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Medicamento usado para 
Diabetes poderá ser usado 

contra Obesidade
Aprovado pela Anvisa, medicamento ainda não está à venda no país

FOTO: BRUNO GERMANY/ PIXABAY

No Brasil, a expectativa é que 29 milhões de mulheres, 21 milhões de homens e 7,7 milhões de crianças tenham Obesidade até 2030 

MARCELO BRANDÃO – AGÊNCIA BRASIL /BRASÍLIA
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

A aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de um novo medicamento para tratamento da Obe-
sidade [https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-01/anvisa-aprova-injecao-para-tratamento-da-Obesidade], 
trouxe uma esperança para pacientes que buscam tratamento para perda de peso. A Semaglutida já era utilizada no Brasil 

para tratamento do Diabetes Tipo 2 e agora pode ser usada também no tratamento de Sobrepeso e Obesidade, em forma de medi-
camento injetável.

Há, no entanto, diferença de dosagem. Enquanto que para o controle da Glicose a Semaglutida aplicada é de 0,5 miligrama a 
1 miligrama, para redução do peso corporal a substância é de 2,4 miligramas. A Semaglutida é da mesma família da Liraglutida, 
também utilizada nos dois tratamentos. Mas o diferencial do medicamento aprovado pela Anvisa no início deste ano é sua efi cácia.

A Semaglutida é vista entre os médicos como um avanço no tratamento da Obesidade. Isso porque os outros medicamentos 
existentes possibilitam uma perda de peso de, no máximo, 10%. “Quando o paciente tem uma indicação de perda de peso inferior 
a 5% do peso corporal, a melhor indicação é mudança de hábito alimentar. Quando tem a necessidade de perda de peso de mais de 
5%, até 15%, aliam-se as mudanças de hábitos de vida e a Terapia Farmacológica. A novidade é que a Semaglutida pode reduzir 
mais de 15%”, explica o médico Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Como funciona
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O medicamento age no Cérebro do paciente, em uma região chamada Hipotálamo, e aumenta a percepção de saciedade. Assim, 
o paciente tem seu apetite diminuído e, consequentemente, come menos. De acordo com a Endocrinologista do Hospital Universi-
tário de Brasília (HUB) Monalisa Azevedo, a Semaglutida reproduz efeitos de substâncias presentes no nosso corpo.

“Em nosso organismo existe a produção de algumas substâncias, pelo nosso trato digestivo, que são substâncias que agem no 
nosso Sistema Nervoso Central, diminuindo o apetite, aumentando a saciedade e diminuindo o gasto energético. Esse medicamento 
imita o que essas substâncias, que já existem no organismo, fazem”, explica

Indicação
O tratamento com esse medicamento é indicado para pacientes com Obesidade ou Sobrepeso. O paciente deve ter um Índice de 

Massa Corporal (IMC) a partir de 30 ou um IMC a partir de 27 aliado a problemas de saúde relacionados à Obesidade, como Hi-
pertensão, Diabetes, Doenças Cardiovasculares ou Apneia Obstrutiva do Sono. O IMC é calculado dividindo o peso corporal (kg) 
pela altura (m) ao quadrado. Ou seja, IMC = kg/m².

Segundo a Endocrinologista do HUB, a Semaglutida pode ser usada como primeira estratégia para perda de peso, desde que se-
jam atendidos os critérios de indicação já mencionados. Ela lembra, no entanto, que o uso do medicamento deve vir acompanhado 
de outras providências, como mudança de hábitos alimentares e exercícios físicos. E todo o tratamento deve ser supervisionado por 
um médico.

O médico Paulo Miranda acrescenta que a Semaglutida surge para preencher uma lacuna nos níveis de tratamento possíveis até 
a Cirurgia Bariátrica, usada para casos mais severos de Obesidade. “A Bariátrica fi ca indicada para pacientes com indicação de 
perda de peso de a partir de 30% do peso corporal. A Semaglutida não substitui a Bariátrica, porque tem resultados diferentes. Ela 
auxilia os pacientes a terem perda de peso, com mudança de hábitos e terapia, antes de recorrerem à Bariátrica. E se a resposta for 
adequada, então não há necessidade de cirurgia”, disse.

Custo estimado
A Semaglutida de 2,4 mg foi aprovada no Brasil recentemente, por isso ainda não está sendo comercializada. Dessa forma, não é 

possível dizer quanto custaria um tratamento com a substância. No entanto, a expectativa dos médicos é que não seja um tratamento 
acessível a todos. Para o tratamento de Diabetes, é possível encontrar Semaglutida com preços de variam entre R$ 800 e R$ 1 mil, 
preço de um tratamento mensal.

