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PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA ENTREGA 
TÍTULOS DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS A 

MORADORES DO SETOR 3 DO PROJETO FORMOSO
(FOTO – ASCOM PMBJL)
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O povo não 
suporta a 
arrogância! 
O povo envia 
recados pelas 
urnas: cabe aos 
atores políticos 
de sucesso 
decifrá-los.

POR  ANDRÉ NAVES 

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.

SABEMOS OUVIR AS URNAS?

A Democracia é, como se sabe, o governo do povo. Dito em outras palavras, 
é a construção de políticas públicas de acordo com os desígnios da maioria, 
respeitada a dignidade das minorias, sempre com a finalidade de concretiza-

ção dos Direitos Humanos. Esses não constituem a panaceia aparelhada por certos 
grupos políticos que tanto desgastam seu próprio conceito. Na verdade, eles podem 
ser conceituados como a estruturação de iguais oportunidades, a partir das quais, 
mediante esforço individual, cada pessoa tem a livre oportunidade de desenvolver 
suas capacidades.
 

Importantíssimo, portanto, para o bom funcionamento democrático, que cada recado 
depositado nas urnas, na forma de votos, seja devidamente decifrado. O bom anda-
mento democrático deita seus fundamentos, portanto, na decodificação da função 
comunicativa inerente a cada escolha eleitoral. Essa, assim, só poderá ser bem enten-
dida por aqueles setores que se mantiverem relacionados à realidade popular, e nun-
ca por aqueles que, descolados do contexto fático nacional, tentam impor agendas e 
ideologias importadas e pouco eficientes (ainda que, para esses grupos sociais, elas 
sejam altamente sedutoras).
 

O povo não suporta a arrogância! O povo envia recados pelas urnas: cabe aos atores 
políticos de sucesso decifrá-los. Culpar o cidadão pelo “voto errado” é uma ma-
neira confortável de ampliar a desconexão entre aqueles setores que se arvoram de 
iluminados e ilustrados e os setores realmente populares. Vale lembrar que a vida 
cotidiana acontece longe das redes sociais, dominadas pelo “bom-mocismo de con-
veniências”, pelos “tribunais inquisitoriais da opinião pública” e pelo descolamento 
com a realidade.
 

O clamor proveniente das urnas foi claro: Nada sobre nós, sem nós, disseram os elei-
tores! Os cidadãos demandam ser atores ativos na construção de estruturas social-
mente livres, inclusivas e justas, e não meros espectadores, passivos e tutelados por 
poucos iluminados, divorciados do contexto popular real. O recado foi nítido: não ao 
artificialismo de narrativas impostas e contrárias aos afetos populares.

Todo liame com a população deve estar firmemente vinculado ao mundo real e às 
dificuldades cotidianas. Os valores da Educação, Trabalho, Liberdade, Inclusão e 
Justiça devem ser concretizados à luz da comunicação democrática saída das urnas. 
Vale dizer que se o mundo político estiver, efetivamente, buscando a satisfação das 
demandas populares, ele deverá ter em mente que as reais políticas públicas inclusi-
vas são originadas e oriundas da iniciativa privada.
 

Só com a escuta atenta de cada necessidade individual será possível a estruturação 
do desenvolvimento nacional livre, inclusivo e justo!

*André Naves é 
Defensor Público 

Federal, especialista 
em Direitos 

Humanos e Sociais. 
Escritor, professor e 

palestrante.



03Brumado, de 27 de setembro a 03 de outubro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital SAÚDE

 www.jornaldosudoeste.com

Prefeitura de Caculé começa a 
implantar novo Sistema de Gestão 
da Assistência Farmacêutica

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Para qualificar e ampliar o acesso da população a medicamentos, a Prefeitura Municipal de Caculé, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, está implantando nas Unidades Básicas de Saúde o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (Hórus).

(FOTO – DIVULGAÇÃO SEC. SAUDE)

O Hórus é um Sistema de-
senvolvido pelo Ministério da 
Saúde para ser aplicado em 
níveis federal, estadual e mu-
nicipal, envolvendo desde os 
componentes básicos da As-
sistência Farmacêutica, como 
a Dispensação de Medica-
mentos, até o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

De acordo com a secretária 
municipal de Saúde, Ediene 
Coutinho dos Santos Aran-
tes, o objetivo desse Sistema 
é qualificar a Assistência Far-
macêutica no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e promover a 
melhoria dos serviços presta-
dos à população.

Ainda segundo a secretária, 
com a implantação do Siste-
ma, as Unidades Básicas de 
Saúde terão acesso ao elenco 
e estoque dos medicamentos 
disponibilizados pela Central de Abastecimento Farmacêutico e Farmácia Básica Municipal. Os usuários também serão bene-
ficiados, pontua a secretaria, uma vez que atendidos nas Unidades, já sairão com medicamentos da Atenção Básica, Hiperdia 
e Saúde da Mulher nas mãos, com agendamento para retorno e controle do seu histórico, garantindo o uso racional de medica-
mentos.

A Coordenadora de Assistência Farmacêutica do Município, Emiliana Cruz Neves, aponta que a utilização do Hórus per-
mitirá aperfeiçoar os mecanismos de controle de estoque e aplicação de recursos financeiros; conhecer o perfil de acesso aos 
medicamentos pelos usuários; além de contribuir para a formação de uma base de dados e serviços de Assistência Farmacêutica 
no Sistema Único de Saúde do município.

Por meio do Hórus, reforça a Coordenadora de Assistência Farmacêutica do Município, é possível ainda gerenciar os medica-
mentos desde o momento em que eles são enviados para a Unidade de Saúde até como eles estão sendo utilizados pelo paciente. 
Como o Sistema está integrado ao uso do Cartão do SUS, também permite acompanhar detalhadamente o histórico do paciente, 
incluindo a dose do medicamento, a frequência das doses, a duração do tratamento, inclusive se o atendimento tiver sido reali-
zado em outra Unidade Básica de Saúde, de outro município, que tenha o Sistema implantado.

A Coordenadora destacou ainda que o Projeto Piloto já está em funcionamento em uma das Unidades de Saúde da Família, 
para que seja analisado o fluxo de atendimento. “Iniciamos a implantação desse Projeto Piloto na Unidade de Saúde da Família 
Matheus Pereira Nascimento Rodrigues, na sede municipal, a fim de estudarmos os desafios e encontrarmos as soluções para 
em breve implantação desse projeto em todo o território municipal”.
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Hemoba faz um balanço do cadastro 
de medula óssea em setembro 

Após a campanha pelo cadastro de medula 
óssea em setembro, a Fundação Hemoba 
atingiu 4.006 voluntários cadastrados em 

2022, mas ainda muito aquém da meta anual de 9.244 
cadastros estabelecida pelo Ministério da Saúde para a 
Bahia. Em 2020, mesmo no auge da pandemia de Co-
vid-19, no período de janeiro a setembro, foram 5.439 
cadastros e, no ano passado, 5.842. A partir de junho de 
2021, o Ministério da Saúde alterou a idade limite do 
cadastramento de candidatos à doação de medula óssea 
para 35 anos (antes era 55).  

