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EM TODO O BRASIL, a Jus-
tiça Eleitoral prevê mais de 
700 mil candidatos no plei-
to de 15 novembro de 2020. 
Como sempre, o eleitorado 
terá nos municípios opções 
de sobra para o parlamen-
to, aqui em Barreiras, são 
quatro candidatos a prefei-
to, vice-prefeito e mais de 
300 candidatos a vereador.

As candidaturas já estão 
postas, agora o julgamento é 
do eleitor. Independe das de-
cisões do Supremo Tribunal 
Federal - STF, a Lei da Ficha 
Limpa tem que fazer valer.

Ao meu vê, quem era fi-
cha suja e cumpriu os oito 
anos, continua ficha suja 
mesmo com a decisão do 
STF. O eleitor não precisa 
basear no julgamento do 
órgão, sobre a Lei da Ficha 
Limpa, pois sabe muito bem 
quem é ficha limpa e quem 
é ficha suja.

Assim, com julgamento 
ou sem ele, cabe ao elei-
tor separar o joio do trigo e 
escolher quem não é ficha 
suja. Até porque, o STF não 
está gozando de credibilida-
de ao fazer um julgamento 
político.  

Estamos vivenciando um 
momento de descrença 
quase total na classe polí-
tica e ela faz por merecer. 
Sejamos justos, muita gen-
te ainda não sabe em quem 
votar faltando pouco mais 

de 30 dias para as eleições.
A pergunta é: Em quem 

acreditar, se há muito tem-
po o velho discurso de ‘lutar 
pelo povo’ perdeu credibili-
dade? O político ideal não 
existe, mas aquele que agir 
com transparência e estiver 
sintonizado com os princi-
pais desejos da população, 
certamente chegará em 
vantagem. É bom deixar 
claro que poucos se enqua-
dram nesse perfil.

Nesse trabalho de apre-
sentar-se como opção con-
fiável em meio a tantos 
candidatos antigos e novos, 
o político que sobreviveu 
ao vendaval da descrença é 
aquele que já exerceu cargo 
público e teve a aprovação 
popular ou pelo menos a 
aprovação da maioria, dife-
rente do que já foi testado 
nas urnas e saiu derrotado. 

Quem foi um bom prefei-
to e um bom vereador está 
em vantagem diante dos 
demais. Cabe ao eleitor ter 
a clareza suficiente para sa-
ber separar o joio do trigo. 

Por fim, devemos consi-
derar que essa é uma elei-
ção atípica, diferenciada, 
considerando as restrições 
impostas pelo TRE, que de-
terminam que os atos de 
campanha eleitoral deve-se 
limitar a 100 pessoas sob 
pena de até cassação de 
chapa. O recado está dado. 
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O 
governador Rui Costa 
vistoriou no dia 18 de se-
tembro, as obras da nova 

ponte sobre o Rio São Francis-
co, na cidade de Barra, oeste 
da Bahia. Batizado de Ponte 
do Feijão, o novo equipamen-
to fará a ligação com a cidade 
de Xique-Xique e tem um in-
vestimento de R$ 133 milhões 
do Governo do Estado.

A instalação da ponte irá re-
duzir o tempo de percurso feito 

em automóveis, entre as duas 
cidades, de 20 para menos de 
dois minutos. “Aqui temos uma 
obra, com recurso 100% do Es-
tado, muito simbólica, já que 
se trata de uma ponte sobre 
o rio São Francisco, o nosso 
velho chico. Além de integrar 
as cidades, este equipamento 
permite a ligação entre a re-
gião de Irecê com o oeste da 
Bahia”, explicou.

A ponte vai oferecer mais 

segurança, conforto e rapi-
dez na travessia entre as duas 
cidades, beneficiando mais 
de 2,5 milhões de habitan-
tes. Além disso, contribuirá 
para o desenvolvimento do 
agronegócio, do turismo e do 
setor de geração de energia 
eólica na região. Os serviços 
no equipamento estão geran-
do 220 empregos diretos e 45 
indiretos.

Com previsão de ser fina-

lizada no segundo semestre 
de 2021, a ponte será uma 
importante ligação da região 
oeste baiana com o restante 
do estado. O equipamento, 
com um quilômetro de exten-
são e 15 metros de largura, 
faz parte do projeto de recu-
peração do Sistema Viário da 
BA-052.

INFORMAÇÕES: 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL - GOVERNO DA BAHIA

O 
lançamento do e-book 
‘Bálsamo para a exis-
tência’ aconteceu no 

dia 21 de setembro, no site 
Amazon.com.br. De autoria 
da professora e escritora 
membro da Academia Bar-
reirense de Letras (ABL), 
Ananda Lima, o livro apre-
senta um tema espiritual, 
com uma mensagem para 
o crescimento interior dos 
leitores.

“A proposta é proporcio-
nar reflexões sobre valores, 
virtudes e tradições sociais 
que permeiam a vida hu-
mana. Visamos facilitar um 
encontro do leitor consigo 
mesmo. Com o que está 
guardado em nosso íntimo”, 
disse Ananda Lima.

Essa é a primeira obra 
da escritora na linha espi-
ritual, que com a presença 
da poesia apresenta a ideia 
central da obra de forma 
leve. “A proposta é propor-
cionar reflexões sobre va-
lores, virtudes e tradições 
sociais que permeiam a vida 
humana. Visamos facilitar 
um encontro do leitor consi-
go mesmo. Com o que está 
guardado em nosso íntimo”, 
pontuou Ananda.

Toda a renda das vendas 
do livro será em benefício 
do Grupo Espírita Joanna de 
Ângelis – GEJA. Futuramen-
te a autora pretende lançar o 
livro físico. Mais informações 
no instagram da escritora: @
anandaescritora.