“Como essa substância já é aprovada e comercializada no Brasil para tratamento do Diabetes, para controle da Glicose, a gente 
já tem uma ideia em relação a custos. Porém, as doses para tratamento da Obesidade são maiores que as doses para o controle do 
Diabetes, que já tem um custo elevado. Então a expectativa é que o custo será mais alto”, disse a Endocrinologista.

Pesquisas
Para a médica Monalisa Azevedo, a efi cácia da substância na perda de peso pode ser considerada uma evolução, mas não uma 

revolução no tratamento. Isso porque, para ela, ainda há um caminho a ser trilhado no ramo de pesquisas de fármacos e outras no-
vidades podem surgir nos próximos anos.

“Nos Estados Unidos já estão testando um novo tratamento, uma outra droga que possivelmente vai entrar no mercado em um 
futuro próximo, e que induz perda de mais de 20% do peso corporal. Estamos em um processo, em uma caminhada. Eu não cha-
maria a Semaglutida de uma revolução. Chamaria de uma grande evolução, um degrau a mais que a gente sobe nessa jornada em 
busca de tratamentos para perda de peso”. 
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Laboratório Municipal de Caculé 
recebe visita de técnicos do 

Laboratório Central da Bahia

Com objetivo de fortalecer a Rede de Vigilância em Saúde, o Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz 
(Lacen BA), Unidade da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde da Bahia, realizou no último dia 5, uma visita técnica ao 
Laboratório Municipal de Caculé, com objetivo de vistoriar as instalações e prestar orientações sobre os serviços ofertados 

pela Unidade.

BRENDA RIOS *
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Participaram da visita técnica a Caculé a Técnica em Laboratório Jamille Moreira e a Biomédica Thayla Fernandes.
A visita também serviu para repactuar a parceria entre as Secretarias de Estado e Municipal de Saúde, através do Laboratório Central 

de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz (Lacen BA) e o Laboratório Municipal de Caculé, com foco na excelência dos serviços 
oferecidos aos cidadãos.

O Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz – Lacen/Ba, criado em 1915, vinculado à Secretaria de Estado 
de Saúde da Bahia, foi considerado em 2020 a 3 maior Unidade de Vigilância Laboratorial do país, classifi cado na categoria máxima 
de qualidade pelo Ministério da Saúde, compreende um conjunto de ações transversais aos demais Sistemas de Vigilância em Saúde, 
propiciando conhecimento e investigação diagnóstica de agravos e verifi cação da qualidade de produtos de interesse para a  Saúde 
Pública, mediante estudo, pesquisa e análises relacionados aos Riscos Epidemiológicos, Sanitários, Ambientais e da Saúde do Traba-
lhador, além de coordenar a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública -Relsp – na Bahia.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCILA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA BAHIA

Técnicas do Laboratório Central da Bahia estiveram em Caculé para vistoriar instalações e pres-
tar orientações aos técnicos do laboratório Municipal sobre os serviços ofertados à população.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Barra da Estiva abre 
processo seletivo com 114 vagas

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

A Prefeitura Municipal de Barra 
da Estiva lançou Processo Sele-
tivo (Edital 001/2023) para con-

tratação de 114 profi ssionais e formação 
de Cadastro Reserva em diversas áreas da 
Administração Pública Municipal. Há va-
gas para Nível de Escolaridade Superior, 
Médio, Técnico e Ensino Fundamental. 
As inscrições vão até o próximo 19 de ja-
neiro, no site da MS Concursos, empresa 
responsável pela organização do Certame. 
A taxa de inscrição é de R$ 80 para as va-
gas de nível superior e de R$ 50 para as 
demais vagas. O prazo para pedir isenção 
do valor já expirou.

A seleção será realizada por meio de 
etapa única, constituída de prova objetiva, com 30 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conheci-
mentos Gerais/Atualidades para todos os cargos, e Conhecimentos Específi cos para as funções de nível técnico e superior.

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 5 de fevereiro, em endereços do Município de Barra da Estiva. Os 
candidatos terão quatro horas para responderem as questões.

Serão oferecidas vagas para os seguintes cargos:

Os candidatos aprovados serão convocados conforme conveniência e oportunidade do município, fi cando subordinados ao 
regime estatutário.