No estado, o cadastro pode ser feito em todas as uni-
dades da Hemoba na capital e no interior. Para se tornar 
um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 
35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, 
não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não 
apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica 
(do sangue) ou do sistema imunológico. Para se cadas-

ASCOM HEMOBA
ascom.hemoba@hemoba.ba.gov.br

trar, o voluntário preencherá um formulário com dados 
pessoais e realizará a coleta de uma amostra de sangue 
com 5 ml para testes de compatibilidade. Os dados pes-
soais e os resultados dos testes serão armazenados no 
REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) desde 1998. 

Campanha – Durante o mês de setembro, a Hemo-
ba realizou diversas ações para conscientizar sobre a 
importância do cadastro de medula óssea. Dentro do 
Projeto Doador do Futuro, participou da 3ª edição da 
Caminhada da Família, promovida pelo Colégio Mon-
tessoriano, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Em 
17 de setembro, no terceiro sábado do mês quando se 
comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, 
promoveu uma programação especial em parceria com 
o Grupo de Amor ao Próximo (GAP), quando ocorreu 
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a apresentação dos músicos Felipe Fontenelle e Rubem 
Garcia (Urso da Montanha) e da Banda do Corpo de 
Bombeiros. No dia 21, a Fundação realizou o cadas-
tramento de novos doadores no saguão do Hospital das 
Clínicas da UFBA (HUPES). Durante esta semana, o 
Hemóvel (unidade móvel da Hemoba) ficou de 27 a 
29/09 na Base Naval de Aratu para coleta de sangue e 
cadastro de medula. No dia 26, foi realizada uma pa-
lestra sobre a importância e o processo de doação de 
sangue e cadastramento de medula óssea, pela diretora 
de Hemoterapia Rivânia Andrade, aos militares da Ma-
rinha. 

Cadastro - Para buscar informações (nome, endere-
ço, resultados de exames, características genéticas) de 
um doador compatível com o paciente, foi criado em 
1993 o REDOME (Registro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) desde 1998. A análise de compatibili-
dade é realizada por meio de testes laboratoriais espe-
cíficos, a partir de amostras de sangue do doador e do 

receptor. Com base nas leis da genética, as chances de 
um indivíduo encontrar um doador ideal entre irmãos 
(mesmo pai e mesma mãe) é de 25%, enquanto que, 
entre indivíduos não aparentados, é, em média, de 1 em 
100 mil. Atualmente, no REDOME estão cadastrados 
5.522.346 doadores, com uma média de 650 pacientes 
em busca de doador não aparentado.  

Unidades de cadastramento - Na Bahia, são 27 uni-
dades fixas de cadastro da Hemoba, sendo 06 na ca-
pital e 21 no interior. Em Salvador, há o Hemocentro 
Coordenador (Av. Vasco da Gama), que funciona de 
segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sá-
bados, das 7h às 12h30. Nos shoppings Salvador e Sal-
vador Norte, o atendimento ocorre de segunda-feira a 
sábado, das 9h às 18h; nos hospitais do Subúrbio e Ana 
Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Já 
no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para 
conferir o horário de atendimento no interior do estado, 
acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/.  
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O Câncer de Mama é 
a primeira causa de 
morte por câncer na 
população feminina em 
quase todas as regiões 
do Brasil

FO
T

O
: R

EP
RO

D
U

ÇÃ
O

BUSCAS POR EXAMES DE MAMOGRAFIA 
VOLTAM A CRESCER EM 2022 NA REDE 
PÚBLICA DE SAÚDE
Outubro Rosa relembra que Exame é o principal aliado no 
diagnóstico precoce do Câncer de Mama

MELINA LOZANO – ASCOM (AGÊNCIA MÁQUINA COHN WOLFE)
melina.lozano@maquinacohnwolfe.com

Um levantamento realizado pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico 
por Imagem (FIDI) -- gestora de Serviços de 

Diagnóstico por Imagem em na rede pública -- aponta 
que, entre os primeiros semestres de 2021 e de 2022, o 
número de Mamografias realizadas na rede pública onde 
FIDI atua cresceu 26% (foram 66 mil exames em 2021 
e 81 mil em 2022). Em 2020, em razão dos períodos crí-
ticos da pandemia e do isolamento social, o número de 
Exames realizados de Mamografia caiu 35% em relação 
ao ano anterior.

“Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e 
maior controle da pandemia, é essencial que as mulheres 
retomem com os exames periódicos, uma vez que o diag-

nóstico precoce ainda é a melhor maneira de garantir o 
sucesso do tratamento”, observa Vivian Milani, Médica 
Radiologista da FIDI. A maioria dos casos, quando tra-
tados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam 
bom prognóstico.

De acordo com o último levantamento realizado pelo 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), em agosto de 2022, 
o Câncer de Mama, é a primeira causa de morte por Cân-
cer na população feminina em quase todas as regiões do 
Brasil. A taxa de mortalidade por Câncer de Mama, ajus-
tada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 
mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões 
Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulhe-
res, respectivamente.
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Prevenção

Tratamento

Para reduzir os fatores de risco, é importante adotar hábitos saudáveis, como praticar atividades físi-
cas regularmente, ter uma alimentação balanceada, evitar o consumo excessivo de álcool, não fumar e 
fazer a Mamografia anualmente. “Algumas mulheres, que apresentam fatores de risco, como o histórico 
da doença na família, estar entre 40 anos e 70 anos, precisam redobrar o cuidado porque as chances de 
desenvolver a doença é maior. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura”, 
explica Vivian Milani, Radiologista de FIDI.

A Mamografia pode ser indicada para pacientes que não tenham a idade mínima de 40 anos, mas que 
tenham risco aumentado para o desenvolvimento de Tumores Mamários, como aquelas com histórico 
familiar de Câncer de Mama.

Já em mulheres grávidas, em caso de solicitação médica, o Exame de Ultrassom das Mamas é o mais 
indicado.

O tratamento para a doença depende da fase em que ela se encontra, do tipo de tumor, da idade da 
paciente, entre outros fatores. A alta tecnologia na área da Saúde tem possibilitado opções terapêuticas 
cada vez mais eficazes e menos invasivas para tratar este tipo de tumor. “As inovações implementadas 
no tratamento oncológico têm revolucionado a estratégia de combate à doença. Um método que vem 
se mostrando bem-sucedido é fazer uso de terapias conjugadas, combinando a Quimioterapia com me-
dicamentos biológicos de alta qualidade”, explica Katia Beltrão, Gerente de Marketing Hospitalar de 
Oncologia da Biomm.

Os Biomedicamentos têm demonstrado segurança e eficácia nos tratamentos de Câncer de Mama, 
inibindo a multiplicação das células tumorais e preservando os tecidos saudáveis. Além de ampliar o 
acesso aos tratamentos biológicos, os Biossimilares apresentam perspectivas muito positivas para as 
pacientes.

