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A BATALHA DO ÓDIO E DA MENTIRA

O Brasil está alastrando os seus campos de batalha. Alguns, por obra de mentiras e ficção. Por 
exemplo: Milhares de pessoas, de aglomerações já passadas, são apresentadas em vídeos de even-
tos que ocorreram ontem ou hoje. O maior ajuntamento de massas,  no movimento pelas eleições 

diretas, em 16 de abril de 1984, foi suplantado por 126 mil pessoas  na avenida Paulista em apoio a Jair 
Bolsonaro. A mentira campeia. E o ódio sai do congelador para arrebentar as correntes de emoção das mas-
sas. Ora, trata-se da maior dispersão de energia já vista na história recente do país. Uma insanidade. Um 
retrocesso. Um atraso. Infelizmente, a campanha de 2022 ganha as ruas, sem nem termos certeza de que 
Lula e Bolsonaro sejam candidatos. Tudo pode mudar na undécima hora.

As campanhas eleitorais, regra geral, se dirigem a dois tipos de públicos: eleitores interessados na polí-
tica, racionais, com intenção de voto definida; e grupamentos dispersos, desinformados, instáveis e emoti-
vos. Os primeiros se interessam pelos discursos de seus candida tos, sendo pouco suscetíveis às mensagens 
dos adversários, enquanto os segundos, pragmáticos, podem mudar de posição, de acordo com os benefí-
cios - maiores ou menores - oferecidos pelos contendores por meio de propostas para áreas como: Saúde, 
educação, transpor tes, segurança, habitação, emprego e bem-estar social. Os perfis de eleitores, sejam os 
engajados ou os dispersos, se guiam por critérios variados, não havendo um padrão exclusivo para decidir 
sobre o voto. Entre eles se incluem proximidade, qualidade das ideias, viabilidade da promessa, demago-
gia, populismo, história pessoal (facadas) e até empatia gerada pela maneira como o candidato se apresenta.

Essas divisões eleitorais constituem o alvo dos tiroteios de campa nhas, donde se pinça a indagação: o 
combate direto – com a arma da desconstrução do adversário – dá resultados? É sabido que campanha ne-
gativa afeta a opção eleitoral. O impacto é mais forte junto a indecisos que aguardam a reta final para tomar 
partido. Será que teremos campanha negativa até outubro de 2022?

Campanha negativa é também tradição noutras praças. Nos EUA, Lyndon Johnson, candidato democrata 
a presidente em 1964, foi o primeiro a pagar anúncios para desmoralizar o rival Barry Goldwater. Uma 
menina no campo desfolhava pétalas de uma margarida, enquanto as contava uma a uma, até que, chegando 
ao dez, uma voz masculina começava a rever ter a contagem. Na hora do zero, sob um ruído ensurdecedor, 
via-se na tela uma nuvem de cogumelo, simbolizando a bomba atômica, e a voz de Johnson: “Isto é o que 
está em jogo - construir um mundo em que todas as crianças de Deus possam viver ou, então, mergulhar 
nas trevas. Cabe a nós amar uns aos outros ou perecer.” O arremate: “Vote em Lyn don Johnson. O que está 
em jogo é demais para que você se possa per mitir ficar em casa.”

Em nenhum momento se mencionava Goldwater. O anúncio saiu apenas uma vez, mas as TVs o repeti-
ram. Outros foram criados e massacraram o falcão republicano.

Esse modelo tenta associar candidatos aos valores da sociedade. Às vezes, o ataque dá errado, os atingi-
dos se transformam em vítimas e as agressões se voltam contra os agressores. Aluízio Alves, candi dato a 
governador do Rio Grande do Norte em 1960, acusado pelo adversário de correr o Estado dia e noite lide-
rando multidões pelas estradas, apropriou-se do termo “cigano” a ele atribuído. Enfeitiçou as massas. Os 
comícios pegavam fogo. Dinarte Mariz, o governador, patrono da candidatura de Djalma Marinho, menos-
prezava: “Quem vai a esses comícios é uma gentinha analfabeta.” Aluízio adotou o ter mo: “Minha querida 
gentinha.” Ganhou a eleição.

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

POR GAUDÊNCIO TORQUATO

ART IGO

É jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor 
político Twitter@gaudtorquato
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MEIO AMBIENTE

Dano ambiental é motivo mais 
recorrente para processos 
sobre meio ambiente em 2020

AGÊNCIA CNJ DE NOTÍCIAS
imprensa@cnj.jus.br

Dano ambiental foi o que 
gerou a maior parte das 
ações judiciais relacio-

nadas ao meio ambiente que entra-
ram na Justiça ao longo do ano pas-
sado. Cerca de 17,5 mil processos 
- 30% do total - buscavam repara-
ção para algum dano ambiental.

É a primeira vez que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) quantifi-
ca a judicialização dos litígios am-

bientais no anuário estatístico, Justi-
ça em Números, referência na área 
desde 2004. O levantamento inédito 
revelou ainda, uma alta de 17,9% 
nas demandas de Direito Ambiental 
em relação ao ano anterior.