O edital informa que os salários serão atualizados de acordo com o Piso Salarial referente a cada cargo.
Para mais informações, acesse o Edital no link: https://concursos.msconc.com.br/informacoes/85/

FOTOS:  DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Barra do Choça investirá 
mais de R$ 600 mil na ampliação da 

Creche Municipal Fidélis Pereira, no 
Distrito de Barra Nova

ANNA BÁRBARA ALMEIDA *
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Melhorar, investindo na qualifi cação dos profi ssionais e na reforma e ampliação de Unidades de Educação Infantil, 
primeira etapa da Educação Básica, que atende a crianças de zero a cinco anos de idade, proporcionando os pri-
meiros contatos com a Escola e com a oferta de uma Educação de mais qualidade em Barra do Choça, tem sido um 

compromisso do Governo Oberdam Rocha Dias (Progressistas).
No âmbito dessa proposta, na última semana, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou 

o início das obras do projeto de ampliação da Creche Municipal Fidélis Pereira, no Distrito de Barra Nova.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, serão investidos nas obras de ampliação da Unidade mais de R$ 600 mil, fi nan-
ciados com recursos próprios do município. A estrutura vai ganhar quatro novas salas, ampliando a oferta de vagas para crianças 
do Distrito de Barra Nova e sua microrregião, das atuais 80 para mais de 200 vagas, proporcionando um ambiente confortável 
e com melhor infraestrutura para as crianças atendidas na Unidade de Ensino, além de melhorar as condições de trabalho dos 
professores e servidores.

A Secretaria Municipal de Educação apontou, ainda, que os investimentos na Creche Municipal Fidélis Pereira incluem a 
aquisição de novos mobiliários – Conjuntos Escolar Sextavado Infantil (100 unidades), Conjunto Mesa e Cadeira para profes-
sores (quatro unidades) e uma mesa de reuniões, além de utensílios para cozinha.

(*) COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA.

Prefeitura vai investir mais de R$ 600 mil na ampliação da Creche Municipal Fidélis Pereira, no Distrito de Barra Nova.

FOTO: ASCOM/PMBC

CIDADES / EDUCAÇÃO INFANTIL



A Prefeitura Munici-
pal de Caculé, atra-
vés da Secretaria 

Municipal de Educação e Cul-
tura, divulgou no último dia 
3, a Portaria (001/2023), com 
o cronograma e critérios para 
realização das matriculas dos 
alunos na rede pública munici-
pal de Ensino.

Conforme fi cou normati-
zado, as matriculas iniciadas 
nesta segunda-feira (09), das 
08h00 às 17hs00, na sede de 
cada Unidade da Rede, e serão 
encerradas, impreterivelmen-
te, na próxima quinta-feira, dia 
12 às 17hs00.

Conforme preconiza a Re-
solução do Conselho Nacional 
de Educação/Câmara de Edu-
cação Básica do Ministério da Educação ((CNE/CEB/MEC) n 005/2009, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura estabeleceu as seguintes as condições para a realização das 
matrículas:

1. Maternal (Creche) – candidatos com 3 anos de idade até 31/03/2023 
2. Educação infantil (Pré-escola) 1º período - candidatos com 04 anos de idade até 31/03/2023
3. Educação infantil (Pré-escola) 2º período - candidatos com 05 anos de idade até 31/03/2023
4. Ensino Fundamental 1º Ano - candidatos com 6 anos de idade até 31/03/2023;  
5. Ensino Fundamental 2º Ano ao 9º Ano - Não há exigências de idade.

A Portaria estabelece ainda que não serão aceitas matrículas de candidatos fora da faixa etária permitida. 
As vagas eventualmente abertas após a seleção, seja por transferência, desistência ou outros motivos, serão preenchidas por 

alunos remanescentes que se inscreveram ou que foram sorteados para a lista de espera.
 
Para realização da matrícula é necessário comparecer a Unidade de interesse com a seguinte documentação:
 
• Documento do aluno: certidão de nascimento ou RG;
• Documento do responsável;
• Comprovante de residência;
• Foto 3x4;
• Cartão do SUS;
• Caderneta de vacinação atualizada;
• Histórico escolar ou declaração do aluno.

Para mais informações os pais ou responsáveis poderão obter no link: https://procedebahia.com.br/cacule/publicacoes/
Diario%20Ofi cial%20-%20PREFEITURA%20MUNICIPAL%20DE%20CACULE%20-%20Ed%202207.pdf
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Secretaria de Educação de Caculé 
divulga cronograma de matrícula da 
rede municipal de Ensino para 2023

DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com
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Prefeito de Guanambi inaugura 
Creche do ProInfância no 

Distrito de Mutans

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Em uma cerimônia concorrida, que contou com a presença de membros do primeiro e segundo escalão do Governo 
Municipal, representantes do legislativo Municipal, servidores públicos, lideranças políticas e expressivo número de 
populares, o prefeito Nilo Augusto de Moraes Coelho (UB), fez a entrega ofi cial, na noite da sexta-feira (06), do prédio 

da nova Creche Infantil Professora Lucidalva Prates dos Santos, no Distrito de Mutans. 
A Unidade de Educação infantil, uma das muitas obras que foram herdadas pela atual gestão inacabadas e abandonadas, foi 

iniciada a mais de dez anos e exigiu esforços e a articulação pessoal do prefeito Nilo Augusto de Moraes Coelho, após ser em-
possado em janeiro de 2021, para que o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(Fnde), pudesse reativar o convênio e disponibilizar os recursos para a conclusão das obras.