Dentre as opções terapêuticas, o medicamento biológico à base do princípio ativo Trastuzumabe tem 
sido utilizado em tratamentos nas chamadas terapias alvo, em combinação com a Quimioterapia. “A 
implementação de soluções inovadoras requer alto investimento e o uso de Biomedicamentos apresenta 
benefícios para o paciente, com a ampliação do acesso, bem como para o setor de Saúde por viabilizar 
o equilíbrio financeiro e a alocação de recursos para a incorporação de novas tecnologias no âmbito 
assistencial”, finaliza Katia.
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Alunos de Odontologia 
produzem fio dental 
sustentável

CAMILA CREPALDI – ASCOM (AGENCIA IDEAL)
camila.crepaldi@idealhks.com

Materiais confeccionados compõem kit de higiene e 
são doados à população vulnerável

Com o objetivo de cuidar da Saú-
de Bucal de pessoas carentes, 
sem acesso aos itens de higie-

ne pessoal, a Faculdade Unime Lauro de 
Freitas criou o Projeto “Fio a fio - Tornan-
do o Fio Dental acessível à comunidade”. 
A iniciativa reúne professores e estudan-
tes do curso de Odontologia que confec-
cionam um fio dental utilizando sacos de 
ráfia e distribuem para a população local 
junto a um Kit Odontológico, composto 
também por escova e creme dental.

A ação colabora com o meio ambiente, 
reutilizando produtos que seriam descar-
tados no lixo e contribui, ao mesmo tem-
po, para que mais pessoas tenham acesso 
aos itens básicos que garantem a limpeza 
adequada dos dentes.

“Este projeto é importante à medida 
que incentiva os alunos da Unime a se 
dedicarem a pesquisa, alinhando as me-
todologias da sala de aula com as ações 
práticas da rotina de um profissional. Os 
estudantes estão envolvidos em todo o 
processo de produção, desde a escolha 
dos materiais até a distribuição dos pro-
dutos e, além disso, são realizadas Ofici-
nas para que eles ensinem a comunidade 
como confeccionar seu próprio fio den-
tal”, reforça Ingra Medeiros, Coordena-
dora do Projeto e professora do curso de 
Odontologia da Faculdade Unime.

A docente também enfatiza o impacto 
social que esta ação causa para a comu-
nidade. “Preocupados com a qualidade da Saúde Bucal, encontramos nesta iniciativa uma possibilidade para que 
a população menos favorecida mantenha, de alguma forma, o controle da placa bacteriana, conscientizando sobre 
a importância de utilizar métodos alternativos de higiene bucal economicamente viáveis e que estão ao alcance de 
todos”, afirma.

O fio dental alternativo é produzido a partir de sacos de ráfia devidamente desinfectado com hipoclorito de sódio.

FOTO: ASCOM/DIVULGAÇÃO
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Ministério Público debate criação 
de Procon em Itapetinga

MAIAMA CARDOSO – ASCOM MP/BA
https://www.mpba.mp.br/

A necessidade de im-
plantação de um Pro-
grama de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Pro-
con) no município de Itapetin-
ga foi debatida pelo Ministério 
Público Estadual com a gestão 
municipal no último dia 20. A 
reunião foi realizada pela Pro-
motora de Justiça Maria Ima-
culada Paloschi com o prefeito 
Rodrigo Hagge e os vereado-
res Juscelino Gomes, Eliomar 
Castro, Gênison Nascimento, 
Evandro Souza, Aldelino Fôn-
seca, Antônio Carlos Gomes, 
Emanuelle Brandão, João de 
Deus Filho e Anderson Cruz. 
Também participaram assesso-
res do Ministério Público, do 
município e da Câmara de Vereadores.

Durante o encontro, a Promotora de Justiça destacou que “o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (Comdecon) tem 
demonstrado dificuldades para atender as demandas do município dado o aumento populacional e a consequente complexidade 
das demandas transacionadas pelos cidadãos”. Apesar disso, ressaltou ela, ainda não foi identificada nenhuma tratativa para 
instalação da unidade do Procon na cidade. Maria Imaculada frisou que se faz necessário implantar órgão específico para coletar 
denúncias/reclamações e promover a investigação e resolução de reclamações, como também fornecer informações sobre Direi-
tos, Educação, Defesa e Divulgação com o objetivo de educar consumidores e empresas sobre seus direitos e responsabilidades.

FOTOS: ASCOM MP/BA

De acordo com a Promotora de Justiça, 
existem diversos procedimentos em anda-
mento na Promotoria que tratam de Direito 
do Consumidor, sendo muitos os obstácu-
los encontrados em razão da ausência de 
um órgão fiscalizador realmente efetivo e 
atuante na Comarca. O município, expli-
cou ela, no âmbito da sua esfera de parti-
cipação e consequente responsabilidade 
dentro do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, tem a obrigação de criação, 
instalação e manutenção de órgão muni-
cipal de Defesa do Consumidor. “Portan-
to, faz-se necessária a municipalização da 
Defesa do Consumidor a partir de órgãos 
locais que atuem em prol do consumidor”, 
pontuou.

A Promotora de Justiça abordou ainda o 
papel do Ministério Público na Defesa do 
Consumidor e, com o intuito de fomentar a 
criação do órgão de proteção, sugeriu mo-
delo de Projeto de Lei a respeito da criação do Procon. Além do modelo sugestivo do Projeto de Lei, também foi entregue 
ao prefeito minuta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que trata da implementação do Procon. O município tem o 
prazo de 60 dias para analisar o TAC.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM 
VITÓRIA DA CONQUISTA DOA 52 BENS 
AO TIRO DE GUERRA DO EXÉRCITO
Entre os objetos estão equipamentos de informática e 
de escritório, mobiliários e livros

ASCOM – MPF BA
prba-ascom@mpf.mp.br

O Ministério Público Federal realizou, nos dias 15 e 16 de setembro último, a doação de 52 objetos ociosos 
e antieconômicos ao Tiro de Guerra (TG) 06-006 do Exército Brasileiro, em Vitória da Conquista.

Entre os itens doados estão 15 bens de informática, dentre os quais três computadores, três monitores, 
duas impressoras, dois scanners, três estabilizadores e dois transformadores de voltagem para CFTV. Outros 12 
itens de equipamentos de escritório e mobiliários também foram doados, sendo uma encadernadora, uma guilhotina, 
quatro armários altos, uma estação de trabalho em L, uma poltrona, um armário baixo, uma mesa e dois balcões em 
madeira. Além disso, o Exército também recebeu 23 livros, um aparelho GPS e um rádio para veículo.

O objetivo foi dar destino ao patrimônio do Ministério Público Federal em Vitória da Conquista que não está mais 
em uso, mas pode ser reaproveitado pelo Tiro de Guerra.

"Quando substituímos um bem da Instituição 
por um mais novo, o velho ainda pode ser reu-
tilizado por outro órgão. Desta forma, o recurso 
público é tratado com mais zelo e respeito. Eu 
prestei o Serviço Militar Obrigatório e conhecia 
a realidade do Tiro de Guerra. Após contato com 
o Sargento Robinson, encaminhamos o proces-
so de doação", explicou Dahyan Wagner Silvei-
ra, Coordenador da Procuradoria da República 
em Vitória da Conquista.

