíram em Itambé, quinze famílias estão 
desabrigadas até este momento, o que equivale a cerca de 60 pessoas. Essas famílias, após receberem todas 
as orientações da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social, optaram por ir para casa de 
familiares.

Ainda segundo a Defesa Civil, o índice pluviométrico registrado após as fortes chuvas da noite de terça-
-feira (29), foi de 30 milímetros na região urbana.  O órgão orienta que a população fique atenta e, em caso 
de ocorrências, entre em contato ou solicite o atendimento da equipe, ligando para o telefone da Guarda Civil 
Municipal, o 153.

A Defesa Civil de Itambé é composta por representantes de várias Instituições, entre as quais estão a Pre-
feitura Municipal de Itambé, a Procuradoria Geral do Município, além da Câmara Municipal de Vereadores.

Também fazem parte da Defesa Civil, membros da Coordenadoria Municipal de Obras, Coordenadoria 
Municipal de Limpeza Pública, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Pecuária, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secre-
taria Municipal de Saúde, Guarda Civil Municipal, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e 
Polícia Militar da Bahia. O Compdec é presidido pelo secretário Municipal de Administração, Edmilson Nery.

Balanço das últimas chuvas

Defesa Civil Municipal
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POLÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
CONFIRMA CASSAÇÃO DO MANDATO DE 
QUATRO VEREADORES DE MACAÚBAS

CÁSSIO BASTOS
Cassiobastos45@gmail.com

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, na 
quinta-feira (01), a cassação dos mandatos 
dos vereadores macaubenses Jurandi – Nego 

de Eli – de Souza Amaral, Marcelo Antônio Noguei-
ra Costa, Ricardo Azevedo Longa e Rosenilton – Nito 
– Defensor Araújo, todos eleitos em 2020 pelo União 

Os quatro vereadores eleitos em 2020 pelo Democratas (União Brasil) [Jurandi – Nego de Eli – de Souza Amaral, Marcelo Antônio 
Nogueira Costa, Ricardo Azevedo Longa e Rosenilton – Nito – Defensor Araújo],tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral por fraude na cota de gênero. 

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)

O Juízo da 65ª Zona Eleitoral e o Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia negaram provimento à Ação proposta 
pelo petista, confirmando o resultado das urnas e o man-
dato dos quatro vereadores do União Brasil. O recurso 
ao Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, reformou as 
decisões da Primeira Instância e do tribunal Regional da 
Bahia.

Em agosto último, em decisão monocrática e liminar, 
o ministro Mauro Campbell Marques, relator do Proces-
so na Corte Superior Eleitoral, anulou os votos recebidos 
por todos os candidatos registrados pelo DEM; cassou os 
diplomas dos candidatos eleitos; determinou o recálculo 
dos quocientes eleitoral e partidário; e declarou a inelegi-
bilidade das três candidatas utilizadas para fraudar a cota 
de gênero. 

Em sua decisão, o ministro Mauro Campbell Marques 
reconheceu que houve fraude à cota de gênero no registro 
de Atalita Silva Sutério (2 votos), Margarida dos Santos 
Nogueira (1 voto) e Maria Alves de Oliveira (0 voto) para 
o cargo de vereador pelo Democratas (União Brasil), ca-
racterizado pela inexpressiva votação, ausência de mo-
vimentação financeira e a quase inexistente campanha 
eleitoral própria. “Houve efetiva não postulação a cargo 

Brasil, por fraude na cota de gênero. Segundo a denún-
cia, protocolizada na Justiça Eleitoral pelo suplente de 
vereador Jonathan Alves Borges (PT), o União Brasil 
teria fraudado a cota de gênero com o lançamento das 
candidaturas fictícias de Atalita Silva Sutério, Margari-
da dos Santos Nogueira e Maria Alves de Oliveira.

eletivo, evidenciada pela ausência da prática de qualquer 
ato de campanha pelas candidatas apontadas, como fictí-
cias, para elas mesmas, chamando atenção o fato de terem 
pedido votos para candidatos homens, com os quais pos-
suem parentesco”, apontou o ministro na decisão.

Com o mandato cassado de maneira liminar, os qua-
tro vereadores de Macaúbas ingressaram com Embargos 
de Declaração no Tribunal Superior Eleitoral apontando 
que as candidatas tinham idade avançada, houve reflexo 
da Covid-19 em suas campanhas e que elas desistiram do 
pleito por motivos pessoais. O pedido foi negado pelo mi-
nistro Raul Araújo Filho, que substituiu Mauro Campbell 
Marques. Em sua decisão, no último dia 19 de outubro, o 
ministro Raul Araújo Filho, negou dar conhecimento aos 
Embargos de Declaração e apontou que seria “prudente 
aguardar a eventual interposição de recurso ao Colegiado 
ou a ocorrência do trânsito em julgado”.

Submetido ao Plenário da Corte Superior Eleitoral, a 
cassação dos mandatos dos quatro vereadores do União 
Brasil foi confirmada, por unanimidade, assim como a 
anulação de todos os votos do União Brasil. O Tribunal 
Superior Eleitoral também determinou o recálculo dos 
quocientes eleitoral e partidário.
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AGRICULTURA FAMILIAR

Prefeitura de Caculé convoca 
agricultores inscritos no Garantia Safra
DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Caculé, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Meio 
Ambiente, está convocando todos os agricultores do município inscritos no Programa Garantia Safra 2022/2023 
para receberem seus respectivos boletos para pagamento e adesão junto ao Programa.  A entrega acontecerá até 

o próximo dia 08, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Meio Ambiente e do Sindicato 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Sintraf) de Caculé.

O Garantia-Safra é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, financiada com recursos do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que tem por objetivo oferecer condições mínimas de sobrevivência aos 
agricultores familiares de municípios mais propensos a ter perda de safra por estiagem ou excesso de chuvas.

Quem tem direito ao Garantia Safra?
Podem receber o benefício, todos os agricultores familiares que possuem Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) Ativa e tenham renda familiar mensal de no máximo 1,5 
salário mínimo. 

Além disso, devem ter o plantio de 0,6 a 5,0 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca e perdas de 
produção em seus municípios igual ou superior a 50%.

Assim, os agricultores que residem em regiões como o Nordeste do Brasil e o Norte dos Estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo, conseguem ter uma segurança alimentar melhor. 
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