
Brumado, de 14 a 30 de setembro de 2021   Edição 695   Ano XXIII - 32 Páginas - R$ 2,50

Governo do Estado vai 
investir mais de R$ 2,5 
milhões no município

PÁG. 13

Contas do Consórcio 
Intermunicipal do Sudoeste 
da Bahia (Cisudoeste) são 
rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios

Vereador oposicionista 
denuncia fechamento da 

Prefeitura e precarização dos 
serviços prestados à população

PÁG. 03
PÁG. 10

PÁGS. 04 e 05

EX-PREFEITO DE BARRA DO CHOÇA É 
DENUNCIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS

Poções Caraíbas
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Da tragédia, nos livramos

editor@jornaldosudoeste.com
POR: ANTÔNIO LUIZ

O 7 de setembro de 2021, não vai passar para a história simplesmente como uma tentativa de legitimar um golpe de 
Estado, que acabou frustrado não apenas pela resposta da sociedade, que embora tenha comparecido em núme-

ros expressivos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo, não foi o suficiente 
para validar os devaneios totalitários que acompanham o presidente e pelo menos um de seus homens de confiança 
desde o longínquo outubro de 1977.
O presidente à época era o General Ernesto Geisel, que fiel ao compromisso assumido, promovia a “distensão lenta, 
gradual e segura”, enfrentando corajosamente as manifestações de desrespeito às suas ordens, afastando os que 
teimavam em manter e até mesmo endurecer ainda mais o regime, banindo seus partidários dos postos-chaves de 
comando.
O golpe dentro do golpe, abortado pelo presidente Ernesto Geisel em 12 de outubro de 1977, culminou com a demis-
são do então ministro do Exército, General Sylvio Frota, que, coincidentemente, tinha entre seus ajudantes de ordens o 
hoje General da Reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira, expoente do grupo de “aloprados” que cercam o presidente 
da República, Jair Messias Bolsonaro. O “eminencia parda” do atual Governo foi instrutor do presidente nas Acade-
mias do Exército, o que lhe garante, ainda hoje, uma certa ascendência sobre Bolsonaro. Sylvio Frota, assim como 
seu ajudante de ordens, fazia parte da ala militar mais radical, que se insurgia contra o processo de abertura política. 
Cioso da disciplina militar e da hierarquia de comando, o General Ernesto Geisel, teve a sensibilidade de demitir o mi-
nistro Sylvio Frota – uma decisão inédita desde que os militares tomaram o poder, apoiados por importantes lideranças 
políticas e pela expressiva maioria da população que tomou as ruas das principais cidades do país para demonstrar 
sua insatisfação com o Governo João Goulart, no feriado do dia 12 de outubro. E principalmente, para montar, com 
seu ministro Chefe da Casa Civil, o estrategista General Golbery do Couto e Silva, uma verdadeira operação de guerra 
para neutralizar qualquer possível iniciativa do General Sylvio Frota. Primeiro, habilmente, determinou que o Diário 
Oficial da União funcionasse durante o feriado. Na véspera, 11 de outubro, o presidente Ernesto Geisel informou sua 
decisão aos comandantes das quatro Regiões Militares e os convocou para uma reunião em Brasília. No dia seguinte, 
escalando oficiais graduados para recepcionar no Aeroporto os Generais Comandantes que foram a Brasília para a 
reunião com o presidente, sinalizando para os Comandantes Militares, também recebidos por emissários do ministro, 
que pressentia que seria demitido e pretendia promover uma reunião no Alto Comando do Exército, onde seguramente 
seria gestado um golpe dentro do golpe, entendessem que aceitar o convite do então ministro teria consequências. Em 
se tratando de Ernesto Geisel, significava que seriam sumariamente demitidos.
Registros da época mostram que, após a reunião com os Chefes Militares, o presidente Ernesto Geisel convocou o 
até então ministro do Exército e, segundo relatos não desmentidos, teria sido “curto e direto” ao deixar claro que Frota 
deveria pedir demissão. Como ele resistiu, o presidente anunciou sua exoneração. O encontro durou menos de cinco 
minutos, tempo suficiente para Geisel abortar, definitivamente, qualquer possibilidade de insurreição.
Pouco menos de 44 anos depois do episódio protagonizado pelo presidente Ernesto Geisel para abortar o golpe imagi-
nado para endurecer o regime, instigado pelo seu ‘homem de confiança’ – o mesmo Augusto Heleno que transitou nos 
bastidores do imaginado golpe de Sylvio Frota – o presidente Jair Messias Bolsonaro viu uma parcela de tresloucados 
seguidores, por ele incitados, muitos dos quais políticos mal intencionados, incentivarem caminhoneiros, que atende-
ram à convocação presidencial, a invadir, com a omissão e o consentimento da tropa da Polícia Militar escalada para 
isolar a área, a  Praça dos Três Poderes e avançar em direção, ameaçando, os prédios do Congresso Nacional e do 
Supremo Tribunal Federal. As cenas de histeria coletiva divulgadas em tempo real pelas redes sociais bolsonaristas, 
certamente contagiaram o presidente e seu entorno, principalmente os “aloprados” com quem divide seus devaneios, 
fazendo com que, na expectativa de ser respaldado pelas quinhentas mil pessoas que esperava ver na Esplanada, 
fosse investido da autoridade para consumar o “golpe militar” que vinha formatando há pelo menos dois meses. A pre-
sença na Esplanada dos Ministérios de cerca de cem mil pessoas – um número expressivo, ressalte-se – frustrou os 
planos golpistas do presidente, embora não tenha lhe devolvido o juízo, permitindo que, para uma plateia pelo menos 
quatro vezes maior – ainda assim muito menos de que os dois milhões esperados – na Avenida Paulista, vociferasse, 
cercado por canalhas de todas as estirpes e segmentos da sociedade,  a ponto de confundir um ministro do Supremo 
Tribunal Federal, com a súcia que o acompanhava no palanque armado em cima de um trio elétrico.
Mas um fato, que passou despercebido e não ganhou as manchetes da imprensa, assim como o protagonizado em 
outro de 1977 pelo ex-presidente Ernesto Geisel, foi decisivo para abortar qualquer possibilidade do presidente Jair 
Bolsonaro, instigado pelo General Augusto Heleno, ter levado adiante o delírio totalitário.
Dessa vez, quem agiu para colocar “ordem na casa” foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, 
que atuou para esvaziar, principalmente, as condições militares para que Jair Bolsonaro pudesse, como ameaçou nas 
redes sociais “promulgar a Independência do Brasil”, nomenclatura que foi escolhida à dedo para justificar uma ruptura 
das instituições. 
Como o governador do Distrito Federal, Ilbaneis Rocha (MDB), aliado do presidente da República, irresponsavelmente 
se ausentou de Brasília, não havendo, portanto, em tese, autoridade que pudesse intervir e cobrar da Polícia Militar 
que agisse, caso a situação fugisse do controle e os “patriotas” decidissem vandalizar as sedes das instituições, coube 
ao presidente do Supremo Tribunal Federal operar para frustrar qualquer possibilidade, mínima que fosse, de insubor-
dinação nos Quarteis. E como um bom estrategista, seguindo um ensinamento do guerreiro-filósofo chinês Sun Tzu II, 
autor do imperdível ‘A Arte da Guerra’ – “Seja extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro” 
– ao telefonar para o Comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para narrar a situação e 
alertar que se a sede do Tribunal fosse alvo de vândalos, não hesitaria em pedir oficialmente ao presidente da Repú-
blica, conforme preveem os diplomas legais vigentes, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, com emprego 
das Forças Armadas, o presidente do Supremo Tribunal Federal instou o Exército a não se omitir. A partir de então, 
uma sucessão de telefonemas foram disparados pelo Comandante do Exército e por outros ministros do Supremo 
Tribunal Federal [Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes] para o Comandante do Comando Militar do Planalto e para o 
secretário da Casa Civil do Distrito Federal, que se colocaram de prontidão e adotaram medidas efetivas para reforçar 
a segurança, principalmente do prédio da Suprema Corte.
A postura do ministro do Exército que, assim como o General Ernesto Geisel em 1977, agiu com a responsabilidade, 
celeridade e energia que se exige de um comandante, deixando claro que as Forças Armadas não se afastariam de 
suas atribuições constitucionais, honrando a farda do Duque de Caxias, foi determinante para que o Jair Bolsonaro que 
dormiu sonhando com o golpe, amanhecesse, ainda que destemperado, consciente que havia perdido.
Tivesse o mentor do presidente Jair Messias Bolsonaro, General Augusto Heleno, que embora seja um erudito, lido 
e, se leu, assimilado o ensinamento de Karl Marx, mesmo sendo um intransigente anticomunista, que ao analisar um 
estudo do filósofo Frederick Engels, de 1852, descrevendo o golpe de Estado recém-ocorrido na França, certamente 
não teria incentivado a aventura golpista e evitado mais uma mácula em seu currículo. No estudo, o filósofo Engels 
destacou Carlos Luís Napoleão Bonaparte, eleito presidente da França em 1848, que três anos depois resolveu impor 
uma ditadura no país, escolhendo para o golpe a data do aniversário de 47 anos da coroação do tio (2 de dezembro de 
1851), o general e estadista Napoleão Bonaparte, como imperador da França. Essa repetição de Napoleões no poder 
inspirou Marx a formular a célebre frase com que abre o texto: “Engels observa em uma de suas obras que todos os 
fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-
-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”.
Augusto Heleno perdeu uma oportunidade de evitar, pela segunda vez, que seu superior fosse submetido a uma situa-
ção constrangedora. E, desta vez, contribuiu para aprofundar a fossa que separa Jair Messias Bolsonaro, da sensatez.
A história há de registrar que, assim como no 12 de outubro de 1977, no 7 de setembro de 2021, da tragédia, o Brasil 
se livrou.
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POÇÕES

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Contas do Consórcio Intermunicipal do 
Sudoeste da Bahia (Cisudoeste) são rejeitadas 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, na sessão ordinária virtual do último dia 8, rejeitou por unanimidade as contas do Consórcio 
Intermunicipal do Sudoeste (Cisudoeste), referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do então presidente, ex-prefeito de Poções, 
Leandro – Léo – Araújo Mascarenhas (PTB). Em seu parecer, o relator do processo no Colegiado, conselheiro Raimundo Moreira, considerando as 

irregularidades apontadas na análise das contas, determinou a aplicação de multa ao ex-gestor no valor de R$ 5 mil.
Entre as irregularidades apontadas nas contas do Consórcio Intermunicipal do Sudoeste (Cisudoeste), no exercício de 2020, a elaboração da previsão orçamen-

tária sem o devido planejamento, autorização para abertura de créditos adicionais em limites desarrazoados (100%); e a ausência de envio da comprovação da 
publicação de todos os demonstrativos contábeis da transparência pública, em descumprimento às normas vigentes.

► O ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do 
Sudoeste da Bahia – Cisudoeste – e ex-prefeito de 

Poções, Leandro – Léo – Araújo Mascarenhas (PTB). 

(FOTO: BLOG DO ANDERSON). O relator apontou ainda a ocorrência de um acréscimo de apro-
ximadamente 80% das despesas realizadas no exercício de 2020 
em relação ao exercício anterior, além de indícios de ausência de 
conexão dos objetos de despesa executados com a finalidade do 
respectivo Consórcio.

Em sua manifestação, o Procurador Titular da 2ª Procuradoria 
de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Danilo 
Diamantino Gomes da Silva, divergiu do voto do relator, sugerin-
do que as contas fossem aprovadas com ressalvas e imputação de 
multa.

O Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia – Cisudoeste 
- é integrado pelas Prefeituras dos Municípios de Barra do Choça, 
Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino, Miran-
te, Nova Canaã, Planalto e Poções. E, tem por finalidade o plane-
jamento e execução de programas e medidas destinadas à promo-
ção do desenvolvimento regional nas áreas de Saúde, Educação, 
Desenvolvimento Social, Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Saneamento Básico ou quaisquer outras de interesse co-
mum dos municípios consorciados, além de representação perante 
outras esferas de Governo e nos assuntos de interesses comum.

Cabe recurso da decisão.

OUTRO LADO
O ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia – Cisudoeste – e ex-prefeito de Poções, Leandro – Léo – Araújo Mascarenhas 

(PTB), não foi localizado pela reportagem do JS para ter a oportunidade de contraditar as alegações do Tribunal de Contas dos Municípios que justifi-
caram a rejeição das contas da Entidade e apontar as medidas que já teria ou pretende adotar para reverter a sentença.
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CARAÍBAS

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Vereador oposicionista denuncia 
fechamento da Prefeitura e precarização 

dos serviços prestados à população

Em sua intervenção, na tribuna da Câmara Municipal de Caraíbas, na sessão ordinária do último dia 23, o vereador oposicionista Flávio Santos Meira (PT), 
teceu duras críticas ao prefeito Jones Dias Coelho (PSD) e denunciou a precarização dos serviços públicos disponibilizados à população. Segundo o ve-
reador petista, há hoje, em Caraíbas, um sentimento de abandono, frustração e desespero, pois a parcela da população que depende dos serviços públicos, 

do atendimento da Administração Municipal, quando não é desacolhida pela gestão, é tratada como se estivesse incomodando e pedindo favor.
Segundo o vereador petista, na prestação de contas do último mês de abril, o prefeito Jones Dias Coelho, declarou ao Tribunal de Contas dos Municípios da 

Bahia, que havia um saldo em caixa de mais de R$ 8 milhões, quase R$ 9 milhões. Esse montante de recursos, ponderou o vereador, considerando não ter havido 
investimentos com recursos próprios no município, devem estar hoje, quase cinco meses depois, em torno de R$ 15 milhões. Considerando o saldo de caixa e  o 
fato de estarmos há um ano e oito meses enfrentando uma Pandemia e em meio a um período de seca que tem comprometido as atividades do campo e o abasteci-
mento de água em diversas regiões do Município, naturalmente deveriam estar sendo direcionados para atender às necessidades mais urgentes da população, mas 
não é o que acontece. Para surpresa e indignação da população, o gestor decidiu fechar a Prefeitura e anunciar que estão suspensos o atendimento no Gabinete do 
Prefeito por tempo indeterminado. E a razão, apontou sem esconder sua indignação vereador, “É para realizar a reforma do prédio da Prefeitura”. “Não sou contra 
a reforma do prédio da Prefeitura, mas nesse momento, quando a população mais precisa de atendimento do poder público, é inadmissível”, pontuou o petista.