As 57.168 ações ambientais que 
chegaram aos tribunais em 2020 re-
presentam o segundo maior nível de 
judicialização ambiental desde que 
a série histórica do CNJ foi iniciada, 
em 2014. O índice foi maior apenas 
em 2017, ano em que 62.476 pro-
cessos foram iniciados.

Depois do dano ambiental, os 
assuntos que mais frequentemente 
resultam em ações ambientais são 
pedidos de indenização por dano 
ambiental (com 6.059 processos) 
e de revogação/anulação de multa 
ambiental (4.852), de acordo com o 
Justiça em Números 2021.

A maior concentração de novos 
processos abertos em 2020 foi no 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), com 22.221 ações, se-
guido pelo Tribunal Regional da 1ª 
Região (TRF1) e pelos Tribunais de 

Justiça de Mato Grosso (TJMT), de 
São Paulo (TJSP) e do Rio Grande 
do Sul (TJRS). A instância em que 
se encontram a maioria dos proces-
sos ambientais (49%) é o primeiro 
grau de jurisdição, sendo que 42% 
estão no segundo.

A proteção ao meio ambiente e 
aos direitos humanos por meio da 
atuação do Poder Judiciário é um 
dos cinco eixos estratégicos da ad-
ministração do ministro Luiz Fux na 
presidência do CNJ e do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A divulga-
ção inédita dos dados ambientais 
está alinhado ao eixo "Direitos hu-
manos e do meio ambiente", que 
também originou o Observatório do 
Meio Ambiente do Poder Judiciário. 
Instituído em novembro de 2020. O 
colegiado com representantes de ór-
gãos públicos e da sociedade vêm 
apresentando estudos e iniciativas 
que permitem aprimorar a prestação 
de serviços do Judiciário e do Siste-
ma de Justiça.

Em junho, em parceria com o 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), o CNJ lançou 
um painel interativo que permite à 
magistratura e à sociedade em ge-
ral monitorar os litígios ambientais 
judicializados em todo o território 
nacional. A plataforma chamada 
SireneJud ainda fornece a geolocali-
zação de onde se originou cada ação 
judicial, conforme for sendo cadas-
trada no sistema de tramitação pro-
cessual. Assim, o Judiciário passará 
a mapear também a extensão territo-
rial do dano cometido contra a flora, 
a fauna, o solo, o recurso hídrico e a 
atmosfera.

Direitos humanos
O Justiça em Números 2021 também apresenta números inéditos sobre o volume de ações judiciais que tratam a garantia e a defesa dos direitos fun-

damentais. Como o ano-base do relatório foi 2020, o primeiro ano da Pandemia de Covid-19 impactou significativamente os resultados do levantamento.
A quantidade de novos processos cresceu 342%, saltando de 18,9 mil em 2019 para 64,9 mil. Foram, sobretudo, demandas envolvendo o Auxílio 

Emergencial - 46,3 mil -  Ainda motivaram a procura pelo Judiciário as relativas a pessoas com deficiência, pessoas idosas, intervenção em estado ou 
município, alimentação e moradia.

A maior quantidade - 34,6 mil - foi registrada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que abrange os três estados da Região Sul, seguido 
pelo TRF2, que contempla Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na Justiça Estadual, os tribunais mais procurados para garantir direitos fundamentais foram o 
TJMG e o TJSP. Os Juizados Especiais atenderam a maior parte dos processos dessa natureza - 55% - no primeiro grau.

Além de ações específicas para garantir que a população siga tendo acesso à Justiça para garantir seus direitos fundamentais, o CNJ criou, em setembro 
do ano passado, o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. O colegiado discute a proteção e promoção dos direitos fundamentais com 
membros do sistema de Justiça e pela sociedade civil, que sugerem medidas.

A partir dele, foi editada uma recomendação de cautela aos tribunais nos casos de despejos coletivos durante a Pandemia do novo Coronavírus e inicia-
das ações em favor da população LGBTQIA+, como o formulário de avaliação de risco de violência e a regulamentação da autoidentificação de gênero 
nas prisões e nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. Também foram estabelecidas cotas raciais para concursos nos cartórios e 
mais vagas para negros e negras em estágios do Judiciário.

(FOTO: LUIZ SILVEIRA/CNJ)
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PARAMIRIM

Tribunal de Justiça da Bahia 
inaugura novas instalações do 

Cejusc em Paramirim

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

(FOTO: REPRODUÇAÕ)

Em ato presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Lourival Almeida Trindade, foi inau-
gurada a nova sede do Cejusc – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na manhã do último dia 1º. O 
Desembargador Lourival Almeida Trindade destacou a importância do Cejusc, que segundo pontuou, tem a finalidade 

de prestar um serviço de qualidade à população. “Conflitos que nem sempre são resolvidos, poderão ser pactuados no Centro”, 
pontuou o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, acrescentando que o Centro é uma importante ferramenta, que contribui 
para que a Justiça vá ao encontro das pessoas que têm dificuldade em acessa-la, incentivando a conciliação, em tornando a Jus-
tiça mais ágil e, sobretudo, mais democrática.
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PARAMIRIM

► Para o Desembargador Lourival Almeida Trindade, presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, o Cejusc é uma ferramenta que aproxima a Justiça do cidadão, 
tornando-a mais ágil e democrática. 

