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Governador Jaques Wagner visita quatro
cidades do oeste baiano em menos de 20 dias

O governador Jaques 
Wagner em menos de 20 
dias visitou quatro cidades 
do Oeste baiano. O objetivo 
das viagens foi a inaugura-
ção de importantes obras, 
como o acesso à UFBA e 
o Hospital da Mulher, em 
Barreiras. A recuperação 
da BA-262 que dá aces-
so à sede do município de 
Brejolândia. A BA-464, que 
liga a BR-242 a Baianópo-
lis e a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) em 
Luís Eduardo Magalhães.

Não podia ser diferente, 
nas quatro cidades o clima 
era de intensa campanha 
eleitoral, além dos gestores 
municipais, anfitriões dos 
eventos, os coadjuvantes 
também disputaram uma 
pose ao lado do governa-
dor, do ministro Alexandre 
Padilha, do senador Walter 
Pinheiro e do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Marcelo Nilo, para os ho-
lofotes da imprensa, não 
pouparam cotoveladas na 
busca por um bom lugar na 
foto... Págs. 15, 17 e 18.

Prefeitura de Buritirama recebe prêmio por se
destacar na assistência social com projetos inovadores

A Prefeitura de Buritira-
ma, através da secretaria de 
assistência social, recebeu 
o prêmio, “Assistência em 
Ação - Caravana do Suas”, 
por se destacar na assistên-
cia social com projetos inova-
dores. O prêmio foi entregue 
a secretária de assistência 
social, Nádia Caetano, duran-
te o XIV Encontro Nacional de 
Gestores Municipais de Assis-
tência Social, em março, no 
Centro de Convenções do Ce-
ará, em Fortaleza... Pág. 11.

30 de março de 1938 é 
a data que marca a eman-
cipação de uma das mais 
belas cidades do oeste 
baiano, Correntina, locali-
zada a 664 km de Brasília 
e a 980 de Salvador.

Uma cidade conhecida 
pelas riquezas naturais e 
uma culinária tradicional 
de seu povo, hospitaleiro 
por excelência.

O Município de Correnti-
na começou a surgir a partir 

Correntina: O oásis do oeste baiano
comemora 74 anos de independência política

das expedições dos bandeirantes Bartolomeu Bueno da 
Silva, Belchior Dias Moreira e Matias Cardoso de Almeida, 
que teriam visitado a região onde hoje se localiza a sede 
do município entre 1700 a 1790... Págs. 12 e 13.
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EDITORIAL DIRETOAOASSUNTO

Repudio, desde sem-
pre, as manobras engen-
dradas por políticos e 
pessoas descomprometi-
das com a ética, que, mo-
vendo mundos e fundos, 
buscam manter-se ou 
chegar à frente do poder, 
passando por cima de to-
dos os princípios éticos e 
morais. 

Constato minha voz 
quase isolada e os co-
mentários escassos, 
mesmo reconhecendo 
número significativo de 
casos que vem aconte-
cendo em várias cidades 
da região oeste. Nem 
mesmo aqueles que se 
dizem novos na política 
parecem querer manifes-
tar indignação com seme-
lhante estado de coisas. 

Assistem impávidos à 
tentativa de alguns “Caci-
ques” no sentido de indu-
zir toda uma população a 
apostar contra si mesma 
e ajoelhar-se ante o altar 
de alguns ídolos posti-
ço, guindado a liderança 
“moderna”, que até mi-
gram de domicílio eleito-
ral, com a falsa promessa 
de salvadores da pátria.

 Talvez se mantenham 
inertes para quem sabe 
se unir na primeira opor-
tunidade a mesma tropa 
e deixar os municípios do 
mesmo jeito: abandonada 
à própria sorte. Vale tudo 
pelo poder. Até ser imoral.

 Não é segredo ne-
nhum de que em muitos 
municípios pequenos 
de nossa região muito 
se compactua que seu 
ungido forje biografia e 
imagem em cima de pro-
paganda enganosa que 
começou quando gargan-
teou que lá onde gover-
nou deixou as mil mara-
vilhas e foi o paladino da 
moralidade e da ética. 

Consciências
rifadas e alienadas

Propaganda engano-
sa que omite o grave fato 
de que “A infringência da 
ética da administração, 
entre as várias hipóteses, 
mais se agrava quando 
o agente público declina, 
como razões da sua ação, 
motivos conscientemente 
conhecidos como errône-
os, e incompatíveis com 
os interesses públicos. 
Tal ocorre quando é visí-
vel a desproporcionalida-
de entre a divulgação da 
ação proposta e o seu 
efetivo resultado ou efeito 
legal, espécie de propa-
ganda enganosa, por op-
ção discricionária, contra 
o povo ou uma forma de 
embair a boa-fé pública. 
Não basta rechear a pu-
blicidade de motivos; é 
exigência básica que eles 
sejam honestos”.

 Pessoas minimamen-
te atiladas, pelas boas 
promessas, promessas 
que vai da fantasia ao ri-
dículo. Observe, alguns 
candidatos já estão pre-
miando seus cabos elei-
torais com veículos se-
minovos, os chamados 
carros “Finan”, ou seja, 
alienados, aqueles que se 
encontra no mercado ne-
gro pela bagatela de cinco 
a oito mil reais. O que es-
perar de um politico que 
age dessa forma?
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Jayme Modesto

A chamada Lei da Palma-
da, aprovada em dezembro 
do ano passado pela Câmara 
dos Deputados, prevê puni-
ções a pais que batem em 
seus filhos - desde penas 
socioeducativas até o afas-
tamento de sua prole. Ainda 
que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA já pre-
veja ações contra agressões 
e maus-tratos, a proposta 
traz os conceitos de castigo 
físico e sofrimento. 

Na prática, a lei diz que 
não é preciso haver dor para 
que castigos sejam proibidos, 
um tapa, por exemplo, fica 
proibido por fazer a crian-
ça sofrer - mesmo que não 
doa. A lei, desnecessária e 
abusiva, ao meu ver, ainda 
espera aprovação no Senado. 
Enquanto isso, sigo me per-
guntando: palmada é mesmo 
crime ou sou insensível e/ou 
leiga demais no assunto?

Não sou a favor do uso 
de violência contra crianças 
e jovens. No entanto, esta 
Lei da Palmada tem um for-
te ranço da charlatanice dos 
politicamente corretos. Quem 
vai avaliar o que seria uma 
palmada forte ou não? Tal in-
terpretação ficará a cargo da 
Justiça (como a maioria das 
medidas que nossos legisla-
dores criam), e a má qualidade 
e morosidade do nosso siste-
ma judiciário já são velhas co-
nhecidas dos brasileiros. 

Infelizmente, o Brasil 
é um país que ignora leis 
importantíssimas e aprova 
inúmeras leis estúpidas e 
ineficazes. A Lei da Palmada 
desautoriza a família na ma-
neira de educar seus filhos, 
mais que isso: infantiliza os 
pais. O Estado, que não é 
competente no trato e cor-
reção dos jovens infratores 
e adultos criminosos sob 
sua tutela, quer agora meter 
o nariz na educação de mi-
lhões de crianças e jovens 
brasileiros. 

E por falar em educação, 
ao invés de se intrometer 
nos lares alheios desta ma-
neira, melhor seria trabalhar 
em favor de uma sociedade 
mais justa, mais humana, 
mais saudável, mais gentil, 
mais segura, baseada no 
forte pilar da educação.

Pais não podem dar uma 
palmada pedagógica em 
seus filhos. Em contrapar-
tida, filhos podem espancar 
seus pais, avós, professo-
res e colegas de escola. A 
esta lei falta muito mais do 
que bom senso e utilidade, 
falta democracia, onde o 
direito legítimo de educar 
seus filhos é retirado dos 
pais. Nossos políticos estão 
mesmo com tempo de so-
bra, ociosos o bastante para 
ocuparem-se de uma lei tão 
invasiva como esta. Não é 
difícil supor o quanto será 
impraticável a aplicação 

Palmada na lei

proba desta lei. 
Não será tão mais gra-

ve e devastador a frieza e a 
indiferença de uma mãe ou 
pai para com seu filho do 
que uma palmada ocasional 
e corretiva? Não será bem 
mais cruel e doloroso a fal-
ta de amor, de respeito e de 
cuidado dos pais com seus 
filhos? Não seria tão mais 
doída a humilhação verbal 
cotidiana a que pais subme-
tem seus filhos do que uma 
palmada ponderada? Hones-
tamente, acredito que não. 

Quando menciono pal-
mada corretiva não estou 
tratando de espancamento, 
sou plenamente contrária a 
isso, inclusive é crime. Eu, 
particularmente, já apanhei 
inúmeras vezes na minha 
infância e adolescência. 
Sou e sempre serei a favor 
de uma conversa franca 
e de autoridade amorosa. 
Contudo, há casos que só 
uma palmada ocasional e 
corretiva pode resolver. 

Não serei tola o bastante 
para dizer aqui que me tor-
nei “gente” graças às surras 
e palmadas que ganhei por 
ser levada ou desobediente, 
isso seria raso e reducionis-
ta de minha parte. Todavia, é 
preciso pensar na violência 
verbal, na violência psico-
lógica, tão ou mais danosa 
e profunda que a violência 
física. Disso a nova lei não 
trata, e seria indispensável 
que tratasse.

O fato é que a Lei da 
Palmada não será capaz de 
educar pais, tornando-os 
melhores com seus filhos. 
Muito antes de sermos 
melhores como pais, preci-
samos ser melhores como 
seres humanos. Cabe ao 
Estado e também a nós criar 
as devidas condições para 
isso. Cobremos do Estado, 
mas não nos esqueçamos 
do nosso dever de casa. 
Não deve ser do Estado, na 
figura corrompida e desa-
creditada da maioria dos po-
líticos brasileiros, o papel de 
educar nossos filhos. Edu-
quemos primeiramente a 
nós mesmos, sejamos mais 
gentis, justos e respeitosos 
conosco e em sociedade. 
Assim, não seremos pais 
falidos na tarefa (eu chama-
ria de arte) de cuidar, educar 
e amar nossos filhos.

Cathy Rodrigues 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) julgou recen-
temente dois processos 
que provocaram polêmica 
por todo o País. O primeiro, 
envolvendo a chamada Lei 
Seca, que tornou crime diri-
gir veículos estando o moto-
rista com mais de seis deci-
gramas de álcool por litro de 
sangue. O segundo, a absol-
vição de um réu acusado de 
estuprar três meninas de 12 
anos de idade.

Os dois processos me-
xeram com aquilo que se 
costuma chamar de “opi-
nião pública”, que aparen-
temente condenou os dois 
resultados. Uma das coisas 
que alguns segmentos jurí-
dicos costumam dizer, em 
casos assim, é que os tribu-
nais não podem capitular à 
opinião pública. Concordo. 
O grito das multidões pode 
levar ao precipício - e a his-
tória já mostrou isso, muitas 
vezes. 

Mas é bom diferenciar: 
uma coisa é submeter-se 
à turba; outra é alienar-se 
a sociedade – outra ainda 
é temer guiar-se pela ética 
para encontrar o bom ca-
minho no emaranhado de 
costumes ultrapassados, 
por machistas ou precon-
ceituosos.

No primeiro caso, o STJ 
agiu com razoabilidade, mas 
jogou na lata do lixo uma lei 
que vinha salvando muitas 
vidas, estabelecendo que a 
quantidade de álcool no san-
gue só pode ser medida por 
bafômetro ou exame médi-
co. E a lei faculta ao suspei-
to o direito de não produzir 
provas contra si mesmo. 
Para quem acha essa for-
ma de aferição equivocada, 
o caminho é pressionar o 
Congresso para exigir mu-
danças na lei, tornando-a 
mais clara e mais rigorosa.

No caso do estupro, é 
inadmissível abrir exceção 
na lei que condena sexo 
com menores de 14 anos 

STJ: o álcool, as crianças,
a moral e a ética

Késia Neres
Acadêmica do 3º período de psicologia da 

Faculdade São Francisco de Barreiras e 
diretora do Jornal Gazeta do Oeste

pelo fato de a vítima já vir 
sendo explorada sexual-
mente, uma situação humi-
lhante à qual uma criança 
não se submete conscien-
temente ou por prazer. Se-
ria o mesmo que desculpar 
um sujeito que mata o outro 
porque a vítima já padecia 
de ferimentos graves.

O STJ julgou de acordo 
com a velha moral, vendo 
a mulher como eterna pe-
cadora, sempre pronta a 
corromper os homens. O 
tribunal perdeu duas opor-
tunidades: de mostrar que 
a ética deve questionar a 
moral; e de aplicar um cor-
retivo no réu, de modo que 
ele aprendesse que aos 
seres humanos foi dada a 
capacidade de pensar e de 
escolha.

Sobre alegação de que 
houve interpretações equi-
vocadas o STJ esclarece: 
“o Tribunal da Cidadania não 
aceita as críticas que avan-
çam para além do debate 
esclarecido sobre questões 
públicas, atacam de forma 
leviana, a instituição, seus 
membros ou sua atuação 
jurisdicional, e apelam para 
sentimentos que, ainda que 
eventualmente majoritários 
entre a opinião pública, con-
trariem princípios jurídicos 
legítimos”.

Faça você, sua avaliação 
sobre esses dois casos...

A ministra Carmen Lúcia é 
a primeira mulher a chefiar a 
Corte, em Brasília. Ela assume 
o cargo em ano de eleições 
municipais, quando o traba-
lho no TSE é intensificado. 
Na mesma cerimônia, Marco 
Aurélio Mello também foi em-
possado vice-presidente. 

Carmen Lúcia é empossada 
presidente do TSE

O ministro Ricardo 
Lewandowski abriu mão do 
resto de mandato a que te-
ria direito no TSE para dedi-
car mais tempo à análise do 
processo do mensalão, que 
tramita no Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Lewandowski integrava 
as duas Cortes e agora ficará 
apenas no STF. A saída dele 
coincide com o final do man-
dato como presidente do TSE 
e, agora, o STF terá de esco-
lher um ministro para ocupar 
a cadeira. 

Fonte: Estadão
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Bonitos versos, para os 
leigos, este é um pequeno 
parágrafo do nosso lin-
do hino da independência. 
Quem de vocês queridos 
leitores do nossa gazeta se-
riam capazes de morrerem 
pela nossa pátria? Pensem 
bem, é nosso pais, é nossa 
terra, são nossas origens, 
são nossos povos.

Somos conhecidos 
mundialmente pela nossa 
passividade, aceitamos as 
coisas, assim como elas são 
impostas, em todos os níveis: 
político e empresarial. Baixa-
mos nossas cabeças pelos 
nossos patronais, e assim va-
mos vivendo felizes. Felizes? 
Como? Como animais ades-
trados e comandados pelos 
mais poderosos e ricos?

Em toda história da hu-
manidade, todos os direitos 
e conquistas, foram através 
de reivindicações, exigên-
cias, lutas, lutas armadas 
sim, porque não?

Nossos vizinhos e ir-
mãos argentinos são conhe-
cidos tradicionalmente, pelos 
panelaços, qualquer decisão 
ou lei tomada pelo governo 
que não lhes agradem, eles 
vão para rua, fazem barulho 
através de suas panelas, e 
na grande maioria das vezes 
são atendidos.

Na Europa estamos pas-
sando por uma grande cri-
se, a Grécia está quebrada, 
mais nem por isso o povo 
fica sentado em sua poltrona 
assistindo os últimos notici-
ários, eles estão nas ruas, 
brigando pelos seus direitos.

Em 1989, foram reali-
zadas as primeiras eleições 
diretas para presidente da re-
pública no Brasil, depois de 
vários anos da ditadura mili-
tar, e então surgiu “o grande 
salvador da pátria, o caça-
dor de marajás” Fernando 
Collor de Mello, que em sua 
campanha, uma das grandes 
promessas feitas foi de ja-
mais tocar nas poupanças do 
povo brasileiro, ele dizia que o 
dinheiro do povo era sagrado 
e que conseguiram através de 
muito trabalho e luta.

Nos debates políticos 
com o seu principal opositor, 
que ele chamava de “sapo 
barbudo” o candidato petis-
ta Luís Inácio Lula da Silva, 
Fernando Collor dizia cate-
goricamente, que a principal 
política econômica de Lula 
para combater a inflação na 
época, seria o sequestro do 
dinheiro dos brasileiros. E o 
que foi que aconteceu?

O grande confisco do di-
nheiro do cidadão, dinheiro 
das contas correntes, das 
poupanças e dos investi-

“A passividade e o
comodismo do povo brasileiro”

Alcione Sampaio

Brava gente brasileira!
Longe vá... Temor servil:

Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.

mentos. Não pouparam nem 
as empresas e as grandes 
indústrias, dormimos ricos e 
acordamos pobres, sem um 
centavo em nossas contas, 
que só seriam devolvidos 
anos depois. 

E pasmem o que nós fi-
zemos? Nada, isso mesmo 
nada. Ficamos chorando, res-
mungando, morrendo de ata-
ques cardíacos, por não po-
dermos pagar nossas contas. 
A então ministra da economia 
dona Zélia Cardoso de Mello, 
afirmou que este seria um sa-
crifício que o povo brasileiro te-
ria que pagar, para vencermos 
o dragão da inflação. 

Que chacota, a mesma 
estava às escuras tendo um 
caso amoroso com o então 
ministro do governo Bernar-
do Cabral, em reuniões mi-
nisteriais, onde se tratavam 
os grandes problemas de 
nosso país, os dois troca-
vam flertes e bilhetinhos por 
debaixo da mesa. Assisti-
mos a tudo pelo noticiário 
global (que durante a cam-
panha, foi um dos maiores 
patrocinadores de Fernando 
Collor), sentados em nossas 
poltronas, sem fazer nada.

Queridos leitores, escrevi 
este relato, para lembrá-los, 
que este ano temos o dever 
(isto mesmo, dever), pois 
quando somos obrigados 
a fazermos alguma coisa, 
isto é dever, não direito, de 
votarmos para o poder exe-
cutivo municipal e para nos-
sa câmara de vereadores, 
eu só quero lembrá-los que 
estamos protegidos este ano 
pela lei da ficha limpa.