►Vereador Flávio Santos (PT) Meira. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

O vereador Flávio Meira prosseguiu denunciando a precarização dos serviços presta-
dos à população, não por falta de recursos, mas pela inabilidade e arrogância da equipe de 
Governo, onde alguns, os que ocupam cargos estratégicos, agem como se fossem “donos 
do município” e como se estivessem fazendo favor à sociedade que paga seus salários. Ci-
tou, nominalmente, os secretários municipais de Transportes e da Saúde, respectivamente 
Paulo César Coelho da Silva e  Joel Lima Meira, que estariam tratando mal as pessoas que 
procuram as Secretarias para atendimento, seja “um gole d’água” ou “um exame de labo-
ratório, aqueles mais baratinhos, mais de um ano e não consegue marcar”, ou um “carro 
para transporte de paciente para Vitória da Conquista”, e não conseguem. No caso dos car-
ros para transporte de pacientes, segundo o petista, o secretário municipal de Transportes, 
Paulo César Coelho da Silva, escolhe à dedo quem pode ser beneficiado, discriminando 
os cidadãos que sejam identificados como eleitores de opositores do prefeito. Segundo o 
petista, sem apoio do poder público municipal, esses cidadãos, que não são atendidos nas 
Secretarias, tem sido socorridos, dentro das possibilidades, por vereadores [foram citados 
Flávio Santos Meira (PT), Ivanildo Santos Dias (PSD), Gilberto – de João D’Angelo – 
Dias (PT) e Silvana – de Doura -  Silveira Souza (PSD)].

Flávio Meira prosseguiu afirmando aos cidadãos caraibenses, depois de buscarem aten-
dimento, medicamentos na Farmácia Básica, onde falta o básico, de tentar, sem sucesso, 
autorização para um simples exame laboratorial, de solicitar um veículo para transporte 
de paciente para Vitória da Conquista, sendo tratado “aos empurrões” e com palavras 
ofensivas, imagina quem poderá recorrer ao prefeito. “Ele (cidadão) diz, já procurei os 
vereadores, já procurei os secretários municipais, agora vou procurar o prefeito. E, para 
encontrar o prefeito agora, será necessário ir onde? Na Espanha ou em Salvador, em Vitó-
ria da Conquista? Se alguém souber o endereço, por favor, informe”, indignou-se o petista, 
acrescentando que o prefeito Jones Coelho Dias (PSD) não tem endereço na cidade. 

Incisivo, o vereador petista prosseguiu afirmando: “Senhor prefeito, o senhor pode até 
fechar o Gabinete e suspender o atendimento público para fugir do povo, para não dar (sic) 
o caminhão de água, mas lembre-se que na campanha vossa excelência prometeu a lua, as 
estrelas, a alma, então, não deixe para reabrir a Prefeitura, a (sua) casa, faltando meses para 
as eleições. O povo de Caraíbas não merece isso. Não venha com pirão, com feijoada, com 
churrasco na (Fazenda) Coruja faltando seis meses para as eleições... Tenho certeza que os 
caraibenses são inteligentes e jamais vão esquecer (fechamento da Prefeitura e suspensão 
do atendimento público), assim como tenho certeza que (faltando) meses para a eleição, o 
prefeito certamente irá (re) abrir as casas na Praça, então, é preciso deixar isso registrado e dizer ao povo para não esquecer”, pontuou.

O petista Flávio Meira disse ainda que, assim como (presidente Jair Messias) Bolsonaro, venceu as eleições com “as fake news da vida, com as redes sociais, 
com palavras bonitas, blá blá blá, em Caraíbas não foi e não está sendo diferente. O petista disse ser necessário lembrar à população que a Assessora de Comu-
nicação do prefeito de Caraíbas é sua esposa (Michelle Lima Damasceno), que vem fazendo “postagens (nas redes sociais) bonitas, mostrando os salários sendo 
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pagos, entre outras coisas. E denunciou, afirmando ter sido uma “ousadia”, a postagem feita pela primeira-dama e Assessora de Comunicação da Administração 
Municipal, na página oficial da Prefeitura de Caraíbas, “com uma criança, como mendigo, agradecendo (ao prefeito) ter pago o adiantamento dos salários dos 
servidores municipais, o que é mais que obrigação do gestor”. Segundo Flávio Meira, essa medida (pagamento de adiantamento salarial de servidores) está sendo 
copiada da Administração Municipal de Anagé. E destacou que, se fosse o gestor ou o secretário municipal de Administração, teria vergonha de pagar meio salário 
e usar as redes sociais para dizer que “é o melhor prefeito e que está pagando adiantamento de salário. Pelo amor de Deus, prefeito, até quando, com muito dinheiro 
em caixa, pagar em dia é a obrigação!”.

Para o petista, a reforma da Prefeitura Municipal anunciada pelo prefeito Jones Coelho Dias é uma farsa, (serve apenas) para esconder (o prefeito) do povo. 
E indagou:” como é que a população vai fazer para falar com o prefeito que está morrendo de sede, para solicitar a ambulância, para reclamar da “bagunça” que 
está a aplicação da vacina – não há senhas suficientes. O povo vai reclamar para quem, onde?”, questionou Flávio Meira, lembrando que essa é uma atribuição do 
prefeito, que a Câmara Municipal, os vereadores, não podem interferir, mas como o prefeito não é encontrado, a população vai continuar desassistida, “chegando 
as duas horas da madrugada para pegar senha e, quando é atendida, às 9h, não tem mais senha”. 

O petista concluiu denunciando que obras no município, citou a Orla da Barragem, que nunca terminam, estariam sendo feitas para “lavar dinheiro”, e pediu 
aos vereadores (da base governista) para ajudar o prefeito a governar, apontando os equívocos que estão sendo cometidos, para mostrar à irmã do prefeito (Da-
niela Coelho Dias), secretária municipal de Assistência Social, que o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), “está uma bagunça”, com o abandono da 
Terceira Idade, que por falta de copo descartável, estão bebendo água no mesmo copo” – “com oito milhões de reais em caixa, onde estão os copos descartáveis?” 
- cobrando a reforma da Secretaria Municipal de Saúde, que vai acabar se transformando em “um lixo na Praça”. 

OUTRO LADO

A reportagem do JS não conseguiu contrato com o prefeito Jones Coelho Dias, com a primeira-dama e Assessora de Comunicação Social da Pre-
feitura Municipal, Michelle Lima Damasceno; com os secretários municipais da Saúde, de Transportes e de Assistência Social, respectivamente Joel 
Lima Meira, Paulo César Coelho da Silva e Daniela Coelho Dias, citados nominalmente pelo vereador Flávio Santos Meira (PT), para que pudessem 
comentar e contraditar as denúncias.
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Aucib denuncia vereador democrata 
no MP por suposto uso de carro 

oficial para fins particulares

Conforme o JS já havia antecipado, o novo presidente da Auditoria Publica Cidadã Baiana (Aucib), servidor público Osmar Botelho Caval-
cante Neto, protocolou na Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Brumado, denúncia contra o vereador Wanderley – Nem – Amo-
rim da Silva (DEM), solicitando a abertura de Inquérito Civil Público para apurar suposto uso de veículo da frota oficial do Legislativo 

Municipal de Brumado para fins particulares. 

A decisão de provocar O Ministério Público foi ado-
tada pela Auditoria Pública Cidadã Brumadense (Au-
cib), considerando que a denúncia de uso indevido do 
veículo da frota da Casa Legislativa “não avança e há a 
suspeita de que o corporativismo vá falar mais alto e a 
impunidade prevalecerá”, destaca o presidente da Enti-
dade, que aponta haver fortes indícios do cometimento 
do crime de improbidade administrativa, bem como do 
vereador democrata ser sócio oculto de uma empresa 
que teria sido beneficiada pela suposta ação ilícita do 
vereador democrata.

A denúncia está fundamentada em fotos e vídeos 
que foram postados nas redes sociais que mostram o 
vereador Wanderley – Nem – Amorim da Silva (DEM), 
utilizando veículo da frota oficial do Legislativo bru-
madense em duas oportunidades, acompanhado de 
representantes de uma empresa privada, da qual sus-
peita-se, que ele seja sócio oculto, em Dom Basílio e 
Caetité. Nas duas oportunidades, a empresa participou 
de certames licitatórios.

Como mostram as fotos e vídeos, o vereador demo-
crata e representantes da empresa, estavam nos esta-
cionamentos das Prefeituras Municipais (Dom Basílio 
e Caetité), com o veículo oficial da Casa Legislativa. 
Não há, nos registros das duas Administrações Municipais, nenhum registro de participação do vereador na agenda oficial dos prefeitos ou se-
cretários municipais.

O vereador Wanderley – Nem – Amorim da Silva ainda terá de explicar a versão de que, em Caetité, teria participado na Prefeitura Munici-
pal de um encontro com um suposto pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado no pleito previsto para o próximo ano, quando tratou de 
questões relacionadas ao abastecimento de água de comunidades rurais de Brumado. 

Ao JS, a Prefeitura Municipal de Caetité, por meio do secretário municipal de Relações Institucionais, Leonardo Américo Silveira de Oli-
veira, reagiu à essa versão informando que não é do conhecimento da Administração Municipal que a sede do Paço Municipal esteja sendo 
utilizada como “Escritório Eleitoral”. O secretário reforçou que o Governo Municipal estaria acompanhando os desdobramentos do caso para 
eventualmente adotar medidas judiciais cabíveis.

O presidente da Aucib, Osmar Botelho Cavalcante Neto, pontuou, em contato telefônico com o JS, que há indícios suficientes do uso pelo 
vereador Wanderley – Nem – Amorim da Silva, do patrimônio público para fins pessoais, o que constitui, além de falta funcional, uma vez que 
qualquer bem ou serviço da Administração Pública só deve ser utilizado para atender aos interesses da coletividade, não havendo, como mos-
tram as provas que foram juntadas à denúncia protocolada no Ministério Público Estadual, qualquer interesse público nos fatos narrados. “Por 
tudo isso, nossa expectativa é de que seja aberto o Inquérito Civil Público para apuração do fato noticiado, respeitado o amplo direito aso con-
traditório, e constatadas as ilicitudes, que o vereador seja alvo de uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa e tenha seu mandato 
cassado e direitos políticos suspensos”, sublinhou o presidente da Aucib. 

► O vereador Wanderley – Nem – Amorim da Silva (DEM) foi denunciado ao Ministério 
Público Estadual por ter, em tese, utilizado veículo oficial para fins pessoais. 
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OUTRO LADO
A reportagem do JS tentou, sem sucesso, ouvir o vereador Wanderley – Nem – Amorim da Silva (DEM), para oportunizar que ele pudesse comen-

tar e contraditar as alegações da Auditoria Publica Cidadã Baiana (Aucib), na denúncia protocolada na Primeira Promotoria de Justiça de Brumado 
e, destacar as medidas que estaria ou pretende adotar para sua defesa. Os contatos foram feitos através do telefone (77) 3453-8600, tendo o Assessor 
Parlamentar do vereador, Arlen Andrade, que ficou de conversar com o parlamentar e retornar, o que não aconteceu até o fechamento desta edição.
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Justiça julga improcedente Ação 
contra Avante por supostas 

candidaturas femininas “laranjas”

O juiz titular da 125ª Zona Eleitoral, Bruno Barros dos Santos, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Elei-
toral (Aije) contra o Avante, promovida pelos candidatos a vereador Mateus Rocha dos Santos (PL) e Afonso Guedes dos 
Santos (MDB), por supostamente fraudarem as eleições de 2020 ao apresentarem candidaturas femininas “laranjas” para 

cumprir a determinação legal prevista no § 3º do Artigo 10º da Lei Federal 9.504/97 (Lei das Eleições).
Os dois candidatos derrotados na pretensão de conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de Malhada, no pleito do ano pas-

sado, apontaram na Ação proposta à Justiça Eleitoral, alegaram que a legenda (Avante) inscreveram candidatadas, citaram nomi-
nalmente três, Jaqueline Magalhães Lima,  Iara – do Mocambo - Farias da Silva Lima Roriz e Jocelice – Licinha do PSF Julião 
- Guedes dos Santos, com o único objetivo de preencher o percentual mínimo de 30% de candidatos do sexo feminino, exigidos 
pela Justiça Eleitoral como condição “sine qua non” para deferimento das candidaturas de partidos ou coligações. Para reforçar a 
argumentação, os autores da denúncia, sublinharam não haver registros de prestação de contas e/ou movimentação financeira das 
três candidatas durante a campanha. Também juntaram um áudio, que teria sido produzido pela então candidata Iara – do Mocam-
bo -  Farias da Silva Lima Roriz, na campanha eleitoral de 2020, em que teriam identificado que em tom de deboche, ela expõe a 
condição de “laranja”, enquanto candidata a uma cadeira no Legislativo Municipal.