De acordo com o advogado Lucas Iago Neves Silva Lima, Coordenador do Centro, o novo espaço físico vai oferecer um 
atendimento de mais qualidade aos jurisdicionados que buscam o Judiciário para resolver seus  conflitos por meio de acordo. O 
advogado aproveitou a oportunidade para enaltecer a atuação do Desembargador Lourival Almeida Trindade na condução do 
Tribunal de Justiça, principalmente no resgate da credibilidade da Justiça baiana, reforçando a cultura do diálogo e a humaniza-
ção das ações voltadas para atendimento da sociedade.

Esse também foi o mote do pronunciamento feito pelo juiz titular da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Ju-
ventude da Comarca de Paramirim, Raimundo Saraiva Barreto Sobrinho, reforçou que o Cejusc é um instrumento democrático 
que tem a função de levar a Justiça, principalmente, à parcela mais vulnerável da sociedade e promover a tão sonhada pacifica-
ção social.

Também participaram da inauguração da nova sede do Cejusc - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 
Paramirim, entre outras autoridades, o Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafeeiro; a representante do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Eliude de Carvalho Rosa; os Promotores de Justiça das Comarcas 
de Paramirim e de Guanambi, respectivamente Karina Costa Freitas e Jailson Trindade Neves; o presidente da 1ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, Kleber Lima Dias; o prefeito e vice-prefeito de Paramirim, respectivamente advoga-
dos Gilberto Martins Brito e João Ricardo Brasil Matos, ambos do PSB; prefeitos de Caturama, Érico Cardoso e Rio do Pires,  
respectivamente Paulo Humberto Neves Mendonça (PSD), Eraldo Félix da Silva (Republicanos) e Gilvânio Antônio - Vânio de 
Gildásio - dos Santos ( Progressistas), além de servidores do Judiciário, advogados e representantes de segmentos organizados 
da sociedade civil organizada. 

(FOTO: REPRODUÇÃO). 
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DEMOCRACIA INSTITUCIONAL E OS INTERESSES DO POVO BAIANO.
GOVERNANÇA, PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E AS ANTINOMIAS DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

Mais uma eleição da UNEB  de forma transparente e democrática ,caminha para a sua finalização. Em 05 de outubro , ocorre-
rá o primeiro processo eleitoral eletrônico institucional envolvendo mais de 35 mil membros da comunidade universitária.                     
O mandato é de quatro anos, tempo suficiente para deixar marcas, apontar caminhos e seguir firme na luta pela manutenção 

financeira institucional. 
À comunidade baiana interessa uma questão fulcral: como manter uma governança institucional de forma que a sociedade tenha o 

retorno dos limitados recursos públicos destinados para o ensino superior e não proporcionais à grandeza institucional da UNEB Cer-
tamente, os gestores que ocuparam as “Cadeiras do Cabula” se viram diante de grandes entraves orçamentários, dificuldades de imple-
mentação de novos cursos, pressão por mais produtividade científica que, por sua vez reflete nos indicadores das agências de fomento, 
e projetos de extensão e pesquisa universitária, sem, todavia, receberem uma contrapartida do Estado por conta da nossa onipresente 
multicampia. Ademais é forçoso citar as múltiplas exigências conceituais do MEC e as dificuldades em emplacar no âmbito internacio-
nal. Em que pede todo esse cenário , a UNEB sempre se manteve aguerrida.

Continuamente invocada pelos postulantes, a autonomia universitária tem sido a bola da vez. Embora constitucionalmente assegurada 
, esta , por vezes , acaba não sendo compreendida na sua funcionalidade, seja pela dependência orçamentária vinculada aos cofres do Go-
verno do Estado da Bahia ou pelas múltiplas leis do Direito Administrativo Público Nacional – o erário não pode estar deliberadamente 
à disposição dos gestores! Existem regras, mecanismos de controle e princípios basilares como: legalidade, impessoalidade, moralidade 
pública e eficiência. O orçamento que chega a ter cifras similares a municípios de médio/grande porte não pode ser gerido de qualquer 
forma. Ser reitor(a) da UNEB é viver “com o pires na mão” à procura de investimentos e de captação de recursos para além do provi-
sionado.

Ao fim , a missão é entregar uma educação superior que atenda a difusão do conhecimento, produção científica e tecnológica de pon-
ta, produtos de inovação e a emancipação dos sujeitos. Além da peculiaridade de ser a maior instituição no campo da formação para o 
magistério , mediante a consolidação dos múltiplos cursos de licenciatura ofertados , tanto na modalidade presencial quanto a distância. 

As tomadas de decisões mais do que nunca são cobradas pela comunidade universitária: uma maior autonomia dos Departamentos 
(unidades gestoras do interior) face ao centralismo (antidemocrático) imposto pela administração central. Clama-se por menos burocra-
cias decisórias, mais interior, menor decisionismo da capital. Outra busca permanente é a ampliação do sistema de Assistência Estudantil, 
ainda mais fragilizado no contexto pandêmico, ainda em quantitativo insuficiente para a realidade . 