A nova unidade de Educação Infantil da rede pública municipal de Ensino, construída em convênio com o Ministério da Edu-
cação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), no âmbito do Programa Nacional de Reestrutura-
ção e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância Tipo C – com capacidade para 
atender até 120 crianças, em dois turnos (Matutino e vespertino) ou sessenta crianças em período integral, exigiu investimentos 
superiores a R$ 614 mil, com contrapartida da prefeitura Municipal da ordem de pouco mais de R$ 214 mil.

A nova Unidade de Educação Infantil da rede pública municipal de Ensino de Guanambi, homenageia a Professora e De-
coradora Lucidalva Prates dos Santos, uma das personalidades mais respeitadas e queridas do Distrito de Mutans, que prestou 
relevantes serviços à Educação, além de atuar como Microempresária no setor de Decoração, que foi vítima de feminicidio em 
setembro de 2014.

Familiares da educadora homenageada participaram da solenidade descerrando a placa inaugurando 
ofi cialmente a Unidade de Educação Infantil.

FOTOS: ASCOM/PMG

JS.CIDADES
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Em sua intervenção, no ato inaugural, o prefeito Nilo Augusto de Moraes Coelho (UB) destacou o empenho e cuidado da 
equipe de Governo para conseguir transformar o sonho e o compromisso que assumiu com a população de Mutans na Unidade 
de Ensino Infantil que chamou de ambiente de inspiração, que reforçou, dará frutos por muitos anos.

O prefeito relembrou que ao assumir a Administração Municipal, em janeiro de 2021, deparou-se com inúmeras obras parali-
sadas e abandonadas, causando não apenas prejuízos fi nanceiros, mas comprometendo a oferta de serviços essenciais à popula-
ção. O gestor sublinhou que, ao invés de manter abandonada a obra da Creche de Mutans, resolveu buscar viabilizar a retomada 
do convênio com o Governo Federal e a liberação dos recursos ainda pendentes para que pudesse estar entregando-a a comuni-
dade, para que as crianças do Distrito e sua microrregião possam ter acesso a um atendimento de qualidade na Educação infantil.

Prefeito entrega obras de infraestrutura em Mutans

Ainda no Distrito de Mutans, na sexta-feira (06), o prefeito Nilo Augusto de Moraes Coelho (UB), fez a entrega 
ofi cial de três importantes obras de infraestrutura urbana, a urbanização da Praça Edivaldo Pereira Domingues (Vadim 
do Sertão); pavimentação asfáltica das principais vias públicas da localidade e a requalifi cação do Mercado Municipal 
Antônio Souza Pereira.

A pavimentação de vias públicas do Distrito de Mutans, iniciada nos primeiros cem dias da atual gestão municipal, 
foram executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Foram investidos R$ 1,2 milhão, fi nanciados com re-
cursos de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União, em 1,8 mil m2  de pavimentação com asfalto 

O prefeito Nilo Coelho (UB) ressaltou que a entrega das obras resgata um dos compro-
missos que assumiu com a população na campanha eleitoral de 2020. 

BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

JS.CIDADES
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Prefeituras de cidades pequenas 
questionam redução do FPM na Justiça

Líderes municipais, juntamente com Associações que representam as cidades, vão
recorrer à Justiça para evitar redução do repasse do recurso federal

LÚCIO FLÁVIO- AGÊNCIA BRASIL 61
agenciadoradio@agenciadoradio.com.br

Mais de 860 municípios brasileiros serão prejudicados com a diminuição do repasse da primeira parcela 
do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, a partir desta terça-feira (10). O impasse veio à baila 
após decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de considerar a recontagem populacional do IBGE 
atualizada até 25 de dezembro. O resultado do censo populacional é requisito básico para a distribuição da 
verba federal.

Só na Bahia, são 101 municípios que terão seus orçamentos comprometidos diante da decisão do TCU. 
Uma dessas cidades, Central, pode perder recurso de R$ 600 mil mensais, impactando diretamente nos 
serviços de saúde. É o que diz o prefeito José Wilker, que já está pensando num plano B para, caso não 
consiga reverter a situação. Segundo informações da União de Municípios da Bahia, a UPB, esses mais de 
100 municípios podem perder até R$ 467 milhões do FPM em 2023. 