A Gestão de Bens Permanentes foi priorida-
de da Coordenadoria da PRM em 2022. Além 
do Tiro de Guerra, a Delegacia de Polícia Fe-
deral de Vitória da Conquista recebeu a doação 
de outros dez bens. Já outros oito itens foram 
caracterizados como irrecuperáveis, totalizan-
do 70 bens no ano, com um valor líquido de R$ 
5.126,58.

Tiro de Guerra - As Seções de Tiro de Guerra 
são órgãos do Serviço Militar Brasileiro respon-
sáveis pela formação de Reservistas de Segunda 
Categoria, denominados atiradores. A organização de um TG ocorre em acordo firmado com os Municípios e o Comando da 
Região Militar.

(FOTO – DIVULGAÇÃO – MPF BA)
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Prefeitura de Bom Jesus da Lapa entrega 
Títulos de propriedade de Imóveis a 
moradores do Setor 3 do Projeto Formoso

LUCIMAR ALMEIDA DA SILVA
lucimaralmeidajs@gmail.com

Novas famílias de Bom Jesus da Lapa têm garantido o Título de Propriedade de seus imóveis. Desta vez, 
foram beneficiadas famílias moradoras do Setor 3 do Projeto Formoso.

A iniciativa, no âmbito do Programa Casa Legal, que tem como intuito amparar as famílias que mais precisam 
ao direito da moradia digna. A regularização fundiária é um processo de transformação de moradias irregulares em 
moradias legalizadas, com registro no Cartório de Registro de Imóveis. Com isso, o município garante o direito 
social à moradia, a segurança jurídica do morador e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana.

O ato de entrega dos Registros de Imóveis para moradores do Setor 33 do Projeto Formoso foi realizado no 
Centro de Educação Infantil Professora Sandra Maria dos Santos, presidido pelo prefeito Fabio Nunes Dias (PSD).

O Programa Casa Legal, formalizado em 2017, é uma ação de cidadania da Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
da Lapa, operacionalizada em parceria com o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas 
Jurídicas (Cartório Mallmann), que segundo pontuou o prefeito Fabio Nunes Dias, proporciona aos beneficiários 
uma representatividade e o documento tão importante, que assegura acesso a serviços públicos e a possibilidade 
de melhorar seus imóveis, inclusive pela obtenção de créditos e financiamentos.

Também prestigiaram o ato de entrega das Escrituras dos Imóveis aos moradores do setor 33 do projeto Formo-
so, entre outros, o vice-prefeito Miguel Leles aa Rocha (PSD), o Assessor Jurídico, Gildásio Rodrigues da Silva 
Junior, o Coordenador da Reurb - Regularização Fundiária Urbana, Lucio Pereira Cardoso, os secretários munici-
pais de Administração, Governo e Planejamento, de Finanças e de Agricultura e Abastecimento, respectivamente 
Victor Hugo Souza Batista, Roberval Antônio Ramos Moreira e Marcos Haiala Lima dos Santos, os vereadores 
Eduardo – Eduardinho – Magalhães Rego Filho (Progressistas) e Jamima Lopes Queiroz (PSD), além de repre-
sentantes do  Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (Cartório Mallmann).
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Uesb poderá ampliar opções de 
doutorados após avaliação da Capes

Nos próximos anos, a Uesb pode ampliar suas 
opções de cursos de doutorado. A boa notícia é 
possível porque cinco Programas de Pós-Gra-

duação da Universidade alcançaram nota 4 na última ava-
liação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). Entre os critérios avaliados, estão 
a qualidade da produção científica e técnica, a estrutura 
oferecida pelo campus, a qualificação dos professores e a 
chamada extensão, ou seja, a participação e os impactos 
do Programa junto a comunidade.

Com conceito 4 na avaliação, os Programas de Pós-
-Graduação em Geografia, em Ensino, em Educação, em 
Química e em Relações Étnicas e Contemporaneidade 
podem apresentar propostas de criação de cursos em ní-
vel de doutorado. Reitor da Uesb, o professor Luiz Otá-
vio de Magalhães acredita que o resultado da avaliação 
abre uma janela para a ampliação dos cursos de douto-
rados na Universidade. “Além de atestar a qualidade dos 
Programas, o aumento no patamar de qualificação repre-
senta ainda o aumento do orçamento dos cursos, além de 
ampliar as possibilidades de pesquisa, projetos, parcerias 

 Assessoria de Comunicação - VCA
ascom@uesb.edu.br

e retornos para a sociedade”, explica.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uesb 

já está trabalhando em conjunto com as coordenações dos 
respectivos programas para esta construção. Atualmente, 
a Universidade oferta 24 cursos de mestrados e 9 de dou-
torado, distribuídos nos três campi. 

Conquistas e desafios – O Programa de Pós-Graduação 
em Relações Étnicas e Contemporaneidade (PPGREC), 
iniciado em 2014, foi um dos Programas que passou para 
a nota 4 na avaliação e poderá submeter a proposta para 
um doutorado na área. De acordo com o vice-coordena-
dor do Programa, Marcos Lopes de Souza, o sucesso na 
avaliação é resultado do investimento e dedicação dos 
docentes, discentes e egressos na produção intelectual de 
qualidade e com repercussão regional e nacional. 

“Destacamos também a originalidade, a relevância e 
os impactos das dissertações produzidas, pois, além de 
gerarem artigos no formato de capítulos de livro, livros 
e periódicos, contribuem com a comunidade em que as 
pesquisas foram desenvolvidas”, defende.

Sobre os desafios para o Programa, Lopes aponta o for-

FOTO: ASCOM UESB/DIVULGAÇÃO
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talecimento do processo de internacionalização, conso-
lidando os intercâmbios e convênios com os programas 
de pós-graduação stricto sensu de universidades de ou-
tros países, sobretudo, aquelas da América Latina. “Além 
disso, pretendemos ampliar as produções de artigos em 
periódicos internacionais a fim de que as pesquisas sejam 
difundidas e se tornem referência em outros países”, an-
tecipa.

Criado há nove anos, o Programa de Pós-Graduação 
em Educação também alcançou conceito 4. Nubia Regina 
Moreira, coordenadora do Programa, revela que houve 
muito trabalho para ajustar as práticas do Programa de 

acordo com as observações pontuadas na avaliação qua-
drienal de 2013-2016. “A inserção social do Programa, 
com convênios com municípios para a formação de pro-
fessores da Educação Básica, a qualidade da produção 
dos docentes, discentes e egressos, a participação do cor-
po docente permanente em diretorias científicas, eventos 
acadêmicos e comissões editoriais de periódicos foram 
algumas das ações empreendidas”, conta.

Entre os desafios para os próximos anos, Moreira apon-
ta a internacionalização a partir de intercâmbios docentes 
e discentes, a consolidação de redes de pesquisa e a cons-
tituição da política de ações afirmativas.