Em sua defesa, o Avante reiterou o pedido para que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral não fosse acolhida, reforçando não 
haver elementos probatórios suficientes para indicar ter havido a fraude sugerida pelos denunciantes.

O Avante ponderou que o áudio anexado à denúncia, onde supostamente a candidata Iara – do Mocambo – Farias da Silva Lima 
Roriz assumiria a condição de “laranja”, além de “superficial”, teria sido editado e estaria fora de contexto. A legenda ressaltou que 
a votação zerada da candidata foi justificada por motivo de força maior, uma vez que Iara – do Mocambo – Farias da Silva Lima 
Roriz, por problemas de saúde foi obrigada a desistir da disputa, embora tenha formalizado a decisão. Apresentou, ainda, documen-
tação que comprovava ter havido divulgação das campanhas, através de redes sociais, das três candidatas citadas pela denúncia.

Em sua decisão, o juiz titular da 125ª Zona Eleitoral, Bruno Barros dos Santos, sublinhou não ter sido comprovada a alegada 
fraude, ao contrário, a defesa teria comprovado a legitimidade das candidaturas. Segundo o magistrado, provas juntadas de que as 
três candidatas denunciadas participaram efetivamente da campanha, divulgando a pretensão de conquistar uma cadeira no Legis-
lativo Municipal, participando de passeatas, distribuição de material de propaganda e outros atos, desmontam a tese de que seriam 
“candidatas laranjas”.

Ao julgar a improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o magistrado determinou a extinção do processo base no 
Inciso I, do Artigo 487 do Código de Processo Civil, determinando que fosse dado ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Os autores da denúncia não foram localizados para comentar a decisão e noticiar se pretendem recorrer.
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Anselmo Boa Sorte já pavimenta 
candidatura à sucessão municipal e 
recebe apoio de dissidentes do MDB
Acusado de abandonar o grupo nas eleições de 2020, 
ex-prefeito Valdemar Lacerda – Dezin – Silva Filho 

(MDB) se isola e perde aliados

O processo de ‘fritura’ do ex-
-prefeito e uma das mais 
respeitadas lideranças po-

líticas de Malhada e do MDB regio-
nal, Valdemar Lacerda – Dezin – Silva 
Filho,  aumenta a cada dia e já com-
promete o possível projeto de tentar, 
em 2024, credenciar-se para disputa e 
conquistar mais um mandato à frente 
da Prefeitura Municipal de Malhada.

Acusado de tentar, nos bastidores, 
inviabilizar a candidatura do seu vi-
ce-prefeito, Anselmo Alves Boa Sorte 
(PL), para poder disputar a reeleição, 
e não tendo sucesso na empreitada, 
ter abandonado não só o liberal, mas 
todo o seu grupo político e, por con-
sequência, ter pavimentado a eleição 
do petista Gimmy Everton Mouraria 

e a derrota de importantes aliados que 
disputaram uma cadeira no Legislati-
vo Municipal, o emedebista Valdemar 
Lacerda – Dezin – Silva Filho vai sen-
do abandonado por seus até então li-
derados e tem seu projeto pessoal que 
disputar com chances de vitória a su-
cessão municipal de 2024 ameaçado.

Derrotado nas urnas de 2020, An-
selmo Alves Boa Sorte (PL) tem ex-
teriorizado seu ressentimento com o 
ex-prefeito Valdemar Lacerda – De-
zin – Silva Filho (MDB). Recente-
mente, em entrevista a uma emissora 
de rádio regional, o liberal acusou o 
ex-prefeito de descumprir o que foi 
acordado em 2016, quando aceitou 
compor a chapa do emedebista como 
candidato a vice-prefeito com o com-
promisso de ser o cabeça da chapa em 
2020. “Fui traído por Dezin [Valde-
mar Lacerda Silva Filho] que tentou 
de todas as formas inviabilizar minha 

candidatura para disputar a reelei-
ção”, apontou Anselmo Boa Sorte. O 
liberal disse ainda que o ex-prefeito 
não se empenhou na campanha, pelo 
contrário, teria, nos bastidores, apoia-
do o candidato adversário [prefeito 
eleito petista Gimmy Everton Moura-
ria Ramos (PT)], contribuindo para a 
derrota do grupo.

Sem esconder seu ressentimen-
to do ex-aliado, Anselmo Alves Boa 
Sorte, não só tem “juntado os cacos” 
da derrota nas urnas, mas articulado 
um novo grupo político, que reúne as 
lideranças que sempre o acompanha-
ram e dissidentes do grupo liderado 
pelo emedebista Valdemar Lacerda – 
Dezin – Silva Filho, que insatisfeitos 
com o posicionamento que ele adotou 
nas eleições do ano passado, estão se 
bandeando de “mala, cuia e votos” 
para as hostes do liberal.

Já articulando apoios e votos para 

a disputa da sucessão municipal de 
2024, Anselmo Alves Boa Sorte cre-
dencia-se como o principal líder da 
oposição malhadense e tem promo-
vido encontros com a população na 
sede e zona rural, para debater o que 
chama de “Novo Projeto”. A propos-
ta, como aponta Anselmo Alves Boa 
Sorte, é debater os problemas e buscar 
viabilizar o atendimento a demandas 
de cada comunidade, através de apoio 
de deputados estaduais e federais e, 
tendo ao lado ex-expoentes do grupo 
liderado por Dezin (ex-prefeito Val-
demar Lacerda Silva Filho) que não 
escondem o descontentamento com a 
forma com que o ex-prefeito se com-
portou na campanha, mostrar à popu-
lação malhadense não apenas que está 
construindo um projeto participativo 
para confrontar com o do atual e do 
ex-prefeito, que será oportunamente 
apresentado na campanha de 2024.

No último dia 11, ao lado de lideranças que foram formadas sob 
a influência do ex-prefeito Valdemar Lacerda – Dezin – Silva Filho, 
a exemplo dos principais assessores do ex-gestor, o ex-titular da Se-
cretaria Municipal de Finanças e Planejamento, Gilmar Gomes Silva, 
e do ex-vereador, por seis mandatos, Mário Zan Fernandes Ribeiro 
(DEM), o liberal Anselmo Alves Boa Sorte esteve, a convite dos mo-
radores, reunido na Comunidade de Pau D’Arco, debatendo e ano-
tando as reivindicações e propostas da população para melhoria das 
condições e qualidade de vida na localidade.

Ao avaliar o encontro, Anselmo Alves Boa Sorte aproveitou para 
renovar os compromissos assumidos na última campanha eleitoral e 
apontar a disposição de continuar trabalhando, mesmo sem mandato, 
para o encaminhamento e atendimento das demandas dos malhaden-
ses, além de mostrar que seu engajamento na luta pela melhoria da 
qualidade de vida da população não se resume aos períodos pré-elei-
torais.

OUTRO LADO

► O ex-prefeito Anselmo Alves Boia Sorte esteve reunido, 
no último dia 11, na Comunidade de Pau D’Arco, debatendo e 

anotando reivindicações e propostas da população.

(FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS).

O ex-prefeito Valdemar Lacerda – Dezin – Silva Filho (MDB), não foi localizado pela reportagem do JS para comentar e contraditar as declarações 
do ex aliado e a possível debandada de lideranças que o acompanhavam para o projeto político do empresário, ex-prefeito e ex-vice-prefeito Anselmo 
Alves Boa Sorte (PL).
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EX-PREFEITO É DENUNCIADO AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Atual gestão municipal aponta indicios de desvios 
de recursos públicos na não realização de obras de 

infraestrutura urbana na sede e no Distrito de Barra Nova

Uma auditoria realizada pela atual Administração Municipal apontou a suspeita de desvios de recursos públicos pelo ex-prefeito Adiodato José de 
Araújo (PSD) na execução de obras de recapeamento em vias públicas da sede e do Distrito de Barra Nova. As obras deveriam ter sido executadas 
nos quatro últimos meses de 2020, conforme Processos de Pagamento informados no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Con-

tas dos Municípios da Bahia (Siga/TCM). As obras, orçadas em mais de um milhão de reais, financiadas com recursos de transferência direta da União, foram 
licitadas, as Ordens de Serviço assinadas e iniciadas com previsão para conclusão até 31 de dezembro de 2020.  

A auditoria realizada pela atual gestão, que embasou as denúncias protocolizadas no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia, constatou que apesar de terem sido feitos os pagamentos totalizando R$ 1.197.107,30, previstos no contrato com a empreiteira vencedora do certame 
licitatório, das dezessete vias públicas que deveriam ter sido recapeadas, na sede e no Distrito de Barra Nova, apenas onze foram efetivamente beneficiadas. Foi 
comprovado que as Ruas Israel Tavares e Ceará no Bairro Ouro Verde; Avenida Vitória da Conquista,  no Centro, e Passeio I no Conjunto Urbis, e na Rua João 
Batista e Travessa Castro Alves, no Distrito de Barra Nova, não receberam as intervenções.

► O ex-prefeito de Barra do Choça, Adiodato José de 
Araújo (PSD), foi denunciado ao Ministério Público Fede-

ral e ao Tribunal de Contas dos Municípios por indícios 
de desvios de recursos públicos que deveriam ter sido 

utilizados em obras de infraestrutura urbana na sede e no 
Distrito de Barra Nova. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

De acordo com os auditores, os serviços não executa-
dos representam R$ 522.831,48, ou 44,52% dos serviços 
que deveriam e não foram prestados, embora conste te-
rem sido pagos.

O ex-prefeito Adiodato José de Araújo (PSD) con-
firmada a denúncia, teria causado prejuízos ao erário e 
poderá responder por improbidade administrativa, ou po-
derá justificar sua condenação perda da função pública 
que eventualmente esteja ocupando, perda dos direitos 
políticos, indisponibilidade de bens para ressarcimento 
do erário, além de responder na esfera Cível e Criminal, 
como prevê o Decreto Lei 201/67 (crime de Responsabi-
lidade).

OUTRO LADO
A reportagem do JS tentou, sem sucesso, ouvir o ex-prefeito Adiodato José de Araújo (PSD), para que ele pudesse comentar e contraditar as de-

núncias feitas pela atual gestão municipal de Barra do Choça, além de apontar as medidas que estaria ou pretende adotar para sua defesa.
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OS VERDADEIROS TERRAPLANISTAS

A linha de frente do atraso é formada por aqueles que cultuam, entre nós, as ideias mais erradas que a humanidade produziu. Ouvi-los e lê-los permite prever o que acontecerá quando aberta a 
porta para desembarque no mundo com que sonham: as mentes intoxicadas, a dependência psicológica dos erros, o totalitarismo e o precipício.

Há ideias políticas que são, mesmo, como as drogas. Afetam o usuário, comprometem seu ambiente e estragam vidas. Algumas têm efeito cumulativo e causam danos generalizados. Vivemos tempos 
em que pais e mães, educadores, religiosos, formadores de opinião deveriam estar atentos em relação a conteúdos tão em voga no mundo aparentemente inocente das ideias.

Exemplifico. Certa feita, enquanto frequentava aulas de Teologia numa universidade católica, um douto amigo surpreendeu-se com a permanente utilização pelo professor, não por acaso um religio-
so, de farto material didático de extração marxista e de análise marxista em suas dissertações à turma. Tão monocórdio conteúdo levou o aluno a interpelá-lo: “Professor, por que o senhor apela 
tanto para a doutrina marxista em suas aulas?”.  Conta ele que o sujeito olhou-o detidamente, como que surpreso com a indagação, pensou um pouco e o desafiou: “Quem eu usaria, em lugar de 
Marx?”. Diante da turma em expectante silêncio, meu amigo retrucou: “Professor! O senhor percebe que usou as palavras de Pedro para Jesus? – ‘Mestre, a quem iremos?’ –. O senhor acabou de 
revelar a quem vai sua fidelidade, professor!”

O marxismo é uma dessas drogas servidas por terraplanistas ideológicos em repetidas doses como suplemento alimentar das mentes. É ele, e só ele, que justifica o culto aos disparates pedagógicos 
de Paulo Freire.
Outra droga sustenta não existir uma “lei natural” decorrente da natureza humana. O combate debochado aos bons princípios e valores vem dessa negação. O terraplanismo filosófico leva ao rela-
tivismo moral e à desordem em que vivemos.

Segundo o relativismo moral, nada se deduz daquilo que somos em relação ao que devemos ser. Será que os bons pais e mães que me leem concordarão com isso ao meditarem sobre suas funções 
paternais? Esse mal ataca e prospera, levando à letargia das consciências. Droga desastrosa e de fácil acesso.

Terrível terraplanismo filosófico!
 
Se não existirem normas que se possam extrair da natureza do ser humano, tudo será segundo a vontade dos príncipes, sem que haja qualquer sentido em interrogá-los sobre seus funda-

mentos morais.
 
É por isso que o STF e o Congresso têm feito muito do que fazem.