Apresentação:

ENCONTRO MARCADO
Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

 Jayme Modesto

PROGRAMA

4.1
CANAL

OBRAS DA NOVA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO 
SÃO VISTORIADAS PELO GOVERNADOR

LANÇAMENTO: 
ESCRITORA ANANDA 
LIMA LANÇA O LIVRO 
BÁLSAMOS PARA A 

EXISTÊNCIA

MATEUS PEREIRA/GOVBA
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Presidente Bolsonaro visita 
trecho da Fiol na região 

Oeste da Bahia

Ivana Dias

O 
presidente Jair Bolsonaro vi-
sitou no dia 11 de setembro, o 
Lote 07 da Ferrovia de Integra-

ção Oeste-Leste (Fiol), em São Desi-
dério no Oeste da Bahia e presenciou 
a assinatura do Termo de Execução 
de Serviço (TED) entre a Valec e o 
Exército, para a continuidade da 
obra no Lote 06.

O TED permite o acordo entre o 4º 
Batalhão de Engenharia e Constru-
ção General Argolo - 4º BEC de Bar-
reiras e o 2º Batalhão Ferroviário, de 
Araguari (MG), para construir 18,34  
km no trecho 2 entre Caetité e Bar-
reiras, localizado no canteiro do Lote 
06 da Fiol, margem esquerda do rio 
São Francisco.

O investimento de R$ 115 milhões 
está previsto para ser aplicado nes-
te trecho da ferrovia, em que a obra 
está mais atrasada devido a um pro-
blema com o consórcio que venceu a 
licitação e cuja conclusão deveria ter 
ocorrido ainda no primeiro governo 
Dilma. 

Jair Bolsonaro discursou e des-
tacou que em seu governo existe a 
prioridade de zelar pelo recurso pú-

blico concluindo obras necessárias 
que estavam paradas, como o Lote 
06 da Fiol. 

“Se lá atrás com Juscelino houve 
investimento massivo nas rodovias 
porque o petróleo era barato depois 
da crise do petróleo mudou, mas, 
pouca gente pensou em investir em 
ferrovias. Nós optamos antes de in-
vestir em ferrovia e rodovia, em ter-
minar as obras já começadas. Isso 
demonstra que temos zelo pelo re-
curso público e que estamos inves-
tindo em algo bom para o nosso Bra-
sil. Essa grande obra que está sendo 
concluída aqui nos interligando com 
os outros lugares do Brasil é nosso 
compromisso com a nossa nação”, 
disse o presidente.

Para resolver a situação entre o 
consórcio e a União, uma análise 
jurídica está em andamento. A pre-
visão é que as obras do Lote 06 se-
jam iniciadas pelo Exército ainda 
neste segundo semestre de 2020 e 
concluídas em 2022. Sendo essa a 
primeira vez desde 1995, que um ba-
talhão de engenharia assume uma 
obra ferroviária.

“A data de hoje representa o retor-
no da engenharia militar a execução 

de obras de ferroviárias após deci-
sivas participações, o que totaliza 
mais de 4 mil vias de superestrutu-
ras ferroviárias. É importante desta-
car que essa participação propiciará 
uma oportunidade excepcional de 
capacitação de militares e servido-
res civis por meio da realização de 
obras do desenvolvimento nacio-
nal”, disse o Chefe do departamen-
to de Engenharia e Construção do 
Exército Brasileiro, General Júlio 
Cezar de Arruda.

BENEFÍCIOS DA FIOL
A ferrovia está dividida em três 

partes: trecho 01 entre Ilhéus e Cae-
tité; trecho 02 entre Caetité e Barrei-
ras e o trecho 03 de Barreiras até o 
Centro-Oeste do Brasil, sendo este 
último em fase de projeto.

No total a ferrovia terá cerca de 
1.527 km e ligará o futuro Porto Sul 
em Ilhéus à cidade de Figueirópolis 
no Tocantins. De acordo com o mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, o investimento está 

estimado em R$ 8,9 bilhões com a 
previsão de que a ferrovia comece a 
operar na Bahia em 2024.

A obra é de grande importância 
para o setor de mineração e do agro-
negócio baiano, e contribuirá para 
a redução dos custos de transporte 
para o mercado externo. “Temos uma 
ligação Norte Sul e passaremos a 
ter uma ligação Leste Oeste, isso é 
transformador em uma região onde 
o agronegócio mais cresce no Brasil, 
as pessoas que estão aqui acredita-
ram no Brasil e não esmoreceram. 
Usaremos a outorga da ferrovia Cen-
tro Atlântica na prorrogação anteci-
pada, pra construir o trecho que falta 
de Barreiras até a ligação do estado 
do Tocantins em Figueirópolis. Va-
mos interligar a ferrovia de Ilhéus a 
Norte sul”, pontuou o ministro.

REGIÃO OESTE
A cada safra produzida na região 

Oeste da Bahia, a conclusão da Fer-
rovia se torna mais necessária para 
fortalecer o desenvolvimento regio-
nal com um canal de escoamento da 
produção agrícola no estado, até o 
Porto de Ilhéus. 

A Fiol é vista como um instrumento 

O presidente presenciou a assinatura do TED para a continuidade da obra no Lote 06

REGIÃO

EXTENSÃO TOTAL DA FERROVIA: 1.527 km – Porto Sul em 
Ilhéus à cidade de Figueirópolis no Tocantins.

CUSTO ESTIMADO: R$ 8,9 bilhões
PREVISÃO PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO: 2024

LOTE O6 DA FIOL
EXTENSÃO DA OBRA: 18,34 km no trecho 02 entre Caetité e 

Barreiras
CUSTO ESTIMADO: R$ 115 milhões

PREVISÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA: 2022

FIOL
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de desenvolvimento que possibilita a 
redução de custo do frete e aumen-
ta a competitividade da produção de 
grãos no Oeste até o Porto em Ilhéus, 
para exportação.