“Essa baixa pode chegar até 600 mil reais por mês, então estamos bem preocupados, porque somos uma 
cidade pobre, que vive praticamente do FPM, não tem outra fonte. Estamos preocupados e correndo atrás 
para ver se resolve essa problemática”, lamenta. “Infelizmente, diminuindo esse recurso, a gente vai ter que 
transformar o nosso hospital numa grande UPA, só de regulação, chegou paciente, regulou, porque a gente 
não vai ter capacidade nem de internamento”, destaca. 

Prefeito da vizinha Barra, Artur Silva Filho também lamenta a decisão do TCU que pode prejudicar o 
orçamento da cidade, já comprometido com a verba do Fundo de Participação dos Municípios. Para driblar 
o impasse, já marcou uma reunião com a equipe do IBGE para encontrar uma saída positiva. 

“Como não temos receita própria, basicamente recebemos essas transferências constitucionais e o FPM 
é o principal deles, um recurso bastante significativo que aplicamos na saúde, educação. Onde precisam 
mais, a gente aplica”, explica. “É uma decisão que complica a vida dos municípios, por isso estamos aju-
dando o IBGE com nossa estrutura para que eles estejam nos locais mais distantes da cidade e possam ca-
dastrar as pessoas. Queremos fazer um pente fino neste levantamento para manter esse valor de R$ 600 mil 
que a gente ganhava do FPM”, diz. 

A União dos Municípios da Bahia, a UPB, entrou com uma ação coletiva na Justiça Federal para evitar 
a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, mas o pedido foi negado no plantão deste 
fim de semana. A orientação da associação agora é de que cada prefeitura faça um pedido de liminar con-
testando a decisão até o dia 27 de janeiro. De acordo com a UPB, algumas cidades baianas, como Brejões 
e Nilo Peçanha, venceram a queda de braço. 

“A UPB tem dado todos os suportes aos municípios, desde a questão jurídica e administrativa e já entra-
mos com o pedido de liminar conjunta, infelizmente foi negado, foi uma surpresa para nós o TCU aceitar a 
estimativa do IBGE, haja vista que, na maioria dos municípios brasileiros, não foi concluído o censo, um 
censo calça curta”, desabafa o vice-presidente da UPB e prefeito da cidade de Belo Campo, José Henrique 
Tigre. “Mas se Deus quiser vamos vencer essas questões, unidos nós podemos muito mais, alguns municí-
pios venceram individualmente com o pedido de liminares e acredito que solucionaremos esse problema”, 
enfatiza. 

O FPM e o TCU

O Fundo de Participação dos Municípios trata-se de uma transferência constitucional de recurso repas-
sado pela União a cada dez dias às cidades, com base em 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). É definida de acordo com o número de habitantes, com 
fixação de faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.

A função do TCU, de acordo com a instituição, em matéria de FPM, consiste em efetuar o cálculo dos 
coeficientes individuais dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos. O que acontece norteado pelo 
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.

Com a recontagem populacional realizada pelo IBGE até o Natal de 2022, mais de 860 municípios bra-
sileiros foram rebaixados de faixa de habitantes, sofrendo com a diminuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios.
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Outros estados
No estado de Minas Gerais, 85 municípios serão impactados pela decisão do Tribunal de Contas da 

União, fundamentada pelo censo de 2022 do IBGE. Presidente da Associação Mineira de Municípios, a 
AMM, o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, avalia que a decisão do TCU foi arbitrária, 
baseada em dados parciais. Segundo o dirigente, até a próxima terça-feira, dia 10, os municípios mineiros 
estarão enviando contestação ao TCU.

“A normativa do TCU trouxe espanto da forma que foi feita, em menos de 24h, mesmo o IBGE disponi-
bilizando uma amostragem parcial, já fez cumprir como se fosse total. Isso pode trazer danos irreparáveis 
a 85 municípios do estado de Minas Gerais”, questiona Dr. Marcos. “Desde setembro de 2022 estamos 
alertando esses municípios que isso poderia acontecer e agora cabe à associação mineira orientar esses 
municípios como se comportar, para que não sejam penalizados com a falta de recurso”, destaca. 

Cidades de outros estados do país também se mobilizaram e recorreram à Justiça contra a decisão do 
Tribunal de Contas da União. No estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, 27 municípios que seriam 
afetados com a queda do FPM, conseguiram na justiça liminares garantindo a manutenção dos valores pre-
vistos antes dos dados apontados previamente pelo IBGE. 

No Rio Grande do Sul, representantes dos 47 municípios gaúchos que foram prejudicados com a dimi-
nuição do repasse realizaram na primeira semana do ano, uma reunião com a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), juntamente com as Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A ideia 
é contestar a redução no FPM na Justiça Federal. 