Ao transferirmos para o Estado a edição e administração de uma errática lei moral, renunciamos ao tesouro da Lei Natural. Vale dizer: abdicamos a muito de nossa essência humana e transformamos 
o Estado em poderoso “educador moral”, coisa que ele, como não cansa de nos demonstrar, tem nenhuma condição de ser. É o que está acontecendo no Brasil e foi contra isso, à beira do precipício, 
que nos insurgimos em 2018.

Percival 
Puggina

 Há ideias políticas que são, mesmo, 
como as drogas. Afetam o usuário, 

comprometem seu ambiente e 
estragam vidas.
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NILTON LIMA VASCONCELOS
*27-07-1922
†23-07-2014

Contunuação da edição 694...

Ele sempre fazia questão de dizer: “Fui muito Feliz”. No dia 23 
de julho de 2014, aos 92 anos de idade, um enfarto fulminante 
ceifou-lhe a vida. Quando da sua morte, foram-lhe dedicadas di-

versas homenagens: a prefeitura Municipal de Guanambi destacou: “Foi 
exemplo de cidadão ético e honrado, profissional competente e ilibado, 
configurando-se como homem de grande honradez e capacidade intelec-
tual. O patriarca do valoroso clã ‘Vasconcelos’ era figura muito querida 
devido ao seu trato diário atencioso e respeitoso para com todos”.

“O município de Brumado, presta homenagem póstuma, representado 
por seu prefeito Aguiberto Lima Dias e registra, com grande pesar, o 
falecimento do senhor Nilton Lima Vasconcelos. [...] Natural de Bruma-
do, onde desenvolveu a sua vida política e profissional. Foi vereador, 
primeiro secretário da Câmara Municipal [fez parte da comissão de 
Educação, Higiene e Estatística]. Profissionalmente como funcionário 
público destacou-se como Auditor Fiscal do Estado da Bahia, sendo 
homenageado com a titularidade de ‘Honra ao Mérito’ pelos excelentes 
serviços prestados. [...] Brumado, por seu Prefeito, solidariza-se e presta 
suas condolências aos familiares pela perda deste ícone da honradez 
como cidadão e chefe de família”. (www.brumado.ba.gov.br).

Está registrado no livro Lagoa do Leite, da autoria do filho Nilton Vas-
concelos Júnior, o seguinte: “Além da sua grande capacidade de fazer 
cálculos e do raciocínio rápido, desenvolvido nos anos de Coletoria, 
na família e entre amigos, eram conhecidos o seu bom humor e muitas 
histórias que contava”. Nilton (pai) era boa prosa, qualidade que con-
quistava as pessoas pela sua facilidade de se expressar nos causos e 
histórias que contava.

Orgulhava-se dos filhos, todos concluíram o curso universitário e têm 
carreira profissional de destaque: Marcus Nilton Donato Vasconcelos 
formou-se em Engenharia elétrica e fez carreira na COELBA, onde se 
aposentou como gerente da região de Barreiras/BA, passando a dedi-
car-se a iniciativas empresariais e gestão pública municipal; Jane Luíza 
Donato Vasconcelos formou-se em Medicina e qualificou-se em Derma-
tologia, Medicina da Família e Medicina do Trabalho e é artista e escul-
tora, além de ter sido vereadora de Salvador por seis anos (1982-1988); 
Nilton Vasconcelos Júnior formou-se em Arquitetura e concluiu mestrado 
e doutorado em Administração, sendo professor universitário federal, 
exercendo, de 2007 a 2014, o cargo de Secretário Estadual do Trabalho; 
Fernando Donato Vasconcelos formou-se em Medicina e em Direito, con-
cluiu mestrado e doutorado em saúde pública, tendo sido aprovado, em 
2007, para a carreira de auditor fiscal do trabalho, exercendo, em 2012 
e 2014, em Brasília, o cargo de coordenador nacional de fiscalização 
em segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho; Lucas 
Ramos de Vasconcelos graduou-se em Direito e foi aprovado, em 2011, 
no concurso para Promotor Estadual de Justiça, sendo empossado em 
Guanambi e, posteriormente, designado para a cidade de Seabra.

 Nilton era um homem de humor bastante apurado, gostava de contar 
histórias acontecidas na família e outras da sua lavra ou ouvidas de 
terceiros com as características que lhe eram peculiares. Ele as ouvia 
do pai com muita atenção a cada detalhe e aprendeu a contar essas 
histórias e causos. Agradava a todos que o ouvia e fazia muito sucesso 
pelo relato e desenvolvimento do conteúdo.
Fizeram menção ao falecimento de seu Nilton os sites locais: Brumado 
Notícias, Brumado Urgente, Brumado Agora, www.brumado.ba.gov.br, 
e mais www.guanambi.ba.gov.br, o blogdolatinha.blogspot.com, www.
políticalivre.com.br, www.opopularonline.com.br, sinergiabahia.com.br, 
www.blogdogusmao.com.br.

A família, em carta, fez agradecimento pela homenagem prestada ao 
ex-vereador Nilton Lima Vasconcelos pela Câmara Municipal de Ver-
eadores de Brumado.

Continua na proxima edição 696...

Antônio Torres
MEMBRO FUNDADOR DA ACADEMIA 
DE LETRAS E ARTES DE BRUMADO E 
CONSELHO 
EDITORIAL DO JORNAL DO SUDOESTE

Destarte, destacou-se como pessoa 
notória e respeitada na região 
pela sua dedicação, honradez e 

espírito conciliador, mantendo bom 
relacionamento com todos os setores 

da sociedade.

BELO CAMPO

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

PREFEITURA INVESTE 
EM OBRAS DE 

REVITALIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS

Dois dos maiores ícones do urbanismo moderno, que priorizam e trabalham seus projetos visando 
a construção de cidades mais humanas, pensadas, ao contrário do que priorizam gestores públicos 
nas três esferas do poder, para pessoas e não para veículos, o brasileiro Jaime Lerner (morto no 

último dia 27 em Curitiba/PR) e o dinamarquês  Jan Gehl, sempre defenderam que a principal atração das 
cidades são as pessoas que nela vivem e, portanto, as ações dos poderes públicos nos espaços das cidades de-
vem ser pensadas com foco no seu significado social. No entendimento do dinamarquês Gehl, “entre escolher 
caminhar por uma rua menos movimentada e uma mais movimentada, seremos motivados a ir pela mais 
movimentada afim de ter uma caminhada mais interessante e segura”. 

A partir desse entendimento, cada vez mais, gestores públicos, principalmente na Europa, tem investido 
em obras de mobilidade urbana que priorizam os espaços públicos para as pessoas. No Brasil, desde 1970, 
quando Jaime Lener assumiu o primeiro mandato na Prefeitura Municipal, Curitiba é um exemplo de cidade 
que tem sido planejada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse modelo, de cidades para as 
pessoas, tem começado a ganhar espaço na agenda de prefeitos no interior do país.

Na região, o prefeito de Belo Campo, José Henrique – Quinho – Silva Tigre (PSD), tem investido, nesses 
primeiros pouco mais de oito meses do segundo mandato, em obras de acessibilidade e convivência, conside-
rando a importância da “redescoberta” dos espaços públicos pelas pessoas, transformando-os em espaços de 
convivência, propiciando bem-estar não só para os moradores da cidade, mas também a quem a visita. Tornar 
Belo Campo uma cidade ainda mais bonita e agradável é o mote da proposta da Administração Municipal.

► A renovação e a 
requalificação das vias e 
espaços públicos estão 
modernizando e humanizando 
o modelo de desenvolvimento 
sustentável posto em prática 
pela Prefeitura Municipal de 
Belo Campo.

As intervenções do poder público tem merecido a aprovação da população. Re-
fletindo o sentimento da expressiva maioria dos belo-campenses, uma empresária, 
por telefone, sob anonimato, disse que o projeto desenvolvido pela Prefeitura Mu-
nicipal, embora possa ter e estar causando algum transtorno, é positivo. Para ela,  
ao melhorar e criar novos espaços de convivência, a Administração Municipal está 
resgatando a autoestima da população, fazendo com que as pessoas se sintam va-
lorizadas.

(FOTOS: BLOG DO ANDERSON)
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BARRA DA ESTIVA

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Governo do Estado vai investir mais 
de R$ 2,5 milhões no município

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 2,5 milhões em Barra da Estiva. Os recursos vão financiar obras de infraestrutura, que incluirão a construção 
de um Colégio Municipal e uma Quadra Poliesportiva na zona rural, reforma do Centro de Saúde e pavimentação de vias públicas na sede do município. 
O anúncio e a assinatura das Ordens de Serviços foram feitos pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico da Bahia, deputado estadual 

licenciado Nelson Souza Leal (Progressistas), em ato público realizado no último dia 7.
Na sede, os investimentos serão destinados a reforma do Centro de Saúde (R$  400.629,63) e a pavimentação da via pública que liga a Baixada ao Bairro Alto 

do México (R$ 300.903,66).
Já na zona rural, os recursos vão financiar as obras de construção do Campo de Futebol Society na Escola Municipal Professora Maria do Alívio Ribeiro Bonfim 

(R$ 416.915,03 ),  de um Colégio Municipal (R$ 1.230.114,91) e uma Quadra Poliesportiva (R$ 205.990,77 ) no Povoado do São Jorge, na região da Caatinga.

Durante o ato público o prefeito João – de Didi – Ribeiro Machado (PTB) e o secretário 
de Estado do Desenvolvimento Econômico da Bahia, deputado estadual licenciado Nelson 
Souza Leal, fizeram a inauguração simbólica da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal 
Manoel José Ribeiro, no Povoado do Ponto Velho. A construção da Quadra Poliesportiva 
pelo Governo Municipal exigiu investimentos superiores a R$ 131,6 mil, financiados com 
recursos próprios. Na oportunidade, o prefeito João – de Didi – Ribeiro Machado informou 
que as obras de cobertura do equipamento, também financiadas com recursos próprios 
(mais de R$ 379,6 mil), estão em fase de conclusão e deverão ser entregues nos primeiros 
dias de outubro.

(FOTO: DIVULGAÇÃO - ASCOM/PMBE)

(FOTO: DIVULGAÇÃO - ASCOM/PMBE)

Em seu pronunciamento, no ato público que marcou a assinatura da Ordens de Serviço, 
o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico da Bahia, deputado estadual licen-
ciado Nelson Souza Leal, disse que os investimentos que estão sendo direcionados para o 
município são resultado dos esforços do prefeito João – de Didi – Ribeiro Machado (PTB). 
“Sou testemunha dos esforços que o prefeito tem feito para que as demandas de Barra da 
Estiva sejam atendidas”, pontuou o secretário, acrescentando estar “orgulhoso de fazer 
parte desta história, em representar uma gestão que tem sido pautada pela honestidade e 
pelo compromisso com os interesses da população barra-estivense.

(FOTO: DIVULGAÇÃO - ASCOM/PMBE)

O prefeito João – de Didi – Machado Ribeiro (PTB), ressaltou em seu pronuncia-
mento que a disponibilidade do governador Rui Costa (PT) em receber os pleitos enca-
minhados pela Administração Municipal de Barra da Estiva, com o apoio do secretário 
de Estado de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Nelson de Souza Leal, representa 
um importante avanço na proposta da Administração Municipal de trabalhar de mãos 
dadas com o Governo do Estado, pelo bem estar da população de Barra da Estiva.
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BOM JESUS DA LAPA

LUCIMAR ALMEIDA 
DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Prefeitura de Bom Jesus da Lapa 
parabeniza os mais de 300 alunos que 
participaram da 1ª fase da 16ª OBMEP

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, parabenizou os mais de 300 alunos das Unidades da rede 
municipal de Ensino da sede e do campo, que participaram da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

A secretária municipal de Educação, Leonídia Cristina Fernandes Alves Macêdo, destacou a importância da Olímpiada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, que mostra um outro aspecto da Matemática e serve de estímulo para o processo de aprendizagem, considerando que (os jovens) quando se 
envolvem em competições, se sentem mais incentivados e interessados no estudo da disciplina. 

A Olimpíada, reforçou a secretária Leonídia Cristina Fernandes Alves Macêdo, além de estimular o estudo da Matemática pelos alunos, permite desenvolver 
e aperfeiçoar a capacitação dos professores, influenciando, dessa forma, na melhoria do Ensino. Serve ainda (a Olimpíada), segundo a secretária, para descoberta 
de jovens talentos.

Para a secretária Leonídia Cristina Fernandes Alves Macêdo, o reconhecimento do sucesso – e todos os que participaram da Olímpiada, aponta, devem ser 
considerados vencedores, não apenas os classificados para a segunda fase - é um estímulo para que possam, a cada dia mais, buscar crescer. “Estão todos de pa-
rabéns!”, pontuou.

O prefeito Fábio Nunes Dias (PSD) também parabenizou os alunos, pais e professores que participaram da primeira etapa da 16ª Olimpíada Brasileira de Ma-
temática, ressaltando que, mais que os resultados alcançados, o trabalho desenvolvido por todos, servem de inspiração e representam a valorização das Escolas da 
rede municipal de Ensino e mostram que a participação familiar no acompanhamento dos filhos e nas atividades desenvolvidas nas Escolas é relevante e impul-
siona os estudantes na busca pelo conhecimento.