Se outrora esteve na vanguarda de importantes conquistas sociais , como a implementação do sistema de cotas, formação de jovens e 
adultos e o reconhecimento do nome social , o desafio agora é permanecer na luta pela democracia, agregando toda a pluralidade política 
para além de sectarismos ou discursos raivosos que não conseguem alcançar nem a comunidade acadêmica tampouco o respaldo social 
necessário para os múltiplos enfrentamentos. 

Favoritas à  sucessão, a Prof. Drª Adriana Marmori e a Prfª Dayse Lago conseguiram emplacar uma campanha inovadora, dialógica, 
plural e alcançando todos os seguimentos internos: docentes, discentes e técnicos administrativo. Para além disso , foram capazes de in-
corporar núcleos vivos da sociedade em movimentos cívicos, associações, movimentos populares auto-organizados, coletivos artísticos 
além de uma robusta articulação construída com figuras públicas e mandatários , em uma importante costura suprapartidária , reunindo 
parlamentares de diferentes espectros políticos para base de sustentação. 

Com a consolidação desse possível resultado , a UNEB viverá algo inusitado: pela primeira vez será gerida por duas mulheres, egres-
sas tanto da graduação quanto da pós-graduação. Oportunidade de ser conduzida por quem não só conhece a identidade institucional mas 
é a prova real de que a instituição alcançou um grau de maturidade institucional anteriormente não experimentada.  São as filhas da casa 
preparadas para dar a grandeza institucional que se almeja. Mais importante que isso porquanto estão aptas para gerar convergências, 
articulações programáticas, escutas sensíveis e amplo potencial de resolutividade das demandas institucionais aos necessários enfrenta-
mentos que jamais seriam resolvidos tão somente com sorrisos fartos, tapinhas nas costas e bravatas eleitoreiras.

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

POR CAIO COÊLHO DE OLIVEIRA

ART IGO

CAIO COÊLHO DE OLIVEIRA - EGRESSO DA UNEB. 
ADVOGADO E PROFESSOR
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DIVERSIDADE

ASCOM CAR/SDR
ascom@car.ba.gov.br

Governo do Estado abre edital para 
implantação de unidades de produção 

agroecológica em quilombos e terreiros

Estão abertas, até o dia 23 de outubro de 2021, as 
inscrições para a Chamada Pública que irá sele-
cionar propostas de Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), representativas de comunidades Quilombolas 
e Povos de Terreiro, para a implantação de 60 Unidades de 
Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS). A 
iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pú-
blica vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Rural (SDR), em parceria com a Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial (Sepromi). 

O edital conta com investimentos da ordem de R$ 1,3 mi-
lhão, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável 
de povos de terreiro e comunidades tradicionais dos Terri-
tórios de Identidade Metropolitano Salvador, Recôncavo e 
Baixo Sul. O edital está disponível no site da CAR no link 
https://bit.ly/3B0WFHn. 

As propostas devem ser formalizadas até o dia 23 de ou-
tubro, sendo protocoladas, presencialmente, no endereço: 
Avenida Luís Viana Filho, 2ª Avenida, nº 250, Centro Ad-
ministrativo da Bahia (CAB), CEP: 41.745.003, Salvador/
Bahia (das 8h30 às 17h30), ou enviadas pelos Correios, por 

meio de SEDEX ou Carta Registrada, com Aviso de Recebimento (AR), desde que postadas até o dia 17 de outubro.  

Direitos humanos
 Para sanar dúvidas sobre a chamada pública será 

realizado um evento on-line, na próxima quarta-feira 
(06/10), a partir das 15h. A atividade será transmiti-
da pelo canal SDRBahia, no Youtube, e contará com 
orientações sobre o Edital e a participação do públi-
co. Em caso de dúvidas, os interessados podem ainda 
enviar mensagem para o e-mail:  esclarecimentosedi-
tal022021@car.ba.gov.br. 
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Cartórios farão atendimento às 
solicitações de pensão por morte e 
auxílio maternidade junto ao INSS
Acordo firmado pela Arpen-Brasil junto ao Instituto 

permitirá o acesso de milhões de brasileiros a 
benefícios federais

AMANDA CHRISTINA PEREIRA DE 
JESUS - ASCOM

amanda.pereira@infographya.com
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Beneficiários de pen-
são por morte e au-
xílio maternidade 

junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) poderão 
fazer a solicitação diretamente 
nos 7.647 Cartórios de Regis-
tro Civil, presentes em todos 
os 5.570 municípios brasilei-
ros. É o que prevê o Termo de 
Cooperação assinado entre o 
Instituto e Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil), 
entidade que reúne todos os 
Cartórios de Registro Civil do 
país, nesta sexta-feira (01.10), 

em Canoas, no Rio Grande do 
Sul.

O Acordo de Cooperação 
Técnica, que terá início em 
15 de outubro com um proje-
to piloto envolvendo Cartórios 
de Registro Civil de diferentes 
regiões do país, e deverá ter 
duração de 30 dias, permitirá 
ao cidadão solicitar, no ato do 
registro de nascimento de seu 
filho, o auxílio maternidade e, 
no ato de registro de óbito, a 
pensão por morte ao benefici-
ário.