Para a Associação Brasileira de Municípios, primeiro o IBGE precisa fazer o dever de casa e concluir o 
censo de 2022 para, só depois, o Tribunal de Contas da União fazer as mudanças no repasse do FPM com o 
resenciamento concluído, aponta, Gilmar Dominici, vice-presidente de relações institucionais da Associa-
ção Brasileira de Municípios.

“Essa mudança abrupta, com censo inconcluso, vai acarretar muitos problemas para esses municípios 
porque eles já fizeram seu orçamento para o ano de 2023 com base na arrecadação do FPM“, observa. “Em 
razão disso, a ABM está acionando o TCU para que a corte reveja essa decisão e proceda as mudanças so-
mente com o censo concluído.

Estamos solicitando e orientando os municípios que se sentirem prejudicados que ingressam com ações 
judiciais porque vão ter elementos suficientes para comprovar que foram pegos de surpresa“, destaca. 
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Câmara Municipal de Brumado fechou 
2022 devolvendo quase R$ 900 mil 

para Prefeitura Municipal
BRENDA RIOS
jornalismo@jornaldosudoeste.com

Após adotar uma 
política de eco-
nomicidade, a 

Câmara Municipal de Bru-
mado, devolveu, na últi-
ma semana de 2022, para a 
Prefeitura Municipal qua-
se R$ 900 mil, proveniente 
da economia promovida na 
utilização dos recursos do 
Duodécimo (valor mensal 
repassado pela Adminis-
tração Municipal, confor-
me prevê o Artigo 168 da 
Constituição Federal, para 
assegurar a autonomia ad-
ministrativa e financeira 
do legislativo Municipal) 
transferidos durante o ano. 
O valor devolvido, que soma-
do aos recursos devolvidos 
em 2021, chegam a quase R$ 
2 milhões, demonstram, segundo reforçou a ex-presidente da Mesa Diretora, vereadora Verimar – do Sindicato – 
Dias da Silva Meira (PT), a “eficiência, transparência e respeito no trato do dinheiro público” que nortearam os 20 
meses em que esteve à frente do Legislativo Municipal.

“Investimos na reforma e atualização da nossa Casa, na transmissão online das sessões, no aumento da frota, 
dentre outros investimentos para o bom andamento dos trabalhos. Ao mesmo tempo, realizamos uma gestão com-
prometida com a economia de forma que pudemos devolver essa quantia de recurso que poderá ser investido pelo 
município em áreas prioritárias, para atender demandas importantes da nossa população”, pontuou a vereadora 
petista.

Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Meira (PT) disse ainda que a devolução dos recursos à Prefeitura Muni-
cipal deve ser creditada também aos demais vereadores com assento na Casa, que contribuíram para que sua gestão 
pudesse ser concluída contabilizando significativos avanços.

A ex-presidente do Legislativo brumadense concluiu afirmando que foi indicado ao Chefe do Executivo Muni-
cipal que os recursos devolvidos sejam utilizados nas áreas de Segurança Pública, Agricultura Familiar, Recursos 
Hídricos e Infraestrutura urbana e rural.

A vereadora Verimar – do Sindicato – Dias da Silva Meira (PT), concluiu seu mandato à frente 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brumado devolvendo aos cofres da Prefeitura Municipal 
quase R$ 900 mil, que somados à devolução de 2021 chegam a cerca de R$ 2 milhões.

JS.POLÍTICA

FOTO: LUCIANO SANTOS/BLOG 97 NEWS
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Prefeito de Firmino Alves reúne 
secretariado para fazer balanço 

de ações e planejar 2023
DA REDAÇÃO
redacao@jornaldosudoeste.com

O prefeito de Firmi-
no Alves, Fabiano 
de Jesus Sampaio 

(PDT), se reuniu na últi-
ma semana com secretários 
municipais para fazer um 
balanço das ações e ativida-
des desenvolvidas ao longo 
de 2022. No encontro, os 
participantes avaliaram o 
alcance das medidas adota-
das e apresentaram projetos 
para 2023.

Segundo a Assessoria do 
prefeito, a apresentação dos 
resultados obtidos ao longo 
de 2022 mostrou que a Ad-
ministração Municipal vem 
cumprindo com os compro-
missos assumidos com a 
população, realizando um 
trabalho eficiente em todas 
as frentes. 

