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TRAGÉDIAS: De quem é a culpa?

Fachada da boate Kiss Foto: AP/Agencia RBS

Diovani Gobi, advogado

Estamos acostumados a viver em uma 
sociedade onde as atitudes positivas, 
imperativas e disciplinares só ocor-
rem após o acontecimento de gran-
des tragédias. O comodismo tomou 
conta de nosso ser. Mas de quem é a 
culpa por estas tragédias? Do execu-
tor da obra que não tinha qualifica-
ções suficientes ou não soube fazer? 
Do órgão que deveria fiscalizar e que 
não o fez? Do governante que autori-
zou (alvará) para a construção atra-
vés de propina, ao invés de denunciar 
por corrupção quem ofereceu?
Na minha humilde opinião não. A 
culpa é de cada parcela da sociedade. 
É daqueles que venderam seus votos 
por migalhas de pão, é daqueles que 
votam pensando em serem os únicos 
beneficiados, é daquele que olhou 
para a parede não viu uma licença 
e não denunciou, é dos empresários 

onde os lucros estão acima da vida 
humana, é dos pobres que por falta de 
condições constroem e ocupam encos-
tas que tendem a desabar, e da classe 
média, que muitas vezes seus jovens só 
pensam em divertimento sem preocu-
par-se com os lugares onde estão indo 
e se há no mínimo segurança, é das pes-
soas em geral que apenas comentam o 
que ocorreu, mas na hora de agir tem 
outros problemas para resolverem.
Cabe a sociedade de modo geral unir-
se contra mandos e desmandos, con-
tra corrupção e tantos outros contra… 
O ser humano só faz ou deixa de fazer 
algo se existir o medo da punição, caso 
contrário, ele fará o que for necessário 
para o seu bel-prazer. Como já citava 
THOMAS HOBBES – “O homem é o 
lobo do homem”. Em sua obra O Estado 
Natural e o Pacto Social, em Leviatã, 1.ª 
parte: Do Homem ele ensina, o homem 
se distingue dos insetos sociais, como 
as abelhas e as formigas; por isso, o ho-

mem não possui instinto social. Ele não 
é sociável por natureza e só o será por 
acidente.
Larguemos de hipocrisias ao dizermos 
que morremos um pouco em Santa Ma-
ria – RS, que morremos com os bombei-
ros que não podiam atender os celula-
res das vítimas, que morremos ao saber 
do casal de namorados que morreram 
abraçados, do filho que ligou para a mãe 
avisando que estava morrendo… Che-
ga! Morremos sim todos os dias quando 
não 
combatemos as injustiças, quando não 
combatemos a corrupção, quando fica-
mos inertes a cada tragédia, quem de 
fato morreu foram as vítimas e seus fa-
miliares, nós estamos vivinhos e pron-
tos para infelizmente presenciarmos 
novas tragédias que possivelmente irão 
acontecer, e que de praxe ficarão impu-
nes.
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F-ATD-SEMMA-038/2012 

MODELO DE POLÍTICA AMBIENTAL  
SEMMAS BARREIRAS 2013 

A Política Ambiental deverá ser encaminhada pelo interessado, para publicação em 
Jornal de grande circulação no Município, com formato mínimo de 9,6 cm de largura x 
13,0 cm de altura, fonte Helvetica, 9 para o texto,  conforme modelo abaixo: 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Maria Edna de Souza, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº 890.043.371-72, que 

realiza a atividade de agricultura irrigada, na busca da melhoria contínua das ações 

voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida em: 

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através da 

prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais de forma a torná-los 

compatíveis com a preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos subscritos pela 

organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema de gestão 

estruturado que controla e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como 

estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, disponibilizando às partes 

interessadas informações sobre seu desempenho em meio ambiente; 

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, contribuindo com a 

redução dos impactos ambientais através do uso racional dos recursos naturais; 

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores, para que 

atuem de forma responsável e ambientalmente correta. 

Maria Edna de Souza

                          Prefeitura Municipal de Barreiras – BA  

 F-ATD-SEMMA-039/2012

MODELO DE PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE MÉDIO, GRANDE E 

EXCEPCIONAL PORTE 

O pedido da Licença Ambiental deverá ser encaminhado pelo interessado, para publicação no 
primeiro caderno de Jornal de grande circulação no Estado, com formato mínimo de 9,7 cm 
de largura x 6,0 cm de altura, fonte Helvetica, tamanho 19 para o título e 11 para o texto, 
conforme modelo abaixo. 

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA 

PEDIDO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO

Maria Edna de Souza, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob 
nº 890.043.371-72, torna público que está requerendo à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade – 
SEMMAS – Licença de Operação para a atividade agricultura 
irrigada, localizada nas Fazendas Buriti Paulista e Santa 
Bárbara, situadas na Rodovia BR–020/242, Km 835 à 
esquerda mais 20 Km em estrada  vicinal, zona rural, Barreiras  
- BA. 