De acordo com o presidente da As-
sociação Baiana de cotonicultores 
do Oeste da Bahia - Abapa, Júlio Bu-
sato, “o grande entrave é a logística, 
hoje fazemos transporte em roda de 
caminhão que só é mais barato que 
avião. Precisamos do Porto Sul pra 
continuar desenvolvendo a região, 
essa obra é de extrema importância 
para o Oeste baiano, pois aqui pro-
duzimos quase 5% de tudo que o 
Brasil produz em termos de grãos e 
fibras”.

Busato ressaltou ainda, o poten-
cial de desenvolvimento da região. 
“Plantamos 2,5 milhões de hectares 
e temos mais 3,5 milhões de hecta-
res a serem incorporados ao siste-
ma produtivo respeitando todas as 
normas do Código Florestal vigente 
e ainda, um potencial enorme de ir-
rigação. Isso nos dá a oportunidade 
de ao longo do tempo triplicar o que 
estamos produzindo hoje, gerando 
riqueza e emprego para uma região 
que precisa muito”, concluiu.

..Nós optamos 
antes de investir em 

ferrovia e rodovia, 
em terminar as 

obras já começadas. 
Isso demonstra que 

temos zelo pelo 
recurso público e que 

estamos investindo 
em algo bom para o 

nosso Brasil...”  
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República
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Jayme Modesto

O 
advogado especialista em Le-
gislação eleitoral Dr. Andrey 
Amorim esclarece nesta entre-

vista exclusiva sobre a Eleição 2020. 
O especialista comenta sobre as 
mudanças das regras, prazos, propa-
gandas, penalidades e destaca a uti-
lização da internet e redes sociais no 
processo de campanha.

Gazeta do Oeste - Quais foram as 
principais mudanças na Legislação 
Eleitoral de 2020?
Andrey Amorim – Destaco principal-
mente uma minirreforma em 2017 
através da Lei 13.488 da Emenda 
Constitucional 97, também de 2017. 
Entre essas mudanças podemos 
destacar as procedimentais, aspec-
tos financeiros e orçamentários e, 
também em relação a prazos. Um 
exemplo da mudança na Lei 13.488 
foi o prazo de filiação partidária, pela 
Legislação anterior o candidato pre-
cisava residir no município que iria se 
candidatar por pelo menos um ano e 
sua filiação partidária deferida pelos 
partidos por pelo menos seis meses. 
Essa lei veio pra facilitar e uniformi-
zou esses prazos permanecendo os 
dois em seis meses.

Gazeta do Oeste – Por mais de 50 
anos tivemos como regra o Código 
Eleitoral. De certo tempo pra cá o 
TSE é obrigado a editar uma edição 
normatizando a eleição daquele ano. 
Porque esse procedimento ocorre?
Andrey Amorim – As alterações 
procedimentais formais através das 
leis não ficam a cargo do TSE, mas 
o órgão tem uma função muito im-
portante no período eleitoral, ele é 
o órgão máximo da Justiça Eleitoral 
e também exerce o papel Legislativo, 
mas dentro de um limite, ou seja, edi-
ta resoluções no sentido de orientar 
e preencher lacunas. A cada ano os 
parlamentares identificam possíveis 
dificuldades, situações de evolução 
que podem mudar para a próxima 
eleição e propõem mudanças com 
o Projeto de Lei. Se esse Projeto de 
Lei virar lei, há essa mudança na le-
gislação como ocorreu em 2017 e a 
partir dessa mudança o TSE tem que 
acompanhar essa evolução. Todo ano 
ele edita uma nova resolução, por-
que uma mudança que ele editou em 
2016, por exemplo, hoje já não tem 
eficácia porque mudou essa lei. É 
preciso acompanhar essa evolução, 
um exemplo clássico de 2018, é o 
incentivo às mulheres a participa-
rem mais das eleições, concorrerem 
mais a cargos públicos, fixando um 
percentual mínimo de 30% do fun-
do partidário, estabelecendo que no 
mínimo cada partido destine 30% 
dessa verba na candidatura do públi-
co feminino. Então é um exemplo de 
como o TSE deve acompanhar essa 
resolução e como é o papel orienta-
dor dentro do processo eleitoral.

Gazeta do Oeste – Quais serão as 
mudanças devido à pandemia cau-
sada pelo Covid-19?
Andrey Amorim – A pandemia afe-
tou nossas vidas no cotidiano e com 
a eleição não seria diferente, já era 
esperado que houvesse um adiamen-
to e em 02 de julho/2020 ocorreu a 
proposta de emenda da constituição, 
que depois foi promulgada e con-
vertida em Emenda Constitucional 
107/2020, com o adiamento para 15 e 
29 de novembro. Em meio a todas es-
sas mudanças, como os prazos eleito-
rais são fixados de acordo com o pri-
meiro turno, automaticamente outros 
prazos foram adiados e irão seguir 
essas mudanças. Um exemplo é o que 
diz respeito ao prazo de compatibili-
zação, que era de acordo com o prazo 
do primeiro turno das eleições. É im-
portante destacar que a prorrogação 
foi para os prazos que venciam após 
a data de 02 de julho/2020, o prazo 
que venceu em 30 de junho/2020 não 
sofreu alteração. Falando também da 
importância do TSE nesse processo, 
com a pandemia o órgão editou algu-
mas resoluções e é muito importante 
que os candidatos e envolvidos este-
jam atentos,  porque elas falam de ca-
lendário eleitoral, propaganda, entre 
outras alterações.  

