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Noite de gala marcou a entrega da 
25ª edição do Troféu Soja de Ouro, 
Jubileu de Prata

 IBAMA inaugura nova sede 
em Barreiras
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 “Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, empresa com 
filial em Luís Eduardo Magalhães/BA, à Av. Luís Eduardo Ma-
galhães, 2071 - 1ª etapa, Bairro Jd. das Acácias, CEP 47850-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  00.546.997/0004-22, convoca o 
Sr. Erisvaldo da Silva Sampaio, CTPS 073.719, série 00034-BA , a 
comparecer no endereço citado no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito horas), sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.”

“ABANDONO DE EMPREGO”

PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 CARTA CONVITE Nº 007/2013

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: ADJUDICAR a execução de serviço de sonorização móvel com veículo automotor, à empresa JOSÉ NETO DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA ME, CNPJ N° 14.959.201/0001-25, que apresentou proposta de menor preço no valor de R$ 3.700,00 (três 
mil e setecentos reais mensais). Wanderley – Bahia, em 07 de maio de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 CARTA CONVITE Nº 007/2013

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: HOMOLOGAR a execução de serviço de sonorização móvel com veículo automotor, à empresa JOSÉ NETO DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA ME, CNPJ N° 14.959.201/0001-25, que apresentou proposta de menor preço no valor de R$ 3.700,00 (três 
mil e setecentos reais mensais). Wanderley – Bahia, em 07 de maio de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal



GAZETA DO OESTE
INFORME PUBLICITÁRIO

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 03Barreiras, 11 de junho de 2013

Noite de gala marcou a entrega da 25ª edição
do Troféu Soja de Ouro, Jubileu de Prata

54 categorias foram condecoradas com o troféu. Gilmar Azevedo, criador do Troféu Soja de 
Ouro foi um dos homenageados da noite.

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Cheilla Gobi e Jayme Modesto

Barreiras viveu na noite de sábado 
(08) um momento impar. Todo o ce-
nário foi cuidadosamente e detalha-
damente preparado para a entrega do 
prêmio Troféu Soja de Ouro promo-
vido anualmente pelo Country Club 
Rio de Ondas, no Salão de Eventos 
do Country. O glamour não estava 
somente no ambiente, mas no grupo 
seleto que participou da festa, inicial-
mente na cerimônia e depois no baile.
As 54 categorias foram premiadas na 
grande noite. O criador do Troféu Soja de 
Ouro, Gilmar Azevedo foi um dos home-
nageados.
Este ano o Troféu Soja de Ouro foi 
apresentado pelos artistas Nelson 
Freitas e Iris Stefenelli, e conduzido 
pelos jornalistas Carlos Augusto e 
Anne Karine que ao chamar os ga-
nhadores nas suas diferentes áreas de 
atuação, falavam sobre a importância 
que o trabalho de cada um tem para 
o desenvolvimento do município de 
Barreiras e região, além da animação 
da banda musical Ciclone, que condu-
ziu a festa de confraternização, após a 
entrega do “Oscar do Oeste Baiano” 
aos eleitos e homenageados do ano de 
2013.
O Oeste da Bahia ocupa lugar de desta-
que como um dos maiores celeiros agrí-
colas do Brasil, o agronegócio, carro chefe 
de sua economia é referência em todo o 
mundo, em função do profissionalismo e 
da tecnologia envolvida, que, a cada ano, 
quebram sucessivos recordes de produti-
vidade. O Troféu Soja de Ouro é um re-
conhecimento àqueles que acreditam no 
potencial e investem no agronegócio re-
gional, sendo, desta forma, um estímulo à 
competência individual e coletiva dos que 
fazem a diferença e movem a economia 

regional, os verdadeiros protagonistas da 
cadeia produtiva do agronegócio, geran-
do emprego e renda, e contribuindo para 
o desenvolvimento de todo o estado da 
Bahia.
O objetivo central do prêmio é incenti-
var empresas e profissionais a investirem 
na qualidade de seus produtos e serviços, 
criando assim uma competição saudável 
para o setor em Barreiras e região, onde 
os consumidores são os maiores benefi-
ciados. O “Oscar do Oeste Baiano” se con-
solida, a cada ano, como o evento premia-
tivo de maior durabilidade, transparência 
e profissionalismo na Bahia. A 25ª edição 