Maria Edna de Souza  
Proprietária

                                                                     9,7 cm     

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Brasilagro – Companhia Brasileira de 
Propriedades Agrícolas, Pessoa Jurí-
dica, CNPJ 07.628.528/0008-25, torna 
público que está requerendo ao Insti-
tuto do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos – INEMA, a Licença de Altera-
ção da Atividade Pecuária, localizada 
no Condomínio Fazenda Preferência 
– San Conrado, situado à rodovia  BR 
430, KM 73, S/N, Zona Rural, municí-
pio de Baianópolis - BA.
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Prefeito Antônio Henrique vai propor medidas preventivas 
para os grandes eventos em Barreiras

A tragédia que deixou 231 mortos 
na cidade de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, teve repercussão 
em todo o país. Em Barreiras, onde 
vivem diversos sulistas e muitos 
deles com parentes em Santa Ma-
ria, o prefeito Antônio Henrique se 
solidarizou com as famílias na ma-
nhã deste domingo (27).
“Devemos lamentar esta tragédia 
com tristeza e solidariedade aos 
familiares, mas além de lamentar, 
precisamos estabelecer medidas 
preventivas para a realização de 
eventos e festas desta natureza aqui 
em Barreiras.”, afirmou o prefeito.
Com a mesma preocupação do 
prefeito, o secretário de Infraestru-
tura, Maurício Fernandes, pactuou 
com o comandante do subgrupa-
mento do Corpo de Bombeiros 
de Barreiras, Capitão Araújo, uma 
reunião para acertar o desenvolvi-
mento de ações conjuntas de pre-
venção, fiscalização e vistoria em 
casas e espaços para shows e even-
tos da cidade.
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Barreiras: Farmácia Popular do Brasil será 
reaberta no dia 01 de fevereiro

A Farmácia popular do Brasil será reaberta no pró-
ximo dia 01 de fevereiro para atender novamente a 
população  de Barreiras e região.
A farmácia estava fechada desde o mês de novembro 
devido à falta de pessoal, internet adequada e a má 
climatização dos medicamentos.
Após uma auditoria realizada nos dias 22 e 23 de ja-
neiro pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), res-
ponsável pela gestão da farmácia popular, será feito 
um relatório oficial com os dados para o bom funcio-
namento da farmácia.
“Vamos colocar a farmácia para funcionar logo no 
dia 01, porque é uma necessidade da população e va-
mos adequa-lá dentro das normas regulamentadas 
pela FIOCRUZ”, falou a Secretária de Saúde Regina 
Figueiredo.
Conheça um pouco mais sobre a Farmácia Popular 
do Brasil:
O projeto Farmácia Popular foi criado pelo Governo 
Federal para ampliar o acesso dos brasileiros a medi-
camentos essenciais, como analgésicos, antihiperten-
sivos e remédios de 
controle para diabetes, colesterol, entre outros. Ao 
todo, existem mais de 107 itens oferecidos ao cidadão 
a baixo custo.
O programa começou com 27 unidades e, após cin-
co anos, conta com 529 farmácias populares, que são 
implantadas por meio de uma parceria do Ministério 
da Saúde e da Fiocruz com estados, municípios e ins-
tituições filantrópicas.

Começaram as matrículas da rede
 municipal em Barreiras

Começou no dia 28, e vai até 08 de fevereiro a campa-
nha de matrículas da rede municipal de educação. O 
período é destinado a matrículas de alunos que este-
jam iniciando a vida escolar ou, aqueles transferidos 
de outras escolas, que não da rede.
Todas as 85 unidades estão aptas a atender pais ou 
responsáveis pelos estudantes em situação de matrí-
cula. Para fazer a matrícula os pais devem procurar 
a escola do seu bairro levando declaração da escola 
onde o aluno cursou a última série em 2012, cópia 
da certidão de nascimento, duas fotos 3×4 e compro-
vante de residência. Para as famílias contempladas 
pelo Bolsa Família é necessário ainda uma cópia do 
cartão.
De acordo com a Secretaria de Educação, a rede mu-
nicipal deve receber dois mil novos alunos este ano. 
Em 2012 foram 21.938 matriculados. A priorida-
de da atual administração é assegurar que todas as 
crianças e adolescentes em idade escolar freqüentem 
as salas de aula. Isso vale também para os adultos que 
procurarem vagas para o programa EJA – destinado 
a alfabetização.
 “Os pais podem ficar despreocupados porque se 
houver escolas com a procura maior que a capacida-
de, faremos um remanejamento dos estudantes para 
escolas próximas ao bairro do aluno. Se for preciso, 
alugaremos prédios para atender nossos estudantes. 
Ninguém vai ficar fora das salas de aula”. Assegurou o 
secretário de educação, Cosme de Carvalho.