Ao efetuar o registro, o Car-
tório verificará o direito ao 
benefício diretamente nos sis-
temas disponibilizados pelo 
INSS, obtendo a resposta em 
tempo real. Na sequência, fará 

a formalização do requerimen-
to de concessão com a devida 
instrução documental para sua 
homologação, dando ciência 
ao cidadão e comunicando ao 
Instituto que a autorização já 
está de posse do usuário.

A iniciativa beneficiará mais 
de 1,8 milhão de pessoas que 
aguardam seus pedidos serem 
deferidos desde julho deste 
ano, sendo que 25% dos casos 
estão travados por falta de do-
cumentação completa, em uma 
fila de espera que chega a durar 
até 40 dias, segundo os dados 
divulgados pelo INSS.

"Essa parceria da Arpen-
-Brasil irá facilitar bastante a 
vida de nossas famílias baia-
nas para dar entrada nas so-

licitações de seus benefícios 
junto ao INSS. Nós ficamos 
muito felizes em poder reali-
zar o acesso das pessoas aos 
seus direitos", celebra o pre-
sidente da Arpen/BA, Daniel 
Sampaio.

O convênio também prevê 
a parceria para a realização de 
outros atos, como a recepção 
de procurações do cidadão 
junto ao sistema do INSS para 
a representação junto aos atos 
praticados perante o órgão e 
demais serviços de interesse 
recíproco e que permitam ao 
cidadão utilizar os postos dos 
Cartórios em todos os Muni-
cípios do país, evitando deslo-
camento os gastos com inter-
mediários e despachantes.
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PENSAR OU  SENTIR

A racionalidade é um atributo humano e a sensibilidade está inerente ao homem. A convivência 
entre estes dois universos exige uma astúcia prolixa. Não são dois cosmos estanques. Existe uma 
interpenetração: viver só de um lado é navegar sem bússola. A paixão do povo, fomentada pelos 

meios de comunicação de massa, torna o homem tosco se sabedoria.

A vida é sentir ou pensar? É preciso reprimir as trepidações emotiva? Ou saciar na inanidade? Restringir 
a vida à circunstância de sensatez é aprimorar a sensibilidade. Não existe um descompasso entre o sentir e 
o pensar. O QUE EXISTE É QUE SENTIR É UMA DÁDIVA E O PENSAR UMA CONQUISTA. Ambos 
existem, não coexistem, mas a sociedade nos apresenta só um lado. Porém belo, mas improdutivo.

A lua é dos poetas ou dos cientistas? Uma visão bucólica da lua é tornar o falso verdadeiro e o verdadeiro 
insignificante. Uma visão metropolitana da lua é tornar crente ateu. Amar a lua dos namorados e compreender 
a lua dos cientistas é a solução. O negócio é pensar sentindo.

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

POR JUAREZ ALVARENGA

ART IGO
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(FOTOS: ASCOM/CMVC)

Câmara Municipal de Vitória da Conquista: 
Sessão Especial de Combate ao Feminicídio 

aponta para novas ações de proteção à mulher
ASCOM/MVC

ascom@camaravc.com.br

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista realizou nesta sexta-feira, 1º, uma Sessão Especial para debater 
o feminicídio e o combate a esse crime que tem ceifado, no Brasil, a vida de uma mulher a cada 6 horas e 
meia. O debate foi uma iniciativa das Comissões de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa da Mulher em 

conjunto com a Comissão de Saúde e Assistência Social, sendo aprovado por todos os vereadores.

Ao abrir a Sessão Especial, o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Luís Carlos Dudé (MDB), rea-
firmou o compromisso do Poder Legislativo no com-
bate à violência contra a mulher. “Nossa grito daqui 
pra frente será pela implantação de uma secretaria es-
pecífica para tratar de políticas públicas de proteção 
à mulher”, afirmou o presidente, pedindo o apoio das 
vereadoras Lúcia Rocha (MDB) e Viviane Sampaio 
(PT) para essa pauta.

Antecedendo o debate, um minuto de silêncio foi 
realizado em memória a Sashira Camilly Cunha Sil-
va, de 19 anos, morta pelo ex-namorado e mais dois 
colegas, em Vitória da Conquista, no dia 19 de setem-
bro. A homenagem se estendeu a todas as mulheres 
vítimas de violência.
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“Por isso, sou e sempre serei, onde eu estiver, o 
grito das famílias por justiça” - A vereadora Viviane 
Sampaio (PT), proponente da Sessão Especial, afir-
mou que a comoção social gerada por esse crime fez 
por entender que a Câmara possui o papel importante 
de trazer para o debate, a necessidade de se falar con-
tra o feminicídio e contra qualquer tipo de violência 
à mulher. Viviane chamou a atenção para a obrigação 
do Estado como responsável por coibir e erradicar a 
violência contra as mulheres. “É preciso criar e con-
solidar políticas públicas. É necessário orçamento, 
projetos, programas de proteção e educação, e princi-
palmente vontade política”, afirmou Sampaio.