Gazeta do Oeste – Nesse novo 
contexto qual será o início das 
propagandas eleitorais no rádio e 
na televisão?
Andrey Amorim – A questão dos pra-
zos que englobam as propagandas é 
muito mais facilitado, porque a Lei 
Eleitoral geralmente fixa o prazo de 
acordo com as datas do primeiro tur-
no. Quando adia as eleições eles re-
contam o prazo. Se a propagada tem 
que iniciar 45 dias antes do primeiro 
turno, o que ocorreria em agosto, 
passou para o dia 27 de setembro, 
aquela propriamente dita em que 
se pode explicitamente pedir voto. 
Entretanto, mais especificamente 

falando da propaganda eleitoral no 
rádio e na televisão, elas terão início 
no dia 09/10/2020 e vão até o dia 
13/11/2020, no primeiro turno. 

Gazeta do Oeste – Nos fale como 
funciona o financiamento público.
Andrey Amorim – Esse é um tema 
polêmico e acredito que a maior par-
te da população hoje não concorda 
com o uso de dinheiro público, ver-
bas da união para financiamento de 
campanha. Antigamente existia uma 
liberdade de financiamento da rede 
privada, de empresas que financia-
vam candidatos e partidos, a partir 
do momento que foram surgindo es-
cândalos de corrupção e alguns pro-
blemas com as trocas de favores que 
existem em períodos de campanha, 
acabou a lei eleitoral limitando essa 
participação, ou seja, proibindo que 
pessoas jurídicas financiassem can-
didatos. A partir daí os candidatos 
criaram uma lei em 2017 para terem 
recursos por meio da Lei de Fundo 
Partidário. Para esse ano de 2020 
vai passar um pouco de 2 bilhões e 
o que algumas pessoas não sabem 
é que esse valor é dividido por igual 
até mesmo para partidos novos, que 
recebem 2% desse valor. O restante, 
de acordo com o que está fixado na 
lei, vai principalmente para os que 
têm grande representatividade no 
Congresso Nacional, esses ganham 
um percentual maior. Hoje os parti-
dos que tem maior representativida-
de é o PT e o PSL, que juntos rece-
bem 20% desse valor nessa eleição, 
sendo cerca de 201 milhões e 199 
milhões respectivamente.  

Gazeta do Oeste – De acordo com a 
Lei de Financiamento Público qual 
o limite de gasto na Eleição 2020?
Andrey Amorim – O TSE edita a cada 
eleição uma tabela com esse limite 
- gastos que vão envolver despesas 
com contratação de pessoal, com 
aluguel de veículos, com materiais 
gráficos, aluguel de propriedade pra 
realizar um comício, entre outros. As 
mudanças recentes também trazem 
despesas que não são obrigatórias, 
mas importantes. Quanto ao valor 
do teto de gasto para cada cargo/
partido é fixado pelo TSE e varia de 
acordo com um cálculo com base no 
tamanho do município. Para as elei-
ções de 2020, foi utilizado a mesma 
tabela do ano de 2016, porém corri-
gida pelo IPCA. O que resultou no va-

lor de R$ 848.356,33 para prefeito e 
R$ 47.036,96, para vereador aqui em 
Barreiras por exemplo. Então é im-
portante observar a Lei e verificar o 
que está englobado nesse teto para 
não ultrapassar e sofrer as penalida-
des legais.

Gazeta do Oeste – A campanha 
eleitoral pode ser financiada pelo 
candidato que não quiser utilizar o 
Fundo Partidário?
Andrey Amorim – Sim, a não uti-
lização do Fundo por candidatos e 
partidos é permitida. Mesmo com 
a utilização de recursos próprios é 
necessário fazer a declaração de 
gastos. Uma mudança que ocorreu 
com as reformas eleitorais recentes 
é que, antes, a Lei permitia que o 
candidato poderia gastar seus recur-
sos próprios, sem estabelecer certos 
limites, mas ficou determinado que 
o candidato poderá utilizar dos seus 
recursos próprios em até 10% do li-
mite de gasto para o cargo almejado. 
Já a pessoa física pode doar para um 
candidato, mas limitado a 10% da 
renda declarada. Então o candidato 
pode fazer a utilização dos recursos 
próprios, mas se atentando a essa li-
mitação estabelecida.

Gazeta do Oeste – As novas regras 
dificultam mais para o candidato?
Andrey Amorim – Dificulta princi-
palmente por conta da pandemia. 
Já tivemos mudanças desde 2017 
pra cá e com a Pandemia ocorreram 
outras. Então o candidato hoje que 
já estava atualizado com as primei-
ras alterações, mas não está acom-
panhando o processo de pandemia 
pode se prejudicar.

Gazeta do Oeste – Atualmente o 
que torna um candidato inelegível?
Andrey Amorim – Hoje o candidato 
precisa analisar a Lei e verificar vá-
rias condições, como a filiação par-
tidária e a questão do domicílio que 
são muito importantes. Entre outras 
de respeito a prazos e limites de tetos 
orçamentários. É importante não só 
o candidato se preparar, mas toda a 
equipe se atualizar para passar essas 
orientações. Muitas vezes um can-
didato que está bem cotado para as 
eleições com apoio popular, pode ser 
considerado inabilitado por descum-
prir uma regra meramente formal.

Gazeta do Oeste – Comícios e car-
reatas podem ser realizados?
Andrey Amorim – É preciso fazer 
um adento sobre essa questão, do 
que está previsto em Lei e como está 
hoje na prática devido à pandemia. 
Na Lei Eleitoral a carreata é permi-
tida com limite de horário que vai de 
oito horas a meia noite. Na prática, 
devido aos decretos federais, esta-
duais e municipais que proíbem as 
aglomerações hoje não é possível 
realizar carreatas. É preciso aguar-
dar a evolução da pandemia pra ve-
rificar a possibilidade de realização 
de comícios e carreatas. Como se 
trata de uma pandemia esses decre-
tos tem força.

Gazeta do Oeste – O que pode em 
relação a carro de som? 
Andrey Amorim – O carro de som, 
mini trios e trios elétricos são meios 
de comunicação que eram bem utili-

zados, mas com as mudanças recen-
tes por via de regras estão proibidos, 
só pode ser usado em comício para 
sonorização. Os carros de som e mini 
trios só podem ser utilizados em car-
reatas, passeatas e comícios. Está 
vetada a circulação desses veículos 
pela cidade.