Então prestem bastante 
atenção nos canditados que 
conseguirem achar uma bre-
cha na lei, puna vocês mes-
mos, não elejam estas pesso-
as, vocês serão cúmplices das 
mazelas praticadas por eles.

Como disse o nosso 
querido presidente da cgu 
o senhor Jorge Harge, a lei 
está aí, mais como no Bra-
sil quem tem dinheiro para 
pagar um bom escritório de 
advocacia, consegue recor-
rer as estâncias superiores 
até uns vinte anos, por favor, 
vamos prestar atenção. 

E vamos eleger pessoas 
realmente comprometidas 
com nosso povo e pessoas 
idôneas, literalmente com a 
ficha limpa.

O Brasil é mundialmente 
conhecido pelo “jeitinho” em 
diversas situações, sejam 
elas legais ou não. Com as 
leis do país não é diferente. 
Tanto que se criou a famosa 
pergunta: será que essa lei 
pega? Com constituciona-
lidade da Ficha Limpa pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), no último dia 16 de 
fevereiro, a mesma pergunta 
vem sendo utilizada. 

Acredito que a Lei com-
plementar Nº 135 a lei da Fi-
cha Limpa veio para ficar. É 
uma das leis que surgem da 
vontade popular. Não tenho 
dúvida de que será aplica-
da com todo o rigor. Como 
toda lei nova, sua aplicação 
gerará dúvidas e interpreta-
ções variadas que, ao longo 
do uso, serão esclarecidas. 
O próprio uso ensejará no-
vas versões ainda mais 
aprimoradas. No entanto, a 
essência já está consolidada 
e não retrocederá. A Lei da 
Ficha Limpa surgiu de um 
sentimento da sociedade. 

A Ficha Limpa vai funcionar?

Elaine SoaresOs ministros acompanharam 
o sentimento de moralização, 
não há como ir contra. Espe-
ro que ela iniba as ilegalidades 
não só no oeste baiano, mas 
em todo país, sou amplamente 
favorável à lei. Em nossa re-
gião persiste a dúvida se ela 
atingirá candidato A ou candi-
dato B. O que torço é para que 
a justiça seja ágil nas decisões. 
Não acredito que será burlada.

Ainda que caiba recurso, a 
lei é uma decisão maior. Difícil 
uma decisão menor se sobre-
por a uma maior. Em minha 
opinião, os recursos serão ne-
gados. Lei é para ser cumpri-
da. Não tenho noção da vida 
política individual, de quem foi 
ou não atingido pela lei. Te-
mos que aguardar o dia 7 de 
julho que é o prazo máximo 
para registro das candidaturas 
(90 dias antes das eleições) aí 
então saberemos se há algum 
barrado. Toda lei tem flexibili-
dade, o que é diferente do fa-
moso jeitinho. Ela foi fruto de 
um grande anseio da socie-
dade que não creio que haja 

um jeitinho de ser burlada. O 
próprio judiciário em seu valor 
maior irá resguardá-la. O res-
paldo para isso a justiça tem, 
e grande. Claro que cada caso 
é um caso, eventualmente um 
candidato pode receber uma 
autorização para concorrer 
o que é diferente de jeitinho. 
Toda lei tem sua flexibilidade. 
Chegamos a uma situação 
complicada, a um grau de 
corrupção disseminando. A 
lei veio, pois reflete um dese-
jo de retirar do páreo eleitoral 
aqueles envolvidos em casos 
de ilegalidade. 

Agora os meus questio-
namentos são: 1 - Contas re-
provadas, que é um dos itens 
da inegibilidade, o Tribunal de 
contas é um órgão colegiado, 
fiscalizador externo, auxiliar 
do legislativo, por tanto não 
pertence ao judiciário, não 
pode reprovar contas, ape-
nas opina. 2 – A câmara de 
vereadores tem o poder de 
reprovar contas, apesar de ser 
um órgão colegiado, também 
não pertence ao judiciário, 
contraria o que está na lei 
135. 3 – Se o candidato for 
condenado em 2ª instância e 
recorrer, pela lei já está inelegí-
vel, e se o TSE absolvê-lo? Ai 
fere o princípio constitucional 
da presunção de inocência. 4 
- Se os tribunais não julgarem 
não vai haver ficha limpa. A lei 
nº 135/2010, lei da ficha lim-
pa foi um grande avanço se 
a justiça funcionar. Sabemos 

que existem milhares de 
processos empilhados em 
primeira instância que se 
não forem julgados e enca-
minhados para os tribunais 
colegiados não vai adiantar 
nada. Existe hoje uma média 
de 80 mil processos para 
cada juiz nos fóruns.

São estes questiona-
mentos que ainda darão 
muito que falar, tudo depen-
derá da ação dos TRE’s.

O que sabemos é que a 
corrupção é avassaladora 
por isso é uma questão de 
direitos humanos. Tiram re-
cursos da saúde, educação, 
segurança e social. A lei está 
aí, a pleno vigor. Faz parte do 
ordenamento jurídico e ne-
nhum magistrado pode sim-
plesmente ignorá-la, como se 
ela não existisse no mundo 
jurídico. Entretanto, qualquer 
magistrado pode deixar de 
aplicar uma lei se considerá-
la inconstitucional, o que não 
é o caso da referida lei.

Por: Jayme Modesto

A campanha eleitoral já 
começou em todos os municí-
pios, e neste período é comum 
muitas promessas de ajuda ao 
povo. Um tema bem conhecido 
por todos nós, é a compra de 
votos e quem mora em peque-
nos munícipios, quase sempre 
é “beneficiado” com esta práti-
ca imoral, a Lei diz o seguinte: 
Art. 299. Dar, oferecer, prome-
ter, solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, dinheiro, 
dádiva, ou qualquer outra van-
tagem, para obter ou dar voto 
e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta 
não seja aceita: Pena – reclusão 
até quatro anos e pagamento de 
cinco a quinze dias - multa. 

A lei existe, mas sua efetiva-
ção, todavia não ocorre de fato. 
Há muito tempo é cobrada das 
autoridades uma atitude maior 
sobre o assunto. Para um políti-
co ser penalizado por compra de 
votos é preciso que alguém faça 
a denúncia, e a pena só é apli-
cada se houver provas convin-
centes, através de testemunhos, 
ou vídeos, e que na maioria dos 
casos nem são levadas a sério. 
A opinião pública é bem dividida, 
a falta de informação, e até mes-
mo de conhecimento sobre a lei. 
Muitas pessoas vendem seus 
votos, e é cada vez mais comum 

Quanto custará um voto nestas eleições

se ouvir em tom de comemora-
ção as pessoas contarem por 
quanto foi vendido seu voto. 

Se o próprio eleitor com-
pactua com a compra ilegal de 
votos, como podemos cobrar 
dos líderes uma atitude lícita? 
Muitos se calam a respeito da 
compra e venda dos votos, por 
se tratar de uma prática bem 
comum no meio político. 

Depois de eleito vem os 
problemas, é quase normal ver 
nos noticiários casos de políti-
cos denunciados por corrup-
ção em quase todos os muni-
cípios. O Brasil é um dos países 
que mais arrecada impostos 
em todo o mundo e, contradi-
toriamente, é notória a deca-
dência na oferta de serviços 
primordiais como Educação, 
Segurança pública e Saúde.

 A mudança almejada por 
todos, requer principalmente 
uma retomada de consciência, 
pois, se a corrupção ocorre 
tal como ela é, existe uma ver-
gonhosa cumplicidade entre 

políticos devassos e pessoas 
alienadas e ainda contam com 
a complacência da justiça. 

A corrupção é uma via 
de mão dupla, se ela persiste 
em existir, há quem a alimente. 
Quando o povo brasileiro acor-
dar para a realidade, e tomar 
consciência de que o poder esta 
em nossas mãos, o país muda-
rá, e para isso temos que mudar 
nossas opiniões e conceitos. 

Outro agravante no início 
das campanhas são os acordos 
e negociatas com os chamados 
“líderes” de partidos nanicos, 
hoje para trazer um desses 
para a base de apoio não fica 
por menos de R$ 500.000,00, 
sem falar em outras vantagens 
como carros, terrenos, cargos 
e outras benesses. 

Em alguns municípios de 
nossa região estas barganhas 
já começaram, os “líderes” já 
estão recebendo entres outros 
favorecimentos os chamados 
carros “Finan”, ou seja, car-
ros seminovos alienados que 

encontram-se no mercado 
negro por até cinco mil reais. 
Uma vergonha já começa dan-
do mau exemplo, o que esperar 
de um candidato que procede 
dessa forma?

 Ser eleito prefeito de algu-
mas cidades do oeste baiano 
custará muito caro. Não precisa 
ser especialista, nem matemá-
tico para saber que esta é uma 
conta sem lógica e que não fe-
cha. Se o salário médio de um 
prefeito de uma cidade com até 
10 mil habitantes e seis mil elei-
tores é de mais ou menos R$ 
7.000,00, e calculando 48 me-
ses do mandato ele receberá 
R$ 336.000,00 como entender 
que se gastam três e até quatro 
milhões em uma campanha. 

Em um cenário com dois 
candidatos encabeçando a 
disputa, estima-se que seriam 
necessários cerca três mil e du-
zentos votos para ganhar a elei-
ção, o que projeta uma despesa 
de R$ 666,66 por cada voto, é 
vergonhoso para um país que o 
voto é obrigatório.

Para este ano, as despesas 
de campanha devem ser bem 
astronômicas. Gastos que vão 
desde equipe de assessores, 
santinhos, gráficas, cabos elei-
torais, faixas e, principalmente, 
televisão. É preciso ter consci-
ência, vender o voto é colocar 
mais um corrupto no poder.
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Município de Santa Rita de Cássia comemora 172 anos 
A majestosa imagem 

de Santa Rita de Cássia 
na entrada da cidade 
abençoa o município 
que herdou seu nome. O 
cenário de ruas estreitas 
e construções antigas 
lembra uma típica cida-
de do interior. Desde a 
fundação, foram várias 
transformações, e todos 
que passam pela cidade 
sabem quão aconche-
gante são os moradores 
desse local.

Santa Rita de Cássia 
comemorou 172 anos 
de emancipação política 
administrativa no dia 26 
de março. Toda a histó-
ria da cidade está bem 
preservada num peque-
no museu da cidade. 
Entre as peças preser-
vadas neste acervo, 
está a foto da imagem 
original de Santa Rita, 
encontrada em 1.600.

Em menos de 12 
anos, segundo o IBGE, a 
população de Santa Rita 
cresceu mais de 10%, 
indo de 24 mil para mais 
de 26 mil habitantes.

Uma das principais 
atrações turísticas de 

Santa Rita de Cássia é 
o Rio Preto, que propor-
ciona lazer e sustento 
à comunidade, além de 
uma imagem aconche-
gante para quem visita a 
cidade, transparecendo 
a calmaria que essa be-
leza natural traz a todos 
que passam pelo muni-
cípio.

Para comemorar o 
aniversário da cida-
de foi realizada uma 
extensa programação 
festiva, entre os dias 
24 e 26 de março, or-
ganizada pela prefeitura 
municipal com torneio 
de voley e futsal, cara-
vana da cidadania com 
diversos serviços gra-
tuitos para a população, 
partida de futebol entre 
as seleções sub-20 de 
Santa Rita e Luis Edu-
ardo Magalhães, volta 
ciclística, show de mo-
tocross, abertura festiva 
do campeonato da zona 
rural com a participação 
de todas as comunida-
des, além de vários sho-
ws com atrações como 
banda Fumegar e Catua-
ba com Amendoim.

Prefeito de Santa Rita de Cássia anuncia
nome da vice que comporá a sua chapa

Com a presença de uma 
multidão muita alegria e 
queima de fogos, o prefeito 
de Santa Rita de Cássia Ro-
mualdo Setubal, anunciou 
oficialmente o nome da vice-
prefeita que irá compor com 
ele a chapa majoritária nas 
eleições municipais de 2012. 

Com um sorriso estam-
pado no rosto e mostrando 
extrema felicidade, Romu-
aldo disse em seu discurso 
que aquele era um dos dias 
mais felizes da sua vida po-
lítica. Falou ainda sobre a 
escolha feita pelo vereador 
Laan Kardec para dar con-
tinuidade ao seu trabalho, 
“Laan é um homem inteli-
gente, uma pessoa compe-
tente e que sempre dedicou 
sua vida pública aos mais 
necessitados e ele se junta 
agora ao nosso grupo para 

somar forças e caminhar 
conosco rumo a vitória” afir-
mou Romualdo.

O prefeito disse ainda que 
tem a felicidade de anunciar 
o nome de sua companheira 
de chapa, pré-candidata a vi-
ce-prefeita Sônia Rocha Fer-
reira Araújo, esposa do vere-
ador Laan Kardec. Quando o 
nome Sônia foi pronunciado 
a multidão eufórica, gritava, 

e novamente foi feita queima 
de fogos na cidade.

O vereador Laan Kardec, 
em seu pronunciamento, 
disse que para tomar esta 
decisão, precisou pensar 
muito, “conversei com mi-
nha família, com minha 
esposa e meus amigos, fiz 
uma profunda reflexão sobre 
o processo politico de nossa 
cidade e cheguei a conclu-
são que, sem desmerecer 
ninguém, mas Romualdo 
Setubal é um prefeito que 
vem fazendo uma adminis-
tração elogiada não só aqui 
na nossa cidade mas em 
toda a nossa região e até 
pelos nossos conterrâneos 
que moram em Brasília. Es-
tamos juntos e marchare-
mos unidos para ajudarmos 
na construção do futuro de 
Santa Rita” afirmou Laan.

Em entrevista, Sônia fala sobre a decisão
A já pré-candidata 

a vice-prefeita, Sônia 
Rocha Ferreira Araújo, 
emocionada, disse que 
nunca imaginou dispu-
tar um cargo eleitoral, e 
afirmou que “a ficha co-
meçou a cair agora diante 
desta multidão que veio 
participar deste momento 
tão importante em nossas 
vidas,” disse Sônia. 

Ela agradeceu ao es-
poso Laan “que está ao 
meu lado, dividindo o 
dia a dia, nos momentos 
bons e nos momentos 

difíceis. As decisões polí-
ticas são tomadas em co-
mum acordo”. Sônia tam-
bém disse a Romualdo que 
quer participar ativamente 

do governo, principalmen-
te no setor de ação social. 
“Quero dar a minha contri-
buição a nossa querida ci-
dade” enfatizou.

Políticos e lideranças da cidade discursaram
Durante a solenidade discursaram ainda os 

vereadores Nido, João Paulo, Ori Brandão, a se-
cretária de Ação Social, Rita Corado, a pré-can-
didata Maíra, o pré-candiato a vereador Juracy 
Guedes, a secretária do Meio Ambiente, Maria 
Brandão, a ex-vereadora Belinha, o secretário 
de educação Valdomiro, o empresário Ogier, o 
chefe de gabinete, Tobias Fidélis, Dorginho, a 
primeira Dama, dona Alzira Corado Setubal e 
diversas lideranças presentes.

O prefeito Romualdo Setubal recebeu ainda 
as visitas ilustres do professor Antônio Serpa, 
do empresário de Barreiras, José Vite, conheci-
do em Santa Rita como Brito, o vereador do PT, 
José Martins e diversos amigos. 

Durante os discursos o prefeito Romualdo ci-
tou diversas obras como calçamento, estradas, 
casas populares, poços artesianos, rede elétrica, 
pavimentação de ruas, entre outras obras.
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Top 10 premia melhores do ano em Santa Rita de Cássia
O Instituto de pesquisa Top 10 em noite de muito glamour premia os melhores do ano em Santa Rita de Cassia, os 
homenageados tiveram o reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados a população do município.

O instituto de pesquisa Top 10 realizou na noite do dia 18 de março, no 
salão do Club Kamarott, em Santa Rita de Cassia, a solenidade de entrega 
de certificados às empresas e personalidades que conquistaram o prêmio 
de qualidade profissional e empresarial no ano de 2011, os homenageados 
foram escolhidos através de levantamento estatístico realizado na cidade de 
Santa Rita de Cassia, através da pesquisa de opinião pública realizada de for-
ma criteriosa, respeitando todos os princípios, embasado na transparência, 
responsabilidade e seriedade que requer uma empresa que tem o seu nome 
a zelar.

 A Diretora e gerente comercial do instituto, Cecilia Souza Ribeiro falou 
sobre o prazer de estar realizando a terceira edição do prêmio Top 10 na ci-
dade. “Organizamos e realizamos este evento através de pesquisa de opinião 
pública, sempre com a credibilidade e a garantia de que o prêmio é conquista 
de quem obteve o primeiro lugar na pesquisa”. Cecilia e sua equipe entrega-
ram os certificados aos respectivos ganhadores ou representantes em cada 
modalidade.

No evento foram premiadas 42 empresas, autoridades e personalidades 
da cidade de Santa Rita de Cássia que se destacaram em 2011.

Os premiados foram:
Profissionais do Ano - Dr. Cândido Alves de Souza – Fisioterapeuta; Da-

nilo Melo de Oliveira – Cabeleireiro; Laan Cardec R. de Araújo – Vereador; 
Francisco Audirlan Dias Sobral – Bioquímico; Marizete dos Santos Milhomes 
– Costureira; Felismarcos Guedes de Oliveira – Professor; Dr. Almir Lima Dias 
– Dentista; Marise Moura dos Santos – Protética; Valdomiro Texeira Filho – 
Secretário municipal; Rogério do Espirito Santo – Locutor carro de som. 

