
 

 

 
 

 

 

 

 

Entrevista com a professora Ita de Oliveira e Silva da UFSB. 

 

   A professora Ita de Oliveira e Silva, da UFSB, integrante da “Rede 

Universitária de Enfrentamento às Catástrofes Climáticas e Sanitárias do Sul 

da Bahia”, participou de uma entrevista no programa Brasil 247, na data de 

02/01/2022.  

   A professora relatou sobre as medidas tomadas para apoiar as cidades e  

municípios e comunidades indígenas e quilombolas que sofrem com as 

enchentes no sul da Bahia e as dificuldades de se chegar até as cidades 

menores e comunidades mais afastadas que tiveram estradas e pontes 

danificadas. 

   A carência de veículos de tração, adequados para trafegar pelos terrenos 

alagados, impede ações mais dinâmicas no resgate de muitas famílias, 

segundo relatou um estudante de uma comunidade indigena. 



   O apoio da sociedade empresarial é importante com a disponibilização de 

helicópteros, barcos e botes para se chegar o mais rápido possível aos que se  

encontram mais distantes das cidades. 

   Também enfatiza as atividades diárias e incessantes das entidades locais 

como, igrejas, prefeituras, ongs, universidades privadas e públicas, estudantes 

da UFSB e pessoas civis que estão participando da campanha de 

arrecadamento de alimentos, roupas,  e outros donativos. 

   As universidades federais e estaduais do estado da Bahia estão auxiliando 

as entidades locais com diversas ações e campanhas. Entre outras ações a 

UFSB disponibilizou uma conta para doações:  

(SOS SUL DA BAHIA, Banco do Brasil, Agência: 3832-6, Conta: 37472-5, 

CNPJ (FAPEX): 14645162/0001-91).  

Também, esta rede está ajudando a monitorar o sistema de doações para 

evitar ações criminosas com websites ou contas falsas para desvio do dinheiro 

dos doadores…  

   Outro problema citado pela docente são os danos causados ao sistema de 

saneamento básico, pois as pessoas também estão apresentando sintomas de 

leptospirose e micoses.   

O DCE da UFSB, organizou um movimento para providenciar a compra de 

máscaras e álcool gel para a prevenção de contágio, e também convoca a 

participação de profissionais da saúde, assistentes sociais, psicólogos, 

estudantes e outros profissionais de todas as áreas profissionais para atuarem 

no corpo de voluntários. Destacou também a necessidade de ações recreativas 

e educativas para crianças e jovens desabrigados.  

A entrevista está disponível no link: Prof. Ita de Oliveira fala na TV 247 sobre as 

famílias afetadas pelas enchentes no Sul da Bahia. 

 

 

 

“Faça sua contribuição de qualquer localização do país com instituições  

credenciadas que estão na linha de frente na ajuda às famílias afetadas 

pelas enchentes”.  

                               
Teia dos Povos  

Pix - teiadospovos.ecommerce@gmail.com 

 

Itabuna  

ONG Bicharada  

Pix - 34.115.730/0001-50 

 

Defesa Civil de Itabuna  

https://youtu.be/LPjum5J8tA4
https://youtu.be/LPjum5J8tA4


Pix - defesacivil@itabuna.ba.com.br 

 

Ilhéus  

Grupo de Amigos da Praia (GAP) 

Pix - 33.013.795/0001-21 

 

UESC Solidária  

Pix - cic@pctsb.org 

 

DCE UFSB 

Pix - emillecaldas.fotografia@gmail.com 

 

Porto Seguro 

Movimento Unidos dos Povos e Organizações Indígenas (MUPOIBA) 

Pix - 13.100.342/000125 

 

Ibicaraí  

Instituto Transformar 

Pix - 27.870.620/0001-38 

 

Ubaitaba  

SOS Ubaitaba 

Pix- 17.579.450/0001-83 

 

Coaraci  

SOS Coaraci  

Pix- 11.509.581/0001-08 

 