Gazeta do Oeste – Qual a sua ava-
liação sobre o uso da internet nas 
eleições?
Andrey Amorim – Hoje a internet é 
o meio de propaganda mais eficaz 
e a tendência é de que os candida-
tos usem mais as redes sociais, já 
foi assim na ultima eleição e nessa 
mais ainda. As pessoas que querem 
apoiar candidatos podem usar suas 
redes desde que não seja no anoni-
mato, sem ofensas e é importante o 
cuidado pra não dar notícias que não 
sejam verdadeiras, é preciso che-
car tudo com cuidado. Por mais que 
existem as propagandas do rádio e 
televisão as pessoas pouco ouvem e 
assistem, em comparação com a in-
ternet, elas estão muito mais conec-
tadas ao celular.

Gazeta do Oeste – O doutor acredi-
ta que hoje exista mais consciên-
cia em relação ao uso das redes 
sociais?
Andrey Amorim – Acredito que 
atualmente a grande maioria tem 
consciência sim, até porque ocor-
reram algumas penalizações rela-
cionadas ao mau uso. Nós viemos 
das eleições de 2018 com muitas 
notícias de Fake News que foram pe-
nalizadas agora, então acredito que 
pelo medo das penalizações como 
multas, sansões penais e cíveis, o te-
mor seja maior. Mas existem pessoas 
que acham que a internet ainda é 
uma terra sem lei e podem denigrir a 
imagem do candidato. Para ter noção 
do quanto essa situação pode preju-
dicar uma eleição, um determinado 
partido ou candidato, isso pode levar 
até a impugnação da candidatura. As 
pessoas envolvidas na eleição devem 
estar atentas, pois um ato que pode 
ter sido praticado por terceiro tam-
bém pode prejudicar o candidato. 
Caso o processo prolongue e o candi-
dato já tenha sido eleito, ainda pode 
ter o mandato cassado. 

Gazeta do Oeste – Como a propa-
ganda pode ser feita na internet? 
Andrey Amorim – A internet é o meio 
mais democrático de ser utilizado, 
por ser gratuito, rápido e atinge o 
maior número de pessoas, se bem 
utilizado é um meio bastante eficaz. 

Gazeta do Oeste – A propaganda 
paga a imprensa ainda pode ser 
contratada? 
Andrey Amorim – A lei permite a 
propaganda impressa e paga em 
jornais impressos e eletrônicos tam-
bém, mas no limite de tamanho fixa-
do e a partir do momento em que se 
fez menção de um candidato em pro-
paganda paga, não se faz de outro, 
deve-se fazer no outro dia, como um 
rodízio. A lei estabelece ainda que o 
valor da inserção deve ser publicado, 
porque ocorria de alguns jornais não 
cobrarem de um político e cobrarem 
um valor absurdo de outro, para ini-
bir e dificultar que esse outro tam-
bém fizesse uma publicação.

ENTREVISTA

Especialista em legislação eleitoral 
esclarece dúvidas sobre eleições 2020

A pandemia afetou 
nossas vidas no 

cotidiano e com a 
eleição não seria 
diferente, já era 

esperado que houvesse 
um adiamento e em 02 
de julho/2020 ocorreu 
à proposta de emenda 

da constituição, que 
depois foi promulgada 

e convertida na 
Emenda Constitucional 

107/2020, como 
adiamento para 15 e 29 

de novembro”, 
Dr. Andrey Amorim

Advogado Especialista em Legislação 
Eleitoral.

ARQUIVO PESSOAL

Dr. Andrey Amorim 
destaca as principais 
mudanças no 
processo eleitoral.
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Jayme Modesto

Assim como em todo o Brasil, na 
região Oeste da Bahia os candi-
datos a prefeito, vice-prefeito e 

vereador oficializaram a candidatu-
ra para as Eleições Municipais que 
acontecerão no dia 15 de novembro 
de 2020.

O prazo dado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), para a realização 
das convenções partidárias encerrou 
no dia 16 de setembro. A partir daí, 
os partidos e coligações tiveram até 
o dia 26 de setembro para a apre-
sentação dos pedidos de registros de 
candidatura à Justiça Eleitoral.

Conforme determinado pela Re-

solução TSE nº 23.609/2019, após 
as convenções as siglas enviaram 
as respectivas atas do pedido de 
registro dos candidatos à Justiça 
Eleitoral.

 De acordo com o TSE, na Bahia fo-
ram registrados 1.334 candidatos ao 
cargo de prefeito, 1.335 a vice-pre-
feito e 37.307 para vereador. O que 
totaliza 33 diretórios estaduais/dis-
tritais e 5744 diretórios municipais.

Já na região Oeste da Bahia em 34 
municípios foram registrados 104 
candidatos a prefeito, 104 para vice-
-prefeito e  2.814 para vereador.

NOVAS REGRAS
Os novos prazos foram estabele-

cidos respeitando o novo calendário 
eleitoral prorrogado pela Emenda 
Constitucional 107/2020, em decor-
rência da pandemia de Covid-19.

Nas as eleições 2020 vários proce-
dimentos - da convenção partidária 
ao registro das candidaturas – pude-
ram ser feitos online, como forma de 

atender às recomendações médicas 
e sanitárias. Além da convenção vir-
tual, foi possível digitar a ata, regis-
trar lista de presença, fazer cadastro 
dos candidatos e encaminhar tudo 
pela internet para a Justiça Eleitoral.

No entanto, em diversos municí-
pios da região Oeste as convenções 
foram realizadas presencialmente, 
o que ocasionou aglomeração em 
bares e vias públicas com a realiza-
ção de carreatas, descumprimento 
do distanciamento social, do uso de 
máscara, da Lei do Silêncio e do de-
creto de toque de recolher, um verda-
deiro carnaval em plena pandemia.