Empreendedores do ano - Cantinho do Sono – Loja de móveis e ele-
tros; Lanchonete Zabelê – Lanchonete; Borracharia Pneu Duro – Borracharia; 
Açougue do Silvão – Açougue; Elite Celulares – Loja de Celular; Oficina Ed 
motos – Oficina de motos; Farmácia Confiança – Farmácia; Churrascaria e 
Pizzaria Cais do Porto – Churrascaria; Salão Elegance – Salão de Beleza; 
Organizações Melo – loja de materiais de construção; Rio Preto Modas – 
Loja de roupas e calçados; Auto Escola Conduzir – Auto escola; Zueira – 
Bloco de Carnaval; Auto Peças São Judas Tadeu – Auto peças; Vidraçaria 
Elite – Vidraçaria; Rocalar – Empresa; Raça Moto Center – Loja de peças 
para motos; Educandário municipal Eloy Barbosa Guedes – Escola Municipal; 
Supermercado Nova Imperial – Supermercado; Colégio Estadual Governador 
Luiz Viana – Colégio Estadual; Funerária Santa Rita – Funerária; Frigo frutas – 
Frutas e verduras; Vídeo locadora Millenium – Vídeo locadora; Restaurante do 
Gordo – Restaurante; Ver Crescer – Escola Particular; Educandário Papelaria 
– Papelaria; A exclusiva – Boutique; Lava Jato Honda – Lava Jato; Sex Shop 
Desejo – Loja de Moda Íntima; Penélope presentes – artigos para presentes; 
Birosca Bar – Bar; Leandro moto som publicidade – Propaganda volante.

Patrocinadores - Carlos Beto – Fazenda Altamira; Kamarott; Compa-
nhia Fotográfica Josiel Cruz; Marcela Borges 2012; Tutto Bello – Do jeito 
que você gosta; Compra premiada Nill’us e Eletro Nill’us.

A empresa Top 10 através de sua representante Cecília Ribeiro agra-
dece ao comércio Santaritense pelo apoio nesses três anos de edição do 
prêmio destaques do ano.
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1 LOJA TUTTO BELLO (PATROCINADOR) 2 CARLOS BETO (PATROCINADOR) 3 MARCELA BORGES 2012 
(PATROCINADORA) 4 CIA FOTOGTÁFICA JOSIEL  CRUZ  (PATROCINADOR0) 5 CASA DE SHOW KAMAROTT 
( PATROCINADOR) 6 LOJA DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO ORGANIZAÇÃO MELO 7 LOCUTOR DE CARRO 
DE SOM ROGERIO DO ESPIRITO SANTO 8 MARISA PROTÉTICA 9 ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO 10 
RESTAURANTE DO GORDO 11 RIO PRETO MODAS LOJA DE ROUPAS E CALÇADOS 12 PREMIADOS 13 
LANCHONETE ZABELÉ 14 LEANDRO MOTO SOM PUBLICIDADE 15 LAVA JATO HONDA 16 SUPERMECADO 
NOVA INPERIAL 17 ROCALAR EMPRESA 18 PENELOPE PRESENTES 19 FELIZMARCOS PROFESSOR 20 VI-
DRAÇARIA ELITE 21 VEREADOR LAAN CARDEC 22 FRIGO FRUTAS 23 LOJA DE AUTO PEÇAS SÃO JUDAS 
TADEU 24 MARIZETE DOS SANTOS MILHOMES COSTUREIRA 25 ESCOLA  PARTICULAR VER CRECER 
26 Dr CANDIO (FISOTERAPEUTA) 27 DANILO CABELEREIRO 28 BIROSCA BAR 29 FRANCISCO AUDIR-
LAN (BIOQUIMICO) 30 ELITE CELULARES 31 CHURASCARIA CAIS DO PORTO 32 BLOCO DE CARNAVAL 
ZUEIRA 33 AÇOUGE DO SILVÃO 34 AUTO ESCOLA CONDUZIR 35 FARMÁCIA CONFIANÇA 36 Dr ALMIR 
DENTISTA 37 ELEGANÇE SALÃO DE BELEZA 38 EDUCANDARIO PAPELARIA 39 ED MOTOS OFIÇINA DE 
MOTO 40 SEX SHOPP DESEJO LOJA DE MODA INTIMA 41 EXCLUSIVA BOUTIQUE.
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Prefeito de Cristópolis Antônio Xavier e comitiva 
prestigiou visita do governador a região Oeste

Na visita do governador 
Jaques Wagner a Baianó-
polis para inauguração da 
recuperação da BA-464, 
que liga a sede do mu-
nicípio à BR-242 várias 
comitivas de prefeituras 
de todo o oeste da Bahia 
marcaram presença, entre 
elas estava o prefeito An-
tônio Xavier acompanhado 
de secretários e do pré-
candidato a prefeito Antô-
nio Pereira, além de verea-
dores e outros integrantes 
da comitiva.

O governador Jaques 
Wagner e a prefeita Jan-
dira Xavier foram bastante 
receptivos com a presen-
ça do prefeito Antônio Xa-
vier e sua comitiva, o qual 
foi convidado para fazer 
par te do palanque oficial e 
teve seu nome citado em 
ambos os discursos.

O prefeito de Cristó-
polis, Toinho Xavier fez 
questão de acompanhar 
a visita do governador 
para mostrar a satisfação 
em ter a parceria com o 
governo do estado. Ele 
afirma: “Jaques Wagner 
tem se mostrado preocu-
pado com o oeste baiano, 
e com isso, traz cada vez 

mais obras, que possam 
beneficiar a população 
dessa região, e é uma sa-
tisfação poder presenciar 
de per to tantas obras que 
só vem a melhorar a vida 
de quem mora aqui”.

Fizeram parte da comiti-
va do governador, Marcelo 
Nilo, presidente da Assem-
bleia Legislativa da Bahia, 
amigo do prefeito Toinho, 
o vice-governador e secre-
tário de infraestrutura do 
estado, Otto Alencar e o se-
nador Walter Pinheiro.

Cerca de 2 mil pessoas de 
Baianópolis e cidades da re-
gião fizeram questão de pres-
tigiar o governador Jaques 
Wagner durante a inaugura-
ção da obra no município.

Prefeito de Cristópolis se
reúne com produtores de leite 
no povoado do Chaprão

O prefeito de Cristópolis Antônio Xavier teve um im-
portante encontro no povoado de Chaprão, na zona rural 
do município de Cristópolis, com produtores de leite.

Ele estava acompanhado do pecuarista e empresário 
Lindauro Nunes e dos secretários Josafá Oliveira, da agri-
cultura e Elso Pereira, do desenvolvimento econômico.

Estiveram presente na reunião, vários produtores, 
também interessados no assunto da pauta. Que tinha 
como objetivo a criação da Associação dos Produtores 
de Leite de Cristópolis, Cristoleite. 

Os produtores já estão há mais de um ano integrados 
em uma parceria denominada de união dos produtores. 
Neste período a produção cresceu dos 500 litros iniciais 
para os atuais 1500 litros por dia. O que eles entendem já 
ser suficiente para a criação da associação e posterior-
mente um laticínio para processamento do leite e expan-
são da atividade leiteira no município.

Prefeitura de Cristópolis
inaugura sede própria do PSF

Uma multidão marcou presença na inauguração da 
sede própria do Posto de Saúde da Família (PSF-I), na 
sede do município, entre elas autoridades, religiosos, 
profissionais da saúde e populares.

O prédio conta com estrutura adequada para oferecer 
mais comodidade e eficiência no atendimento básico de 
saúde. Consultórios médico e odontológico, farmácia, 
vestiário, sanitários, almoxarifado, salas de: reunião, inje-
ção, curativo, administração, repouso (dois leitos), copa 
de apoio e posto de coleta para exames laboratoriais.

Na oportunidade o secretário José Xavier de Jesus fa-
lou: “Hoje para nós, é um dia ímpar. Estamos entregando 
mais uma obra de cunho social à população cristopolen-
se. Que de imediato começou a atender a comunidade 
neste novo espaço. Uma instalação moderna e adequada 
ao serviço de atenção básica de qualidade”.

Para o prefeito Toinho Xavier, a saúde em todo o País 
atravessa momento de dificuldade. “Os problemas aconte-
cem nos municípios, então a transferência de recursos das 
esferas estadual e federal deveriam ser maiores”, afirmou.

Sobre a aplicação de recursos municipais em saúde 
ele destacou: “Temos a obrigação de investir 15% dos 
recursos municipais em saúde, mas estamos investindo 
23%. É uma demonstração de que estamos preocupados 
com a melhoria e qualidade de vida dos cidadãos”. O 
gestor concluiu o discurso pedindo aos servidores públi-
cos lotados em todas as unidades de saúde que atendam 
os cidadãos da melhor maneira possível.

A enfermeira Fernanda Maria de Oliveira fez uso da 
palavra para convidar os cristopolenses a conhecerem 
o novo PSF, falou em nome da equipe, colocando-se à 
disposição da população.

Após os discursos, começou o atendimento ao públi-
co. O médico Dr. Paulo consultou os pacientes que pro-
curaram a unidade.

Jaques Wagner 
tem se mostrado 
preocupado com o 
oeste baiano, e é 
uma satisfação
poder presenciar 
de perto tantas 
obras que só vem a 
melhorar a vida de 
quem mora aqui”

“
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Serra Dourada: meio século de história e desenvolvimento
Nos dias 11 e 12 de 

abril foi comemorado o ani-
versário da promissora ci-
dade de Serra Dourada, na 
extensa programação ativi-
dades culturais, esportiva, 
religiosa e shows. O ponto 
alto das comemorações foi 
à entrega da comenda “São 
Gonçalo” que é um atributo 
ao Santo Padroeiro, e alu-
siva ao aniversário de 50 
anos da cidade. Essa foi 
uma homenagem dos po-
deres executivo e legislati-
vo a personalidades que se 
destacaram e se destacam 
no município.

Os agraciados com a 
homenagem são pessoas 
que, tenham colaborado 
para o engrandecimento 
socioeconômico, político 
ou cultural da cidade. Fo-
ram 69 homenageados, 
entre os atuais e ex ocu-
pantes de cargos eletivos 
no município e mais 22 ex-
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores “em memória”, 
que independentemente da 
época, tiveram significativa 
participação na história da 
cidade e que receberam a 
medalha. A Comenda “São 
Gonçalo” é a maior honra-
ria concedida pelo Governo 
Municipal e, no decorrer dos 
próximos anos deverá ser 
entregue a mais pessoas.

A comenda foi instituí-
da pelos poderes executi-
vo e legislativo através do 
Decreto nº 01/2012, e da 
Lei nº 118/2012, sancio-
nada pelo prefeito Enilson 
Fagundes Camêlo. O re-
conhecimento ao trabalho 
prestado por pessoas ilus-
tres imbuídas de cargos no 
executivo e legislativo do 
município, “foi importante 
para lembrar-se das pesso-
as que ajudaram a cidade 
a ter a pujança que ela tem 
hoje”, destacou o presiden-
te da câmara, Juraci Lino 
da Silva.

Na opinião da secretá-
ria de administração Elzita 
Fagundes a cerimônia de 
entrega da comenda foi o 
ponto alto da festa de co-
memoração ao aniversário 
de Serra Dourada. Para ela, 
a homenagem é uma for-
ma de reconhecimento e 
agradecimento pelas con-
tribuições pessoais que os 
agraciados promoveram, 
“são pessoas importantes 
que de alguma forma colo-
caram seu nome na história 
da cidade”, aponta.

A solenidade foi aberta 
a toda comunidade que re-
cebeu também os familiares 
dos condecorados, o pre-
feito Enilson Fagundes que 
presidiu a cerimônia, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
Juraci Lino da Silva, secretá-
rio municipais, vereadores, 
estudantes, sociedade civil e 
a imprensa local.

Para o prefeito Nilson 
Fagundes Camêlo, “a co-
menda “São Gonçalo”, re-
presenta a mais alta honra-
ria do município, outorgada 
àqueles que, reconheci-
damente, têm contribuído 
para o progresso da cidade 
em suas respectivas áreas 
de atuação, além de ser um 
marco na minha historia 

política na cidade”, no seu 
pronunciamento o prefeito 
enalteceu a figura dos ho-
menageados e disse: “esse 
é um momento importante 
e de muita alegria, estar-
mos aqui homenageando 
àqueles que contribuíram 
com o desenvolvimento de 
nossa cidade. Tenho certe-
za que está data ficará mar-

cada na história de nosso 
município”.

O prefeito acompanhou 
as comemorações de per-
to, principalmente em mo-
mentos especiais, como a 
entrega da comenda “São 
Gonçalo” e as obras inau-
guradas, e mostrou a felici-
dade em estar oferecendo a 
Serra Dourada importantes 
obras que vão melhorar 
ainda mais a qualidade de 
vida dos moradores. “Aqui 
está o resultado de nosso 
trabalho, temos trabalhado 
muito para ver Serra Dou-

rada cada vez melhor. Obri-
gado a toda a população, 
pelo reconhecimento e por 
estarem junto conosco co-
memorando mais um ani-
versário de nossa cidade” 
afirmou Enilson.

Para comemorar o 50º 
aniversário de Serra Dou-
rada a prefeitura promoveu 
uma extensa programação 
iniciando no dia 11 com a 
inauguração da Arquiban-
cada do Estádio Nilo Cos-
ta e do calçamento da Rua 
das Flores além de torneio 
esportivo. Já no dia 12 

teve alvorada com a Fan-
farra FANAJ, hasteamen-
to da bandeira, Missa de 
Ação de Graças, entrega da 
“Comenda São Gonçalo” a 
lideranças políticas, desfile 
cívico, o Parabéns à cida-
de com bolo de 50 metros, 
Shows com artistas da ter-
ra, mas a à noite o público 
esperava ansioso para as-
sistir aos show do cantor 
da Jovem Guarda, José 
Roberto e a Banda de Forró 
da cantora Paulinha Abelha 
e Marlus (ex-cantores da 
banda Calcinha Preta).

Comarca de Serra Dourada recebe juiz titular
A comarca de Serra Dourada que atende 

também os municípios de Taboca do Brejo Ve-
lho e Brejolândia, uma das mais importantes 
da região oeste pela abrangência de atendi-

mento nas três cidades acaba de receber um 
Juiz Titular, Drº Rogério Barbosa de Sousa e 
Silva, assume definitivamente o comando da 
comarca que há anos não tinha um juiz titular.

Expectativa para a Festa
de Maio em Serra Dourada

Mais um ano de comemo-
rações, na Festa de Maio, que 
é realizada tradicionalmente na 
cidade de Serra Dourada, no 
Oeste baiano.

A programação para esse 
ano começa dia 30 de abril com 
um bloco na rua, no dia 1º de 
maio a festa realizada pela pre-
feitura começa com força total, e 
vai até o dia 3 de maio.

A festa de maio é um evento 
que se tornou tradicional no mu-
nicípio e os moradores já aguar-
dam com ansiedade a divulgação 
das atrações que irão abrilhantar 
o evento durante esses dias.

O prefeito de Serra Dourada, 
Enilson Fagundes Camelo, já 
fechou a grade de atrações, e 
garante mais uma grande festa, 
“assim como todos os anos, 
traremos atrações que agradam 
o público como um todo, para 
que todos saiam dessa festa, 
satisfeitos com o que viram e 
voltem na próxima festa”.

A programação para os 
dias de festa traz no dia primei-
ro Toinho e Cia com as bandas 
Mirage e Arrocha Nela de apoio. 
No dia 02 a Banda Amor de Ci-
nema faz a festa e para finalizar 
no dia 03 quem anima a cidade 

é o cantor revelação de 2011, 
Léo Magalhães, finalizando 
com as bandas de apoio.

A festa também é conheci-
da como Festa de São Gonçalo, 
mas, não é essa a comemora-
ção, e sim do dia de Santa Cruz, 
já que São Gonçalo é o padroeiro 
da cidade, porém a festa realiza-
da nesse mês de maio é referente 
a Santa Cruz, dia 3 de maio. Com 
isso, o evento toma uma dimen-
são religiosa, sendo abrilhantado 
com a realização de novena que 
começa nove dias antes da festa 
e missas com a participação da 
comunidade local, em peso.
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Instituto top 10 premia “destaques do ano” em Formosa do Rio Preto
O Instituto de pesquisa Top 10 premiou os melhores do ano em Formosa do Rio Preto, num grande evento realizado no 
plenário da Câmara municipal, os homenageados foram reconhecidos pelos relevantes serviços prestados à população.

A empresa Top 10 realizou na noite do dia 12 de 
abril, no plenário da Câmara Municipal de Formosa do 
Rio Preto, a terceira edição do prêmio destaques do 
ano de 2011. 

Os Melhores do Ano é uma premiação promo-
vida pelo instituto de pesquisa TOP 10, sediado em 
Santa Rita de Cássia, para consagrar os profissionais, 
empresas e figuras públicas de vários segmentos da 
sociedade e da economia local que se destacaram no 
ano. O evento mexe com a emoção dos agraciados e 
de seus familiares que acompanham seus trabalhos 
na rotina do dia a dia.

Tudo começa com uma pesquisa de opinião públi-
ca que coleta dados do ano anterior à premiação, que 
indica quem são os que se destacaram no ano em suas 
atividades profissionais em diversas categorias. 

O prêmio tem como objetivo central reconhecer e 
trazer a público as melhores iniciativas das empresas 
e profissionais, tendo como critérios talento, produti-
vidade e principalmente capacidade de empreender. 
Também foram levados em consideração critérios 
como organização, inovação, tradição no merca-
do municipal, responsabilidade social, qualidade no 
atendimento e credibilidade adquirida no decorrer da 
existência das empresas e dos profissionais.

Como diz o ditado “a voz do povo é a voz de 

Deus”, o público é quem aponta aqueles que mais se 
destacaram no ano, dentro de suas específicas áreas 
de atuação. 

Cecilia Souza Ribeiro, diretora e gerente comer-
cial do instituto, destacou a importância de realizar 
essa terceira edição do prêmio Top 10 na cidade, “or-
ganizamos e realizamos este evento através de pes-
quisa de opinião pública, totalmente criteriosa e sem-
pre com a credibilidade e a garantia de que o prêmio 
é a conquista de quem obteve o primeiro lugar, para 
o comerciante, empresário ou personalidade citada 
aqui, fica a satisfação de ser citado como o melhor 
na área em que atua. Todos aqui tem uma parte de 
amor e dedicação especial naquilo que fazem, por 
isso devem ser reconhecidos.” 

Como toda festa que se preze, esta também teve 
muitos convidados e familiares. Para dar aquele to-
que especial em todos os detalhes do evento, Cecilia 
Sousa Ribeiro, comandou a produção e organização 
da festa dos melhores do ano.

