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Adriano Fialho Drummond (Caixa).
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Chapada Diamantina pelo olhar 
       de Euvaldo Pinho (2ª parte)

O JFH dá continuidade aos relatos e 
fotografias do servidor aposentado Euval-
do Pinho nas suas viagens pelo mundo. 
Hoje publicamos a segunda parte da sua 
viagem à Chamada Diamantina, cuja pri-
meira parte o JFH publicou na edição de 
27/2. Desfrute conosco.

“Mucugê está a quase 500 km de 
Salvador. Ao chegar a esta encantadora 
cidade é fácil confirmar a ligação histó-
rica do garimpo com os rios que cortam 
a geografia local. São muitas as bele-
zas naturais de Mucugê. Visitar caver-
nas, escalar os paredões e descer até os 
poços de água transparente. Tudo isso é 
uma experiência única, afinal é ali que 
o sol invade uma das frestas abertas 

pelo trabalho da natureza 
ao longo dos anos e cria, 
soberano, um efeito azul 
nas águas das cavernas.

Acordar cedo é im-
prescindível para fazer os 
passeios e fotografar as 
belezas naturais ilumina-
das nas primeiras horas 
da manhã ou no final da 
tarde. Os poços, vales e 
cachoeiras ficam relati-
vamente distantes uns 

dos outros. Só para ter uma idéia, o Vale 
do Paty fica a 45 km da cidade. A ca-
choeira do Buracão a 110km, a Vila de 
Igatu a 16km e o Poço Azul e o Poço En-
cantado a 40km. A presença de um guia 
para realizar os passeios é de extrema 
importância, pois os passeios têm hora 
ideal e número de pessoas também.

No Poço Encantado escalar as pare-
des da rocha e descer até o fundo para 
chegar ao início do movimento da água 
é um exercício e tanto. A gruta do Poço 
Encantado é tombada pelo Ibama e fica 
no município de Itaité. O acesso à gruta 
tem grau médio de dificuldade.

Quando chegamos lá, no poço, o que 
parecia assustador (refiro-me à descida) 
se torna mágico. São mais de 65m de 
profundidade preenchida por uma água 
tão cristalina, que troncos de árvores e 
pedras ficam à mostra sob o efeitode 
uma cor azulada. A magia do momento 
quem faz são os raios do sol, que entram 
no poço por meio de aberturas naturais 
e iluminam a pureza da água.

O Poço Azul não fica pra trás. Localiza-
do em um sitio em Nova Redenção, esta 
surpresa natural tem 80m de extensão e 
duas cavernas. Lá, a flutuação e os ba-
nhos são permitidos somente com o uso 
de coletes salva-vidas. A segurança tem 
uma explicação: é possível enxergar as for-
mações rochosas submersas com extrema 
nitidez e em profundidades que variam de 
3.5m a 16m, o que causa vertigem.

Visitamos também a Gruta Brejo-Ver-
ruga. Esta gruta foi escavada pelo ho-
mem e resulta de dois antigos garimpos 
que acabaram se encontrando durante 
as escavações. Contam que após muitas 
brigas o dono de um dos garimpos des-
viou um rio para o interior dele causando 
a morte de muitos trabalhadores.

Mas Mucugê também tem festa. E o 
São João de lá é riquíssimo em tradição. 
Nós nos sentimos personagens de uma 
história em que a imaginação nos leva 
para festa com bandeirinhas e forró para 
de repente, num salto, desbravarmos ca-
vernas e conhecer poços d’água mágicos. 

Conselheira parabeniza mulheres e lembra a 
atuação do CNJ contra a violência doméstica 

Ao se manifestar em plenário na ter-
ça-feira, 11/3, durante a 184ª Sessão do 
CNJ, a conselheira Ana Maria Amarante 
parabenizou as mulheres pelo seu dia fez 
um balanço da atuação do Conselho no 
combate à violência contra a mulher.

Coordenadora do Movimento Perma-
nente de Combate à Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher do CNJ, 
a conselheira lembrou que a data tem 
origem nas lutas das mulheres por me-
lhores condições de vida, de trabalho e 
pelo direito ao voto. 

“Apesar dos avanços, ainda busca-
mos vencer preconceitos e condições de 
igualdade em todas as áreas”, afirmou, 
destacando a existência de outras qua-
tro conselheiras no CNJ como prova dos 
avanços obtidos pelas mulheres, além 
da passagem da ex-ministra Ellen Gracie 
pela presidência do STF e do Conselho.