Fábio Nunes apontou que a Administração Municipal vai continuar investindo na Educação, melhorando a estrutura física, apoiando e valorizando os gestores 
e professores e todos que atuam com dedicação e tem sido fundamentais, para que os avanços e a melhoria na qualidade do Ensino possam continuar sendo alcan-
çados.

Alunos da rede pública de Ensino de Bom Jesus da Lapa 
classificados para 2ª fase da 16ª Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

LUCIMAR ALMEIDA 
DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

No último dia 09, foi disponibilizada a lista com os nomes dos estudantes classificados para a 2ª fase da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP 2021).

Com a participação de aproximadamente de 18 milhões de estudantes de 55 mil Escolas, em todo o País, na primeira etapa dessa Olimpíada, 
quase 17 mil capixabas de 78 municípios foram classificados para a 2ª fase da edição 2021.

As provas dessa etapa serão aplicadas no dia 6 de novembro de forma presencial e a divulgação dos estudantes premiados será no dia 18 de janeiro de 
2022.

Confira a relação dos alunos, por Escola, de Bom Jesus da Lapa classificados:

Eduardo da Costa Silva
Gabriel de Jesus Alexandre
Gabrielle Cristina Freitas e. Santos
Henrique Santos de Jesus
Heverton de Jesus Martins
Ivan Rodrigues Santos
Joao Marcos da Silva Souza Santos
Juan Maia Marreiro
Kaique Yan Santos Amorim

Karline Santos Pereira
Kassandra Farias Souza
Kauã Oliveira da Silva
Rafaela Silva da Conceição
Ruan Rikelme Silva de Jesus
Thaila Silva Evangelista
Victor De Jesus Silva
Yudson Melquiades Maia Santos

Centro Educacional Agenor Magalhaes – Nível 1
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Boaz Duarte Santiago
Bruna Duarte Santos do Carmo
Erika Alves dos Santos
Gabriel Soares Santos
Gabriele Duarte Santiago
Hevelin Lavigne Magalhães Daltro
Jose Francisco Silva Nunes

Adriel Felipe de Souza Sampaio
Aila Dos Santos Sousa
Fernando Gabriel de Oliveira Santos
Joao Victor da Silva Ferreira

Ariellyvitoria Gomes Felix
Beatriz Pereira da Silva
Estefane Soares de Souza
Gisele de Jesus Almeida

Ariel Ferreira Marcos
Bruna Islayne Damasceno Silva
Camila de Almeida Fernandes
Daniel Santos da Silva Neto
Drielly Teixeira de Jesus
Esther dos Santos Silva

Alana Maria Santos Oliveira
Aldo dos Santos Dias
Ana Luiza Sodré Pinto
Diogo Costa Mesquita
Emili Carinhanha de Oliveira
Gean Carlos da Silva Costa
Hanri Soares Silva

Enzo Gabriel da Silva B. Santiago

Gabriel Santos Silva

Maurício Baldoino da Silva

Cauan Silva de Souza

Juliana Silva Santana
Luis Gustavo de Oliveira Silva
Mariane Maia dos Santos Rodrigues
Renata Santos Silva
Requelme de Souza Sá
Sabrina Lopes Prates

Nicolle de Oliveira Silva
Stefane Santos Souza
Wellington Silva Pereira

João Pedro Dourado Silva
Marcoscaue Santos de Souza
Pablo Henrique de Jesus Barboso

Izabela Alves dos Santos
Jamile Oliveira dos Santos
Juliana Maria Santo Silva
Murilo Silva Januario
Pietro Marques dos Santos
Vitor Albuquerque Rocha

Michele Rodrigues Santos
Naiana Damasceno Silva
Raissa Pires dos Anjos
Roberta Cauane Silva Rocha
Sarah Kayllany Barbosa de Souza
Siali Cardinale de Souza Santos
Thaís Cristina Pires de Souza

Leticia Batista Santos

Gisele Aparecida Alves G. D. Santos

Milena de Santana Costa

Danilane Santos Costa

Centro Educacional Agenor Magalhaes – Nível 2

Escola Municipal Profª Claudemira Rufina de Souza Silva – Nível 1

Escola Municipal Profª Claudemira Rufina de Souza Silva – Nível 2

Centro Educacional São José – Nível 1

Centro Educacional São José – Nível 2

Escola Municipal Francisco José da Costa – Nível 1

Escola Municipal Francisco José da Costa – Nível 2

Centro Educacional Camilo Balduino da Silva - Nível 2

Centro Educacional Camilo Balduino da Silva - Nível 1
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Edarlos Nogueira Charles Filho
Fernanda Santos Santana
Grazyele Barbosa Vieira
Isabela Alves de Souza

Ana Carolina dos Santos Silva
Caique Pereira Dantos
Carlos Daniel Boa Sorte Pereira
Carlos Eduardo Boa Sorte Pereira
Carolaine Maria de Souza Santos
David Clezio Souza Bispo

Abidiel Silva de Souza
Ainoã Ester Guedes Ribeiro
Annelyss Cardoso Magalhães
Elis Regina Pereira de Sousza
Eryk Eduardo Santos Modesto
Gizele Rocha Sampaio

Ana Clara Ferreira Machado
Ane Gabrielle Souza dos Santos
Angell Gabriel Martins dos Santos
Cauan Vitor Ferreira de Carvalho
Gislane da Silva Santos
Guilherme Ferreira Santos

Antônio Lucas de Jesus Sousa

Cinara Silva Barbosa

Luis Carlos Ferreira da Silva

Dhienifer Oliveira da Silva

Danilo Castro Dos Santos

Natalia Macedo Gonzaga

Álefe Cauan Lopes dos Santos
Cauã Victor de Souza C. Laranjeira
Felipe Alves Marciano

Luciana Laiana Boa Sorte Barros
Maria Eduarda Santos Rodrigues
Renny Kelly Aslves Guedes

Felipe Vieira dos Santos
Maria Vitoria Marques dos Santos
Marinha Rodrigues Gomes
Ravena Prates dos Santos
Thayla De Souza Santos
Thiago de Souza Silva

Leticia Oliveira de Souza
Luis Cristhian Dourado dos Santos
Maria Julia Santos Souza
Nathalia Ribeiro Medeiros Pires
Pedro Henrique Seixas Silva
Raianny da Paz Silva

Helio Vieira dos Santos Filho
Ivan Pereora Magalhaês Filho
João Vitor Alves da Silva
Matheus de Oliveira Machado
Rhaine Rocha de Oliveira
Rute Samara da Silva Santana

Girlane Santos de Jesus

Jessica Carolina Ferreira Batista

Vitoria Oliveira dos Santos

Jussara Melo de Souza

Danilo Da Silva Gonzaga

Rakelly de Oliveira Soares

Gabriel Teixeira da Silva Souza
Isabela da Silva Alves
Isadora da Silva Alves

Escola Municipalizada Edvaldo Boaventura – Nível 1

Escola Municipalizada Edvaldo Boaventura – Nível 2

Escola Municipalizada Wilson Lins – Nível 1

Escola Municipalizada Wilson Lins – Nível 2

Escola Municipalizada Senhorinho Barbosa dos Santos – Nível 1

Escola Municipalizada Senhorinho Barbosa dos Santos – Nível 2

Escola Municipal Antônio Cardoso dos Santos – Nível 1

Escola Municipal Antônio Cardoso dos Santos – Nível 2

Escola Municipal Araçá/Cariacá – Nível 1

Escola Municipal Araçá/Cariacá – Nível 2

Escola Municipal Balão Mágico – Nível 1
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Adalberto Ribeiro dos Reis Neto Sousa
Ana Clara Santos Silva
Franclin do Nascimento Santos
Helena Vitoria dos Santos
Henrique de Sousa Miranda
Lara Soares de Oliveira

Paulo Ricardo da Silva Rodrigues

Náthaly Cléia

Anaclara dos Santos Souza

Elis Santos de Oliveira

Camilla Bonfim de Meira
Eduardo Silva de Souza
Jose Vitor Rios Leão

Carla Gabriele dos Santos Pereira
Eberta Cesar Costa
Hellen Cristina Castro Neves

Ian Martins dos Santos

Andreia dos Santos Nascimento

Elaine Pereira Cardoso

Arlisson dos Santos Souza

Andressa Fernandes Alves Almeida

Leonardo Batista Lima
Manoela Souza Santos
Rayssa de Souza Braga
Regiane Oliveira da Silva
Sérgio Batista Silva
Taila Raiane dos Santos Meira

Vinicius Ramos de Sousa

Pedro Henrique Vilaça Alves Silva

Mabia dos Santos Souza

Railson Rocha Leão Costa

Maria Eduarda Moreira Silva
Stefane Kelly Ivo Guedes

Mariana Brito Xavier
Rafael Magalhães de Souza
Vitória do Carmo Divino

Luan Martins dos Santos

Lorrane dos Santos Medeiros

Livia Gabrielle Brito da Silva

Joice Kelly Guimarães da Silva

Mariane da Costa Souza

Escola Municipal Balão Mágico – Nível 2

Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça – Nível 1

Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça – Nível 2

Escola Municipal Elgino Nunes de Souza - Nível 1

Escola Municipal Elgino Nunes de Souza - Nível 2

Centro Educacional Formoso A- Nível 1

Centro Educacional Formoso A- Nível 2

Escola Municipal Francisco Flores – Nível 1

Escola Municipal Francisco Flores – Nível 2

Escola Municipal Francisco Xavier – Nível 1

Escola Municipal Francisco Xavier – Nível 2

Escola Municipal Ismael Alves – Nível 1

Jade Gomes Santos
Maria Eduarda Silva Paixão
Pedro Nardo Lucena Oliveira

Ravy dos Santos Silva
Vinícius da Silva Alves
Wanderson Carlos Santana Conceição
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Amanda Fernandes Almeida

Angelo Santos Sales

Lais Nascimento Abreu

Elen Carolina Oliveira De Souza

Mayara Kathellyn Silva Souza

Iasmin dos Santos Silva

Carlos Rodrigo C. dos Santos

Claiton Queven Santana de Souza

Leiliane Ferreira Oliveira

Ernando Cangirana de Santana Pedra

Carla de Jesus Oliveira

Carlos Eduardo Souza Cangirana
Denis de Souza Abreu

Andressa dos Cardoso
Leticia Thauany Souza Abreu

Gilcélio Rodrigues da Silva

Paula Cristina Amorim da Conceição

Vitor Aparecido Costa de Souza

Valdinei de Souza Alves

Ivo Ferreira De Abreu

Naiane Souza Rocha

Weslei Medeiros Santos

Jaqueline Batista dos Santos

Gisele Cailane Santana de Souza

Marcos Roberto Fernandes Oliveira

Stefani Beatriz de Jesus Silva

Vanessa dos Santos Santiago

Fernanda dos Santos Favela
Igor Soares de Melo

Micaele Abreu de Souza
Taires Crispim dos Santos

Mateus Soares Félix

Escola Municipal Ismael Alves – Nível 2

Escola Municipal Izidório Batista da Silva – Nível 1

Escola Municipal Izidório Batista da Silva – Nível 2

Escola Municipal João Ribeiro Lopes – Nível 1

Escola Municipal João Ribeiro Lopes – Nível 2

Escola Municipal Jonas Rodrigues -Nível 1

Escola Municipal Jonas Rodrigues -Nível 2

Escola Municipal José Batista de Souza – Nivel 1

Escola Municipal José Batista de Souza – Nivel 2

Escola Municipal José Santana – Nível 1

Escola Municipal José Santana – Nível 2

Escola Municipal Leobino Favela – Nível 1

Escola Municipal Leobino Favela – Nível 2

Escola Municipal Lino Soares – Nível 1



19Brumado, de 14 a 30 de setembro de 2021

- www.jornaldosudoeste.com Edição - 695 EDUCAÇÃO

Bianca da Silva Moreira
Emile de Jesus Duarte

Camilly Reivila Silva Gomes
Caue Ferreira Gomes

Julia dos Santos Ramos

Amilton de Jesus Rego Junior

Rafael da Silva Souza

Alexandre Rodrigues De Souza
Ana Gabriela Alves Campos
Ermanuele Santana Nogueira
Frantêsco Barbosa
Ilana Ferreira Santos
Késia Fernanda Alves Magalhães

Ana Tereza Costa Silva
Bruma Lorrome Castro Dos Antos
Davi Pereira Nunes
Eduarda dos Santos Dias
Eduarda Oliveira de Almeida
Eric Santos Almeida

Caio Luan Silva Pereira

Clara Alves da Silva

Ana Beatriz da Conceição Cruz
Cauane Alves Pires
Eduardo Santana Dourado de Oliveira
Estefane da Silva Santos

Beatriz dos Santos Silva
Daniele Dutra Boa Sorte
Davi Nogueira dos Santos
Dheniffer Alzira da Costa Reis

Mateus Oliveira da Silva
Ysaque Pereira Soares

Henrique Gomes de Almeida
Tauany dos Santos Vieira

Julia Ravena de Souza Santos

Daniela Costa Moreira

Roger Gabriel Barbosa Dourado

Laiza Natiele Santos de Oliveira
Marcos Daniel Cafe Silva
Maria Eduarda Fernandes de Souza
Paula Vitória Cardoso Bomfim
Rebeca Ferreira da Silva
Yasmim Pereira Barbosa

João Victor de Souza Silva
Ludmili da Cruz Brito
Manuela Pereira Nunes
Maria Antonia Oliveira de Castro
Pedro Emanuel Batista Sá Teles
Raiane Vitoria Leandro Menezes