No encontro com os 
membros do primeiro escalão do Governo Municipal, o prefeito Fabiano de Jesus Sampaio (PDT) mostrou-se 
satisfeito com os resultados obtidos, considerando, principalmente, os enormes desafios enfrentados para aten-
der a demandas históricas da população. Para o pedetista, os dados apontam que a Administração Municipal foi 
eficiente no desenvolvimento de ações em todas as áreas, o que demonstra que a gestão está no caminho certo. 
“Vamos continuar nesse mesmo ritmo, superando dificuldades e viabilizando os investimentos e ações que estão 
contribuindo para que possamos continuar mudando a realidade do município”, pontuou o prefeito, segundo sua 
Assessoria.

No encontro com os auxiliares, Fabiano de Jesus Sampaio aproveitou para apontar os próximos passos a serem 
desenvolvidos pela Administração Municipal, ouvindo dos secretários municipais projetos que foram e estão sen-
do avaliados pelo gestor e devem ser colocados em prática durante o ano de 2023. O prefeito fez questão de re-
forçar que apesar de muito ter sido feito desde outubro de 2021, quando assumiu o mandato após vencer a Eleição 
Suplementar, está confiante que, com a união e comprometimento da equipe, muito ainda será realizado em prol 
da população firminoalvense. 

Após o encontro, o prefeito anunciou que o foco da gestão em 2023 será, além evidentemente da continuidade 
dos projetos, principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, serão as ações de infraes-
trutura, visando avançar na melhoria da qualidade de vida da população.

O prefeito também destacou o importante papel do Legislativo Municipal, que tem sido um importante parcei-
ro da Administração Municipal para que desafios fossem superados, para quebrar alguns paradigmas e enfrentar 
problemas que se arrastavam a tempos e cujas soluções eram reclamadas pela população.

Reunido com o secretariado, o prefeito Fabiano de Jesus Sampaio (PDT) avaliou o trabalho 
desenvolvido em 2022 e projetou ações para 2023.

FOTO: ASCOM/PMFA
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Cegos leem pela primeira vez 
com auxílio de óculos para leitura 

instantânea disponível na Biblioteca 
Pública de Vitória da Conquista

SECOM/PMVC
secom@pmvc.ba.gov.br

Pela primeira vez, o menino Alis-
son Levi, de 5 anos, ouviu sua 
mãe contar uma história infantil. 

“Ainda que ele saiba lê, ele pede: mamãe, 
lê isso aqui pra mim. Nossa, é indescrití-
vel!”, disse Rosilene Mendes, que é cega 
desde criança.

Na tarde de quinta-feira (5), ela e o es-
poso, José Arcanjo, membros da Associa-
ção Conquistense de Integração do Defi -
ciente (Acide), estiveram com seus fi lhos 
Levi e Clara Sofi a, de 2 anos, na Biblio-
teca Municipal José de Sá Nunes, para 
aprenderem a usar os óculos OrCam.

Os óculos fazem a leitura do texto e 
também são capazes de fazer áudio des-
crição das pessoas próximas, mencionan-

“Chapeuzinho Ver-
melho” foi o primei-
ro livro lido por Josi 
para seu fi lho.

FOTO: SECOM/PMVC
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“Para mim, esse aparelho é maravilhoso porque possibilita que o defi ciente visual leia sem auxílio, não precisamos de um 
ledor humano, por exemplo, e o mais importante de tudo é a autonomia que ele te dá de ler como qualquer outra pessoa”, falou 
Rosi.

Empolgada com o equipamento, ela citou outros benefícios como ler cédulas e reconhecer pessoas, ao etiquetar e deixar re-
gistrado.

José Arcanjo lê documento pessoal. Rosi manuseia a Bíblia.

A gerente da Biblioteca, Jeane Marie Soares, que tem baixa visão, também falou da alegria em proporcionar este aparelho à 
comunidade cega. “Nós da Biblioteca estamos muito felizes porque temos essa possibilidade, com a Orcam, de fazer com que 
os cegos usufruam mais deste espaço, tendo acesso ao nosso acervo com a orientação da gente. A tecnologia vem para dar essa 
facilidade, essa integração. E é muito bom fazer esse trabalho junto com a Acide”, comentou Jeane.

A Biblioteca disponibilizará uma pessoa treinada para orientar esse público.  Um Projeto de Leitura para Cegos já é realizado 
e por isso recebeu o equipamento da Fundação Pedro Calmon, no fi nal de novembro. 

do, inclusive, as cores das roupas usadas por elas para a leitura instantânea.
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Uma sociedade 
desinquieta é 
naturalmente 
evolutiva

POR JUAREZ ALVARENGA

A POBREZA NUM OLHAR 
DIFERENCIADO.

Ao nascemos encontramos o mundo em pro-
cesso, cuja a dinâmica é hierarquizada, de-
sequilibrada, quase fatalista e semi determi-

nista.

A infraestrutura humana, natural aparentemente, é 
feita para manter o status social.