FOTO: ASCOM UESB/DIVULGAÇÃO
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Fundos para Pessoa Idosa: para receber 
doações, estados e municípios devem 
atualizar cadastro até 15 de outubro
Os recursos financeiros para a doação vêm do Imposto de Renda 
de pessoas físicas ou jurídicas que optaram por destinar parte 
das declarações aos Fundos

 Assessoria de Comunicação - VCA
imprensa@mdh.gov.br

Entes federados que não 
efetuarem o cadastro até o 
prazo estabelecido ficarão 
impedidos de receber os 
recursos referentes às 
doações de 2022 e 2023
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Os gestores estaduais, municipais e do 
Distrito Federal têm até o dia 15 de ou-
tubro de 2022 para se cadastrarem na 

página do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos para estarem aptos a receber as 
doações do Imposto de Renda (IR) direcionadas 
para os Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI) 
em níveis nacional, distrital, estadual ou munici-
pal.  

A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa da 
Pessoa Idosa (SNDPI) acompanha, todos os anos, 
o cadastramento com o objetivo de atualizar a lista 
dos Estados e municípios que estão em situação 
regular no país e que podem receber as doações 
dedutíveis do IR. Os entes federados que não efe-
tuarem o cadastro até o prazo estabelecido ficarão 
impedidos de receber os recursos referentes às do-
ações de 2022 e 2023.  
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Doações para os Fundos do Idoso

Fundos dos Direitos do Idoso 

Anualmente, qualquer pessoa pode destinar parte do Imposto de Renda que seria pago à Receita Federal 
aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa no momento em que fizer a Declaração do Imposto de Renda. Isso 
vale tanto para as pessoas físicas que têm imposto a pagar como aquelas que têm direito à restituição. 

O titular da SNDPI, Antônio Costa, reforça que essa doação é uma ajuda relevante para manter o funcio-
namento de alguns serviços. “Os recursos captados serão aplicados, exclusivamente, nas ações, programas, 
projetos e atividades voltados ao atendimento da pessoa idosa sob a orientação e supervisão dos conselhos 
de direito da Pessoa Idosa, por meio de um plano de aplicação de recursos. Assim, a destinação do dinheiro 
doado volta como serviço prestado à população idosa”, explica.   

Na prática, para fazer a indicação da doação é necessário acessar o site da Receita Federal, por meio do 
programa gerador do IR clicar em “Resumo da Declaração” e procurar a aba “Doações Diretamente na De-
claração”. Em seguida, selecionar o “Tipo de fundo” entre as opções dos FDI nacional, estadual, distrital ou 
municipal. Por fim, basta digitar a quantia que deseja doar. Dessa forma, o valor é deduzido diretamente do 
imposto a ser pago ou posteriormente restituído a quem tem valor a receber.

Os Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI) têm como objetivo financiar projetos que garantam a saúde e 
o bem-estar da pessoa idosa dependente de programas do Governo. O secretário Antônio sinaliza ainda que os 
valores doados ajudam na implementação de políticas públicas. “Os fundos são instrumentos fundamentais para 
viabilizar a implementação das políticas e ações voltadas para a promoção, proteção, defesa dos direitos e melho-
ria da qualidade de vida da pessoa idosa”, elenca. 

As ações foram efetivamente sinalizadas e fazem parte das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do 
Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994) e pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 

Para orientações mais específicas para os Conselhos, acesse a página oficial do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa (https://www.gov.br/participamaisbrasil/cndi) e consulte todos os materiais dispo-
níveis.
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Dúvidas e mais informações em relação ao cadastro:

CIDADANIA

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI)
(61) 2027-3014
sdh-cndi@mdh.gov.br

2003). É de responsabilidade dos gestores municipais e estaduais atualizar os dados cadastrais relativos ao Fundo. 
Os municípios que não têm cadastro ou os que apresentam inconsistências em seus dados devem preencher o 

formulário de cadastramento para regularizar a situação. A Secretaria da Receita Federal, de posse desses dados 
repassados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, procede a análise e o repasse dos re-
cursos. 

Para serem incluídos no Cadastro Nacional, os Fundos Municipais, Estaduais e do Distrito Federal devem ter 
CNPJ com natureza jurídica de fundo público e situação cadastral ativa. Também é obrigatório ter no “nome em-
presarial” ou “nome fantasia” sinalização de que é vinculado ao Fundo. Devem ainda apresentar conta bancária 
aberta em instituição financeira pública e associada ao CNPJ informado. 
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Empresas e fazendeiros aterrorizam 
Comunidades Tradicionais 
no Oeste da Bahia

YASMIM RIBEIRO DOS SANTOS - ASCOM
yasmim.ribeiro@approach.com.br

Governo baiano acaba de ser oficiado por Associações 
Comunitárias e mais de 50 entidades do país para apurar e 
coibir as violações de direitos humanos

Desde o dia 16 de setembro, cerca de 20 Comunidades Tradicionais dos muni-
cípios de Correntina e Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia, estão sendo 
atacadas por empresas e fazendeiros que, com o uso de tratores e correntão, 

estão desmatando áreas coletivas tradicionais e destruindo ranchos e benfeitorias. Além 
disso, os Territórios Tradicionais estão sob vigilância de aproximadamente 18 homens 
fortemente armados, que se caracterizam como “pistoleiros” ou “milícias rurais”. A ação 
dos milicianos já resultou na destruição da casa de abrigo e ranchos do Fecho do Cupim 
entre os dias 16 e 18, conforme Boletim de Ocorrência. Segundo relatos, eles estão cir-
culando livremente pelos Territórios Tradicionais fazendo ameaças e intimidando os co-
munitários.

Os Territórios sob ataque são os Fundos e Fechos de Pasto de Capão do Modesto, Por-
cos, Guará e Pombas, Cupim, Vereda da Felicidade e Bois, Arriba e Abaixo. O desmata-
mento tem sido realizado por cinco tratores de esteira e correntão, técnica utilizada para 
devastação da vegetação nativa de Cerrado, e impactado as áreas coletivas tradicionais, 
que são reconhecidas pelo Cerrado em pé, pela proteção da biodiversidade.
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Governo acionado

Áreas protegidas

Caso julgado pelo Tribunal dos Povos

Na manhã da sexta-feira (30/09), Associações Comunitárias locais e mais 56 Orga-
nizações, Movimentos e Entidades articulados na Campanha Nacional em Defesa do 
Cerrado enviaram um ofício ao governador da Bahia, Rui Costa, denunciando os ataques 
cometidos pelas empresas e fazendeiros contra as comunidades e demandando ações 
para apurar e coibir as violações de direitos humanos. O Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos (CNDH) e os Ministérios Público Federal e Estadual na Bahia também rece-
beram o ofício.

Além de Rui Costa, foram oficiados no Governo baiano o secretário de Segurança Pú-
blica do Estado da Bahia, Ricardo César Mandarino Barretto; o secretário de Desenvol-
vimento Rural, Jeandro Laytynher Ribeiro; o secretário de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social, Carlos Martins; a secretária de Promoção da Igualdade Racial, 
Fabya Rei; a Coordenadora Executiva da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, 
Camila Batista; a Delegada Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, Heloísa Campos 
de Brito; o Chefe da Casa Militar do Governador, Coronel PM Anailton Maurício Costa; 
e a Delegada Giovana Bonfim, do Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de 
Conflitos Agrários e Urbanos.