Participaram da cerimônia de entrega dos prê-
mios empresas, autoridades e personalidades de For-
mosa do Rio Preto que se destacaram em 2011. O 
evento teve início com o pronunciamento da diretora 
da TOP 10 e com a leitura de uma linda mensagem de 
motivação “Descruze os Braços”.
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281 FOTO PANORÃMICA 2 AÇOUGUE ALBUQUERQUE(AÇOUGUE) 3 ALBERTO PEI-
XOTO DE SOUZA(PROFESSOR) 4 ANTONIO DE ANDRADE CORREIA( LOCUTOR 
DE   CARRO DE SOM) 5 ARMARINHO BARATEIRO(ARMARINHO) 6 AURICENA 
CONFECÇÕES (FARDAMENTOS) 7 BIA MAGAZINE(LOJA DE ROUPAS EM GERAL) 
8 BONFANTTI TERRA PLANAGEM LTDA (EMPRESA) 9 CARLOS BARBOSA LA-
RANJEIRA (POLICIAL) 10 CASA COSTA( LOJA DE MÓVEIS E ELETROS) 11 FOTO 
ESTÚDIO JX(FOTO ESTÚDIO) 12 CASA DO CRIADOR(AGRO -VETERINÁRIA) 13 
DRª MALENA(ADVOGADA) 14 ESCOLA DE IDIOMAS (CCAA) 15 FÁBIO CAMILO 
DIAS(SECRETÁRIO MUNICIPAL) 16 FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS( FARMÁ-
CIA) 17 BIG MANOS CHURRASQUINHO(BAR) 18 BONFANTTI TERRA PLANAGEM 
LTDA (EMPRESA) 19 GILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS (VEREADOR) 20 
JENILSON R. DE CASTRO OLIVEIRA(PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM) 21 
MELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO(LOJA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇ 
22 PORTO CENTER HOTEL 2 POSTO BRASIL ( POSTO DE COMBUST´TVEL) 23 
PORTO CENTER HOTEL 2( HOTEL) 24 RECICLER INFORMÁTICA E SOLUÇÕES( 
LAN HOUSE) 25 RUDIVAL TRIARTE(SERRALHERIA) 26 TOP 10 PUBLICIDADE 27 
VALMIR CARDOSO DE SANTANA(MOTO TÁXI) 28 VIDRAÇARIA RD(VIDRAÇARIA) 
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Muquém do São Francisco recebe
máquina retroescavadeira para reforçar sua frota
A prefeitura de Muquém 

do São Francisco recebeu 
no inicio de abril, uma nova 
máquina retroescavadeira, 
que foi incorporada à frota 
de máquinas e equipamen-
tos do município, os recur-
sos provém do Governo 
Federal, liberados pelo Mi-
nistério da Agricultura. 

A entrega de máquinas 
retroescavadeiras a muni-
cípios, é uma ação do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário dentro da segunda 
etapa do Programa de Ace-
leração do Crescimento, o 
PAC 2, já foram entregues 
para 299 municípios. O in-
vestimento total é de, apro-
ximadamente, R$ 211,4 
milhões — o preço unitário 

médio de cada equipamento 
desses é de R$ 164,8 mil 
cada retroescavadeira, e 
deverá beneficiar cerca de 
1,5 milhão de pessoas que 
vivem no meio rural. 

O objetivo é melhorar a 
qualidade das estradas vi-
cinais e consequentemente, 
melhorar a renda dos agri-
cultores familiares e reforçar 
a infraestrutura dos municí-

pios, melhorar as condições 
de escoamento da produção 
dos empreendimentos da 
agricultura familiar, diminuir 
os custos de frete, facilitar 
a circulação dos morado-
res do meio rural e de bens 
e serviços, são alguns dos 
benefícios gerados pelos 
equipamentos.

O prefeito José Nicolau, 
manifestou a satisfação em 
receber mais este equipa-
mento que será incorporado 
à frota do município. “É mui-
to gratificante receber mais 
esse equipamento que, sem 
dúvida alguma, é de grande 
importância para o nosso 
município, principalmente 
no tocante a melhoria das 
estradas vicinais”, afirmou.

Prefeitura de Muquém promove capacitação para
coordenadores pedagógicos e gestores escolares 

final do mês de mar-
ço o Curso de Formação 
Continuada em Educação 
Especial, promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Educação, o evento foi 
realizado no auditório da 
secretaria de Assistência 
Social, do município.

O Curso está sendo 
realizado em sistema mo-
dular e tem como objeti-
vo habilitar professores 

que irão trabalhar com 
educação inclusiva, co-
ordenadores pedagógi-

cos e gestores escolares 
do município, oferecendo 
suporte pedagógico para 

os alunos que possuem 
necessidade física, inte-
lectual e /ou dificuldade 

de aprendizagem.
O primeiro módulo foi 

muito significativo, por 

ter em seu conteúdo, ri-
cas reflexões em relação 
a educação inclusiva, 
contemplando também 
a parte de Legislação, 
onde cerca de 60 forma-
dores de opinião parti-
ciparam. Os encontros 
estão sendo realizados 
quinzenalmente e a pre-
visão de encerramento 
da formação é para 26 
de outubro.

No dia 29 de março, vés-
pera do aniversário de Cor-
rentina, a equipe do Jornal 
Gazeta do Oeste que estava 
na cidade para cobrir o even-
to de comemoração aos 74 
anos de independência do 
município, presenciou a ação 
e revolta de 80 posseiros das 
comunidades rurais de Praia, 
Aparecida do Oeste, Malhadi-
nha, Pombas, Jatobá, Brejo 
Verde, no Município de Cor-
rentina, que prenderam 13 
supostos “pistoleiros” que 
atuavam como segurança 
das empresas que grilaram 
mais de cinquenta mil hec-
tares de terras na região de 
Lodo, Morrinho e Gado Bravo. 

De acordo com infor-
mações dos trabalhadores 
rurais, as terras foram ocupa-
das ilegalmente pelas empre-
sas CFM e MOBIM. 

O Prefeito de Correntina, 
Nilson Maguila preocupado 
com a situação acompanhou 
o caso durante todo o dia, e 
solicitou o apoio das Polícias 
Militar e CIPE Cerrado, do Mi-

Trabalhadores rurais revoltados prendem e amarram
seguranças de grileiros de terras em Correntina

nistério Público, do deputado 
estadual Álvaro Gomes e do de-
putado federal Daniel Almeida 
para juntos buscar uma solução 
para o impasse.

A revolta dos agricultores 
se deu após várias tentativas 
na justiça para solucionar o 
problema, mas como nenhuma 
providência foi tomada pelas au-
toridades, eles mesmos, resol-
veram enfrentar o problema pela 
força da organização popular. 

Ao invadirem a sede da 
fazenda, os moradores das 
comunidades prenderam amar-
raram e trouxeram na base da 
força os pistoleiros das empre-

sas para a Delegacia de cidade.
Os agricultores são mem-

bros de associações das pro-
priedades rurais de Morrinho, 
Lodo, Gado Bravo e Vereda 
Grande que tem mais de 200 
sócios, ocupando as proprieda-
des “fechos” de gerais há mais 
de um século.

Segundo informações dos 
posseiros os supostos pisto-
leiros se apresentavam como 
fiscais ambientais. Eles usavam 
coletes a prova de bala, o que 
reforça o entendimento de que 
são policiais que prestam se-
gurança as empresas – prática 
essa comum na região. 

Os seguranças ameaça-
vam os pecuaristas com ar-
mas de fogo proibindo a pra-
tica deles de soltarem seus 
animais nos fechos de gerais, 
de posse das associações. 

Na área as empresas 
construíram uma estrada de 
mais de 7 km, uma ponte e 
vinham derrubando todas 
as cercas construídas pelos 
agricultores e fazendo amea-
ça de morte a quatro vaquei-
ros onde inclusive mataram 
dois cachorros dos mesmos.

Todos os envolvidos 
prestaram depoimento, e 
agora o caso será analisado 
pelo delegado que deverá 
abrir inquérito e encaminhar 
a justiça. Um advogado já foi 
contratado para a defesa dos 
trabalhadores rurais. 

De acordo com o delega-
do não houve flagrante e por 
isso os seguranças foram 
liberados. Isso deixou os pos-
seiros ainda mais revoltados, 
que segundo eles a situação 
pode se agravar diante da 
inercia das autoridades.

Barreiras, Cocos, 
Correntina, Formosa do 
Rio Preto, Jaborandi, 
Luís Eduardo Magalhães, 
Riachão das Neves, São 
Desidério e outras 44 ci-
dades de cinco Estados 
diferentes entraram na 
lista dos municípios que 
mais desmatam o Cer-
rado e, por causa disso, 
serão alvo de vigilância e 
medidas de recuperação 
de áreas degradadas.

A informação foi divul-
gada pelo Ministério do 
Meio Ambiente, que publi-
cou portaria identificando 
as cidades prioritárias no 
monitoramento e controle 
do desmatamento ilegal 
no bioma. O Maranhão 
é o estado com o maior 
número de municípios 
na lista: 20, seguido pela 
Bahia e por Tocantins.

Segundo o governo, 
o ritmo de corte da ve-

Cidades do oeste baiano,
“campeãs” em desmatamento 
serão monitoradas

getação nativa tem sido 
mais acelerado do que 
na Amazônia. O desmata-
mento alcançou 48,5% do 
bioma, acompanhando o 
avanço da fronteira agrí-
cola na região.

De acordo com o dire-
tor de combate ao desma-
tamento do MMA, Mauro 
Pires, os motosserras na 
região agem em nome da 
produção de carvão, da 
pecuária e da chamada 
lavoura branca, que inclui 
o plantio de soja, algodão 
e arroz.

Em setembro passa-
do, o MMA divulgou que 
o Cerrado brasileiro teve 
uma área desmatada de 
6.469 km² entre 2009 e 
2010. O número equivale 
a uma redução de 15,3% 
em relação à medição an-
terior (2008-2009), quan-
do o bioma perdeu 7.637 
km² de área.
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Revista A faz um raio x das
cinco maiores cidades do oeste 

Estamos nos aproximan-
do de mais uma eleição, 
período de debates, refle-
xão e muita movimentação 
em todos os municípios da 
região. Neste contexto que-
remos parabenizar o jorna-
lista Cícero Felix editor da 
conceituada revisto A, pela 
importante matéria intitu-
lada “Desafios”, com uma 
série de reportagens sobre 
as eleições 2012, onde de 
forma isenta e democrática 
vem apontando os princi-
pais problemas nas cinco 
maiores cidades da região, 
Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães, Santa Maria da 
Vitória, Bom Jesus da Lapa 
e Barra.  Oferecendo aos 

leitores subsídios para que 
compreendam melhor a re-
alidade socioeconômica de 
seus municípios e façam 
uma reflexão analítica na 
hora de escolher o próximo 
gestor municipal.

O texto intitulado “Desa-
fios” é a primeira publica-
ção da série. Na 9ª edição 
da Revista A o jornalista 

Cícero Felix apresenta um 
panorama demográfico e 
socioeconômico dos mu-
nicípios de Santa Maria da 
Vitória e Bom Jesus da Lapa 
e ainda entrevistas com os 
principais pré-candidatos a 
prefeito. Os próximos mu-
nicípios serão Barra, Luís 
Eduardo Magalhães e Bar-
reiras. Nossos parabéns!Cícero Félix - Diretor de Redação

Fiscais da ADAB apreendem 
carne clandestina em Barreiras

A Agência de Defe-
sa Agropecuária da Bahia 
(Adab), vinculada a Secre-
taria da Agricultura, apre-
endeu na tarde de ontem 
(19), cerca de 800 kg de 
carne bovina clandestina no 
município de Barreiras. A 
apreensão aconteceu após 
denúncia feita na coordena-
doria Regional da Adab no 
município.

Dois fiscais estaduais 
da Agência, dois auxiliares 
de fiscalização e dois poli-
ciais militares foram até um 
matagal nas imediações da 
cidade e deram o flagrante. 
O infrator, que é dono de um 
açougue em Barreiras, já 
havia abatido dois bovinos 
e venderia a carne em seu 
próprio estabelecimento. “O 
denunciante nos informou 
que esta prática ilegal era 
realizada com frequencia 

pelo comerciante”, disse o 
coordenador Regional da 
Adab de Barreiras, San-
derson Barreto. “Em casos 
como esse, a população 
pode participar ativamente, 
denunciando as infrações 
e exigindo dos estabeleci-
mentos a nota fiscal que 
comprove a origem do pro-
duto”, acrescenta.

O infrator foi encaminha-
do à delegacia para prestar 
esclarecimentos. O caso 
também foi informado à 
Vigilância Municipal de Bar-
reiras que deverá proceder 
com as ações de inspeção 
do local. Logo após a apre-
ensão da carne, a Adab inu-
tilizou o produto.

Fonte: Jornal o Expresso

PC do B e UJS: homenagem às mulheres
Não podíamos deixar de 

registrar mesmo atrasado a 
homenagem do PC do B e UJS 
– União da Juventude Socia-
lista, às mulheres no Dia Inter-
nacional da Mulher. 

O evento foi realizado no au-
ditório do Sindioeste - Sindicato 
dos Trabalhadores Empregados 
nas Indústrias da Construção 
Civil do Oeste da Bahia. Entre 
as 15 homenageadas, está a 
Jornalista Cheilla Gobi, que 
atualmente exerce a função 
de repórter no site de notícias 
Falabarreiras. Em apenas nove 
meses de atuação, Cheilla já 
tem mais de 450 matérias 
produzidas, nos mais diversos 
assuntos, como jornalista tem 
seu trabalho reconhecido por 
diversos veículos de comunica-
ção e público leitor, sendo uma 
das mais conceituada e compe-
tente profissional da imprensa 
barreirense, foi merecidamente 
uma das congratuladas do dia, 
ao receber o prêmio destaque, 
agradeceu pela homenagem e 
relatou o empenho das mulhe-
res na luta diária. 

“Nós mulheres, além de exercemos o papel ao qual nos 
habilitamos, ainda temos a responsabilidade de sermos do-
nas de casa, esposas, mães, enfim, de realizarmos uma sé-
rie de atividades. Fico muito feliz em poder estar aqui neste 
dia tão especial e, principalmente, para poder receber esta 
honrosa homenagem. Portanto, parabenizo a todas as mu-
lheres!” externou Cheilla.

Restaurante e Churrascaria do Gordo ganha prêmio destaque do ano
O Restaurante e Chur-

rascaria do Gordo recebeu 
prêmio Destaque do Ano 
em evento promovido pelo 
Instituto TOP 10, em Santa 
Rita de Cássia. 

O Gordo com seu slogan 
“é só alegria” está sempre 
inovando e dedicando ao 
cliente total respeito e fide-
lidade. 

O cliente é sempre bem 
atendido e muito bem acomo-
dado. O cliente Gordo é exigen-
te, e é por isso que a empre-
sa está sempre atenta com a 
qualidade dos seus produtos, 
lá você encontra uma enorme 
variedade no cardápio e um 
atendimento personalizado. 
Chegando a Santa Rita Faça 
uma visita e comprove.

Nas eleições 2012, 
consultoria de contas de 
campanha e registros de 

candidaturas.

Rua Juscelino Kubistecheck, nº 680, Bairro Sandra Regina - Barreiras/BA
Fone: 3612 0337 / 9115 1790 / 9973 1598 - E-mail: jra.contabil@bol.com.br
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Prefeitura de Buritirama recebe prêmio por se
destacar na assistência social com projetos inovadores

O Sindicalista e secretário 
de agricultura, meio ambien-
te e desenvolvimento rural 
do município de Buritirama, 
Judson Ferreira, que estava 
no cargo, desde 2010, se 
afastou da função no inicio 
do mês de abril. O motivo 
do afastamento é justamente 
para cumprir a lei que es-
tabelece o prazo até 07 de 
abril, para que os ocupantes 
de cargos de secretarias es-
taduais e municipais, magis-
trados e defensores públicos 
se desincompatibilizem do 
cargo para disputar as próxi-

Buritirama: Secretário Judson
Ferreira se afasta da pasta da agricultura

A Prefeitura de Buritira-
ma, através da secretaria de 
assistência social, recebeu 
o prêmio, “Assistência em 
Ação - Caravana do Suas”, 
por se destacar na assistên-
cia social com projetos inova-
dores. O prêmio foi entregue 
a secretária de assistência 
social, Nádia Caetano, duran-
te o XIV Encontro Nacional de 
Gestores Municipais de As-
sistência Social, em março, 
no Centro de Convenções do 
Ceará, em Fortaleza.

Com o tema “Entre o 
Suas e o Plano Brasil Sem 
Miséria: os municípios pac-
tuando caminhos interseto-
riais”, o evento teve o objeti-
vo de fortalecer a formação 
e articulação dos gestores 
municipais para a efetiva-
ção da assistência social 
como política pública neste 
momento, considerando a 
implementação do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas) e das ações do Pla-
no Brasil Sem Miséria nos 
municípios. 

A abertura do evento 
contou com a presença da 
ministra do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, 
Tereza Campello, o secretá-

rio de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Pobreza 
da Bahia, Carlos Brasileiro, 
também esteve presente.

Durante a solenidade de 
abertura do encontro, pro-
jetos de 25 municípios bra-
sileiros receberam o prêmio 
do Concurso Nacional de 
Boas Práticas de Gestão. A 
premiação foi criada pelo 
Congemas para homenage-
ar gestores municipais que 
se destacaram na assis-
tência social com projetos 

inovadores. Três municípios 
baianos foram contempla-
dos: Lauro de Freitas, Nova 
Soure e Buritirama.

A participação dos ges-
tores estaduais e municipais 
de assistência social no Pla-
no Brasil Sem Miséria foi o 
tema central da fala da mi-
nistra Tereza Campello. Para 
ela, o plano de superação da 
extrema pobreza é a oportu-
nidade de mostrar a força 
da assistência social. “A 
decisão da presidenta Dilma 

Rousseff é que continuare-
mos batalhando por servi-
ços universais. Queremos 
que a saúde, educação e 
assistência social sejam uni-
versais. O mapa da pobreza 
é por onde estamos cons-
truindo a expansão dessas 
redes públicas, priorizando 
os locais onde está a popu-
lação extremamente pobre”.