Caberia ao estado afrouxar o dinamismo social, le-
vando a maior flexibilidade aos setores da socieda-
de.

Mas, a estrutura estatal é uma organização humana 
imperfeita, insuficiente capaz de gerar um determi-
nismo latente.

O estado, é um instrumento organizacional, incapaz 
de instrumentalizar a todos, proporcionando acele-
rada, mobilidade social.

Único e imperfeito a estrutura estatal é insubstituí-
vel, porém insuficiente.

Passando para o indivíduo isolado a responsabilida-
de de criar riquezas.

Questionamos que o homem nasce desigual por na-
tureza ou encontra no planeta, terra uma estrutura 
organizacional capenga e injusta?

O que costumamos perceber é uma consistente hie-
rarquização imodificável por instrumento humano.

A tendencia a permanência hierarquizada, sem que-
rer ser dogmático, para eternizar no tempo.

Advogado e Escritor
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Com mudanças superficiais, a democracia gera tê-
nue investidas no quadro social. A pobreza perma-
nece e a riqueza prospera.

Deste quadro, surgem uma sociedade extremamente 
desnivelada.

Para nós, a infraestrutura humana, é imodificável e 
sem alternância de soluções.

Cabe então termos um novo pobre. Os pobres de 
antigamente eram pobres não só de dinheiro era de 
tudo. O pobre do pretérito era conformista, desam-
bicioso e realista.

O pobre de hoje, deverá ser ambicioso e sonhado-
res. A modificação do indivíduo pobre, por dentro, 
é melhor e mais eficiente do que qualquer estratégia 
macroeconômica.

Cabe ao indivíduo pobre, libertar da pobreza, e por 
isso, tem que ter poder de barganha, e para ter poder 
de barganha, tem que instrumentalizar, e para ins-
trumentalizar, tem que sonhar.

É da índole humana, o dom de sonhar. Por isso, não 
deve ser exclusividade da classe rica. Os ricos de-
verão dá este direito aos pobres.

Uma sociedade desinquieta é naturalmente evoluti-
va.

O mundo de antigamente era uma forma, hoje é um 
mundo com leques de oportunidades.

A vida não é um fato consumado, e você individuo 
pobre também deve fabricar suas próprias armas, 
para enfrentar o mundo humano. Se não cabe lutar, 
para ter seu arsenal de sobrevivência salvadora.

Antigamente o pobre deixava para seus descenden-
tes apenas uma nova geladeira, hoje, deve deixar o 
legado, que dentro da vida humana, podemos evo-
luir, basta não submeter aos fatos, mas aos sonhos.

A libertação da pobreza, é um problema exclusiva-
mente do indivíduo pobre. Para isso, precisa inserir 
no seu interior, uma vasta filosofia de vida, cheia de 
garra e sonhos, para ascender o degrau de cima.

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.
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NATURAIS

Situação de emergência: 20 cidades 
brasileiras entram para lista por 

desastres naturais
Estão na lista municípios da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina

Mais 20 cidades do País atingidas por desastres naturais foram classificadas em situação de 
emergência pela Defesa Civil Nacional. A portaria foi publicada na edição desta segunda-feira 
(9) do Diário Oficial da União (DOU).

A maior parte dos reconhecimentos foi concedida a municípios que enfrentaram chuvas intensas. Ao 
todo, são 12 nessa condição: Ibicaraí, na Bahia; Fundão e Jaguaré, no Espírito Santo; Flores de Goiás, no 
estado goiano; Arinos, Bela Vista de Minas, Carmo da Mata, Dom Silvério, Marliéria e Santa Efigênia de 
Minas, em Minas Gerais; Guaratuba, no Paraná; e Rio Negrinho, em Santa Catarina.

Outras duas localidades foram afetadas por enxurradas. São elas: a cidade goiana de Petrolina de Goiás 
e o município catarinense de Siderópolis. Já em Quatro Barras, no Paraná, foram registradas inundações. 
Por outro lado, outras quatro cidades enfrentam a estiagem: Muquém de São Francisco, na Bahia; Salitre, 

Brasil61
https://brasil61.com/



19Brumado, de 07 a 09 de janeiro de 2023
Jornal do Sudoeste

Edição Digital

 www.jornaldosudoeste.com

no Ceará; Betânia do Piauí, no Piauí; e Parelhas, no Rio Grande do Norte.
Por fim, o município de Lontra, em Minas Gerais, registra seca, que é um período mais longo sem chu-

vas do que a estiagem.
Como solicitar recursos federais para ações de defesa civil
Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil 

Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendi-
mento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e recons-
trução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integra-
do de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os va-
lores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional
A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes mu-

nicipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa 
civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.

JS.DESASTRES
NATURAIS
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