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Umob se reúne em Angical e pede 
melhorias ao secretário de Educação do 

Estado

Festejos do Divino Espírito Santo são 
realizados em São Desidério
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Umob se reúne em Angical e pede melhorias ao 
secretário de Educação do Estado

Localizado a 43 km de Barreiras, sede 
da União dos Municípios do Oeste da 
Bahia (UMOB), o município de Angi-
cal sediou a 15º reunião itinerante da 
entidade. Abordando os temas Edu-
cação e Meio Ambiente, o presidente 
da UMOB e prefeito de Luís Eduar-
do Magalhães, Humberto Santa Cruz 
conduziu o encontro, que reuniu 13 
prefeitos da região e um público apro-
ximado em 300 pessoas. 
“A intenção dessas reuniões itineran-
tes é justamente provocar lideranças, 
para as questões que os municípios ne-
cessitam. O tema Educação foi escolha 
do prefeito do município de Angical, 
Leopoldo de Oliveira, lembrando que 
em cada encontro, o prefeito anfitrião 
determina o tema de acordo com a ne-
cessidade local”, comentou, Humberto 
Santa Cruz ao iniciar a reunião. 
Por sua vez, o prefeito anfitrião, Le-
opoldo de Oliveira, disse ter ficado 
muito feliz que o secretário tenha 
atendido ao pedido da UMOB. “Angi-
cal precisa de mais atenção por parte 
do governo Estadual, nosso municí-
pio precisa de reformas e ampliações 
de unidades de ensino na zona rural 
e sozinha a prefeitura não consegue. 
Conto com o apoio do estado e prin-
cipalmente da UMOB para ajudar os 
pequenos e grandes municípios que 
carecem de atenção na Educação”. 
Pela manhã, secretários municipais 
de Educação de onze municípios da 
região debateram a construção de Pla-
nos de Educação para cada um dos 
municípios. A secretária de Educação 
de Angical, Elys Regina, organizadora 
do encontro relatou que cada municí-
pio está construindo o seu Plano des-
tacando os desafios e avanços de cada 
localidade. Os 13 prefeitos presentes 
levaram duas demandas de seus mu-
nicípios e entregaram para o secretá-
rio Osvaldo Barreto. 

“O Estado se propõe a organizar uma 
equipe técnica para ter um contato 
maior e mais direto com os municí-
pios”, disse Osvaldo, destacando ainda 
que, entre os investimentos realizados 
pela Secretaria da Educação na região 
Oeste, está o fortalecimento da Edu-
cação Profissional, que dispõe, entre 
outras unidades, do Centro Territorial 
de Educação Profissional da Bacia do 
Rio Grande, com mais de mil estudan-
tes matriculados nos cursos técnicos 
de nível médio em Análises Clínicas, 
Enfermagem, Informática e Agrope-
cuária. 
Localizado no município de Barreiras, 
este Centro atende, também, aos mu-
nicípios de Angical, Baianópolis, Bu-
ritirama, Catolândia, Cotegipe, Cris-
tópolis, Mansidão, Riachão das Neves, 
São Desidério e Wanderley. 
Osvaldo Barreto ainda falou da im-
portância do papel da UMOB para a 
concretização de políticas públicas 
que tenham na Educação sua priori-
dade. “Este tipo de ação não é produ-
tivista e sim um resgate da cidadania, 

através do processo Educacional, que 
contempla vários segmentos, desde 
inclusão social até mesmo geração de 
emprego e renda”, comentou.
Humberto Santa Cruz relatou que em 
seu município, Luís Eduardo Maga-
lhães, entram por ano, mais de 1.500 
novos alunos na rede pública de en-
sino. “Enfrentamos dificuldades to-
dos os anos para lidar com a deman-
da de estudantes egressos do ensino 
fundamental”, comentou, lembrando 
que desde 2010 pleiteia a construção 
de uma unidade de ensino médio no 
município. Recentemente, durante a 
cerimônia de abertura dos trabalhos 
da Universidade Federal do Oeste 
(UFOB), reiterou o pedido junto ao 
secretário e o governador. 
O presidente Humberto Santa cruz, 
finalizou o encontro agradecendo a 
presença de todos em especial do se-
cretário de Educação da Bahia, Os-
valdo Barreto e convidou os prefeitos 
para a próxima reunião na sede da en-
tidade dia 09 de outubro no município 
de Barreiras.

Ascom UMOB
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Festejos do Divino Espírito Santo são realizados 
em São Desidério

A manhã de hoje, foi especial para 
população de São Desidério. Foram 
realizados os festejos do Divino Espí-
rito Santo que teve como imperador 
Rafael dos Santos Gobbi. Depois de 
uma procissão pelas principais ruas 
da cidade, os devotos seguiram para 
a missa solene na Igreja Matriz com 
presença de religiosos, autoridades e 
comunidade civil. 
Os preparativos para a festa come-
çaram há quatro meses, mais preci-
samente no mês de maio deste ano. 
Desde então a família e amigos do 
imperador e os devotos do Divino 
iniciaram os trabalhos de organi-
zação para essa tradição que é das 
mais antigas do município. “O Divi-
no Espirito Santo, é uma dadiva de 
Deus, nele tudo se reflete a luz, amor, 
e divindade a vida, a realização des-
se festejo em São Desidério, está de 
parabéns”, disse o Bispo Dom Josafá 
Menezes. 
Para o imperador Rafael dos Santos 
Gobbi todo o esforço foi recompen-
sado ao sentir sua fé está ainda mais 
viva. “É uma honra receber essa glo-
ria, tudo foi organizado com muito 

Texto e fotos: Diego Souza

carinho, em cada peregrinação pelas 
localidades do município tivemos 
uma boa receptividade, agradeço 
cada participante que nos ajudaram 
de forma direta e indireta”, disse o 
imperador, Rafael dos Santos Gobbi, 
que agradeceu a participação e apoio 
de toda a comunidade. 
Durante a missa solene, foram sor-
teados os novos responsáveis pelos 
festejos de 2015. A corte do Divino 

será liderada pelo imperador  Mano-
el Messias da Silva, o mesmo, terá a 
responsabilidade de organizar as pe-
regrinações a partir do dia 05 de maio 
do próximo ano.
Depois da missa os convidados segui-
ram em cortejo até casa do impera-
dor, onde foi servido um farto ban-
quete ao som de bandas e charangas, 
a festa se estendeu até o final da tarde 
com muita alegria e animação.