O secretário Carlos Bra-
sileiro, destacou a impor-
tância do encontro para a 
troca de experiência entre 

os municípios, fortalecendo 
a rede de Assistência So-
cial, e, consequentemente, 
gerando melhores resulta-
dos e benefícios para a po-
pulação. Ele afirmou ainda 
que “a intersetorialidade é 
fundamental para alcançar 
um objetivo que é comum a 
todas as áreas: a superação 
da pobreza”.

Para o presidente do 
Congemas, Sérgio Wander-
ly, a descentralização da 
gestão do Suas fortaleceu 
o poder dos municípios. Se-
gundo ele “construir meca-
nismos de articulação entre 
os níveis governamentais 
mudou a cara do Estado fe-
derativo brasileiro”.

Para Nádia Caetano, o 
prêmio foi o reconhecimen-

to pelo empenho de toda 
uma equipe que luta incan-
savelmente para a boa práti-
ca de gestão dos programas 
assistenciais no município 
de Buritirama. “Fico muito 
feliz por este reconhecimen-
to, sei que o mérito é toda 
equipe que conta com o in-
condicional apoio do prefei-
to Oslindo Jacobina”.

O XIV Encontro Nacional 
foi promovido pelo Colegia-
do Nacional de Gestores de 
Assistência Social (Conge-
mas) e o Colegiado Estadu-
al de Gestores Municipais 
de Assistência Social do 
Ceará (Coegemas-CE). Vi-
sando fortalecer a formação 
e a articulação política dos 
gestores municipais de as-
sistência social.

mas eleições.
Durante este período Ju-

dson desempenhou um ex-
celente trabalho a frente da 
secretaria, priorizando, espe-
cialmente o homem do campo.

O objetivo do trabalho 
desenvolvido foi de manter o 
trabalhador rural na lida com 
a terra, também, minimizar 
os efeitos da seca que vem 
assolando o município há 
mais de dois anos.

Judson é uma influente 
liderança sindicalem Buriti-
rama, filiado ao PSDB, figura 
como pré-candidato à vice-
prefeito na chapa encabe-
çada pelo também pré-can-
didato a prefeito Arival Viana 
do PP, com o apoio do atual 
prefeito Oslindo Jacobina e 
seu grupo.

Câmara de vereadores aprecia projeto do 
executivo que altera o perímetro urbano 

O Poder Executivo Muni-
cipal encaminhou o Projeto de 
Lei nº. 004/12 ao legislativo 
municipal para apreciação e 
votação. A proposição visa 
alterar a Lei Municipal nº. 
647/04, de 10 de novembro 
de 2004, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo, Siste-
ma Viário, Circulação, Trans-
porte e Zoneamento do Muni-
cípio de Barreiras e tem como 
finalidade específica atender 
a crescente demanda no se-
tor imobiliário do município, 
especificando os parâmetros 
urbanísticos mínimos para as 
‘áreas especiais’ constantes 
no Plano diretor Urbano.

Na sessão ordinária do dia 
17 de abril, o presidente do 
Legislativo barreirense, o ve-
reador Antônio Souza agrade-

ceu a receptividade que teve por 
parte do governador do Estado, 
quando visitou Barreiras. 

Souza salientou que o gover-
nador demonstrou se empenhar 
em atender a pauta de reivindi-
cações apresentada pelos vere-
adores começando pela cons-
trução do presídio regional e a 
unidade de pronto atendimento 
no bairro Santa Luzia. 

“Acreditamos que consegui-
mos passar para o governador 
os anseios da nossa população, 
com relação à atuação do gover-
no do Estado em Barreiras e re-
gião. Esta é a nossa missão”, es-
clareceu o presidente da Câmara.

Na ordem do dia - Foram apro-
vados os requerimentos do ve-
reador Carlos Tito ao secretário 
municipal de saúde solicitando 

as seguintes informações: 
relação das reclamações, su-
gestões ou pedidos recebidos 
pelo serviço de Ouvidoria da 
Saúde nos últimos dois anos; 
soluções e encaminhamentos 
dados pela Ouvidoria; medidas 
de divulgação das atribuições 
da Ouvidoria da Saúde e das 
representações ou questiona-
mentos feitos àquele órgão e 
relação das autuações feitas 
pelo departamento de vigi-
lância sanitária do município, 
relacionadas à apreensão de 
carne abatida clandestinamen-
te nos últimos dois anos.

Os vereadores aprovaram a 
Moção de Congratulações pela 
passagem do aniversário de 75 
anos de implantação da 1ª Igreja 
Batista de Barreiras, apresenta-
da pelo vereador Antônio Souza.

Fonte: CDL / Barreiras

A Diretoria da CDL-Barreiras 
fez mais uma visita nas obras 
do SESC, que fica no loteamen-
to Santo Antônio – saída para 
Riachão das Neves.

Eles foram recepcionados 
pela Comissão Técnica do 
SESC de Salvador, que, juntos, 
percorreram o canteiro da obra 
e puderam observar a unidade 
Oeste tomando forma. A estru-
tura dos módulos administrati-
vo, cultural (teatro) e lanchone-
te começam a ser erguidas.

Segundo Eduardo Andrade, 
técnico responsável, a obra 
deve dar preferência aos mó-

Obra do SESC em Barreiras segue cronograma
e deve ser entregue até fim de 2012 

dulos para educação infantil e 
fundamental que já estão mais 
adiantado. “Foi iniciado o fecha-
mento das paredes e a previsão 
para conclusão permanece até 
o final de 2012”, ressalta.

A previsão para a inauguração e 
funcionamento do módulo educacio-
nal é para fevereiro de 2013, quando 
devem começar o ano letivo.

Segundo medição da co-
missão técnica, “a construtora 

continua atendendo o crono-
grama, e não há dúvida de que 
atingiremos esse objetivo”, 
conclui Eduardo Andrade.

O SESC, Serviço Social do 
Comércio foi criado em 1946, 
com o objetivo institucional de 
promover a educação, cultura, 
saúde, lazer, esporte, turismo e 
outras ações de inclusão social. 
A unidade do Oeste vai oferecer: 

Módulos para educação 
infantil e fundamental; Parque 
aquático; Quadra poliesporti-
va; Salão de jogos; Academia; 
Campo de futebol society; 
Biblioteca e brinquedoteca; 
Teatro; Consultórios odontoló-
gicos; Lanchonete e quiosques.
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Correntina: O oásis do oeste
baiano comemora 74 anos de
independência política

30 de março de 1938 é a 
data que marca a emancipa-
ção de uma das mais belas 
cidades do oeste baiano, Cor-
rentina, localizada a 664 km de 
Brasília e a 980 de Salvador.

Uma cidade conhecida 
pelas riquezas naturais e 
uma culinária tradicional de 
seu povo, hospitaleiro por 
excelência.

O Município de Correnti-
na começou a surgir a partir 
das expedições dos bandei-
rantes Bartolomeu Bueno da 
Silva, Belchior Dias Moreira 
e Matias Cardoso de Almei-
da, que teriam visitado a 
região onde hoje se localiza 
a sede do município entre 
1700 a 1790. 

Em 2 de março de 1938, 
através do Decreto Lei Fede-
ral de nº 311 assinado por 
Getúlio Vargas, autorizando 
que os Estados fizessem as 
divisões territoriais, foi que, 
pelo Decreto Estadual de nº 
10.724, assinado pelo in-
terventor Federal Landulpho 
Alves, em 30 de março de 
1938, a Vila recebeu o foro 
de Cidade, sob a batuta do 
Intendente Major Félix Jo-
aquim de Araújo, porém, 
somente vieram comemorar 
em 1 de janeiro de 1939, 
considerando a demora que 
havia na comunicação.

A cidade é banhada pe-
los Rios Correntina, Arroja-
do, Santo Antônio, Guará e 
Rio do Meio, todos de águas 
cristalinas, sendo o princi-
pal o Rio Correntina, cujo 
leito corta o Centro da Ci-
dade. É onde está a Ilha do 
Ranchão, o principal Cartão 
Postal da Cidade, bastante 
visitada durante todo o ano 
e principalmente no período 
de carnaval.

Bem perto dali, a pou-
co mais de um quilômetro, 
há o arquipélago das “Sete 
Ilhas”, com uma beleza in-
descritível! 

Os outros rios banham 
quase todos os Povoados 
do Município, que impres-
sionam pelas suas riquezas 
hídricas e naturais, como: 
Cachoeiras, Veredas, Pare-
dões, Morros e Grutas.

Para comemorar o 74º 
aniversário da cidade a pre-
feitura promoveu uma exten-
sa programação iniciando 
com uma alvorada; hastea-
mento da bandeira, acompa-
nhada da filarmônica Erato 
Correntinense; distribuição 
do bolo de aniversário de 10 
metros; queima de fogos; 
show da dupla sertaneja An-
dré e Andrade, no ginásio de 
esportes da cidade; além da 
inauguração de várias obras.

Ações do
governo municipal

Quadra poliesportiva do 
povoado de Silvânia; Esco-
la municipal do povoado de 
Pimenteira; Sistema de trata-
mento de água do distrito de 
São Manoel do Norte, que 
atenderá mais de 500 famí-
lias; criação do CRAS volante; 
entrega de uma unidade mó-
vel odontológica do programa 
Brasil Sorridente; ampliação 
e reforma das escolas Nossa 
Senhora da Glória em Olivâ-
nia, Escola Arrojelândia, Es-
cola Divino Espírito Santo na 
Praia e Escola Família Agríco-
la (EFACOR) com entrega de 
um veículo e lançamento da 
campanha de criação do en-
sino médio; Posto de Saúde 
da família de Arrojelândia; 
reforma do prédio e criação 
do Centro Municipal de Aten-
dimento Psicopedagogo na 
sede do município; regulari-
zação fundiária de 200 casas 
populares no Alto da Extrema, 
com entrega dos títulos de 
domínio; regularização fundi-
ária de imóveis do Bairro do 
Ouro, com entrega de mais 
50 títulos de domínio; refor-
ma e ampliação dos banhei-
ros das Sete Ilhas; ordem de 
serviço do cercamento de 
área e identificação com pla-

cas de trilhas, fauna e flora 
do parque municipal do meio 
ambiente Monsenhor André 
Fráns Bérénos; sistema de 
abastecimento de água da 
Cabeceira Grande do Grilo 
que atenderá mais de 40 fa-
mílias; revitalização da praça 
do cemitério velho.

Escolas reformada 
em 2011

Colégio Anísio Silva Mo-
reira; extensão da pré-escola 
Anísio na antiga casa de saú-
de; escola Idalina de Castro, 
Vila Nova, Dom Muniz e Cre-
che Municipal Paraíso infantil.

Obras em
andamento e previstas 
para inauguração

Ampliação e reforma do 
mercado municipal; posto 
de Saúde da Família do setor 
Deocleciano Silva; Quadra 
poliesportiva coberta no po-
voado de Vila Rosário; cons-
trução de 60 casas populares 
no Alto da Extrema; drenagem 
de água pluvial do povoado 
de Vila Rosário; construção 
e reforma de 65 casas na 
localidade de Busca Vida do 
programa combate ao Bicudo; 
sistemas de abastecimento 

de água de Barrinha, Itapi-
curu, Sapé, Olho D’água da 
Barrinha, Fino, Capão, Vaca 
Morta, Jurema, Olho D’água 
do Capão, Cortesia que aten-
derá 230 famílias, Arrojelândia 
que atenderá 100 famílias e de 
Santo Antônio que atenderá 
200 famílias; ampliação e re-
forma das escolas, municipal 
Manoel Rodrigues no povoado 
de Aparecida do Oeste, muni-
cipal Santa Helena no povoado 
de Caruaru, escola Palmeiras 
em Catolés, quadra poliespor-

tiva em Catolés em parceria 
com o FNDE, creche municipal 
para 240 crianças em tempo 
integral do programa PROINFA 
/ FNDE no bairro São José e 
Sistema de água do Aeroporto.

Além dessas obras, pre-
vistas para inauguração, o 
município de Correntina está 
recebendo uma agência da 
Caixa Econômica Federal, 
que será inaugurada no dia 
24 de Abril, tudo isso, com 
o intuito de facilitar a vida do 
cidadão correntinense.



GAZETA DO OESTE | 13BARREIRAS/BA, 15 A 30 DE ABRIL DE 2012 

Mais de quatro mil pessoas 
lotaram o Novo Ginásio Mu-
nicipal de Esporte de Corren-
tina para comemorar os 74 
anos de emancipação política 
do município. Em uma noite 
de muitos presentes e muita 
música sertaneja com a dupla 
André e Andrade, o Prefeito 
Municipal, Nilson Maguila en-
tregou a população mais de 20 
obras inauguradas, e anunciou 
outras 15 que estão em anda-
mento com previsão de entre-
ga para os próximos meses. 
No discurso, o prefeito Maguila 

Show de André e Andrade
ressaltou a felicidade em es-
tar naquele dia, oferecendo a 
Correntina importantes obras 
que vão melhorar ainda mais a 
qualidade de vida do povo cor-
rentinense. “Aqui está o resul-
tado de nosso trabalho, desde 
que assumimos o governo, te-
mos trabalhado muito para ver 
nossa amada cidade cada vez 
melhor e a nossa gente cada 
dia mais feliz. Obrigado meu 
povo de Correntina, pelo cari-
nho de vocês e pelo reconhe-
cimento de nossa dedicação.” 
afirmou Maguila.

Em entrevista a nossa re-
portagem o prefeito Nilson José 
Rodrigues (Maguila), falou da 
importância da data para o mu-
nicípio de Correntina, citou ainda 
detalhes sobre seu trabalho a 
frente do governo municipal e 
as ações que tem colocado o 
município como um dos mais 
importantes do oeste baiano.

“Esta é uma data muito im-
portante para todos nós corren-
tinenses, cada gestor que por 
aqui passou, de uma forma ou 
de outra deixou sua contribui-
ção, e eu também estou fazendo 
a minha parte. Correntina hoje é 
um município em franco desen-
volvimento, uma cidade que vem 
crescendo de forma gradativa. 
Quando assumi o governo tinha 
apenas uma casa de material de 
construção, hoje são várias. Es-
tes investimentos comprovam o 
crescimento de nossa cidade nos 
últimos oitos anos. A adminis-
tração não tem medido esforços 
para contribuir e incentivar este 
desenvolvimento. Outro ponto 
positivo de nossa gestão tem 
sido priorizar investimento na 
zona rural, objetivando a fixação 
do homem na terra. Temos pro-
curado canalizar investimentos 
por entender que é de fundamen-
tal importância para o desenvol-
vimento da zona rural de nosso 
município, melhorando as con-
dições dos agricultores e contri-
buindo para evitar o êxodo rural”. 

O prefeito destacou ainda 
a realização de programas que 
estão sendo desenvolvido para 

Entrevista
melhorar a qualidade de vida do 
homem do campo, “essas ações 
vem cumprindo a missão de 
oportunizar aos agricultores o 
preparo de suas terras, já que as 
despesas com o programa são 
todas bancadas pela municipali-
dade. O resultado dessas ações 
e programas vai muito além 
das fronteiras rurais. Os efeitos 
dessas iniciativas se expandem 
à cidade, já que, a produção 
de alimentos produzidos nas 
comunidades rurais abastece o 
mercado consumidor urbano e 
com a oferta crescente de gê-
neros alimentos, os preços dos 
produtos acabam reduzidos no 
mercado consumidor varejista”, 
afirmou Maguila.

Desde o início de sua primei-
ra gestão, em janeiro de 2005, e 
ao longo deste mandato, inician-
do em 2009, a prefeito Nilson 
Maguila tem priorizado importan-
tes investimentos na zona rural. 
Nessa área, a Prefeitura investe 
também na construção de mo-
radias, escolas, postos de saúde, 
estímulo à caprinocultura, melho-
ria do abastecimento de água, 
entre outras ações, dentro dos 
preceitos das Boas Práticas, tem 
sido uma das metas da prefeitura 
municipal de Correntina. 

De acordo com o Nilson 
Maguila, “todos esses projetos e 
ações no município tem nos aju-
dado a melhorar a qualidade de 
vida do produtor rural, o objetivo 
é levar de forma efetiva melhorias 
para a zona rural, ações de curto 
médio e longo prazo. Nesta linha 
de atuação, nossa administração 
tem consciência que não basta 
atuar somente na área urbana tem 
que atuar no campo como forma 
de contribuir através de metodo-
logia participativa, para novas 
oportunidades de trabalho e ren-
da para os produtores do muni-
cípio e seus familiares, evitando 
que seus filhos engrossem as 
filas do desemprego na cidade. 
Incentivar, ajudar e orientar os 
produtores rurais para o fortale-
cimento do setor e a sustentabi-
lidade econômica do município 
é muito importante. Esperamos 
conseguir mais incentivos para 
nos ajudar desenvolver e im-
plantar novos projetos para o 
setor rural de nosso município” 
finalizou Nilson Maguila.

Na mensagem de abertura 
do 2º período legislativo o pre-
feito de Correntina, Nilson José 
Rodrigues, fez uma retrospectiva 
dos três anos e meio à frente 
do governo municipal, enu-
merou diversas ações de seu 
governo que impulsionaram o 
crescimento e desenvolvimento 
do município. “É fundamental 
destacar aqui, a importância de 
continuarmos atuando com in-
dependência e harmonia no sen-

Mensagem na abertura
dos trabalhos legislativos 2012

tido de cumprir nossos papeis 
estabelecidos pela Constituição 
Federal e dessa forma buscar-
mos a cada ano, melhorar a 
qualidade de vida do povo cor-
rentinense e o avanço no desen-
volvimento de nosso município 
como um todo. Sabemos que 
em 2012 essa relação não será 
diferente, pelo contrário vamos 
continuar de forma harmoniosa 
e respeitosa atuando em parce-
ria a favor da população”.