A vereadora destacou sua posição enquanto par-
lamentar nesta Casa e a considerou como simbólica, 
em vista do contexto político nacional e do aumento 
do número de crimes contra mulheres, considerando 
como simbólico. “É simbólico porque sou e sempre 
serei a voz calada de Jéssica, de Ana Luísa, de Sashi-
ra, de Ana Marta e de todas as mulheres que tiveram 

suas vidas interrompidas pela barbaridade de quem não sabe o que é amar”, disse Viviane Sampaio. “Por isso, sou e sempre 
serei, onde eu estiver, o grito das famílias por justiça”, finalizou.

Violência contra a mulher é revoltante - A vere-
adora Lúcia Rocha (MDB) avaliou que os casos de 
violência contra a mulher são revoltantes. “Quero ex-
pressar minha revolta e indignação com os casos de 
feminicídio que vêm acontecendo em nossa cidade”, 
disse. “Temos violadas, nossa vida, segurança e dig-
nidade. Agressores se acham no direito de nos tirar a 
vida apenas pelo fato de sermos mulheres”, comple-
tou Rocha.

A parlamentar reconheceu ainda os avanços e a 
contribuição do trabalho realizado pela Delegacia Es-
pecializada de Atendimento à Mulher (Deam), mas 
ponderou que mais avanços ainda são necessários. 
“Avançamos nas políticas voltadas para a defesa da 
mulher e aqui quero registrar o brilhante trabalho que 
a Deam, na pessoa da delegada Doutora Gabriela de 
Diego Garrido, vem prestando em Conquista na defe-
sa da mulher. Mas precisamos avançar ainda mais. A 
mulher precisa ter seus direitos garantidos não apenas 
no papel, mas na realidade do seu dia a dia”, disse Lúcia. “Essa luta é de todos”, emendou.

Combate à violência doméstica deve ser compromisso de 
todos – A defensora pública Flávia Coura, responsável pela 
13ª DP – Família e Violência Doméstica/ Defesa da Mulher 
(vítima), lamentou todas as vítimas de feminicídio. Ela fri-
sou que o feminicídio é fruto de um ciclo de violência e que 
seu combate passa pela interrupção desse processo. “É pre-
ciso um envolvimento de toda a sociedade”, alertou.

A defensora explicou que Conquista conta com uma só-
lida rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, 
“o que é raro em nosso país”. Flávia afirmou que a violên-
cia contra a mulher não vai acabar com ações pontuais, mas 
com o fim da cultura machista da sociedade. Ela propôs uma 
série de ações para serem executadas em âmbito municipal: 
Cumprimento de um protocolo estadual para combate a este 
tipo de violência; promoção e realização de campanhas edu-
cativas de prevenção da violência doméstica e familiar con-
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tra a mulher dentro das escolas, como prevê a Lei Maria da Penha; integrar os agentes de saúde na rede de proteção, já que são 
agentes públicos que têm contato direto e constante com as famílias; incluir mulheres vítimas de violência em programas de 
inclusão socioeconômica.

“A vida dos homens vale mais que a vida das mulhe-
res” - A titular da Delegacia Especial de Atendimento à 
Mulher (DEAM), delegada Gabriela Garrido, lembrou 
que a violência contra a mulher decorre de uma estrutu-
ra culturalmente construída para que as mulheres sejam 
objeto de submissão dos homens. Nesse sentido, cobrou 
mudanças legislativas, ressaltando a importância da tipifi-
cação específica do feminicídio.

A delegada destacou números da violência contra mu-
lheres em Vitória da Conquista. “De setembro de 2020 a 
setembro deste ano, foram registrados 1.920 boletins de 
ocorrências, foram solicitadas 776 medidas protetivas de 
urgência e foram remetidos 4.305 inquéritos policiais à 
Justiça”, informou a delegada. Gabriela lembrou que os 
feminicídios tentados ou consumados merecem uma aten-
ção especializada, ressaltando o enfoque de gênero e o 
acolhimento da família da vítima. “A violência contra as 
mulheres é extremamente cruel e atinge mulheres de todas as faixas etárias, todas as etnias, religiões, profissões e classes so-
ciais”, pontuou.

“Que esse seja o início de grandes debates nessa 
questão da violência doméstica” - A Presidente do 
Conselho da Mulher, Maria Otília Soares, fez um pa-
ralelo histórico com os costumes gregos e romanos, 
destacando que a sociedade atual herdou costumes 
desse período e vive até hoje com a ideia de que a mu-
lher é um ser inferior, criado para obedecer ao homem 
e satisfazer as suas necessidades, sendo punida quan-
do isso não acontece. Otília questionou a impunidade 
e, em decorrência disso, afirmou que o agressor se 
sente com o aval do estado para promover a violência 
contra a mulher.

Maria Otília ressaltou que toda vez que morre uma 
mulher, a sociedade grita e fala, mas somente isso, 
tornando-se estatística. Soares parabenizou a Câmara 
pela sessão especial e destacou que esta é uma Casa 
de representantes do povo e todas as políticas que se 
fizerem necessárias para combater o feminicídio de-

vem ser discutidas e debatidas neste local, sendo esse o início de grandes debates sobre a questão da violência doméstica, de 
forma que seja possível combater todas as formas de agressão contra as mulheres, e evitando mais óbitos.
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Vítimas precisam ser acolhidas – Vítima de vio-
lência, Naiara Benício apontou para a necessidade de 
destinar acolhimento às mulheres. “São diversos mo-
tivos que levam a mulher a se calar. Quando a mulher 
fala que sofreu um abuso, ela precisa ser acolhida”, 
destacou Naiara. “A relação abusiva começa de for-
ma sutil, vai invadindo a vida da gente”, continuou 
ela, ressaltando que na maioria das vezes as vítimas 
sequer percebem os primeiros sinais de um relaciona-
mento abusivo.