Fabiana Araujo Queiroz

Sharla Brito de Oliveira

Joice De Souza Brandão
Mateus Ribeiro dos Santos
Raiane Ferreira dos Santos

Estefane da Costa Silva
João Gabriel Ramos
Taíne Vitória de Araújo Lima

Escola Municipal Lino Soares – Nível 2

Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição – Nível 1

Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição – Nível 2

Escola Municipal Otacílio José das Neves – Nível 1

Escola Municipal Otacílio José das Neves – Nível 2

Escola Municipal Paulo Freire – Nível 1

Escola Municipal Paulo Freire – Nível 2

Escola Municipal Professor Josino Pereira Dias – Nível 1

Escola Municipal Professor Josino Pereira Dias – Nível 2

Escola Municipal Professora Adilene Maria Ramos Santos – Nível 1

Escola Municipal Professora Adilene Maria Ramos Santos – Nível 2
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Alisson Amorim Almeida
Henrique Gomes Rodrigues

Carlos Daniel de Souza Santos

Letícia Stefany Lopes da Silva

Adriele Bazduiba da Silva Castro

Erick Santos de Almeida
Geovanna Lelis Santos

Alanda Kaise de Almeida Messias
Geovana Cristina Santana de Jesus

Daniel Soares de Jesus Rodrigues
Emanuely Almeida de Oliveira
Fabricia Beatriz Dias de Jesus
João Victor Pereira da Paixão Matos

Ernandes Araujo da Silva
Semirimis Reis de Jesus Lima

Clecio Rwan de Almeida Moreira
Maria Camila Barros da Conceicao

Chauane Alencar de Santana Matos
Eduarda Neves dos Santos

Poliana dos Santos Evangelista

Estefane Santos Oliveira

Ryan Oliveira da Silva

Debora Pereira dos Santos

Lucas Uriel Neves da Silva
Roberto Santana de Oliveira

Murilo Costa de Souza
Vitoria Cristina P. Alves dos Santos

Michele De Lima Rocha
Samira Rocha dos Santos
Stefane Lorrane Souza Soares

Talita dos Santos Souza
Telfnes de Souza Conceição

Miniely dos Santos Teixeira
Nathan Henrique Soares da Silva

Miquely dos Santos Teixeira
Raissa Aparecisa Santana de Souza

Escola Municipal Santa Rita – Nível 1

Escola Municipal Santa Rita – Nível 2

Escola Municipal Sitio – Nível 1

Escola Municipal Sitio – Nível 2

Escola Sagrada Família – Nível 1

Escola Sagrada Família – Nível 2

Núcleo Educacional Batalha – Nivel 1

Núcleo Educacional Batalha – Nível 2

Núcleo Educacional Formoso A Setor 14 – Nível 1

Núcleo Educacional Formoso A Setor 14 – Nível 2
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SAIBA+

Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, rea-

lizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do 
Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC.

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais:
Estimular e promover o estudo da Matemática;
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material 

didático de qualidade;
- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;
- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional;
- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;
- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio. Em 2019, mais de 18 milhões 

de alunos de participaram da Olimpíada.

IGAPORÃ

LUCIMAR ALMEIDA 
DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Prefeitura de Igaporã investe em Educação 
de qualidade, inclusiva e humanizada

No âmbito da proposta de ampliar a oferta de Educação Inclusiva, segura e de qualidade na rede pública municipal de Ensino, o Governo de New-
ton Francisco – Neto – Neves Cotrim (PT), celebrou parceria com a Consultoria Espaço Cuidar, para implantar um projeto inédito no Município 
para Educação de alunos com necessidades especiais, priorizando eixos para humanização. O projeto será coordenado pela Psicopedagoga 

Daiane Ribeiro Teles Hoffmann, que vai capacitar professores e colaboradores para o  desenvolvimento das atividades.
De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Educação, Marcos André Teixeira Santos, a proposta tem por objetivo melhorar a qualidade na rede 

de Ensino Público, buscando oferecer o que há de melhor para as crianças e jovens, possibilitando condições de avançar no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento infanto-juvenil multidimensional e integral, compreendendo as peculiaridades e explorando as potencialidades dos estudantes, incenti-
vando o desenvolvimento de cada aluno e respeitando suas características.

A Psicopedagoga Daiane Ribeiro Teles Hoffman, que vai coordenar o processo, reforça que a proposta é fortalecer a Educação Especial na rede muni-
cipal de Ensino de Igaporã, atuando com uma equipe de especialistas que vão contribuir para a melhoria dos indicadores da Educação de Igaporã e inserir 
o município no cenário e Educação Inclusiva da região.



22 Brumado, de 14 a 30 de setembro de 2021

www.jornaldosudoeste.com - Edição - 695EDUCAÇÃO

ITUAÇU

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Diretório Municipal do PT quer homenagear 
médico Aderbal Santana Barbosa com nome 

do novo Colégio Estadual

► O Diretório Municipal do PT de Ituaçu quer homenagear o médico Aderbal de Santana Barbosa com o 
nome do novo Colégio Estadual que está sendo construído pelo Governo do Estado no município.

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

O Diretório Municipal do Partido 
dos Trabalhadores de Ituaçu, 
conforme postagem nas redes 

sociais, no último dia 25, noticiou ter solici-
tado da Assembleia Legislativa do Estado, 
através da Indicação nº 25.488/2021, pro-
tocolada pelo deputado estadual Marcelino 
Antônio Martins Galo (PT), que o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Esta-
do da Educação, homenageie o médico Dr. 
Aderbal de Santana Barbosa com o nome-
do novo Colégio Estadual que está sendo 
construído no município.

Para justificar a indicação, o Diretório 
Municipal do PT ituaçuense apontou que 
o profissional de Saúde, soteropolitano que 
se mudou para Ituaçu, tão logo concluiu a 
graduação na Faculdade de Medicina da 
Bahia, onde não apenas dedicou-se ao exer-
cício da Medicina, mas teve um papel rele-
vante na área social, com foco na Educação. 
Como um vanguardeiro, o médico Aderbal 
de Santana Barbosa, embora não ocupasse 
nenhum cargo público, teve um papel de-
terminante e contribuiu para o desenvolvi-
mento do município, tendo sido responsá-
vel pela implantação do Ginásio de Ituaçu, 
em 1960, depois de construir uma parceria 
que envolveu a sociedade civil, o Governo 
do Estado e a Prefeitura Municipal.

“A iniciativa abriu as portas da Educa-
ção para todos os ituaçuenses, oportunizan-
do a democratização do Ensino através do 
livre acesso e apoio aos mais carentes com 
concessão de bolsas e outras políticas que 
garantiam acesso e permanência”, pontua o 
documento protocolado na Assembleia Le-
gislativa do Estado.

O Partido dos Trabalhadores refor-
ça, ainda, que sob a liderança do médico 

Aderbal de Santana Barbosa, a sociedade 
e as autoridades foram mobilizadas para a 
criação, em 1957, da Associação “Amigos 
de Ituaçu”, entidade que tinha por objeti-
vo assegurar o funcionamento do Ginásio, 
que quinze anos depois de inaugurado, 
foi transformado no Colégio Normal de 
Ituaçu, que garantiu a formação de jo-
vens ituaçuenses e dos municípios da sua 
microrregião – Tanhaçu, Barra da Estiva, 
Contendas do Sincorá e outros, sendo, 

portanto, precursor do desenvolvimento 
sociocultural e educacional do município.

Autorizado pelo governador Rui Cos-
ta dos Santos no último dia 4 de junho, o 
novo Colégio Estadual de Ituaçu, que vai 
acolher a comunidade escolar do Colégio 
Estadual Frei Pedro Tomás Margallo, vai 
exigir investimentos superiores a R$ 7,9 
milhões. As obras estão sendo executa-
das no âmbito do Plano de Governo para 
requalificação e construção de novas Es-

colas Estaduais com alto padrão de infra-
estrutura, visando atender as comunidades 
escolares por meio de uma aprendizagem 
integrada ao esporte, à cultura, arte, inicia-
ção científica e qualificação profissional. 

O novo Colégio Estadual de Ituaçu vai 
contar com dez salas de aula; sala multi-
funcional; laboratório de ciências; quadra 
poliesportiva coberta; biblioteca; auditó-
rio; refeitório; campo society; e pista de 
salto.
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SAÚDE

“A campanha Setembro Amarelo veio dizer 
se precisa,  peça ajuda, se puder ajude”, diz 
Psicóloga Zelinda da Silva Novais Reis

LUCIMAR ALMEIDA 
DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

O assunto suicídio não é estranho à história da humanidade. O filósofo Platão (Atenas 428/427 – 348/347 a.C.), no diálogo Fédon, considerava suicídio legíti-
mo, apenas os casos nos quais o suicida fosse portador de doenças crônicas, incuráveis e dolorosas, que lhe garantisse o destino miserável e humilhante. Já para o  
filósofo Sócrates (469-399 a.C.), o suicídio é ato de impiedade. Ao considerar que os seres humanos pertencem aos deuses, apenas a estes cabem dar-lhes a morte. 
Não se trata, portanto, de escolher entre vida e a morte, já que para esta última não há escolha. O problema é volitivo, e o que se decide é o momento do ato.

As causas são diversas. Depressão e outros distúrbios psicológicos, como ansiedade, psicose, bipolaridade; término de relacionamentos amorosos; doenças crô-
nicas; situação econômica; problemas familiares e conjugais; uso abusivo de álcool e outras drogas; bullying; violência sexual; violência doméstica, entre outros. 

Na verdade, são muitas as razões que podem levar uma pessoa, independentemente da idade, a pôr fim na própria vida. Segundo Zelinda da Silva Nonato Reis, 
Psicóloga matinense, graduanda em Psicologia Comportamental Cognitiva, que atua em Matina e Igaporã, não há como apontar fatores determinantes para que 
uma pessoa cometa o suicídio. As razões para o ato são múltiplas e complexas, o que exige que “precisamos nos atentar a todos a nossa volta, como não existe 
fator determinante e nem excludente, o olhar terá que ser sempre acolhedor”, pontua.

► Psicóloga Zelinda da 
Silva Nonato Reis. 

(FOTO: DIVULGAÇÃO).

Na última semana, a Psicóloga Zelinda da Silva Nonato Reis concedeu entrevista exclusiva ao JS, abordando o tema e pontuando a importância de a 
sociedade discutir o tema, reforçando que ao contrário do que se convencionou falar, que a divulgação e o debate em torno do suicídio serve para incentivar 
o ato, na verdade falar sobre suicídio é mostrar outros caminhos e possibilidades, é obter informações para combater”.

Confira os principais trechos da entrevista:

JORNAL DO SUDOESTE - Quais 
são os principais distúrbios relaciona-
dos à prática do suicídio? Poderíamos 
destacar a ansiedade e a depressão 
como transtornos relacionados ao 
suicídio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS - Não existem fatores determi-
nantes para o suicídio, eles são múlti-
plos e complexos. Qualquer ameaça ou 
tentativa de suicídio deve ser levada a 
sério e ajuda e apoio devem ser provi-
denciados. Precisamos ficar em alerta 
para pessoas que apresentam trans-
tornos psiquiátricos, como depressão, 

transtorno bipolar, ansiedade e esquizo-
frenia, mas precisamos nos atentar a to-
dos a nossa volta, como não existe fator 
determinante e nem excludente, o olhar 
terá que ser sempre acolhedor.

JS: Como identificar pessoas com 
os transtornos de ansiedade e de-
pressão? E, quais o sintomas que elas 
apresentam antes de tentar o suicídio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS - Levando em conta que todos os 
transtornos nos roubam de nós mes-
mos, afetando o nosso modo pensar, 
sentir e agir, a ansiedade desestrutura 

a concentração, capacidade de rela-
xar, insônia, colocando o indivíduo no 
seu limite, possibilitando assim que a 
depressão encontre espaço na transfor-
mação do humor, falta de apetite, tris-
teza, desesperança, cansaço excessivo, 
choro excessivo, isolamento social, 
entre outros. Na maioria dos casos de 
suicídio o indivíduo enxerga a vida sem 
sentido, apresenta falas como: “A vida 
não vale nada”, “estou tão sozinho que 
queria morrer”. De alguma forma ele 
tenta mostrar que não está bem através 
do humor, pensamentos, avisos, melho-
ra súbita, desapego, irresponsabilida-

de e mudança de rotina. Fique atento.

JS: Após identificados esses sin-
tomas, quais meios o indivíduo tem 
disponível para auxílio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS - Todos nós temos dores, as quais 
não damos conta. Muitos não são ca-
pazes de identificar outras soluções 
para a crise  emocional que estão vi-
vendo, nessa perspectiva é importante 
uma escuta acolhedora, sem julgamen-
to, acompanhar e orientar o indivíduo 
a procurar um profissional especializa-
do.
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Só podemos lutar contra um inimigo que 
conhecemos. Embora o suicídio seja um 
assunto delicado, ele não pode se tornar 

um tabu.