O formato virtual também pôde 
ser adotado para a definição dos cri-
térios de distribuição dos recursos 
do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC). As legendas 
devem garantir ampla publicidade, 
a todos os seus filiados, das datas e 
medidas que serão adotadas.

POLÍTICA

No total foram 104 candidatos a prefeito, 
104 a vice-prefeito e 2.814  a vereador

Partidos homologam candidaturas 
na região Oeste da Bahia

ANGICAL
• MARQUINHOS CARDOSO 22 PL 

UNIÃO E RENOVAÇÃO, POR AMOR 
A ANGICAL E MISSÃO 

• MEZO EMERSON MARIANI 
DIAS 11 PP PRÁ TRANSFORMAR 
ANGICAL E MISSÃO

• NADO 13 PT MINHA CIDADE FELIZ

BAIANÓPOLIS
• ADRIANO AMARANTE 51 

PATRIOTA PATRIOTA 
• JANDIRA XAVIER 55 PSD 

BAIANÓPOLIS NÃO PODE PARAR
• LITO 22 PL POR AMOR A 

BAIANÓPOLIS
• WEUBE FEBRONIO 11 PP 

UMA NOVA HISTORIA PARA 
BAIANOPOLIS

BARRA
• ARTUR 11 PP UNIDOS POR UMA 

BARRA MELHOR 
• DEONISIO 45 PSDB PSDB
• MARIZA SANTOS 10 

REPUBLICANOS REPUBLICANOS
• NEGO DOS MARTINS 70 AVANTE 

AVANTE

BARREIRAS
• EMILIO 27 DC PATRIA, FAMILIA, 

LIBERDADE
• TITO 70 AVANTE PRA CUIDAR DA 

NOSSA GENTE 
• ZITO BARBOSA 25 DEM 

BARREIRAS NO CAMINHO CERTO!
• DR MARCOS PIRES 20 PSC PSC

BREJOLÂNDIA
• EDEZIO BASTOS EDEZIO NUNES 

BASTOS 25 DEM DEM 
• RAPAIZINHO IVAN TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA 22 PL PL

BOM JESUS DA LAPA
• FABIO NUNES 55 PSD UNIÃO, 

FORÇA E TRABALHO
• JOÃO 25 DEM UNIDOS PARA 

TRANSFORMAR
• MOIZÉS BARBOSA 45 PSDB PSDB

BURITIRAMA
• ARENALDO DO TERRAÇO             

10REPUBLICANO REPUBLICANOS              
• ARIVAL VIANA  25 DEMPOR AMOR 

A BURITIRAMA
• DEDÊ ALVES 11 PP PP         
• JUDSON 45 PSDB PSDB

CANÁPOLIS
• DAU 70 AVANTE CHEGOU A HORA 

DE MUDAR
• JAIRÃO 10 REPUBLICANOS 

CANÁPOLIS NAS MÃOS DO POVO
• RUBIÊ 11 PP UNIDOS POR UMA 

CANÁPOLIS MELHOR
• CIRENO 11 PP O TRABALHO VAI 

CONTINUAR
• GIOVANNI 45 PSDB COLIGAÇÃO 

EM DEFESA POR CATOLÂNDIA

CARINHANHA
• CHICA DO PT 13 PT PT          
• LÉO DO LUANA 11 PP 

CONSTRUINDO UM NOVO 
CAMINHO  

• PIAU 12 PDT A FORÇA DO 
TRABALHO JUNTO COM O POVO 

• VÍLSON CORREIA 70 AVANTE 
AVANTE

COCOS
• DR. MARCELO 22 PL NADA VENCE 

O TRABALHO
• JUNIOR DA SERCOM 11 PP PP/

DEM/PATRIOTAS

CORIBE
• DR MURILLO 22 PL O TRABALHO 

VAI CONTINUAR
• VAZIM 13 PT A FORÇA QUE VEM 

DO POVO

CORRENTINA
• DR ERLY 14 PTB PTB 
• EDMUNDO DO BARROCÃO 20 PSC 

AVANÇA CORRENTINA 
• EZEQUIEL BARBOSA 45 PSDB 

PSDB
• MAGUILA 65 PC DO B PARA 

NOSSA CORRENTINA, QUEREMOS 
GENTE DA GENTE. 

• MARIANO 22 PL JUNTOS VAMOS 
MUDAR CORRENTINA 

• MICHAEL DELGADO 55 PSD PSD
• PROFESSOR IREMAR 50 PSOL 

PSOL

COTEGIPE
• JOÃO PAULO MAGALHAES 27 DC 

DC
• MÁRCIA SÁ TELES 11 PP O 

TRABALHO TEM QUE CONTINUAR
• PROFESSORA BEATRIZ 55 PSD 

COTEGIPE EM PRIMEIRO LUGAR

CRISTÓPOLIS
• DRA VALDETE MIRANDA 28 PRTB 

PRTB 
• GILSON NASCIMENTO 55 PSD 

CRISTÓPOLIS NO RUMO CERTO
• GLORIENE 14 PTB PTB
• VOLMIR DA AGP 11 PP PRA 

FRENTE CRISTÓPOLIS

FEIRA DA MATA
• VALMIR RODRIGUES - PSD 55 

"UNIDOS POR FEIRA DA MATA"
• NERY MIRANDA - PT 13  FEIRA DA 

MATA DE TODOS

FORMOSA DO RIO PRETO
• BIRA LISBOA 11 PP A MUDANÇA 

CONTINUA, O TRABALHO SEGUE 
EM FRENTE.