EQUIPE DE GOVERNO
ADMINISTRAçãO José França | FINANçAS Edésio Magalhães | 
EDUCAçãO Cleidivone Mota | SAúDE Maria de Lourdes Soudré 
| INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  Valter Barbosa Neves 
| SECRETáRIO DE GOvERNO Pedro Dourado Neto | TURISMO 
Luciana Carmem Araújo | ASSISTêNCIA SOCIAL Elza M. Rocha | 
MEIO AMBIENTE Márcia Queiroz | ASSESSORIA DE COMUNICA-
çãO Maurizan Cruz | DIRETOR DE COMUNICAçãO Denilson Neves.
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Presidente da Câmara Antônio
Souza entrega pauta de reivindicações 
ao Governador

Durante o evento de inau-
guração de pavimentação do 
acesso à UFBA e do Hospital 
da mulher, no último dia 14, 
o Presidente da câmara de 
vereadores de Barreiras, An-
tônio Souza (Pastor Souza), 
entregou ao governador, Ja-
ques Wagner, um documen-
to com pauta de reinvindica-
ção, elaborado pelos onze 
vereadores, elencando uma 
série de ações voltadas para 
impulsionar ainda mais o de-
senvolvimento do município.

Dentre os principais plei-
tos dos legisladores, estão: 
infraestrutura, segurança, 
educação e saúde, com ên-
fase para a construção de 
mais escolas de 2º grau, e 
também da Unidade de Pron-
to Atendimento – UPA e do 
presídio, cujas áreas já fo-
ram doadas pelo município. 
Os vereadores pediram ainda 
ampliação da rede de abas-
tecimento de água, aumento 
do quadro de médicos do 
Hospital do Oeste – HO e, in-
clusão de novos equipamen-
tos e especialidades, como 
oncologia. Consta ainda na 
pauta a implantação da 2ª 
delegacia e a aquisição de 
novas viaturas.

Dos itens citados, o go-
vernador garantiu, de pronto, 
a construção do presídio. 
De acordo com Jaques, a 
implantação do presídio em 
Barreiras já está aprovada e, 
terá arquitetura e tecnologia 
diferenciada em sua edifica-
ção, a mesma que foi utili-
zada em Salvador, o que vai 
garantir maior agilidade na 
construção. O governador 
afirmou ainda que todas as 
reivindicações apresentadas 
pelos parlamentares são de 
fundamental importância e 
serão analisadas.

Com relação a UPA, o 
ministro da saúde, Alexandre 
Padilha disse que dará agili-
dade no processo, para que 

no próximo ano, a mesma já 
esteja funcionando.

Para Souza, o governa-
dor foi bastante receptivo 
quanto à reinvindicações e 
a expectativa é muito grande 
de sermos atendidos. “Fi-
camos felizes por estarmos 
juntos, os onzes vereadores, 
trabalhando para trazer me-
lhorias para o município e 
para a população, cumprin-
do em conjunto o papel para 
o qual o povo nos outorgou. 
O governador prontamente já 
atendeu parte das solicita-
ções e, sinalizou empenho e 
agilidade na análise das de-
mais, o que nos deixou satis-
feitos.”, afirmou o presidente 
da Câmara de Barreiras.

vereador Antônio
Souza propõe lei municipal
antibaixaria

Entrou em tramita-
ção na câmara de ve-
readores de Barreiras 
o Projeto de Lei nº. 
004/12, de autoria do 
vereador Antônio Ro-
drigues de Souza (Pas-
tor Souza), que dispõe 
sobre a proibição do 
uso de recursos públi-
cos municipais para a 
contratação de ar tistas 
que na letra de suas 
músicas, danças ou 
coreografias, incenti-
vem a violência, des-
valorizem ou exponha 
as mulheres à situação 
de constrangimento.

Para o vereador 
Souza, que também 
presidente do legisla-
tivo municipal, é inad-
missível que o Poder 
Público contrate ar-
tistas que preguem a 
violência e disseminem 
ideias preconceituo-
sas, tratando as mu-
lheres com vulgarida-
de, objeto sexual e alvo 
de manifestações pejo-
rativas. “A ar te é a ex-

pressão de um ideal de 
beleza nas obras huma-
nas, por tanto músicas 
pejorativas não podem 
ser consideradas como 
tal e seus autores ou in-
térpretes não devem ser 
contratados pelo muni-
cípio para se apresen-
tarem em eventos festi-
vos”, finalizou Souza.
Projeto de lei 001/12 
- Foi aprovado, em se-
gunda e última vota-
ção, o projeto de Lei nº. 
001/12, originário do 
Poder executivo munici-
pal, que altera a Lei Mu-
nicipal nº. 617/03 que 
dispõe sobre o Estatuto 
dos servidores Públicos 
Civis da Administração 
Direta, das Autarquias e 
Fundações Públicas do 
Município de Barreiras. 
O projeto teve o voto 
contrário do vereador 
Carlos Tito.
Projeto de lei 003/12 
- Foi aprovado, em se-
gunda e última vota-
ção, o Projeto de Lei nº. 
003/12, de autoria do 

vereador Daniel Elias 
que torna obrigatório o 
laudo de vistoria e auto-
rização da prefeitura de 
Barreiras para a monta-
gem de estruturas mó-
veis (palcos e arquiban-
cadas) para a realização 
de eventos públicos.
Requerimento - O 
vereador Carlos Tito 
apresentou requeri-
mento para que sejam 
solicitadas do secretá-
rio municipal de saúde 
as relações das repre-
sentações ou questio-
namentos recebidos 
pelo serviço de ouvi-
doria da saúde nos úl-
timos dois anos e das 
autuações feitas pelo 
depar tamento munici-
pal de vigilância sani-
tária relativas a apre-
ensão de carne abatida 
clandestinamente no 
mesmo período.
Indicações Aprovadas 
- Construção de praça 
com quadra poliespor-
tiva e equipamentos 
para a prática de ativi-
dades físicas no bairro 
Recanto dos Pássaros; 
Ampliação e reforma 
da praça Padre Armin-
do, no bairro Sandra 
Regina, ambas de auto-
ria do vereador Ben-Hir; 
Reforma da pavimenta-
ção das ruas do povo-
ado Riachinho; Casca-
lhamento das estradas 
vicinais que dão acesso 
aos povoados Nanica, 
Riachinho, Saco e Sapé; 
Pavimentação asfáltica 
da rua Deputado Amaral 
Neto, no Jardim Ouro 
Branco, de autoria do 
vereador Leidiomar.

O município de Mansi-
dão nos últimos anos tem 
experimentado importantes 
avanços, saindo do sinônimo 
do atraso e passando para 
um processo de desenvolvi-
mento efetivo e sustentável, 
tudo isso graças ao esforço 
da atual administração, que 
não tem poupado esforços 
no sentido de canalizar novos 
investimentos, para as áreas 
de saúde, educação, social e 
infraestrutura. 

Recentemente o prefeito 
Davi Frank esteve no Ministério 
das Cidades, em Brasília, onde 
assinou um convênio, através 
do programa Minha Casa Mi-
nha Vida, para construção 
de mais 40 novas unidades 
habitacionais na sede do mu-
nicípio. As obras iniciarão nos 
próximos meses e beneficiará 
várias famílias que não pos-

suem residência própria.
Para o prefeito Davi Frank, 

as novas unidades habitacio-
nais trará um enorme bene-
ficio ás famílias menos favo-
recidas, já que mansidão é 
um município extremamente 
pobre, não tem receita própria 

e está passando por graves 
problemas em decorrência da 
seca que assola toda região.

“Mansidão hoje vive uma 
nova realidade, nesses mais 
de três anos que estou à frente 
da administração, tenho bus-
cado de todas as formas me-
lhorias em todos os setores, 
quando assumimos, tivemos 
que enfrentar um dos mais 
graves problemas da histó-
ria do município, que era a 
questão do abastecimento 
de água. Foi uma luta muito 
grande, mas, conseguimos 
solucionar essa situação, 
além disso, temos busca-
do solucionar problemas na 
educação, saúde, social e 
na infraestrutura. Estamos 
conscientes do nosso dever, 
e continuaremos fazendo a 
nossa parte”, afirmou Davi.

Prefeito de Mansidão assina
convênio com o Ministério das Cidades
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Governador visita Baianópolis e inaugura recuperação 
da BA-464 que liga a BR-242 à sede do município

A recuperação da BA-
464 que liga o município 
de Baianópolis à BR-242 
está totalmente recupera-
da e facilitando o acesso 
dos moradores à cidade, 
além de dinamizar o esco-
amento da produção local. 

Não apenas Baianópo-
lis recebeu os benefícios 
dessa obra. Outros três 
municípios: Cristópolis, 
Catolândia e Santana, 
disfrutam da recuperação 
desse trecho, que antes 
era muito complicado.

No total, foram recupe-
rados 22 quilômetros com 
um investimento de R$ 
1,6 milhão, beneficiando 
uma população de 75 mil 
pessoas. Além de garantir 
segurança nas estradas e 
comodidade aos motoris-
tas, a ação facilita o esco-
amento da produção local, 
baseada na agricultura e 
pecuária.

Uma multidão esteve 
presente no evento em 
que a prefeita Jandira Xa-
vier organizou uma festa 
para receber o governador 
do estado. Ao chegar, ele 
fez questão de caminhar 
no meio do povo e cum-
primentar um a um, até 
chegar ao palanque.

Em seu discurso Wag-
ner falou sobre a aliança 

dessa obra para o mu-
nicípio e lutaremos para 
a conclusão de outras 
obras, e para a constru-
ção de outras estradas”, 
disse Wagner.

De acordo com o vice-
governador e secretário 
de Infraestrutura, Otto 
Alencar, a recuperação de 
rodovias tem como um 
dos objetivos asfaltar os 
acessos às sedes muni-

cipais. Segundo ele, so-
mente na região Oeste já 
foram investidos, desde o 
ano passado, mais de R$ 
150 milhões em infraes-
trutura.

Nos últimos cinco 
anos, foram recuperados 
mais de cinco mil quilô-
metros de estradas pelo 
Governo do Estado. “Esta 
é uma região que tem 
uma produção intensa de 
grãos e possui uma pe-
cuária for te. Por isso, é 
impor tante a restauração 
das estradas para esco-
ar melhor os produtos. 
Investir na infraestrutura 
logística é um dos nossos 
principais objetivos, por 
isso estamos recuperando 
e construindo estradas, 
além disso, há outros pro-
jetos impor tantes como a 
Ferrovia Oeste-Leste e o 
Por to Sul”, afirmou Otto 
Alencar.

Para a prefeita, Jandira 
Xavier, esse é um momen-
to de festa e de agradeci-
mento por tudo que o go-
vernador tem trazido para 

política construída com a 
prefeita Jandira Xavier, e 
sobre a impor tância da re-
vitalização da estrada que 
liga o município de Baia-
nópolis à BR-242. “Es-
tamos aqui para mostrar 
ao povo de Baianópolis 
que o governo do estado 
da Bahia está lutando por 
melhorias. Que o governo 
olha para o Oeste baiano. 
Sabemos da impor tância 

o município, ela afirmou: 
“É uma honra para nossa 
cidade ter a ilustre presen-
ça do governador. Ele veio 
para inaugurar obras e nós 
estamos juntos lutando 
pelo povo de Baianópolis, 
é com grande satisfação 
que conseguimos, atra-

vés desta parceria, mais 
um beneficio para nossos 
moradores. O governador 
tem mostrado sua preo-
cupação com a região, 
e nós continuaremos na 
busca por melhoras para 
a cidade de Baianópolis”, 
afirmou a prefeita Jandira.
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Sindicato em assembleia aprova reajuste para
trabalhadores da construção com 9% de aumento

Após assembleia geral 
realizada no início de feve-
reiro, os trabalhadores da 
construção aprovaram, por 
ampla maioria, o reajuste 
salarial de 8% retroativo a 1º 
de janeiro e mais 1% a partir 
de 1º de julho, para os pi-
sos de operário qualificado, 
servente prático e servente 
comum, calculado sobre 
janeiro de 2011, totalizando 
assim 9% de reajuste.

A proposta foi apre-
sentada pela mediação da 

O reajuste de 8% retroativo a janeiro, mais 1% em julho, não foi o resultado merecido 
pela categoria, mas foi a proposta mais razoável no momento

Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego 
(SRTE). Ao todo, foram 11 
exaustivas reuniões de ne-
gociação com a direção do  
SINTRACOM-BA, em que os 
representantes dos patrões 
se mantinham irredutíveis e 
não aceitavam as propostas 
da pauta apresentada pelos 
trabalhadores.

A categoria garantiu 
também aumento da cesta 
básica para R$ 90 (noventa 
reais), para quem não tiver 

nenhuma falta, e para quem 
tiver até duas faltas ou dois 
atestados, a cesta conti-
nua no valor de R$ 60,57 
(sessenta reais e cinquenta 
e sete centavos). O contin-
gente de trabalhadores nos 
canteiros de obras, para o 
fornecimento das cestas 

básicas se mantém em 100 
empregados.

As demais cláusulas 
econômicas serão rea-
justadas em 8%. Foram 
mantidos o aviso prévio 
indenizado e todas as de-
mais cláusulas constantes 
da Convenção Coletiva de 

Trabalho.
Vale lembrar que esse 

reajuste de 9% cobre a in-
flação do período (6,5%) 
e garante reajuste real de 
2,5%. Mas, não foi a pro-
posta apresentada pelo 
SINTRACOM-BA, que de-
fendia um aumento de 

14,57% na última negocia-
ção. Assim como também 
não foi a proposta feita 
pelos patrões de apenas 
6,5%, além de não aceita-
rem a pauta de reivindica-
ções, entregue ao patrona-
to desde novembro do ano 
passado.

O sindicato da catego-
ria afirma que este não foi 
o resultado que a categoria 
merece, nem mesmo che-
gou ao valor que o sindi-
cato teria tentado negociar, 
mas foi a proposta mais 
razoável para a categoria 
neste momento.

Essa negociação mos-
tra o grau de amadureci-
mento do movimento, já 
que o mercado da constru-
ção continua em alta, com 
grande lucratividade para 
os empresários nos últi-
mos anos, e com perspec-
tivas de continuar crescen-
do, com os investimentos 
governamentais nas obras 
do PAC, programa Minha 
Casa Minha Vida, incenti-
vos aos financiamentos ha-
bitacionais, além das obras 
de construção e reforma 
de hotéis e de mobilidade 
da cidade, para a Copa de 
2014 e Olimpíadas 2016. 

Os trabalhadores enten-
dem que a luta por salário 
digno, segurança e outras 
melhorias, deve continuar 
nos canteiros de obras. O sin-
dicato afirma ainda que não 
será aceito atraso de salários, 
nem desrespeito às normas 
de segurança e aos direitos 
dos trabalhadores.

vereador Iremar indica nomes de ruas para regularização de endereços 
A Câmara de Verea-

dores de Barreiras tem se 
empenhado na luta pela 
regularização do endere-
çamento postal da cidade, 
que vem causando grandes 
transtornos. 

O objetivo é solucionar 
problemas históricos da ci-
dade como ruas, avenidas e 
praças sem nomes, ou com 
duplicidade e casas sem 
numeração. A situação se 
agrava quando o assunto 
são os bairros.

Esta tem sido uma luta 
dos Poderes Executivo e Le-
gislativo, em parceria com 
Embasa, Coelba, CDL, do 
próprio Correios e de asso-
ciações, líderes comunitá-
rios e a sociedade em geral, 
a fim de designar correta-
mente todos os endereços. 

A tarefa consiste em 

denominar os logradouros, 
numerar as casas, definir 
os Códigos de Endereça-
mento Postal (CEPs), tudo 
devidamente sinalizado com 
placas.

A Câmara de Vereado-
res de Barreiras estabe-
leceu normas e critérios 
para denominação de ruas, 
avenidas e praças regula-
rizando o endereçamento 
postal principalmente dos 
bairros. Cada vereador 
ficou incumbido de uma 
tarefa. O vereador Iremar 
Nascimento sai na frente e 
já adiantou a sua par te. 

Indicações de
nomes:

Bairro Morada Nobre - 
Marcelo A.Colla; Luiz Fio-

reze; Pedro Mazutti; Maria 
José de Souza; Pedro Ja-
mez Araújo; Luiz Pedro Vian; 
Coronel Aroldo da Cruz; 

Eduardo Baptista da Silva; 
Miguel Moreira de Carvalho; 
Antônio Lobake; Antônio 
Nascimento de Oliveira.

Serra do Mimo - Firmino 
Laurindo dos Santos; Jonas 
Laurindo dos Santos; Anízio 
Lopes de Carvalho; Expedi-
to Pereira dos Santos; Jonas 
Carvalho Amorim Brandão; 
Edelvina Moreno; Idilvan-
do Medrado; José Amorim 
Brandão; Francisco da Cos-
ta Bastos; Pedro Medrado.

Sandra Regina - Vitorino 
Teixeira; João Arquimimo da 
S. Matos; Edmundo Cedro; 
Jairo Fernandes de Moraes.

São Miguel - Juracy Joa-
quim de Oliveira; João Pe-
reira Costa; Alaides José 
Souza Lobake; Jovino Alves 
da Silva; Hilda Vieira Rocho; 
Erondino Fernandes Ribas.

Centro - Delson da Cruz 
Borges.

Ouro Branco - Sandoval Vi-
tório de Oliveira; João Fer-
nando A. Queiroz; Durval 
Souza Menezes; Lourival de 
Souza Bento; Honorato Nery.

Antônio Geraldo - Seny Luiz 
Zortea; Pedro de Oliveira; 
Noery Carlos Dagostini.

Alfhavile - Cocos; Itaguary; 
Teófilo Cardoso de Oliveira; 
Sinval Rodrigues dos San-
tos; Novaci.

Renato Gonçalves - Irene 
Judite Weisheimer; Joaquim 
Fé Lima Filho; Manoel Au-
gusto da Silva.

vila Rica - Francisca So-
breira Vital; João Grilo.

Barreirinhas - Tomaz Alves 
da Silva.
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Governador Jaques Wagner visita Barreiras
No dia 14 de abril, o gover-

nador Jaques Wagner, esteve 
em Barreiras, acompanha-
do do vice-governador Otto 
Alencar, do Ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, do senador 
Walter Pinheiro, dos deputa-
dos federais, Zezeu Ribeiro 
e Edson Pinheiro, e ainda os 
deputados estaduais, Marcelo 
Nilo, presidente da Assembleia 
Legislativa da Bahia e Cacá 
Leão. O governador e sua co-
mitiva foram recepcionados 
pela prefeita Jusmari Oliveira, 
o deputado federal Oziel Oli-
veira e a deputada estadual 
Kelly Magalhães. Ainda par-
ticiparam do evento diversos 
prefeitos, pré-candidatos a 
prefeito e vereadores de toda 
região Oeste.