As áreas sob ataque são historicamente protegidas pelas Comunidades Tradicionais 
há pelo menos sete gerações, sendo importantes áreas de recarga do Aquífero Urucuia, 
e abrigam nove Riachos e Veredas, fundamentais para alimentar os Rios Correntina, 
Santo Antônio, Corrente e São Francisco. São elas: Vereda da Felicidade, Vereda das 
Pedrinhas, Vereda do Morrinho, Vereda da Onça, Vereda do Cabresto, Vereda do Cupim, 
Veredas de Porcos, Vereda de Guará e Vereda de Pombas.

Apesar dos fazendeiros reivindicarem a área como sendo propriedades privadas (Fa-
zenda Santa Tereza e Fazenda Bandeirantes), as áreas são na verdade constituídas por 
terras públicas devolutas estaduais, que foram apropriadas indevidamente, como se fos-
sem propriedades particulares, e por isso são alvo de Ações Discriminatórias Adminis-
trativas em curso na Coordenação de Desenvolvimento Agrário da Bahia (CDA). Apesar 
de as Ações Discriminatória terem sido instauradas há cerca de um ano, poucas medidas 
foram tomadas para a sua conclusão, o que possivelmente colaborou para o acirramento 
dos conflitos fundiários aqui relatados.

O caso dos Fundos e Fechos de Pasto do Oeste da Bahia foi apresentado e julgado em 
julho deste ano durante a Sessão Especial em Defesa dos Territórios do Cerrado do Tri-
bunal Permanente dos Povos, que condenou e reconheceu a responsabilidade objetiva e 
compartilhada entre Estados nacionais e estrangeiros, além de empresas e instituições do 
Brasil e do exterior, pela destruição e perda do ecossistema do Cerrado como um todo. 
Segundo o Tribunal dos Povos, o caso dos Fundos e Fechos de Pasto do Oeste da Bahia 
é expressão concreta dos crimes de Ecocídio e Genocício do/no Cerrado. 

A sentença proferida pelo júri do Tribunal, à luz do caso dos Fundos e Fechos de Pasto 
do Oeste da Bahia, condenou o Estado da Bahia, a Fazenda Santa Tereza, a Fazenda Ban-
deirantes, a empresa Agrícola Xingu, a empresa Agropecuária Semestes Talismã e outras 
tantas que protagonizam os conflitos contra as Comunidades Tradicionais de Fundo e 
Fecho de Pasto, por sua contribuição na Comissão de Crimes Econômicos, Ecológicos, 
qualificados como Crimes de Sistema, que têm gerado graves violações a Direitos Hu-
manos Fundamentais e ao Meio Ambiente. Portanto, o que tem ocorrido historicamente 
no Oeste da Bahia, com a conivência do Estado da Bahia, que se repete nos ataques 
recentes, é a expressão de graves violações de direitos humanos, reconhecidas e conde-
nadas internacionalmente.
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Música e transformação social: Núcleo 
Territorial Neojiba Vitória da Conquista 
celebra três anos de existência

AFONSO RIBAS - ASCOM NEOJIBAVC
afonsoribas@neojiba.org

Concerto de aniversário do núcleo acontece na próxima terça-feira, 
4 de outubro, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima

Na próxima terça-feira, 4 de outubro, o Núcleo Ter-
ritorial Neojiba (NTN) Vitória da Conquista com-
pleta três anos de existência. Motivos para cele-

brar a data não faltam. Nesse último ano, desde que foram 
retomadas as atividades presenciais do NTN, o número de 
integrantes diretos atendidos pelo programa no município 
passou de 150 para 234. Além disso, mais de 1200 crianças, 
adolescentes e jovens da região foram atendidos, indireta-
mente, por meio de ações territoriais, como oficinas e au-
lões.

Outra grande conquista foi a inauguração, em junho deste 
ano, do Ateliê Escola de Luteria de Cordas, implantado pelo 
Neojiba no Instituto de Educação Euclides Dantas (IEED), 
em sala cedida ao programa pelo Núcleo Territorial de Edu-
cação (NTE20). Em dezembro de 2021 foi realizada, ainda, 
a terceira edição do Encontro de Orquestras, principal even-
to do NTN, que reúne formações musicais de diferentes ci-

dades do Sudoeste da Bahia, e culmina em uma apresenta-
ção aberta ao público. 

As parcerias do núcleo também foram ampliadas, com a 
inclusão de novos profissionais na sua rede de psicólogos 
amigos. Foram firmados, ainda, acordos de cooperação téc-
nica para o oferecimento de atividades contínuas de ensino 
e prática musical coletivos em outras entidades socioassis-
tenciais de Conquista, como a Fundação de Assistência e 
Desenvolvimento Humano para Crianças, Adolescentes e 
Seus Familiares (Famec).

Tudo isso será comemorado com um concerto especial de 
aniversário na Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Ca-
millo de Jesus Lima (CCCJL), onde o núcleo está sediado. A 
apresentação será às 18h30 do dia 4/10 e terá a participação 
das quatro principais formações musicais do NTN: a Came-
rata, a Orquestra 9 de Novembro, a Orquestra Pedagógica e 
o Coro Infantojuvenil de Vitória da Conquista.
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EVENTO: Concerto de Aniversário de 3 anos do NTN Vitória da Conquista

DATA: 04 de outubro

HORÁRIO: 18h30

LOCAL: Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima (CCCJL)

ATRAÇÕES: Orquestra 9 de Novembro, Orquestra Pedagógica, Camerata e Coro Infantojuvenil de Vitória 
da Conquista

ENTRADA GRATUITA

O repertório incluirá músicas populares e peças de con-
certo de compositores como Johannes Brahms e Georg Frie-
drich Händel. As celebrações do aniversário de três anos do 

núcleo foram iniciadas com uma série de concertos itineran-
tes que foi encerrada nesta última quinta, 29, no povoado de 
São João da Vitória, zona rural de Conquista. 

SAIBA+
Sobre o Neojiba

Criado em 2007, o Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) promove o desenvolvi-
mento e integração social prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por 
meio do Ensino e da prática musical coletivos. 

Em quase 15 anos, o Nepjiba atendeu, direta e indiretamente, mais de 10 mil crianças, adolescentes e jovens entre 
6 e 29 anos. Atualmente, o programa beneficia 2.324 integrantes diretos em seus 13 núcleos e 4.500 indiretos em 
ações de apoio a iniciativas musicais parceiras.

O Núcleo de Vitória da Conquista conta com a parceria do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima (CCCJL), da 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC), e com o apoio da Academia Conquistense de Letras, da Casa 
da Cultura Carlos Jehovah e do Instituto de Educação Euclides Dantas (IEED). 
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Prefeita de Vitória da Conquista pede 
desligamento da Diretoria do Consórcio 
responsável pela Policlínica Regional

SECOM – PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br

Na manhã da sexta-feira (30 de setembro), a prefeita de Vitória da Conquista, Ana Sheila Lemos 
Andrade (UB), pediu desligamento da Diretoria do Consórcio Interfederativo de Saúde da Re-
gião de Vitória da Conquista e Itapetinga (Cisvita), que tem como uma de suas funções estatutá-

rias administrar a Policlínica Regional de Vitória da Conquista.