Ela defendeu que as mudanças devem ser reforça-
das pela educação. “Que a gente possa educar nos-
sos filhos para que a situação comece a mudar desde 
cedo”, apontou. Naiara disse ainda que está disposta a 
se expor em busca de que outras mulheres deixem de 
ser vítima de violência. “Eu estou aqui me expondo 
e me colocando à disposição para falar quantas vezes 
forem necessárias. Eu quero que isso acabe. Parem de 
nos matar”, pediu Naiara Benício.

Caso se arrasta há 13 anos sem solução – Graciele 
Souza, sobrinha de Ana Marta Santana Gomes, cobra-
dora de ônibus assassinada em 25 de julho de 2008, 
em um ponto de ônibus, cobrou justiça. Ela estava 
grávida de cinco meses quando foi morta por dois ho-
mens que teriam sido contratados pelo marido dela, 
com quem foi casada por 15 anos. “São 13 anos de 
ausência”, lamentou Graciele.

A sobrinha de Ana Marta relatou, perplexa, que o 
suspeito de ser o mandante ficou preso por apenas 28 
dias e ao ser solto fez um churrasco para comemorar a 
liberdade. O processo segue em fase de audiência, en-
quanto o ex-marido se casou novamente e retomou o 
trabalho, “porque as pessoas não acreditavam que ele 
havia mandado matar a esposa”. Ela frisou que “ele 
vive a vida dele como se nada tivesse feito”. Graciele 
pediu que “crimes como esse não caiam no esqueci-
mento. Que crimes como esse tenham justiça”.

“Por mais que sejamos maioria, ainda somos tratadas como minoria” - Representando a Secretaria Estadual de Politicas 
Públicas para Mulheres, Uiara Lopes lamentou a re-
presentatividade que a sociedade insiste em oferecer à 
população feminina. “Somos 64% da sociedade brasi-
leira e parimos os outros 46%. Por mais que sejamos 
maioria, ainda somos tratadas como minoria nessa so-
ciedade”, lamentou. Uiara destacou a violência prati-
cada contra a mulher, ressaltando a impunidade dos 
agressores. “Precisamos entender e assegurar que o 
algoz pague pelo crime que cometeu. O feminicídio 
não atinge só as mulheres. Deixa filhos órfãos e mui-
tos pais numa lógica inversa”, afirmou. Ela finalizou 
destacando o protocolo que padroniza a investigação 
de feminicídio adotado na Bahia desde dezembro de 
2020. “O Protocolo do Feminicídio padroniza os di-
versos procedimentos entre os vários órgãos respon-
sáveis pela investigação e aplicação da justiça nos 
casos de mortes violentas de mulheres motivadas por 
razões de gênero”, explicou. Ela encerrou sua parti-
cipação reivindicando a implantação de uma secretaria específica para tratar de políticas públicas de proteção a mulheres em 
Vitória da Conquista.
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“Mesmo diante dessas conquistas legais, e ainda 
que tenhamos evoluído muito e conquistado de fato 
vários espaços, dentro de casa pouca coisa mudou 
e os dados nos mostram isso” - A representante da 
Coordenação de Políticas para Mulheres do Governo 
Municipal, Dayana Evelinne, discursou nesta Sessão 
Especial e chamou a atenção de todos para o caráter 
de opressão duradoura que as mulheres vivenciam de 
forma individual, isoladas, no âmbito do lar. “Se faz 
necessário trazer para o espaço político, para a esfera 
pública, tais questões que antes eram invisibilizadas, 
tratadas no particular, como o dito popular ‘entre qua-
tro paredes’”, afirmou Dayana.

Evelinne também destacou as conquistas através 
da Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio e Lei da 
Importunação Sexual, mas que mesmo diante dessas 
conquistas legais e ainda que as mulheres tenham 
evoluído muito dentro de casa, pouca coisa mudou, 

com os dados provando esse ponto.
Dayana reafirmou todo o compromisso do Governo Municipal e da prefeita Sheila Lemos (DEM) com relação à pauta das 

mulheres e destacou iniciativas tomadas pela prefeitura para equipamentos públicos como o Centro de Referência da Mulher, 
a Sala da Mulher Empreendedora, o Complexo de Escuta Protegida, entre outras iniciativas que formam Rede de Proteção e 
Atenção à Mulher em Vitória da Conquista.