O governador veio a Bar-
reiras para inaugurar a pavi-
mentação asfáltica do trecho 
que liga a Avenida Aylon Ma-
cedo ao campus da UFBA e 
o Hospital da Mulher. O go-
vernador Jaques Wagner fez 
um discurso, sem ataques à 
ninguém, mas deixou claro 
que sua opção em Barreiras 
será pela reeleição de Jusmari 
Oliveira. 

O vice-governador, Otto 
Alencar, não teve meias pala-
vras, e foi direto ao assunto. 
“Em Barreiras, a minha candi-
data e do governador é a nos-
sa prefeita Jusmari Oliveira, 
que é do meu partido PSD”. 

Para um bom entendedor 
uma vírgula é o suficiente, ao 
ser questionado durante entre-
vista coletiva a imprensa local, 
Wagner disse: “por dever de 
lealdade o meu compromisso 
é subir no palanque daque-
les que estiveram comigo na 

campanha de 2010, assim 
como aqueles que me ajuda-
ram e colaboraram com Otto 
Alencar, ajudaram a eleger 
Walter Pinheiro e Lídice da 
Mata para o senado e a Dil-
ma Rousseff para presidente, 
é evidente que terão o meu 
apoio. Àqueles que não estive-
ram no meu palanque, é óbvio 
que não sou obrigado a apoiá-
los”, disse o governador, en-

fatizando que embora muitos 
tenham vindo para sua base 
de sustentação, seu compro-
misso é de realmente ajudar 
aqueles que estiveram com 
ele em 2010.

Embora não tenha citado 
nomes, o governador deixou 
claro que só subira no palan-
que dos pré-candidatos Jus-
mari Oliveira (PSD). Com essa 
afirmação, Jaques Wagner 

descarta apoio ao ex-prefeito 
e pré-candidato Antônio Hen-
rique (PP).

Durante o seu discurso na 
inauguração do Hospital da 
Mulher, o governador Jaques 
Wagner, enumerou algumas 
das ações realizadas por ele 
na região. “Estamos hoje en-
tregando a pavimentação do 
acesso a UFBA e já vou autori-
zar a implantação de um siste-

ma de iluminação na mesma 
estrada para proporcionar 
mais segurança aos estudan-
tes, com isso, são R$ 14 mi-
lhões em investimentos aqui 
na cidade. Estou assinando 
também a Ordem de Serviço 
para início das obras da pon-
te da Prainha e a recuperação 
dos trechos da BA 455 até a 
BR 135, a BA 447 até BR 242, 
já começamos o trabalho de 

recuperação do aeroporto e 
já estamos com um projeto 
baseado em outro que foi 
feito do Rio Grande do Sul, 
com tecnologia moderna 
para construirmos o presídio 
regional de Barreiras. Esta-
mos lutando também pela 
implantação de um curso de 
medicina aqui em Barreiras 
que é a cidade polo da re-
gião” disse Wagner.

Governo Cidade Mãe inicia grande projeto de infraestrutura em Barreiras
A Prefeitura de Barreiras 

iniciou um grande plano de 
asfaltamento que beneficiará 
cerca de 30 ruas do Centro 
e outras 55 em bairros diver-
sos. A Rua São Francisco foi a 
primeira a receber uma equipe 
da Secretaria de Infraestrutura, 
a expectativa é de seis meses 
para a conclusão de 8.400 
metros lineares de asfalto.

“Nossa cidade continua-
rá se destacando no oeste, e 
recebendo bem o público que 
visita o nosso comércio todo 
dia. Começamos a reconstruir 
todas as ruas onde a Embasa 
concluiu os serviços, elas te-
rão novo asfalto, recuperação 
de sarjetas, meios-fios e ilu-
minação”, destacou a prefeita 
Jusmari Oliveira.

Nesta 1ª etapa, o crono-
grama de obras no Centro 
será executado até a Rua 
Abílio Farias com finalização 
em seis meses. Nos Bairros, 
o trabalho começará após o 
resultado da licitação aberta 
pelo Derba no dia 24. “O ma-

terial da 1ª etapa do asfalto já 
foi todo comprado. Em breve 
Barreiras terá um Centro re-
pavimentado e recuperado. 
Depois estenderemos estas 
ações aos Bairros”, disse o 
secretário de infraestrutura 
Marcus Penalber.

Desde 2009, o Governo 
Cidade Mãe tem feito um tra-

balho de fortalecimento das 
parcerias com o objetivo de 
viabilizar obras de grande im-
pacto na qualidade de vida do 
barreirense. A construção da 
rede de esgotamento sanitá-
rio tornará a cidade mais lim-
pa e saneada. “A conclusão 
do esgotamento em parte da 
cidade nos permite agora fa-

zer um trabalho definitivo de 
pavimentação”, comentou 
Jusmari.

Além dos trabalhos na 
infraestrutura da cidade, co-
munidades rurais como Mu-
cambo, Barroca e Baraúna 
recebem regularmente ações 
de manutenção das estradas 
e iluminação.
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Brejolândia recebe a visita do governador para inauguração
da BA-262 que liga a sede do município à BA-172 

Fortalecimento da eco-
nomia, aliado à agilidade, 
conforto e segurança no 
transporte de cargas e 
pessoas. Estes são alguns 
benefícios proporcionados 
com a restauração e pa-
vimentação do trecho de 
5,8 quilômetros da BA-262 
partindo do entroncamento 
da BA-172 até a sede do 
município Brejolândia. 

O governador Jaques 
Wagner e o vice-gover-
nador e secretário de In-
fraestrutura, Otto Alencar, 
estiveram na cidade, no 
último dia 23, para entregar 
oficialmente a obra.

Durante discurso o go-
vernador afirmou, “Preza-
mos pela qualidade. Por 
isso estamos construindo 
asfalto resistente à chuva 
e ao sol. A alegria de um 
governante é, exatamente, 
poder entregar obras e ser-
viços que melhorem a vida 
do povo”.

O evento para entrega 
da obra foi realizado na 
Praça Alpiniano José Alves, 
que contou com a presença 
de aproximadamente 2 mil 
pessoas, entre moradores, 
empresários rurais e lide-
ranças políticas de toda 
região.

A pecuária leiteira e de 
corte estão entre as princi-
pais atividades econômicas 
desenvolvidas no município. 

“O transporte escolar 
e de passageiros também 
melhorou”. A afirmação 
é do rodoviário Adelson 
Azevedo, motorista de uma 
empresa de ônibus que 
atua na região. “Em vista 
do que era antes ficou nota 
10. Bem sinalizado. Anti-
gamente, carro quebrava, 

Governador entrega trecho recuperado do acesso da BA-172 a sede do município de Brejolândia

pneu estourava. Para nós 
e os passageiros é mais 
conforto e segurança. Sem 
contar à viagem que ficou 
mais rápida”.

Além de Brejolândia, a 
obra beneficia um total de 
25 mil pessoas, dos mu-
nicípios de Serra Dourada 
e Tabocas do Brejo Velho, 
que contam com a estru-
tura desse trecho recupe-
rado.

Para as obras de recu-
peração, drenagem e sina-
lização, foram viabilizados 
R$ 2 milhões de reais, re-
cursos dos governos esta-
dual e federal. De acordo 
com Otto Alencar, a meta 
do governo estadual é pa-
vimentar todos os aces-
sos às sedes municipais 
até 2014. “Somente aqui, 
na região oeste, já somam 
cinco sedes que tiveram 

os acessos pavimenta-
dos: Cotegipe, Wanderley, 
Carinhanha, Baianópolis e 
Brejolândia. Ao longo dos 
anos, essa região ficou 
muito esquecida no que 
tange a boas estradas”.

O governador foi re-
cepcionado pelo prefeito 
Edézio Bastos e durante 
os pronunciamentos hou-
ve troca de gentileza entre 
ambos.

Para o prefeito de Bre-
jolândia, Edézio Bastos, 
a recuperação da estrada 
trouxe grandes benefícios 
para a população local que 
sempre foi penalizada com 
a precariedade da estrada. 
“Neste momento, gover-
nador quero em nome da 
população brejolandense, 
agradecer vossa excelên-
cia, pela atenção que tem 
dado a nosso município. 
São vários os benefícios 
que recebemos nos últimos 
anos, como a água, recu-
peração da estrada e outras 
ações que o senhor tem 
canalizado para a cidade de 
Brejolândia”.

Em contrapartida, no 
seu pronunciamento o go-
vernador Jaques Wagner 
enalteceu o prefeito Edézio 
Bastos e o parabenizou pela 
seriedade em seu discurso.

Estiveram presente no 
evento o senador Walter 
Pinheiro, Deputado estadu-
al Aderbal Caldas, o depu-
tado federal Oziel Oliveira, 
Além dos prefeitos: Marcos 
Cardoso de Santana, José 
Cavalcante de Tabocas, Pa-
dre Amaro de Santa Maria 
da Vitória, Nino prefeito de 
Coribe, Alessandro Moreira 
de Cocos, entre outras lide-
ranças políticas da região.



GAZETA DO OESTE | 19BARREIRAS/BA, 15 A 30 DE ABRIL DE 2012 

Segundo pesquisa da Firjan Jaborandi tem a melhor gestão pública da Bahia

A população de Jabo-
randi comemorou com 
muita alegria a noticia que 
aponta a prefeitura como 
a mais bem administra-
da da Bahia, o município 
promoveu uma grande 
festa para comemorar o 
resultado da pesquisa da 
Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan). 

Jaborandi vem des-
pontando no cenário do 
Oeste Baiano como um 
município for te, com uma 
gestão pública qualificada 
que investe no desenvol-
vimento do município e 
atrai recursos, inclusive 
estrangeiros, tendo hoje 
uma das maiores bacias 
leiteiras da Bahia.

A Firjan (Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro) divul-
gou uma pesquisa inédita 
que avalia as Prefeituras 
de todo o País com rela-
ção à administração das 
finanças públicas. Jabo-
randi apareceu em posição 
de destaque, pois está no 
seleto grupo de municípios 
que possuem excelência na 
gestão do dinheiro público.

As cidades baianas em 
melhor situação, segundo 
o ranking Brasil, são Ja-
borandi (68ª), Alcobaça 
(181ª), Araçás (189ª), 
São Desidério (420ª), 
Lajedinho (433ª), Cairu 
(441ª), São Francisco do 
Conde (447ª), Medeiros 
Neto (477ª), Barrocas 
(480ª) e Lajedão (610ª). 
Ao todo, 374 dos 417 mu-
nicípios do estado foram 
investigados.

O levantamento de-
nominado Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) 
aponta que o governo do 
prefeito José Dias da Silva 
coloca Jaborandi como a 
cidade do estado em exce-
lência na gestão fiscal. Em 
todo o Brasil, Jaborandi 
está entre as primeiras em 
gestão eficiente, em um 
universo de mais de 5,2 
mil municípios pesquisa-

Pesquisa coloca o município em destaque nacional, com impor tante grau de
investimento na educação, saúde, social, baixo endividamento e crescimento das receitas. 

dos pela Firjan. Menos de 
2% das cidades do Brasil 
obtiveram conceito A, en-
tre elas está Jaborandi. 

De acordo com o le-
vantamento, Jaborandi, 
destacou-se por ter apre-
sentado elevado nível de 
investimento, mesmo com 
baixas receitas próprias, 
no mesmo estudo, apon-
ta que 90% das cidades 
baianas estão próximas 
da falência.

De acordo com o se-
cretário municipal de 
administração Porfírio 
Fogaça, estes números 
comprovam que o gover-
no do prefeito José Dias 
sabe arrecadar e admi-
nistrar com justiça social 
e aplicar bem os recursos 

em obras de melhorias e 
em serviços públicos, que 
beneficiam diretamente a 
população. 

A imprensa local sem-
pre deu destaque para o 
município de Jaborandi, 
um exemplo disso, foi 
quando, em 2004, o jor-
nal Gazeta do Oeste fez 
uma repor tagem no mu-
nicípio e naquela época 
já afirmava que Jaborandi 
tinha uma das melhores 
administrações do es-
tado, quando foi avalia-
do pelos indicadores de 
saúde, educação, em-
prego e renda. Desta vez 
o município é destacado 
como um dos melhores 
na gestão dos recursos 
públicos. 

Mais receita e menos dí-
vida - A pesquisa avalia 
vários quesitos, entre eles 
a receita própria. Jaboran-
di tem uma receita peque-
na, o êxito está exatamen-
te na gestão que prioriza a 
aplicação dos recursos.  

Outro ponto analisado 
é o endividamento das 
prefeituras. O índice de 
Jaborandi é baixo, o que 
reforça a boa gestão fiscal 
aplicada no município. 

Porfirio afirma que: “o 
município aumentou os 
investimentos e apresen-
tamos um nível de endivi-
damento baixo, conforme 
demonstramos em recente 
audiência pública. Isso au-

menta a credibilidade do 
município, o que é impor-
tante para viabilizar novos 
financiamentos, e também 
funciona como um atrativo 
para as empresas que pro-
curam locais para se ins-
talar. Tudo isso fortalece a 
economia da cidade”. 

Ainda segundo Porfírio 
Fogaça, a pesquisa da Firjan 
avalia também os gastos 
dos municípios com a fo-
lha mensal de salários. Em 
Jaborandi, a contratação de 
novos servidores significa 
investimento pela melhor 
prestação dos serviços pú-
blicos, explica o secretário. 

E os números do muni-
cípio neste quesito apontam 
que existem critérios tam-
bém para a contratação de 
pessoal. Ao mesmo tempo 
em que melhorou a pres-
tação de serviços, o mu-
nicípio respeitou os limites 
impostos pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, afir-
mou Porfírio.  

Comparações - Em sua pri-
meira edição e com periodi-
cidade anual, o IFGF traz da-
dos de 2011 e informações 
comparativas com os anos 
de 2006 até 2009. O estudo 

é elaborado exclusivamente 
com dados oficiais, declara-
dos pelos próprios municí-
pios à Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

O indicador considera 
cinco quesitos: IFGF Re-
ceita Própria, referente à 
capacidade de arrecada-
ção de cada município; 
IFGF Gasto com Pessoal, 
que representa quanto os 
municípios gastam com 
pagamento de pessoal, 
medindo o grau de rigidez 
do orçamento; IFGF Liqui-
dez, responsável por veri-
ficar a relação entre o total 
de restos a pagar acumu-
lados no ano e os ativos 
financeiros disponíveis 

para cobri-los no exercí-
cio seguinte; IFGF Investi-
mentos, que acompanha o 
total de investimentos em 
relação à receita líquida, e, 
por último, o IFGF Custo da 
Dívida, que avalia o com-
prometimento do orça-
mento com o pagamento 
de juros e amortizações de 
empréstimos contraídos 
em exercícios anteriores. 

Cada cidade é classi-
ficada com conceitos A 
(Gestão de Excelência, aci-
ma de 0,8001 pontos), B 
(Boa Gestão, entre 0,6001 
e 0,8), C (Gestão em Di-
ficuldade, entre 0,4001 e 
0,6) ou D (Gestão Crítica, 
inferiores a 0,4 pontos). 

Pelos resultados, Ja-
borandi obteve conceito 
A, ou seja, excelência na 
gestão fiscal. Este resulta-
do é uma tradução do que 
foi explanado na Câmara 
Municipal, e ratifica o en-
tendimento sobre Política 
Fiscal na Administração. 
A nossa repor tagem ou-
viu o prefeito José Dias 
da Silva que disse: “Fico 
muito satisfeito quando 
nosso município é des-
taque nacional e alcança 
um índice de excelência 

na gestão, na qual estou à 
frente. Isso é o reflexo de 
uma administração com-
prometida com o desen-
volvimento de Jaborandi 
e com o seu povo, e fico 
mais feliz ainda, porque o 
resultado dessa pesquisa 
é um “tapa na cara” da-
queles que de forma mal-
dosa e irresponsável mo-
veram contra este gestor 
uma CPI politiqueira com 
vil propósito de inviabilizar 
a nossa administração, 
está é uma resposta mais 
do que convincente àque-
les que tentaram manchar 
com denúncias mentiro-
sas a nossa imagem”, de-
sabafou José Dias.
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Os 29 anos do líder Terence Lessa
Da Assessoria / Terence Lessa

Nos últimos anos, o jo-
vem líder político do muni-
cípio de Ibotirama, Terence 
Lessa, tem deixado muita 
coisa para trás com o objeti-
vo de se dedicar inteiramen-
te em busca de seu grande 
sonho de ser prefeito da sua 
cidade e, através de muito 
empenho, tem conseguido, 
neste período, construir uma 
sólida imagem pública.

Ao analisarmos cronolo-
gicamente a imagem criada 
pelo jovem líder Terence Les-
sa, seguindo alguns precei-
tos, envolvendo desde a sua 
história de vida, examinando 
a sua trajetória desde o seu 
nascimento até a sua chega-
da à política, perceberemos 
facilmente fatos e situações 
que acabaram benefician-
do esse jovem líder político, 
sempre reforçando a ima-
gem que ao longo dos anos 
vem consagrando-o.

As experiências e aventu-
ras vivenciadas durante sua 
adolescência, o seu ingresso 
precoce no mundo do traba-
lho, seus trabalhos sociais 
mesmo sendo empresário e 
suas firmes posições políti-
cas trazem aos mais apaixo-
nados pela política um prato 
cheio para suas pautas de 
debates e discussões, re-
forçando o alcance de suas 
mensagens.

Nas duas campanhas 
eleitorais que Terence en-
frentou até aqui, o ponto 
mais importante das suas 
estratégias, foi em relação à 
fixação da sua imagem com 
muita coerência e em perfei-
ta harmonia com a expectati-
va das pessoas.

No entanto, para enten-
dermos melhor a imagem 
do líder político Terence 
Lessa, concebida pelo 
povo, precisamos conhecer 
um pouco mais sobre a sua 
trajetória de vida.