Um milhão de pessoas se suicidam 
a cada ano em todo o mundo, diante 
de um número tão alarmante como 

podemos nos calar?.
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JS: Há muito tabu e preconceito 
em relação ao suicídio. Isso dificul-
ta que o tema seja abordado de ma-
neira mais clara e objetiva? Quais 
cuidados precisamos de ter ao falar 
de suicídio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – É grande o tabu que envol-
ve o assunto sobre o suicídio, um dos 
maiores tabus é que, falar sobre sui-
cídio incentiva o ato, mas na verdade 
falar sobre suicídio é mostrar outros 
caminhos e possibilidades, é obter 
informações para combater. Só po-
demos lutar contra um inimigo que 
conhecemos. Embora o suicídio seja 
um assunto delicado, ele não pode 
se tornar um tabu. É preciso falar e 
acolher para conseguir prevenir, é 
importante não atribuir culpa, mas 
falar com proposta de prevenção e 
valorização da vida.

JS: O tema do suicídio é pouco 
abordado e isso, naturalmente, tor-
na um pouco mais difícil de falar 
sobre ele. Que tipo de abordagens 
a senhora considera mais adequada  
considerando o nosso contexto so-
cial, cultural e educacional?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Somos seres humanos com-
plexos. Cheios de lacunas, medos, 
angústias, precisamos olhar o indiví-
duo como um todo, um ser globaliza-
do, não limitado a um ciclo de vida, 
classe econômica ou grupo. O sui-

cídio acontece em todas elas. Falar,  
escutar e acolher é sempre a melhor 
solução.

JS: Um estudo realizado, em 
2019, pela Universidade de São 
Paulo (Unifest), publicado na Re-
vista Brasileira de Psiquiatria so-
bre “a associação entre taxas de 
suicídio de adolescentes e indicado-
res socioeconômicos no Brasil: um 
estudo ecológico retrospectivo de 
10 anos”, apontou que a chance de 
um adolescente do sexo masculino 
tirar a própria vida é até três vezes 
maior do que uma menina. As ga-
rotas tentam se matar mais, mas as 
tentativas dos meninos são mais le-
tais. Há uma explicação para isso?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Embora relevante e não de-
terminante, não se pode generalizar 
os elementos envolvidos  ao suicídio. 
Um dos fatores que pode relevar esse 
número é  a masculinidade, o ”ma-
chismo” sociocultural introduzido de 
que o homem tem que ser forte. Sem 
direito a fragilidade de expressar seus 
sentimentos, (meninos) se fecham em 
seu mundo com o compromisso de se 
manterem firmes e fortes na sua mas-
culinidade, e na mesma proporção 
usam os meios mais letais que tem 
dentro das suas potencialidades.

JS: Há dados que apontam que 
no Brasil, o suicídio é a quarta cau-

sa mais comum de morte de jovens. 
Como os pais podem ajudar seus 
filhos adolescentes e evitar que pos-
sam engrossam essa triste estatísti-
ca?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Segundo a OMS ( organização 
mundial de saúde) afirma que o suicí-
dio já ocupa o segundo lugar como 
causa de óbito entre adolescentes e 
jovens de 15 a 29 anos. Antigamente 
perdíamos os filhos para as praças, 
rios e ruas, hoje se perdem os filhos 
para os quartos, vivem em constan-
te descontentamento, costumam falar 
sobre morte e suicídio mais do que o 
comum, confessam se sentir sem es-
peranças, culpadas, com falta de au-
toestima e têm visão negativa de sua 
vida e futuro. Essas ideias podem es-
tar expressas de forma escrita, verbal 
ou por meio de desenhos. Observan-
do  o comportamento, a  fala e o pro-
cesso de mudança na rotina do filho, 
é possível detectar sinais e promover 
ações que recuperem a saúde mental, 
bem como salva a vida daquele que 
foi roubado de si, emocionalmente.

JS: As redes sociais e a internet 
vieram agravar o fenómeno do sui-
cídio adolescente? Em que medida 
e porquê?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS –  Sim, a busca incessante pela 
aprovação da autoimagem,  alavanca 
um estado emocional  instável, uma  

carga hormonal em ebulição,   busca  
desenfreada no que concerne à liber-
dade, uma cobrança em pertencer a 
grupos e provar competências aos 
grupos de amigos, desencadeia  com-
portamentos antissociais e compor-
tamentos suicida, decorrente do não 
treinamento de lidar com frustações.

JS: Há estudos reforçando que 
jovens mais fragilizados do ponto 
de vista emocional ou com menos 
modelos de identificação proteto-
res, estão mais em risco de seguir 
comportamentos de imitação do 
suicídio, o chamado Efeito de Wer-
ther. Na opinião da senhora, quan-
do, por exemplo, numa Escola ou 
no círculo próximo um aconteci-
mento destes se dá, o que os adul-
tos responsáveis devem fazer?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Falar sobre suicídio signi-
fica quebrar um tabu, o assunto é 
delicado e exige cuidado, por isso, 
é extremamente necessário falar so-
bre o fenômeno que envolve e afeta 
os adolescentes. A escola é um es-
paço de socialização de jovens, sen-
sibiliza-los para a necessidade de 
identificar fatores de risco de suicí-
dio e como preveni-lo,  subsidia-los 
de ferramentas, é garantir uma luta 
mais digna,  o conhecimento adqui-
rido através de informações será 
capaz da sanar esse mal que afeta a 
humanidade.
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JS: Por causa do tal efeito de 
Werther convencionou-se, por 
exemplo, na comunicação social 
não noticiar suicídios, ou fazê-lo 
de forma sutil. Fazer deste assunto 
um assunto tabu pode ser contra-
producente?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Um milhão de pessoas se sui-
cidam a cada ano em todo o mundo, 
diante de um número tão alarmante 
como podemos nos calar? Como fa-
zemos boça pequena sobre esse as-
sunto?  Precisamos gritar ao mundo 
que o suicídio existe, a dor é real, e 
não podemos nos calar, precisamos 
lutar juntos, divulgar, falar, ouvir e 
acolher a dor do outro sem minimi-
za-la, somos seres singulares, por-

tanto, cada uma de nós sabemos o 
peso que precisamos dar conta.

JS: A senhora diria que é possí-
vel e aconselhável falar em algum 
tipo de prevenção ao suicídio den-
tro do âmbito escolar?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Sim, diante do aumento de 
mortes por suicídio entre os jo-
vens, o ambiente escolar  precisa 
se atentar  ao seu público, quebrar 
o enigma de que de morte não se 
fala, é preciso criar um espaço de 
informação e escuta que saliente o 
valor da vida, e quantas possiblida-
des existem por trás de uma proble-
ma, sempre é tempo de recomeçar. 
Conhecendo mais sobre o compor-

tamento suicida poderão sentir-se 
mais seguros para falar do assunto, 
ficando atentos aos sinais de alerta 
para ajudar alguém que pode es-
tar em risco, e assim, contribuindo 
para prevenção do suicídio. 

JS: Existem sinais que uma 
pessoa costuma apresentar que 
podem indicar a presença de 
ideias suicidas? Ao perceber al-
guns desses sinais, como a família 
e os amigos podem ajudar? 

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Sim, é preciso estar sem-
pre atento ao que o outro diz, pois 
muitas vezes os sinais são sutis e 
discretos. O apoio pode ser, atra-
vés de uma escuta colhedora, sem 

julgamento e empático ao seu sofri-
mento, orientá-lo  a procurar  um 
profissional especializado é sempre 
necessário.

JS: É possível traçar um per-
fil psicológico destes jovens com 
“tendências” suicidas?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Ressaltando que o suicídio é 
cheio de enigmas e não existe uma 
causa específica, seus adeptos tam-
bém não apresenta perfil, ao imagi-
narmos um suicida estereotipamos 
pessoas com humor deprimido, no 
entanto, apesar dos transtornos psi-
cológicos serem muito importante 
nesse contexto, o suicido deve ser 
visto de forma ampla e não limitada.  

O suicídio é um grave problema de 
Saúde Pública, que envolve gestores, 

família, Escola, Universidades e Igrejas.

O Setembro Amarelo chama a atenção 
para acreditarmos em um amanhã 

cheio de possibilidades, empatia, amor, 
respeito, cuidado e escuta.

Quando acreditamos verdadeiramente 
em algo, somos capazes de enfrentar 

maiores desafios, inclusive nossos 
medos e problemas.

JS: A senhora diria que o suicí-
dio é um problema de Saúde Públi-
ca?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS –  O suicídio é um grave pro-
blema de Saúde Pública, que envolve 
gestores, família, Escola, Universi-
dades e Igrejas. É preciso fazer parte 
dessa tarefa coletiva e diminuir os 
enigmas sobre o assunto e contribuir 
com a prevenção e valorização da 
vida.

JS: Na opinião da senhora, os 
Governos, nas três instâncias (Fe-
deral, Estadual e Municipal), estão 
preparados para o enfrentamento 
desta questão?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS –  Por se tratar de um proble-
ma mundial e extremamente comple-
xo, afirmar uma preparação  definitiva  
seria muito arriscado. Acredito em um 
caminho a trilhar, com compromisso e 

responsabilidade para subsidiarmos 
meios onde alcancemos diretrizes ca-
pazes de atender um sistema cheio de 
déficits de informações e acolhimento. 

JS: Os dados oficiais apontam 
que nos últimos dezoito meses hou-
ve um expressivo aumento no núme-
ro de casos de suicídio, envolvendo 
pessoas de ambos os sexos, adoles-
centes, jovens adultos e idosos. A 
pandemia pode ser considerada um 

fator para esse aumento de casos de 
suicídio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS –  Sim, a pandemia chegou e nos 
desorganizou, tomou de  assalto toda 
nossa rotina, fechou tudo, nos dei-
xando isolados; precisamos  manter 
o distanciamento social, quando mais 
precisamos  de uma abraço.  O senti-
mento de medo, solidão, luto, aumen-
tou, constituindo assim um importante 
fator de risco para suicídio.  

JS: Qual é, na opinião da senhora, 
a importância de promover a campa-
nha Setembro Amarelo, e como ela 
pode auxiliar na prevenção do suicí-
dio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS –  Falar sobre vida é sempre im-
portante, não só no Setembro Amarelo, 

como em todos os meses do ano. O Se-
tembro Amarelo chama a atenção para 
acreditarmos em um amanhã cheio de 
possibilidades, empatia, amor, respei-
to, cuidado e escuta. Tudo que ressalta 
a importância do ser humano, precisa 
ser abraçado, valorizado e acredita-
do. A campanha veio dizer se precisa,  

peça ajuda, se puder ajude.

JS: É possível prevenir o suicí-
dio?

ZELINDA DA SILVA NONATO 
REIS – Pesquisa apresentada pela 
OMS (Organização Mundial de Saú-
de) mostra que 90% dos casos de 

suicídio podem ser evitados. Nessa 
perspectiva, o CVV (Centro de Valo-
rização da Vida), CFM ( Conselho Fe-
deral de Medicina) e ABP (Associação 
Brasileira de Psiquiatria) criaram e 
abraçaram a causa, dando visibilidade 
a campanha Setembro Amarelo, uma 
luta pela vida.
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JS: Há quem relacione o 
suicídio à falta de Deus. É 
possível afirmar que o en-
volvimento religioso é um 
dos fatores protetores mais 
significativos em relação ao 
risco de suicídio? Por quê?

ZELINDA DA SILVA NO-
NATO REIS –  Acredito que 
somos reflexo daquilo que 
acreditamos, nossos valores 
estão escondidos dentro de 
nós, e nos faz refletirmos, 
quem somos? Alguém que 
preza o amor, o respeito, a 
bondade com certeza vai des-
prezar a maldade, fofoca, de-
sigualdade e ódio, portanto, 
um ser que confia no Criador 
da vida, terá mais subsídios 
para lutar por novos cami-
nhos e soluções. Vale ressal-
tar que estamos falando de 
fatores e não de determinan-
tes. Quando acreditamos ver-
dadeiramente em algo, somos 
capazes de enfrentar maiores 
desafios, inclusive nossos 
medos e problemas.

 JS: A senhora gostaria 
de acrescentar alguma coi-
sa?

ZELINDA DA SILVA NO-
NATO REIS – Vivemos em um 
mundo capitalista, na busca 
incessante de ter e nos per-
dendo a essência de ser. Não 

gostaria de entrar no âmbi-
to do “o porquê isso acon-
tece” assim com o suicídio. 
Diversos fatores nos coman-
dam, a sociedade contempo-
rânea cresce com a cultura 
do consumismo, vivemos 
com o dilema de construir 
para suprir nossas necessi-
dades. Então nos perdemos, 
não olhamos quem vive a 
nossa volta, corremos e 
perdemos os filhos para os 
quartos, os amigos  para 
doenças psicológicas, os 
pais para os empregos, e no 
anseio  desse consumismo, 
vivemos em uma sociedade 
do laço, não o laço que pre-
cisamos, que é o do amor, 
do olhar empático, do res-
peito, do cuidado, escuta 
aguçada e acolhedora. Pre-
cisamos nos olharmos,  mas 
precisamos olharmos para 
o outro, o outro que grita 
por socorro, com atitudes 
e frases que soam no eco 
da sua dor. Não é frescura, 
não é falta de Deus, não é 
para chamar a atenção, não 
é drama. O grande índice, 
quase um milhão de suicí-
dios por ano no mundo, vem 
nos mostrar essa realidade. 
Seja você o dono do abraço 
acolhedor que o outro está 
precisando.

Graduada em Psicologia pela Faculdade Guanambi (UniFG), 
graduanda em Psicologia Cognitiva Comportamental pela Capacitar. 

Psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Igaporã e 
Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Matina.