• GERSON BONFANTTI 70 AVANTE 
PRA CHEGAR E RESOLVER

• NÉO 55 PSD MEU CORAÇÃO É 
FORMOSENSE

IBOTIRAMA
• DR LAERCIO SANTANA 40 PSB 

PARA FAZER AINDA MAIS 
• PAULO MARIANO 11 PP 

HONESTIDADE E A FORÇA DO 
POVO

JABORANDI
• MÁRCIA 22 PL O POVO QUER 

MUDANÇA
• DR MARCOS 45 PSDB UNIDOS 

PARA O BEM DE JABORANDI

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
• COMANDANTE RANGEL 22 PL PRA 

LUIS EDUARDO DECOLAR 
• JUNIOR MARABA 25 DEM A HORA 

DA MUDANÇA
• OZIEL OLIVEIRA 55 PSD JUNTOS 

PELO PROGRESSO

MANSIDÃO
• DJALMA RAMOS 77 

SOLIDARIEDADE UNIDOS POR 
MANSIDÃO 

• DR JÚVIO 25 DEM DEM
• FORMIGÃO 45 PSDB PSDB
• NETO DE ROSA 11 PP TUDO POR 

MANSIDÃO

MORPARÁ
• DEZINHO 55 PSD MORPARÁ COM 

OLHAR DIFERENTE
• LELEI BARRETO 13 PT O 

TRABALHO CONTINUA

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
• KEU COIMBRA 25 DEM AGORA É A 

VEZ DO POVO 
• MARA RIOS 13 PT UNIDOS PELO 

MUQUEM

RIACHÃO DAS NEVES
• ADEMIR AMÉRICO 40 PSB UNIDOS 

PELA MUDANÇA 
• MIGUEL CRISOSTOMO 55 

PSD "PRA RIACHÃO SEGUIR 
MUDANDO"

SANTA MARIA DA VITÓRIA
• DR. LINO 13 PT CORAGEM PRA 

MUDAR 
• PROFESSOR DANIEL 65 PC DO B 

UNIDOS POR SANTA MARIA
• RENATINHO 11 PP PARA O 

TRABALHO CONTINUAR 
• TONHO DE ZE DE AGDONIO 22 PL 

JUNTOS POR UMA SANTA MARIA 
MAIS JUSTA E MAIS HUMANA

SANTANA
• DR ALIANO 77 SOLIDARIEDADE 

SOLIDARIEDADE 
• DR RODRIGO 22 PL A MUDANÇA 

QUE SANTANA QUER 
• MARCÃO 11 PP "PARA SANTANA 

CONTINUAR AVANÇANDO".

SANTA RITA DE CÁSSIA
• KENO ADSON 55 PSD 

#MUDASANTARITA
• ROMUALDO 11 PP TRABALHO E 

RECONHECIMENTO 
• ZEZO 45 PSDB GRATIDAO 

SEMPRE

SÃO DESIDÉRIO
• DEMIR BARBOSA 55 PSD A 

VITÓRIA QUE O POVO QUER
• ZÉ CARLOS 11 PP PRA FRENTE, 

SÃO DESIDÉRIO!

SÃO FELIX
• ALEX 25 DEM PARA SÃO FELIX 

SEGUIR AVANÇANDO 
• CLESINHO MACEDO 22 PL PL
• GILDO BALEIA 55 PSD GENTE QUE 

CUIDA DE GENTE, AGINDO DEUS 
QUEM IMPEDIRÁ

SERRA DO RAMALHO
• BARTOLOMEU GUEDES 13 PT PT          
• DIEGO GODOY 22 PL PL          
• DR. TONY FILARDI 25 DEM 

OPOSIÇÃO DE VERDADE
• ÍTALO RODRIGO 55 PSD O 

TRABALHO É A NOSSA FORÇA             
• LICA 45 PSDB A MUDANÇA 

COMEÇA AQUI

SERRA DOURADA
• ENILSON FAGUNDES 55 PSD 

VAMOS JUNTOS CONTRUIR UMA 
NOVA HISTÓRIA 

• NENENZAO 13 PT PT

SÍTIO DO MATO
• CASSIO CURSINO 55 PSD AGORA 

É A VEZ DO POVO          
• GLAUCIA NUNES 13 PT A NOSSA 

FORÇA É O POVO 
• MARCINHA DE ALFREDINHO 25 

DEM COM A FORÇA DO POVO 
PARA SEGUIR EM FRENTE

TABOCAS DE BREJO VELHO
• BIANCA DE MAZIM 22 PL POR 

AMOR À TABOCAS 
• FLAVIO FOGÃO GOIANO 11 PP 

"MUDA TABOCAS"

WANDERLEY
• FERNANDA SÁ TELES 11 PP 

COLIGAÇÃO PARA O TRABALHO 
CONTINUAR 

• GILBERTO REIS FILHO DE JÚ 
55 PSD JUNTOS PARA MUDAR 
WANDERLEY

XIQUE-XIQUE
• EDUARDO PESSOA 40 PSB POR 

UMA XIQUE-XIQUE LIVRE 
• REINALDINHO 15 MDB 

PRA XIQUE-XIQUE SEGUIR 
MUDANDO

CANDIDATOS DA REGIÃO OESTE DA BAHIA
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Leandra Pereira - Psicóloga da Clínica Vitalli e professora da UNIFASB

Jayme Modesto

Humanizar o atendimento, tor-
ná-lo individual e aumentar a 
satisfação dos pacientes. Estas 

são as principais metas da direção 
geral da Policlínica de Barreiras – 
referência no atendimento de media 
e alta complexidade da unidade de 
saúde, que atende mais de 21 muni-
cípios do Oeste do estado.

O balanço foi feito pela diretora 
geral da unidade Thamara Miranda, 
em entrevista ao Programa Encontro 
Marcado da TV Câmara, apresentado 
por Jayme Modesto. De acordo com 
a diretora a estratégia é estreitar o 
relacionamento entre direção, mé-
dicos e todos os servidores, como 
forma de criar um canal de comuni-
cação saudável, que visa a melhoria 
dos serviços oferecidos a população 
dos municípios consorciados.