Ana Sheila Lemos Andrade fora eleita vice-presidente do Consórcio em março deste ano. De acordo 
com a gestora, considerando a ausência de um papel gerencial efetivo por parte da Cisvita em relação à 
Policlínica e diante da tarefa crescente de gerir o terceiro maior município da Bahia, ela optou por deixar 
o cargo na Entidade.

“Estamos à frente de um município enorme, com muitas demandas, que exige uma responsabilidade 
cada vez maior, então, decidi me afastar e dedicar meu tempo apenas à Prefeitura (de Vitoria da Conquis-
ta)”, explicou a prefeita.

Na carta enviada ao presidente do Cisvita, Ana Sheila Lemos Andrade, requer imediato desligamento 
das funções que lhe foram atribuídas pela eleição e pelo Estatuto do Consórcio.

Prefeita Ana Sheila 
Lemos Andrade 

(FOTO – SECOM PMVC)
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Prefeitura de Barra do Choça inicia 
troca de lâmpadas comuns por LED 
no Distrito de Barra Nova

(FOTO – ASCOM – PMBC)

Diante das demandas 
crescentes relacionadas 
à Iluminação Pública, a 

Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, por determinação do pre-
feito Oberdam Rocha Dias (Pro-
gressistas), iniciou no último dia 
28 de setembro uma força-tarefa 
para a troca e modernização do 
Sistema, com a utilização da ilu-
minação com lâmpadas de LED, 
que são mais modernas, mais efi-
cientes, econômicas e duráveis. 
Os serviços começaram pelo Dis-
trito de Barra Nova.

A modernização da ilumina-
ção pública é um projeto amplo 
que seguirá com a expectativa de 
atingir toda a sede municipal e os 
Distritos, com objetivo de moder-
nizar o parque de iluminação to-
tal, oferecendo mais claridade nas 
vias e durabilidade das lâmpadas, 
além de valorizar os espaços ur-
banos e aumentar a percepção de 
segurança no período noturno.

Ao destacar a importância de 
qualificar o Sistema de Iluminação 
Pública da sede e Distritos, o pre-
feito Oberdam Rocha Dias, apon-
tou que a utilização de lâmpadas 
de LED representa um avanço na 
modernização da Iluminação Pú-
blica e na Segurança Pública. “É 
mais luminosidade, mais beleza e 
mais segurança para a população” 
reforçou o prefeito, acrescentan-
do que as lâmpadas de LED além 
de ter um consumo de energia consideravelmente reduzido em relação à iluminação incandescente ou flu-
orescente, tem uma vida útil mais longa, representando, dessa forma, economia para os cofres municipais.

Mais modernas, as luminárias LED são mais eficientes, econômicas e duráveis. Enquanto a luz incandes-
cente dura em torno de mil horas e a fluorescente por volta de 10 mil, o LED é capaz de funcionar perfei-
tamente por até 50 mil horas, reduzindo custos com eventuais trocas de lâmpadas.
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Conheça os deputados federais 
e estaduais eleitos na Bahia

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

Estão definidos os 39 deputados federais e 63 deputados estaduais da Bahia para a legislatura 2023-2026. O 
resultado saiu no início da noite do domingo (02/10), no primeiro turno das eleições gerais de 2022.

Deputados Federais
1. Otto Filho (PSD)                                                           - 200.909 Votos
2. Elmar Nascimento (UB)                                                         - 175.439 Votos
3. Diego Coronel (PSD)                                                 - 171.684 Votos
4. Antônio Brito (PSD)                                                - 165.386 Votos
5. Neto Carletto (PP)                                                          - 164.655 Votos
6. Roberta Roma (PL)                                                - 160.731 Votos
7. Claudio Cajado (PP)                                               - 154.098 Votos
8. Mário Negromonte Jr (PP)                                               - 147.711 Votos
9. Léo Prates (PDT)                                                          - 143.763 Votos
10. Deputado Dal (UB)                                                - 140.435 Votos
11. Gabriel Nunes (PSD)                                                - 138.448 Votos
12. Paulo Azi (UB)                                                          - 137.383 Votos
13. Ricardo Maia (MDB)                                               - 136.834 Votos
14. Jorge Solla (PT)                                                          - 128.968 Votos
15. Zé Neto (PT)                                                  - 128.439 Votos
16. Daniel Almeida (PCdoB)                                               - 125.374 Votos
17. Alice Portugal (PCdoB)                                                - 124.358 Votos
18. Adolfo Viana (PSDB)                                               - 123.199 Votos
19. Marcio Marinho (Republicanos)                                          - 118.904 Votos
20. Afonso Florence (PT)                                                - 118.021 Votos
21. Sérgio Brito (PSD)                                               -  116.960 Votos
22. Waldenor Pereira (PT)                                               - 113.110 Votos
23. Lídice da Mata (PSB)                                                - 112.385 Votos
24. Bacelar (PV)                                                 - 110.787 Votos
25. Arthur Maia (UB)                                                         - 108.672 Votos
26. Paulo Magalhães (PSD)                                               - 107.093 Votos
27. Alex Santana (Republicanos)                                               - 106.940 Votos
28. Ivoneide Caetano (PT)                                                - 105.885 Votos
29. Joseildo Ramos (PT)                                                - 104.228 Votos
30. João Leão (PP)                                                          - 102.376 Votos
31. Capitão Alden (PL)                                                -   95.151 Votos
32. João Carlos Bacelar (PL)                                                        -   90.229 Votos
33. Valmir Assunção (PT)                                               -   90.148 Votos
34. Rogéria Santos (Republicanos)                                               -   82.012 Votos
35. Leur Lomanto Jr (UB)                                                -   82.004 Votos
36. José Rocha (UB)                                                          -   78.833 Votos
37. Pastor Sargento Isidório (Avante)                                                        -   77.164 Votos
38. Felix Mendonça (PDT)                                                 -   71.774 Votos
39. Raimundo Costa (Podemos)                                                -   53.486 Votos