Zelinda da Silva Nonato Reis
Psicóloga 

(77) 991270532
déia.psicologa1@gmail.com   
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GABRIELA OLIVEIRA 
DE JESUS
gabriela.jornalistavc@
jornaldosudoeste.com

“O Câncer Colorretal é uma doença silenciosa, daí a 
importância de fazer a avaliação médica regularmente 
e os exames de rastreamento (Colonoscopia) na idade 

recomendada”, alerta a oncologista Ingrid Menezes Marques

erickgomes96@gmail.com

ERICK GOMES DA 
SILVEIRA

O câncer de intestino abrange 
os tumores que se iniciam 
na parte do intestino grosso, 

chamada cólon e no reto (final do in-
testino, imediatamente antes do ânus) 
e ânus. Também é conhecido como 
câncer de cólon e reto ou colorretal. É 
tratável e, na maioria dos casos, curá-
vel, ao ser detectado precocemente, 
quando ainda não se espalhou para ou-

tros órgãos. 
Durante o mês de setembro, a cam-

panha Setembro Verde traz um alerta 
sobre como hábitos saudáveis podem 
prevenir a doença. Cada vez com inci-
dente na população brasileira, segundo 
o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
apesar de prevalente em indivíduos a 
partir de 65 anos, observa-se o avanço 
nos registros de crescimento do qua-
dro entre os jovens. Coloproctologis-
tas que recomendavam que o início do 
monitoramento preventivo da doen-
ça, por meio do exame colonoscopia, 
ocorresse aos 50 anos, já começam a 
indicar que o exame seja feito a partir 
de 45 anos. Se houver histórico na fa-
mília, esse rastreamento deve ser ini-
ciado antes.

Para tratar sobre o assunto, o JS en-
trevistou a oncologista Ingrid Menezes 
Marques, que em Vitória da Conquista 
atende no Instituto Conquistense de 
Oncologia (Icon).

Confira os principais trechos da en-
trevista:

JORNAL DO SUDOESTE: O 
que é o câncer colorretal ou câncer 
de intestino?

DRª INGRID MARQUES: O cân-
cer de intestino, a região intestinal, 
para ficar mais fácil de entender, é di-
vidida em quatro partes. A gente tem 
o intestino fino, o intestino grosso, o 
reto e a região anal, que é a parte fi-
nal do intestino. O câncer colorretal 
são tumores que se originam no in-

testino grosso, que a gente chama de 
cólon, e também no reto.

JS: Na opinião da senhora, como 
a Campanha Setembro Verde con-
tribui para a redução dos casos de 
câncer colorretal? 

DRª INGRID MARQUES  – Essa 
campanha ajuda a alertar a popula-
ção sobre a importância do câncer 
colorretal, sobre os métodos de pre-
venção e de rastreio que podemos 
adotar. Quando o câncer colorretal é 
diagnosticado nas fases mais preco-
ces, as chances de cura são em torno 
de 90%. A gente também pode iden-
tificar pólipos com a Colonoscopia, 
que é a simples remoção pela Colo-
noscopia impede que o câncer se de-
senvolva. 

Quando o câncer colorretal é 
diagnosticado nas fases mais precoces, 

as chances de cura são em torno de 90%.
JS: Quais os fatores de risco do 

câncer colorretal? Doenças inflama-
tórias intestinais podem ser fatores 
de risco? 

DRª INGRID MARQUES - Os prin-
cipais fatores de risco felizmente são 
modificados e a gente tem entre eles 
o sedentarismo, a obesidade, o taba-
gismo, uma alimentação inadequada, 
mas temos também os fatores de risco 
que chamamos de não modificáveis, 
que são aqueles fatores que nós pode-
mos interferir. Neles têm as doenças 
inflamatórias intestinais, histórico 
familiar positivo ou alguma síndrome 
genética. Esses são os principais fato-
res.

JS: Como é feito o diagnóstico da 
doença? Quando se deve procurar 
o médico para investigar possíveis 
problemas?

DRª INGRID MARQUES - O diag-
nóstico é feito na maioria das vezes 

por Colonoscopia. Em alguns quadros 
de doença mais avançada, que a gente 
chama de doença metastática, também 
podemos ter o diagnóstico com a bióp-
sia da lesão metastática. Procurar um 
médico é uma medida muito importan-
te. Mas, quando devemos procurar um 
médico? Temos que ficar alerta aos 
sintomas que podem aparecer com 
a doença. Esses sintomas principais 
são, alteração do risco intestinal, são 
pacientes que estão alternando entre 
constipação e diarreia, mas o mais 
importante, o ritmo intestinal fugiu do 
seu padrão habitual sem uma motiva-
ção específica. Também sangramento 
nas fezes, fezes de fino calibre, bem 
fininha, que a gente chama de fezes 
em fita, que pode tá ocorrendo algu-
ma obstrução no intestino pelo tumor, 
perda de peso inexplicável, uma dor 
abdominal recorrente. Esses são os 
principais sintomas, se eles estiverem 
presentes, um médico deve ser procu-

rado para uma avaliação. Na dúvida, 
também, o médico deverá ser procu-
rado.

JS: A partir do diagnóstico, como 
é feito o tratamento? Caso não ocor-
ra corretamente, quais complica-
ções podem surgir? 

DRª INGRID MARQUES - Bom, 
o tratamento vai depender da forma 
como a doença se manifesta ao diag-
nóstico, como ela está no momento do 
diagnóstico. Em doenças iniciais, o 
tratamento principal envolve a cirur-
gia e depois da cirurgia podemos ava-
liar se há benefício ou não de quimio-
terapia. Sempre em conversa com o 
cirurgião e com o oncologista, em ca-
sos da doenças em estágio mais avan-
çadas, metastáticas, esse tratamento 
envolve medicações. A base do trata-
mento é o que eu chamo de tratamen-
to sistêmico, que são medicamentos. 
Essas medicações englobam quimio-

terapia e medicações mais modernas, 
como terapia alvo e monoterapia. Po-
demos também utilizar a radioterapia 
em alguns casos específicos. Então o 
mais importante do tratamento é que 
haja uma equipe multidisciplinar en-
volvida, com cirurgiões, oncologistas, 
radioterapeutas, para poder traçar 
a melhor linha de tratamento. É im-
portante que o paciente esteja em um 
Centro que disponibilize, aqui no Icon 
[Instituto Conquistense de Oncologia] 
temos cirurgiões, oncologistas, uma 
equipe para poder estar atendendo 
pacientes de forma multidisciplinar e 
também um local que disponibiliza o 
tratamento. Como eu falei, temos tra-
tamentos de quimioterapia no Icon, 
também temos os tratamentos mais 
modernos como Imunoterapia. En-
tão o mais importante é você ter uma 
equipe de Assistência Multidisciplinar 
e estar em um local que você consiga 
fazer todo o tratamento.
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Agora é importante frisar que as doenças no 
estágio inicial não vão apresentar nenhum sintoma, 

o câncer colorretal é uma doença silenciosa, 
daí a importância de fazer a avaliação médica 

regularmente e os exames de rastreamento, que é a 
Colonoscopia na idade recomendada. 

... os principais fatores de risco (do câncer 
colorretal) são modificáveis. Então, com um 

estilo de vida saudável podemos conseguir essa 
prevenção (da doença).

JS: Os pacientes que começam a 
desenvolver a doença apresentam al-
guns sintomas, A senhora poderia citar 
alguns? 

DRª INGRID MARQUES  – Os sinto-
mas foram os que relatei anteriormente. 
Os principais vão ser alterações de ritmo 
intestinal, sangramento nas fezes, dor ab-
dominal, alteração no calibre das fezes, 
fezes mais finas, uma perda de peso muito 
importante e que não tenha justificativa. 
Agora é importante frisar que as doenças 
no estágio inicial não vão apresentar ne-
nhum sintoma, o câncer colorretal é uma 
doença silenciosa, daí a importância de 

fazer a avaliação médica regularmente e 
os exames de rastreamento, que é a Colo-
noscopia na idade recomendada. 

JS: Nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, e também no Brasil tem sido 
registrado um expressivo aumento no 
número de casos de Câncer Colorre-
tal em pessoas com idade abaixo de 50 
anos. Aqui em Vitória da Conquista 
essa também é uma realidade? Qual 
o perfil dos pacientes daqui?  

DRª INGRID MARQUES  – A maio-
ria dos pacientes, na maioria dos casos 
de colorretal se concentram na popu-

lação a partir dos cinquenta anos, tan-
to em Vitória da Conquista, como no 
Brasil, mundialmente. A maioria dos 
casos. O que a gente vem observando 
atualmente é o aumento no número de 
diagnósticos em pacientes mais jovens 
abaixo de cinquenta anos. Esse aumen-
to é uma realidade, habitualmente a 
gente tem casos nessa faixa etária mais 
relacionados com a história familiar 
ou uma síndrome genética. Mas o que 
vem se observando são casos que não 
estão relacionados a isso e as justifi-
cativas são os hábitos, o estilo de vida, 
dos pacientes mais jovens, uma vida se-

dentária, ausência de atividade física, 
com alimentação inadequada, com ali-
mentos processados, industrializados, 
embutidos, isso justifica o aumento do 
número de casos. Tanto aqui em Vitó-
ria da Conquista, quanto um fenômeno 
mundial, digamos assim. Infelizmente 
não temos estudos específicos da popu-
lação de Vitória da Conquista, mas hoje 
a gente observa em consultório, tanto 
que, nesse ano de 2021, modificou-se a 
recomendação da idade para o rastrea-
mento colonoscopia. Antes era 50 anos, 
agora a partir dos 45 anos, justamente 
por essa mudança de perfil. 

JS: É possível prevenir o câncer 
colorretal? De que forma?

DRª INGRID MARQUES  – Sim, é 
possível. A prevenção envolve a mu-
dança do estilo de vida, como disse 
anteriormente, os principais fatores 
de risco são modificáveis. Então, com 
um estilo de vida saudável podemos 
conseguir essa prevenção. Então pra-
ticar atividade física de forma regu-
lar; uma alimentação mais adequa-
da, rica em frutas, verduras, legumes, 
fibras; evitar o tabagismo, evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas em 
grande quantidade e muito frequente-
mente. Existe também a forma de pre-
venção com rastreamento que é com 
a colonoscopia, como eu comentei, a 
partir dos 45 anos.

JS: Após o término do tratamen-
to para o câncer colorretal, como é 
feito o acompanhamento clínico? 

DRª INGRID MARQUES  – Esse 
acompanhamento é feito a cada três 
meses, com consultas com o seu on-
cologista. Nessa consulta, são solici-
tados exames de acompanhamento. 
Esses exames podem envolver to-
mografias, colonoscopia, exames de 
sangue, vai depender de cada caso. 
E esse acompanhamento de três em 
três meses se dá por dois anos, depois 
de dois anos, a gente começa espa-

çar um pouquinho mais com intervalo 
máximo de seis meses, mas para ter 
alta do acompanhamento oncológico 
é pelo menos cinco anos. Alguns ca-
sos um pouco mais, mas no mínimo 
cinco anos.

JS: Como reduzir o risco de o 
câncer reaparecer após a cura? 

DRª INGRID MARQUES  – Im-
portante. A principal maneira de 
evitar isso é a realização dos exames 
que são recomendados e manter esse 
acompanhamento que eu comentei 
na periodicidade que o oncologista 
recomenda. Nós estamos em um mo-
mento de pandemia, mas é importan-
te lembrar que o câncer não espera. 
Então, mesmo com a pandemia temos 
que manter o acompanhamento regu-
lar e manter a realização dos exames 
que são necessários no acompanha-
mento. 

JS – A senhora gostaria de acres-
centar alguma coisa?

DRª INGRID MARQUES – Gosta-
ria de agradecer a vocês do Jornal do 
Sudoeste pelo convite. É importante. 
E eu gostaria de agradecer a oportu-
nidade de a gente conversar sobre um 
tema tão importante como o câncer 
colorretal e sobre o Setembro Verde. 
Muito obrigada!

Graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). 
Residência de Clínica Médica no Hospital Santo Antônio (Hospital Irmã Dulce), 

Residência de Oncologia Clínica no Hospital São Rafael.
Atendimento no Instituto Conquistense de Oncologia quartas e quintas

INGRID MENEZES MARQUES
Oncologista

(77) 2101-0303
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Governo do Estado disponibiliza 
valores repassados aos municípios 
baianos no mês de agosto de 2021

A Diretoria do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia, através do Sistema de Administração de Recursos Financeiros, disponibilizou em 
seu sítio eletrônico, os valores dos repasses feitos aos 417 municípios baianos no último mês de agosto de 2021. Referentes as cotas partes do:  Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação  (ICMS), 

Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia 
(Fies) e Fundo de Cultura da Bahia (FCBA). 

No último mês de agosto, o valor total dos repasses feitos pela Secretaria de Estado de Fazenda da Bahia aos 417 municípios baianos somaram R$ 818.493.112,62, 
uma aumento superior a 16% em relação ao mês anterior. 

Em agosto, os dez municípios da região de abrangência do JS que mais recursos receberam em junho, de repasses feitos pelo Governo do Estado no mês de 
junho foram:

Na outra ponta, os municípios da região de abrangência da circulação do JS que menos recursos receberam, em agosto, de repasses feitos pelo Governo do 
Estado foram:
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Confira, abaixo, quanto o seu município recebeu nos últimos meses de junho e julho e o acumulado dos primeiros oito meses de 2021.
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