A magistrada lembrou que, desde 
2007, o CNJ vem realizando anualmente 
as Jornadas da Lei Maria da Penha, onde 

magistrados se reúnem para debater e 
formular propostas para enfrentamento à 
violência contra a mulher, principalmente 
no âmbito do Sistema de Justiça. 

“Foi em meio às discussões e deba-
tes de uma dessas Jornadas, especifi-
camente na terceira, que foi criado o 
Fórum Nacional de Juízes de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
que se reúne anualmente, inclusive com 
a participação de equipes técnicas e ou-
tros estudiosos da área”, disse.

Por iniciativa do CNJ, 87 juizados ou 
varas especializadas no combate à vio-
lência doméstica e familiar contra a mu-
lher foram criados após a edição da Re-
comendação no 9/2007. A estrutura, no 
entanto, ainda não é suficiente para aten-
der à demanda, segundo a magistrada. 

“Ainda há necessidade de criação de 
Juizados Especiais de Violência contra 
a Mulher em muitas comarcas do país”, 
disse. “Ademais, muitos juizados es-
tão abarrotados de serviço e precisam 

ser multiplicados”, complementou. Em 
2011, foi editada resolução para a cria-
ção de Coordenadorias da Mulher nos 
tribunais estaduais voltadas para a arti-
culação interna e externa do Poder Judi-
ciário no combate e prevenção à violên-
cia contra a mulher. 

 A criação do Botão do Pânico no Es-
pírito Santo, da tornozeleira eletrônica 
em Minas Gerais, e da Patrulha da Ma-
ria da Penha para acompanhamento de 
medidas protetivas de urgência, no Rio 
Grande do Sul, foram alguns dos meca-
nismos de proteção às mulheres criados 
a partir de parcerias entre essas coorde-
nadorias e outras entidades.

 A conselheira informou ao plenário 
que a Jornada da Lei Maria da Penha 
deste ano deve ocorrer em maio. Partici-
parão do evento as coordenadorias esta-
duais, juízes e juízas de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, além de 
entidades governamentais e não governa-
mentais.

Lavagem da fachada
O NUASG solicita aos servidores lota-

dos nas unidades localizadas no Prédio 
Anexo, que mantenham fechadas, até a 
próxima sexta-feira, as janelas da facha-
da posterior, tendo em vista a realização 
do serviço de lavagem das paredes exter-
nas daquele prédio. 

Sua
Saúde

Cuide da mononucleose, 
a doença do beijo

Febre, gânglios do pescoço e das 
axilas doloridos e inchados, compro-
metimento do fígado e do baço, dor no 
corpo e na garganta. Nem só de Lepo 
Lepo são feitas as doenças de Carna-
val. Com sintomas parecidos, a mono-
nucleose (doença do beijo),  também 
ataca nesta época e pode ficar incuba-
da até 45 dias no organismo para só 
depois revelar sinais de contaminação. 

De acordo com 
o médico Antônio 
Bandeira, diretor 
de Infectologia no 
Hospital Aliança, a 
mononucleose aco-
mete principalmen-
te adolescentes, 
quando despertam 
para a vida sexual. 
“O vírus responsá-
vel pela doença é 
transmitido pela saliva contaminada 
num contato íntimo entre as pessoas, 
daí o nome doença do beijo”, esclarece.

O médico também ressalta que 
o beijo, tão praticado no reinado de 
Momo, funciona como porta de entra-
da das viroses e outras doenças infec-
ciosas típicas dessa época, a exemplo 
da gripe, das gengivites e cárie, essas 
últimas causadas por bactérias. Os ví-
rus transmitidos nesse período do ano 
também causam desconfortos intesti-
nais, além de vômitos, dor de cabeça, 
náuseas e mal-estar generalizado. 

O professor e infectologista  Carlos 
Brites destaca que  a presença de es-
trangeiros, muitos  residentes em paí-
ses que atravessam o Inverno e o perí-
odo de viroses, faz com que variações 
do Influenza, responsável pelas gripes, 
contaminem a população. “Pelo fato de 
reunir muita gente num mesmo espa-
ço, do período facilitar muito contato 
físico e os desgastes típicos da má 
alimentação e falta de sono, além dos 
abusos de álcool, esse período é ideal 
para a proliferação desses agentes in-
fecciosos”, lembra o médico.

Leia na edição de amanhã os prin-
cipais cuidados com a mononucleose.

Fonte: Correio da Bahia