do Troféu Soja de Ouro – Jubileu de Prata, 
a exemplo dos anos anteriores, reuniu em-
presários de todas as áreas do agronegócio 
e premiou diversas personalidades do ce-
nário regional.
A cada edição do prêmio se fazem presen-
tes ainda empresários e produtores rurais, 
profissionais liberais e sociedade, que se 
constituem nos formadores de opinião do 
oeste baiano, reconhecidamente a região 
que mais cresce no País.
A comissão organizadora do evento sen-
te-se honrada em promover o reconheci-
mento as estrelas da cadeia produtiva da 
região oeste.
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Texto e fotos: Cheilla Gobi

 IBAMA inaugura nova sede em Barreiras

Depois de 30 anos instalado no muni-
cípio de Barreiras, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis – IBAMA inaugurou 
nesta quinta-feira (06/06), a nova sede 
da sua Gerencia Executiva em Barrei-
ras.
A nova sede da GEREX Barreiras – um 
imóvel situado na Rua 26 de maio, nº 
400, centro, Barreiras – foi cedida pela 
Superintendência do Patrimônio da 
União ao Ibama, através de um instru-
mento denominado Termo de Cessão 
Gratuita, no dia 16/11/11, pelo prazo 
inicial de 10 (dez) anos.
Dentro das comemorações da Semana 
do Meio Ambiente, o ato de inaugu-
ração do novo endereço do IBAMA 
aconteceu após um período de obras de 
reforma e ampliação realizadas no imó-
vel, em que foram efetuados serviços 
de troca de piso, revestimento, pintura, 
instalações hidro-sanitária, telefônica e 
elétrica, condicionadores de ar, telhado, 
acessibilidade, grades e portões, cober-
tura metálica, prevenção e combate a 
incêndios, divisórias, entre outros, tota-
lizando um investimento de cerca de R$ 
350.000,00. Com a conclusão da obra, o 
imóvel ganhou espaço e áreas adequa-
das de acordo com as normas técnicas 
de engenharia, o que vai proporcionar 
maior comodidade para os servidores 
no desempenho de suas funções, e para 
atendimento público.
“É um dia muito especial! Depois de 30 
anos da instalação da Unidade do Iba-
ma em Barreiras agora temos uma sede, 
que oferece condições de trabalho dig-
no para todos os servidores e também 
para atendimento de todos os usuários 
dos serviços do Ibama”, disse o gerente 
executivo do Ibama de Barreiras, Zenil-
do Eduardo Soares.
A Gerencia Executiva conta com 16 ser-
vidores e atuará segundo as diretrizes 
do órgão na fiscalização ambiental, con-
templando o julgamento administrativo 
de 1ª instancia dos Autos de Infração 
gerados pela unidade, além do atendi-

mento de usuários do Cadastro Técnico 
Federal (CTF), apoio a Licenciamento 
Ambiental Federal e outras atividades.
“Devemos prestar trabalho de qualida-
de, porque é isso que a sociedade espera 
de nós. E a inauguração desta sede é um 
passo importante, portanto desejo mui-
to sucesso e dizer que os desafios que 
temos pela frente não são pequenos”, 
afirmou o Presidente do IBAMA, Vol-
ney Zanardi .
Além do Presidente do Ibama, e do ge-
rente executivo da GEREX Barreiras, 
a cerimonia contou com ainda com a 

presença do Superintende do Ibama do 
estado da Bahia Célio Costa Pinto, Se-
cretario de Meio Ambiente do estado, 
Eugênio Spengler que no ato represen-
tou o governador Jaques Wagner, pre-
feito de Barreiras Antônio Henrique, 
Presidente da União dos Municípios 
do Oeste da Bahia – UMOB Humberto 
Santa Cruz, Presidente da Associação 
dos Órgãos Municipais de Meio am-
biente no Brasil Fernanda Aguiar. Re-
presentando o 4º BEC Tenente Coronel 
Luiz Vidal, e a polícia Militar o Tenente 
Coronel Paulo Salomão.