Thamara Miranda avaliou posi-
tivo, os seis meses de implantação 
da unidade de saúde em Barreiras, 
mesmo faltando a ativação de algu-
mas especialidades. “O programa 
Policlínica é uma ferramenta im-
portante para diminuir filas de es-
pera em algumas especialidades e a 
meta é ampliar a oferta, bem como 
a qualidade dos serviços oferecidos. 
Tenho certeza que as Policlínicas 
Regionais de Saúde mudaram a rea-
lidade da assistência de média e alta 
complexidade na Bahia”, pontuou a 
diretora.

Na policlínica dispõe de 95 fun-
cionários, 13 micro ônibus e 06 vans 
para fazer o transporte de seus pa-
cientes. Os veículos são climatiza-
dos, com acesso a internet e com 
acentos para pacientes com porta-
dores de deficiência. 

Desde a inauguração em feverei-
ro/2020 mais de 25 mil atendimen-
tos foram realizados entre consultas 
e procedimentos – mais de 3 mil to-
mografias, mais de 2 mil ressonân-
cias magnéticas. Entre as especiali-
dades disponíveis estão angiologia, 
cardiologia, endocrinologia, gas-
trenterologia, neurologia, ortopedia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, 
ginecologia/obstetrícia, mastologia 
e urologia. 

Para a moradora de Formosa do 
Rio Preto, Sandra Rejane, “a Policlí-

Jayme Modesto

Em tempos de pandemia, o psicó-
logo é um dos profissionais mais 
requisitados para o auxílio ao 

cuidado com a saúde mental. Para a 
psicóloga Leandra Pereira, a pande-
mia trouxe um novo olhar, permitiu 
que a Psicologia entrasse de uma 
forma mais humana e acolhedora na 
vida das pessoas.

“Nesses mais de seis meses de 
isolamento percebemos vários mo-
mentos de incerteza, desajuste, 
equilíbrio e desequilíbrio. Estamos 
passando por diversas fases, medo, 
raiva, agora estamos na fase da 
preocupação. O isolamento social 
trouxe desgaste emocional. No ge-

nica foi uma das melhores criações 
para o Oeste baiano, temos toda a 
comodidade de vir no ônibus, de 
sermos atendidos e voltamos ara 
nossa casa”. Já para a dona Ana 
Maria Santana do município de 
Wanderley, “tem exames que são 
muito caros e não temos condições, 
só temos mesmo é agradecer ao go-
verno, as pessoas que trabalham na 

ral, a gente tem uma escala de di-
versas emoções ao mesmo tempo. 
Estamos nos ajustando em tudo que 
estamos vivendo” – afirmou Lean-
dra.

Sobre o trabalho dos profissionais 
da psicologia realizados pela inter-
net, Leandra ressalta que “é uma 
forma que ajuda as pessoas lidares 
com a ansiedade em tempos de dis-
tância social devido à pandemia”.

“Causa-me surpresa em perceber 
que a pessoa ainda tem tabu ao falar 
de saúde mental e não conseguem 
identificar o que é o processo de an-
siedade. A depressão é uma doença 
silenciosa e democrática, acomete 
qualquer pessoa e cada pessoa vai 
ter uma predisposição. A depressão 

unidade e aos prefeitos que fazem 
a parceria”. 

As Policlínicas são construídas em 
regiões estratégicas no interior do 
Estado e possibilitam descentralizar 
a assistência, regionalizando o aten-
dimento ao cidadão, que passa a ter 
acesso aos serviços perto de casa, 
sem precisar se deslocar a longas 
distâncias ou aguardar tempo ex-

é tratável, precisa de cuidado. Quem 
vivencia precisa estar atento e as 
pessoas em volta precisam de muita 
atenção, porque há uma variação de 
humor”, pontuou a psicóloga.

Sobre o suicídio a psicóloga Lean-
dra ressalta que “a grande questão 
é que a pessoa que comete o ato de 
suicídio não estava querendo tirar 
vida física, mas sim uma dor e so-
frimento. E o suicídio é isso, é o fim 
de toda dor. Não sabe de que ordem 
vem isso, porque o que sente só a 
pessoa sabe. A gente precisa ficar 
atenta às atitudes, às pequenas coi-
sas, porque pode fazer a diferença. 
Perceber a pessoa em sofrimento e 
ajudá-la pode-se salvar uma vida”, 
concluiu.

cessivo para o atendimento. 
“Hoje a Policlínica atende 554 

mil habitantes. As cidades peque-
nas que tinham dificuldades com 
tomografia e raios-X, e isso é muito 
importante para o Oeste da Bahia, 
disse o presidente do Consórcio In-
terfederativo de Saúde – Consob, 
Gilvan Pimentel.  A Policlínica de 
Barreiras é gerida pelo Consob.

Policlínica: desafogar o sistema e humanizar 
o atendimento são metas da diretoria

Setembro Amarelo: cuidados com a saúde mental

A unidade atende mais de 21 municípios e de 554 mil pessoas beneficiadas na região Oeste da Bahia

A psicóloga Leandra Pereira aponta questões sobre suicídio, depressão, ansiedade, entre outros

- Mais de 554 mil 
pessoas beneficiadas na 

região Oeste 
- 95 funcionários
- 13 micro ônibus

- 06 vans
- 21 municípios atendidos 

(Angical, Baianópolis, 
Barreiras, Brotas de 

Macaúbas, Brejolândia, 
Catolândia, Cotegipe, 

Cristópolis, formosa do 
Rio Preto, Ibotirama, Luís 

Eduardo Magalhães, 
mansidão, Morpará, 

Muquém do São 
Francisco, Paratinga, 
Riachão das Neves, 

Santa Rita de Cássia, 
São Desidério, Serra 
Dourada, Tabocas do 

Brejo Velho e Wanderley)