É preciso evitar novas vítimas - Célio Barbosa, pa-
drasto de Sashira Camilly Cunha Silva, vítima recen-
te de feminicídio, disse que a luta atual de sua família 
não conseguirá trazer a vítima de volta ao convívio 
familiar, mas evitará que outras mulheres e famílias 
sofram com a mesma dor. “Não traremos mais nossa 
filha de volta. A luta nossa é para que outras famílias 
não passem pelo que a gente está passando”, disse 
ele. “Não vamos deixar que Sashira seja mais uma 
inscrita em uma estatística tão horrível. Tenho cer-
teza que vamos lutar. Essa luta não vai se perder no 
tempo. A gente vai conseguir salvar outras pessoas, 
outras famílias”, completou.
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CORRENTINA

Governo Municipal conclui novo 
Plano Diretor de Correntina 

ASCOM – PMC 
ascom@corentina.ba.gov.br

► O projeto do novo plano diretor será enviado para 
votação na Câmara de Vereadores de Correntina. 

(FOTOS: ASCOM/PMC).

O prefeito de Correntina, Maguila, recebeu no úlimo 
dia 27, a proposta revisada do novo Plano Diretor, 
que será encaminhada à Câmara de Vereadores. A 

entrega do projeto contendo relatórios das atividades desenvol-
vidas durante o processo de revisão foi feita pela empresa Ur-
banizando, que realizou uma série de reuniões com a sociedade 
civil na sede e nos Distritos do Rosário e São Manoel.

Ampliação das políticas públicas
Ainda de acordo com a arquiteta, foram acrescentados capítulos e artigos por seções contemplando as políticas públicas, dando um norte para 

o desenvolvimento do Município.
“Foram acrescidos mais capítulos, mais artigos, seções e ações estratégicas, pois antes só constavam as diretrizes. Dividimos todas as políticas 

públicas em seção. Há seção que trata só da Saúde e outra da Educação. A questão da regularização fundiária foi inserida com um número maior 
de artigos e incisos, além da parte que trato do meio ambiente. Todas as políticas públicas foram contempladas neste Plano Diretor, que existiam 
no outro mais de uma forma resumida”, acrescentou Adma.

O Plano Diretor é formado pelas Leis de Ocupação da cidade, locais permitidos 
para comércio e residência, e estabelece regras para o desenvolvimento da cidade.

O ato para entrega do documento foi realizado na Casa da Cultura Iozinho Costa, 
e na oportunidade, o prefeito Maguila destacou a participação da sociedade disse que 
a proposta representa um avanço para a cidade.

“Tivemos a oportunidade de receber o nosso novo Plano Diretor, totalmente corri-
gido e adaptado. Foram feitas diversas reuniões ouvindo a comunidade para cuidar-
mos da nossa cidade. O Plano Diretor é dar diretrizes para o crescimento do nosso 
município”, pontuo o prefeito.

O secretário de Administração, José Orges destaca a importância do Plano Diretor 
para Correntina. “Tivemos a honra de receber o Plano Diretor totalmente revisado e 
com a participação da sociedade correntinense, dando um rumo ao desenvolvimento 
sustentável, humano e social do nosso Município. Estamos encaminhando para a Câ-

mara para a devida aprovação”, disse o secretário.

A arquiteta Adma Lopes, da empresa Urbanizando, conta como foi feito o processo 
de elaboração do documento.

“O Plano Diretor foi executado em cinco etapas: A primeira consistiu na assinatura 
do Termo de Compromisso entre a Equatorial e a Prefeitura de Correntina, a segunda 
a leitura técnica participativa aonde fizemos toda uma investigação do município e 
reuniões. Não só com os dados do IBGE, mas também vivenciando e conversando 
tanto com o poder público quanto com a sociedade civil para ouvirmos as necessida-
des do município. E a partir de aí criar a minuta do Projeto de Lei. Na terceira etapa 
repetimos as reuniões e na quarta etapa elaboramos a minuta e voltamos ao Município 
para mais reuniões e adaptações. Conseguimos construir uma minuta voltada para as 
necessidades do Município. Além disso, absorvemos do Plano Diretor anterior, várias 
ações que foram solicitadas pelos técnicos da Prefeitura”, explicou  Adma.
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CACULÉ

Município treina servidores 
da Vigilância Sanitária para 

fiscalização em estabelecimentos 

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Caculé, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último dia 30, na Casa dos 
Conselhos, um treinamento para os Agentes do Setor de Vigilância Sanitária com objetivo de capacitar os servidores 
para fiscalizações das normas técnicas nos estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos e atribuições 

gerais da função, para proteger a segurança alimentar dos consumidores caculeenses.
Participaram da capacitação, como palestrantes, a nutricionista Valéria Máximo Bomfim Souza Guimarães, da Qualisan Con-

sultoria Sanitária, e a sanitarista Cynthia Karine, da Base Regional de Saúde de Caetité.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária vai assegurar a atualiza-

ção dos servidores sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, o que é fundamental para a fiscalização de estabelecimentos 
como padarias, restaurantes, açougues e supermercados, por exemplo.

O treinamento também teve por objetivo dar mais segurança e confiabilidade ao consumidor na hora de comprar produtos 
fabricados localmente, como pão, ou conservados de forma correta, como carnes, ou ainda industrializados.

O Sistema de Vigilância Sanitária tem sido fundamental no combate à Pandemia da Covid-19, pois são os Agentes de Saúde 
do segmento que realizam a fiscalização das medidas de proteção à vida, o que reforça ainda mais a importância da capacitação.
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