 www.jornaldosudoeste.com

25Brumado, de 27 de setembro a 03 de outubro de 2022
Jornal do Sudoeste

Edição Digital POLÍTICA – 
ELEIÇÕES 2022

Deputados Estaduais
1. Ivana Bastos (PSD)                    - 118.417 Votos 
2. Alex Da Piatã (PSD)                    - 114.778 Votos
3. Adolfo Menezes (PSD)                    - 107.747 Votos
4. Marcinho Oliveira (UB)                             - 104.969 Votos
5. Samuel Junior (Republicanos)                   -   98.914 Votos
6. Olivia Santana (PCdoB)                             -   92.559 Votos
7. Rosemberg Pinto (PT)                    -   90.769 Votos
8. Rogério Andrade (MDB)                   -   89.269 Votos
9. Niltinho (PP)                     -   88.313 Votos
10. Zé Raimundo Fontes (PT)                   -   87.695 Votos
11. Nelson Leal (PP)                              -   81.683 Votos
12. Eures Ribeiro (PSD)                   -   81.508 Votos
13. Jurailton Santos (Republicanos) -                  -   80.601 Votos
14. Pedro Tavares (UB)                   -   80.490 Votos
15. Katia Oliveira (UB)                   -   80.417 Votos
16. Marcelinho Veiga (UB)                   -   78.456 Votos
17. Jose de Arimateia (Republicanos)                 -   77.995 Votos
18. Osni (PT)                             -    77.624 Votos
19. Alan Sanches (UB)                  -    77.316 Votos
20. Ângelo Coronel Filho (PSD)                 -    76.455 Votos
21. Sandro Régis (UB)                            -    76.361 Votos
22. Tiago Correia (PSDB)                  -    71.986 Votos
23. Eduardo Salles (PP)                  -    68.673 Votos
24. Luciano Simões (UB)                  -    68.377 Votos
25. Vitor Bonfim (PV)                            -    68.043 Votos
26. Vitor Azevedo (PL)                   -    67.847 Votos
27. Cafu Barreto (PSD)                  -    67.324 Votos
28. Eduardo Alencar (PSD)                  -    67.265 Votos
29. Junior Muniz (PT)                            -    67.175 Votos
30. Marquinho Viana (PV)                  -    66.940 Votos
31. Manuel Rocha (UB)                  -    66.445 Votos
32. Robinho (UB)                   -    65.681 Votos
33. Junior Nascimento (UB)                           -    65.423 Votos
34. Jordavio Ramos (PSDB)                  -    64.569 Votos
35. Bobô (PCdoB)                   -    61.469 Votos
36. Soane Galvão (PSB)                  -    61.390 Votos
37. Ludmilla Fiscina (PV)                  -    60.921 Votos
38. Hassan de Zé Cocá (PP)                           -    60.718 Votos
39. Matheus de Geraldo Júnior (MDB)                   - 60.214 Votos
40. Ângelo Almeida (PSB)                    -  59.841 Votos
41. Robinson (PT)                     -  59.435 Votos
42. Fabrício (PCdoB)                             -  57.903  Votos
43. Roberto Carlos (PV)                   -  57.798  Votos
44. Fatima Nunes (PT)                              -  56.642 Votos
45. Pablo Roberto (PSDB)                    -  55.585 Votos
46. Euclides Fernandes (PT)                             -  55.278 Votos
47. Ricardo Rodrigues (PSD)                             -  55.031 Votos
48. Emerson Penalva (PDT)                             -  51.933 Votos
49. Felipe Duarte (PP)                              -  51.187 Votos
50. Zó (PCdoB)                               -  50.893 Votos
51. Maria Del Carmen (PT)                    -  50.365 Votos
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52. Claudia Oliveira (PSD)                     -  49.944 Votos
53. Antônio Henrique Jr. (PP)                    -  49.882 Votos
54. Binho Galinha (Patriota)                              -  49.834 Votos
55. Paulo Rangel (PT)                               -  49.639 Votos
56. Hilton Coelho (PSOL)                     -  45.491 Votos
57. Laerte Do Vando (PSC)                     -  44.669 Votos
58. Leandro De Jesus (PL)                     -  39.206 Votos
59. Patrick Lopes (Avante)                     -  35.607 Votos
60. Raimundinho da Jr (PL)                     -  35.188 Votos
61. Dr. Diego Castro (PL)                     -  33.827 Votos
62. Luciano Araujo (SD)                              -  28.412 Votos
63. Pancadinha (SD)                               -  27.338 Votos

POLÍTICA – 
ELEIÇÕES 2022
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Câmara dos Deputados terá 
quatro parlamentares indígenas
Elas assumem o cargo em 1º de fevereiro de 2023

Indígenas eleitos no Brasil 

Por Mariana Tokarnia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

Quatro mulheres indígenas 
foram eleitas para a Câma-
ra dos Deputados nestas 

eleições, de 2022: Sônia Guajajara, 
eleita pelo PSOL de São Paulo; Célia 
Xakriabá, eleita pelo PSOL de Minas 
Gerais; Silvia Waiãpi, eleita pelo PL 
do Amapá e Juliana Cardoso, eleita 
pelo PT de São Paulo. Elas assumem 
o cargo de deputadas federais em 1º 
de fevereiro de 2023, no dia de iní-
cio da nova Legislatura do Congres-
so Nacional. O mandato é de quatro 
anos.

O levantamento foi feito com base 
nas declarações nas candidaturas dis-
poníveis pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). A primeira mulher indígena eleita para a Câmara Federal é a deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), que assumiu o 
cargo em 2019. No domingo (2), Joenia Wapichana recebeu 11.221 votos, mas não conseguiu a reeleição. Antes dela, o primeiro 
deputado indígena foi Mário Juruna (PDT-RJ), que tomou posse em 1983.

Sônia Guajajara recebeu 156.966 votos por São Paulo. Ela é do povo Guajajara/Tentehar, que habita a Terra Indígena Arari-
bóia, no estado do Maranhão, Brasil. Graduada em letras e enfermagem, fez pós-graduação em educação especial. Tem histórico 
de luta pelos direitos dos povos originários e pelo meio ambiente. Em 2022, foi escolhida pela revista Time como uma das 100 
pessoas mais influentes do mundo.

Também por São Paulo, foi eleita Juliana Cardoso, com 125.517. Ela exerceu dois mandatos como vereadora em São Paulo, 
atuando com os movimentos sociais e populares da cidade.

Já Célia Xakriabá recebeu 101.154 votos em Minas Gerais. É mestra em desenvolvimento sustentável pela Universidade 
de Brasília e doutoranda em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É uma das fundadoras da Articulação 
Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Na Secretaria de Educação de Minas Gerais, colaborou com a 
abertura de escolas indígenas e quilombolas e a reabertura de escolas do campo em todo o estado.

Silvia Waiãpi recebeu 5.435 votos no Amapá. Ela é atriz, militar, fisioterapeuta e política brasileira.
Com elas, a Câmara dos Deputados passará a ter 91 deputadas a partir do ano que vem. Segundo a Agência Câmara, a banca-

da feminina é maior do que a eleita em 2018, de 77 mulheres. As mulheres vão representar 17,7% das cadeiras da Câmara dos 
Deputados. Hoje a representação é de 15%.

FOTO: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Ao todo, foram 171 candidaturas de indígenas consideradas aptas pelo TSE nestas eleições, para todos os cargos em disputa, 
segundo os dados do TSE. Além das deputadas federais, também foram eleitos os candidatos indígenas Paulo Guedes (PT-MG), 
como deputado federal; Wellington Dias (PT-PI), como senador e Hamilton Mourão (Republicanos-RS), também como senador.

A nível estadual, foi eleito Lucinio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção (PL-ES), como deputado estadual e Amanda 
Brandão Armelau, a Índia Armelau (PL-RJ), como deputada estadual.

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, os mais de 300 povos so-
mam cerca de 820 mil pessoas no Brasil, que representam cerca de 0,5% da população brasileira.

No mundo, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), os indígenas são cerca de 5% da 
população mundial e são líderes na proteção do meio ambiente. Essa população, mundialmente, têm a maior probabilidade de 
serem vulneráveis, representam 15% dos mais pobres.
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