História de vida - Terence 
Lessa nasceu em Ibotirama, 
em 20 de março de 1983, 
é o primogênito (o primeiro 

dos três filhos) da família 
Oliveira Lessa, filho de Jo-
elito Gomes de Oliveira e 
Claudinéia Lessa Lopes de 
Oliveira. Teve uma infância 
muito movimentada, era 
um moleque travesso, mas 
desde muito novo já traba-
lhava, ajudando seus pais 
no pequeno comércio que 
possuíam. Atualmente, sua 
família possui uma condição 
econômica confortável, mas 
nem sempre foi assim, pois 
passaram por muitas dificul-
dades no passado e tiveram 
que trabalhar arduamente até 
superá-las.

Cronologia - Em 2001, Te-
rence ingressou no Curso 
de Administração, pela Fa-
culdade São Francisco de 
Barreiras (FASB), vindo a 
formar no ano de 2004. Nes-
te mesmo ano, assume a 
direção geral das empresas 
da família, ampliando e con-
tribuindo diretamente com o 
crescimento do grupo. No 
ano seguinte, em 2005, co-
meça a cursar a Faculdade 
de Ciências Contábeis, tam-
bém na FASB, e ainda MBA 
em Gestão Empresarial, pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
Criou inúmeros projetos de 
cunho social neste período, 

com destaque para o “Pro-
grama Vida Legal”. Com o 
seu espírito empreendedor, 
criou ainda o Grupo Lessa, 
que atualmente é composto 
por mais de 15 empresas. 

Em 2007, ainda muito 
jovem, assumiu três impor-
tantes funções: Diretor do 
Conselho Municipal de Se-
gurança, Presidente do Con-
selho Municipal de Saúde 
e Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas, sendo o 
mais jovem até hoje a ocu-
par o cargo. 

Deixou a sua marca em 
todos estes postos. Como 
Diretor do Conselho de Se-
gurança, ajudou a organizar 
a maior manifestação em 
prol da segurança já vista 
na cidade de Ibotirama, com 
mais de 10 mil pessoas. 
Entretanto, o seu trabalho 
mais notável foi no posto de 
Presidente da CDL, sendo 
considerado um dos me-
lhores de todo o Estado da 
Bahia na época, ousando e 
inovando em suas ações e 
criando projetos importan-
tíssimos de cunho social no 
Município. E foi a partir deste 
trabalho à frente da CDL que 
Terence despertou a sua pai-
xão pela política.

A partir daí, sempre in-

centivado por amigos e ad-
miradores do seu trabalho, 
resolve liderar um projeto 
de renovação política, enca-
beçando a chapa majoritária 
que disputaria as eleições 
municipais em 2008, obten-
do um surpreendente resul-
tado ao final.

Após as eleições, Teren-
ce continua o seu trabalho 
político e social, criando 
então uma Associação Be-
neficente (ADESÃO), sendo 
eleito Presidente.

Nos últimos três anos, 
Terence tem participado 
de forma direta ou indireta 
de todas as eleições e dis-
putas políticas locais, seja 
de Direção de Colégio, de 
Conselho Tutelar, eleições 
municipais, estaduais ou 
nacionais, de Presidente 
de Câmara de Vereadores, 
sempre sendo considerado 
pelos analistas o grande vi-
torioso das disputas. 

A formação da imagem - A 
estreia de Terence na polí-
tica aconteceu de fato em 
2008, com apenas 25 anos 
de idade, porém, na ocasião, 
o mesmo já era bastante re-
conhecido como um grande 
administrador e incentivado 
por amigos, admiradores, 

resolveu então ingressar na 
vida pública. No entanto, 
para muita gente, aquele era 
um projeto com muitas uto-
pias e poucas chances de 
dar certo. 

Na ocasião da sua can-
didatura, Terence não tinha 
origem ou herança política 
alguma e muito menos uma 
base sólida de alianças, 
sendo totalmente desvincu-
lado dos grupos que histo-
ricamente detinham o domí-
nio político local há muitas 
décadas no município. Mes-
mo assim, para surpresa 
de todos, Terence resolve 
começar do zero a construir 
a sua própria base política, 
criando um novo grupo, o 
qual ficou conhecido como 
“os Bicudos”.

Atualmente, Terence tem 
conseguido atrair para sua 
base importantes lideranças 
políticas locais, a exemplo 
de Jean Charles, Dr. Allan, 
Salatiel Coelho, Ivo do Leite, 
Adeilton Cruz, Filú da colô-
nia, Nonô Mariano, o atual 
Prefeito Wilson Leite, dentre 
outros, que apesar de ou-
trora terem sido seus adver-
sários políticos, em tempo 
perceberam o grande poten-
cial do líder político Terence 
Lessa, contudo, apesar de 
todas as adesões e apoios 
recebidos, jamais quebrou 
a relação de identidade com 
sua origem política, desvin-
culada dos dogmas da polí-
tica local. Pelo contrário, fez 
dela um dos seus principais 
trunfos. Daí, a característica 
muito forte de Terence, en-
quanto personagem político, 
e a sua forte identificação 
com o povo.

A explicação para o su-
cesso político de Terence é 
resultado da composição 
e do fortalecimento de sua 
marca/credibilidade, espe-
cialmente em função dos 
valores agregados nos últi-
mos anos. Enquanto a maio-
ria dos políticos, buscavam 
demonstrar no currículo, 
na força dos seus grupos e 
partidos, na herança/vínculo 
político e na capacidade in-

telectual os seus principais 
atributos, o famoso “me-
nino” fez da sua história de 
vida e daquilo que os seus 
adversários consideravam 
como sendo seus pontos 
frágeis a sua maior riqueza 
e fortaleza. Ele passou a ser 
a imagem da vitória, pois, 
ao invés de lamentar, fugir, 
mentir ou se esconder, po-
tencializou sua origem políti-
ca, criando um elo extrema-
mente forte entre o povo e os 
seus sonhos.

Desde a sua primeira 
campanha eleitoral para Pre-
feito, em 2008, Terence tem 
reforçado a sua imagem de 
homem do povo, simples, 
determinado e trabalhador e 
isso tem contribuído decisi-
vamente para todas as vitó-
rias políticas obtidas por ele 
até aqui.

Na visão de muitos, Te-
rence simboliza também a 
imagem da esperança, espe-
cialmente aos menos favo-
recidos, transformando-se 
num personagem bastante 
representativo e, com isso, 
fixando a atenção de todos.

Desse modo, Terence 
Lessa, vem se consagrando 
a cada dia, como um verda-
deiro “fenômeno político” e 
apesar de jovem, ele é hoje 
em dia, um sujeito maduro 
e consciente de suas ações. 
Sem dúvida, ele não é aquela 
figura que muitos conhece-
ram há algum tempo atrás, 
tampouco, se resume na 
figura do político/candidato, 
Terence, ao longo desses 
anos, absorveu intensa-
mente a influência de expe-
riências pessoais e políticas, 
além de inúmeras mudanças 
no contexto ambiental, ao 
qual se adaptou ora por con-
vicção, ora por necessidade. 

O dinamismo de suas 
ações aliado e suas firmes 
posições políticas, sedimen-
tam a cada dia, a imagem 
desse jovem, que apesar de 
bem sucedido e realizado 
profissionalmente, demons-
tra uma enorme preocupa-
ção com as questões sociais 
que afligem o seu povo.

Canápolis tem o melhor índice de qualidade em saúde do oeste baiano e o 5º melhor do estado
O ministro da Saúde, Ale-

xandre Padilha, lançou o Índi-
ce de Desempenho do SUS 
(IDSUS 2012), que é uma fer-
ramenta para avaliar o acesso 
e a qualidade dos serviços de 
saúde no país. 

Criado pelo Ministério da 
Saúde, o índice avaliou níveis 
de atenção (básica, especia-
lizada ambulatorial, hospitalar 
e de urgência e emergência), 
verificando como está a in-
fraestrutura de saúde para 
atender as pessoas e se os 
serviços ofertados têm ca-
pacidade de dar as melhores 
respostas aos problemas de 
saúde da população.

Avaliação - O índice avalia 
com pontuação de 0 a 10, 

municípios, regiões, estados 
e ao país com base em infor-
mações de acesso, que mos-
tram como está a oferta de 
ações e serviços de saúde.

Na região Oeste da 
Bahia, o município de Ca-
nápolis se destacou ao atin-
gir a média de 6.61, índice 
maior do que a média nacio-
nal, avaliada em 5,47. 

Para o secretário de Saú-
de de Canápolis, Charles Pe-
reira de Souza, “o resultado 
é um importante instrumen-
to de avaliação da evolução 
dos serviços prestados à 
comunidade, que nos deixa 
em uma condição confortá-
vel; mas, sabemos que há 
espaço para evoluirmos e 
crescermos ainda mais”. 
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Caixa Econômica inaugura nova agência em Barreiras 
A Caixa Econômica Fe-

deral inaugurou no dia 16 
de abril uma nova agência 
em Barreiras. A nova uni-
dade da Caixa foi batizada 
como Rio de Ondas, fica 
na Avenida Clériston An-
drade, 921, no centro da 
cidade, e está pronta para 
atender à população de 
todo município. 

O evento contou com 
a presença do superinten-
dente regional da Caixa, 
Walter Luiz Siqueira da 
Silva, do gerente geral da 
nova unidade, Igor Cru-

soe de Souza, da prefeita 
Jusmari Oliveira, do depu-
tado federal Oziel Oliveira 
e de diversas autoridades 
municipais. A aber tura da 
Agência Rio de Ondas está 
alinhada a um dos desa-
fios estratégicos do ban-
co, para ser referência em 
atendimento, valorizando a 
satisfação e comodidade 
dos usuários.
Rede de Atendimento - A 
rede da Caixa é composta, 
hoje, por 2.326 agências, 
602 postos de atendimen-
to bancário, 2.149 corres-

pondentes não lotéricos 
e 11.486 casas lotéricas, 
além da rede de banco 24 
horas, com 11.805 equi-
pamentos, dentre outros 
pontos de atendimento, 
totalizando 72.188 pontos 
em todo o país. 

Nos 36 municípios do 
Oeste da Bahia, são oito 
agências, um posto de 
atendimento bancário, 
uma sala e cinco pontos 
de autoatendimento, além 
de 54 unidades lotéricas e 
19 correspondentes ban-
cários negociais.

José Maria de Albuquerque assume 
Secretaria do Desenvolvimento da 
Indústria e Comércio de Barreiras
Fonte: Dircom Barreiras

A Secretaria do Desen-
volvimento da Indústria, 
Comércio, Serviços, Mine-
ração e Turismo está sob 
nova liderança. No dia 13 
de abril, o então secretá-
rio Carlos Costa passou o 
cargo para José Maria de 
Albuquerque Júnior, conhe-
cido funcionário público da 
Prefeitura Municipal de Bar-
reiras. A posse contou com 
a presença da Prefeita Jus-
mari Oliveira, empresários 
e representantes de insti-
tuições ligadas à indústria, 
comércio e mineração.

Para Carlos Costa, a 
nomeação de José Maria 
beneficia toda a população 
barreirense. “Hoje quem 
está de parabéns é Barrei-
ras, porque este é um fun-
cionário público que tem fei-
to muito pela cidade e dará 

continuidade a um trabalho 
que vem dando certo”, co-
mentou o ex-secretário.

Em seu discurso de pos-
se, José Maria destacou 
a evolução dos trabalhos 
desenvolvidos na área da 
indústria e comércio. “Ago-
ra temos um desafio ainda 
maior, antes a secretaria era 
apenas uma coordenação. 
Mas, conseguimos romper 
algumas amarras e fazer um 
trabalho ímpar com uma po-

lítica bem definida. Foi uma 
honra trabalhar com Carlos 
Costa, pude aprender muito, 
pois ele é objetivo, estabele-
ce metas e cumpre”, disse o 
novo secretário.

Após a cerimônia, os 
presentes conheceram as 
novas instalações da secre-
taria que é responsável por 
trabalhos importantes como 
lei de atração de indústrias e 
implantação da esmagadora 
de soja no KM 35.

Santa Rita presente na visita
do governador à Barreiras

O prefeito de Santa 
Rita de Cássia, Romu-
aldo Setubal, marcou 
presença na visita do 
governador em Barreiras, 
durante a inauguração do 
Hospital da Mulher e da 
pavimentação asfáltica 
do acesso à UFBA.

Na oportunidade o 
prefeito Romualdo falou 
com o governador sobre 
o principal problema que 
vem afetando o município 
de Santa Rita de Cássia, 
com a longa estiagem. A 
situação gerada pela seca 
que assola todo o estado 
está causando grandes 
transtornos ao seu mu-

nicípio, principalmente na 
zona rural, onde já existe 
carência de abastecimen-
to de água, tanto humana, 
quanto para os animais. 

Romualdo disse ao go-

vernador que irá decretar 
estado de Emergência em 
decorrência da gravida-
de da situação. Por outro 
lado, o governador Jaques 
Wagner se solidarizou com 
o prefeito e comprometeu-
se a ajudar com recursos 
do Estado, para tentar mi-
nimizar a situação.

Como assunto recor-
rente no momento, a po-
lítica não poderia ficar de 
fora. Romualdo ouviu do 
governador Jaques Wag-
ner, que está mantido o 
compromisso de apoiar os 
candidatos a prefeito que o 
ajudaram na sua reeleição.

Escritor buritiramense lança seu segundo livro 
A noite de autógrafos acon-

teceu dia 4 de março no auditó-
rio da biblioteca municipal

O escritor buritiramense Ed-
milson Sanvitty, lançou seu se-
gundo livro de poesias, o even-
to foi realizado no auditório da 
biblioteca municipal. Noite em 
que ele fez questão de receber 
amigos, familiares, estudantes 
e interessados, para autógrafos.

“Encontros e reencontro” 
é uma obra que traduz muito 
bem as mudanças do ontem 
e do hoje, pois reúne poesias 
atuais e algumas, da primei-
ra obra intitulada “Inesque-
cível”, de Edmilson Sanvitty, 
publicada em 2001. Para está 
que tem poesias inéditas é 
perceptível uma grande mu-
dança tanto na estética quan-
to nos temas abordados.

Sua intimidade com as 
palavras faz com que ele bus-
que cada vez mais continuar 
levando à diante esse dom, e 

assim, poder passar para os 
outros um pouco do que pen-
sa e as experiências vividas.

A afinidade de Edmilson 
com a escrita teve início em 

sua infância, recorda: “Desde 
então, sempre deixo papel e 
caneta ao lado da minha cama 
para que eu não deixe passar 
nenhuma ideia”.

Um dos momentos de 
maior inspiração é quando 
está em locais tranquilos e em 
contato com a natureza “é um 
dos momentos que encontro 
comigo, com o meu “eu” in-
terior, para poder passar para 
o papel um pouco do que se 

passa na minha mente”.
O livro, que é cheio de 

gravuras e imagens, teve a 
participação do ilustrador An-
tônio Ramos, mais conhecido 
como Netinho, que é filho de 
Buritirama. A obra conta ainda 
com relatos de pessoas impor-

tantes na trajetória do escritor, 
como o professor Aldeni Ribei-
ro e de Avelino Lopes, secretá-
rio de educação.

O projeto gráfico e arte final 
da obra foi da equipe do Jornal 
Gazeta do Oeste. Comandada 
pelo jornalista Jayme Modesto.
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Formosa do Rio Preto já conta com atendimento do Samu-192

A população de Formo-
sa do Rio Preto já conta 
com os serviços de urgên-
cia do SAMU 192.  No dia 
16 de abril, foi realizada a 
cerimônia de inauguração 
dos serviços.

A população compare-
ceu a cerimônia, respon-

dendo ao convite feito pela 
secretaria de saúde atra-
vés dos meios de comuni-
cação da cidade. 

Além da equipe que vai 
atuar no SAMU compare-
ceram também várias lide-
ranças políticas, como os 
pré-candidatos a prefeito: 

o advogado Jabes Júnior; 
o médico Termosires Neto; 
a vice-prefeita Naiara, os 
vereadores Lisídio, Ario-
valdo e Fábio, o Pré-candi-
dato a vereador Toinho de 
Maria Helena, o secretário 
de saúde Ildejane e o pre-
feito Neo. 

Prefeito entrega pauta de reivindicações 
ao presidente da Assembleia Legislativa

O prefeito de Formosa 
do Rio Preto, Manoel Afon-
so Araujo, se reuniu com 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Bahia, 
deputado Marcelo Nilo e 
entregou uma pauta de rei-
vindicações, de obras de 
infraestrutura e de cunho 
social, para Formosa do 
Rio Preto e para todo o 
Oeste Baiano.

Neo afirmou que ele é 
o prefeito de Formosa do 
Rio Preto “e tenho que me 
preocupar em primeiro lu-
gar com as obras de nos-
so município, mas também 
sou presidente da UMOB 
- União dos Prefeitos do 
Oeste Baiano - e nesta con-
dição solicito obras para 
toda a região. Este foi o 
motivo do meu encontro 
com o presidente da As-
sembleia, Marcelo Nilo”.

O presidente Marcelo 
Nilo afirmou que é sempre 
uma honra receber o prefei-

to de Formosa do Rio Preto. 
“Ele vem sempre aqui pedir 
obras para a sua cidade 
e para o Oeste Baiano, é 
um prefeito atuante e que 
merece a nossa atenção e 
também a atenção do go-
vernador. Sabemos que ele 
vem fazendo uma grande 
administração em Formo-
sa e que a cidade cresceu 
muito em função do seu 

trabalho sendo hoje uma 
das referências da região. 
É por isso que nós procu-
ramos atender aos pedidos 
do prefeito Manoel Afonso, 
por sabermos de sua ca-
pacidade de trabalho e das 
obras que ele tem feito para 
melhorar a qualidade de 
vida da população,” frisou 
o presidente.

Além do presidente da 
UMOB - Manoel Afonso 
Araujo, estavam junto com 
ele o prefeito de Cristópolis, 
Antonio Xavier e o pré-can-
didato a prefeito, Antonio 
Pereira, apresentando um 
projeto de uma moderna 
praça a ser construída na 
avenida Major Claro, a prin-
cipal avenida de Cristópo-
lis. “Este projeto é muito 
importante para o embele-
zamento de nossa cidade e 
tenho certeza que o depu-
tado Marcelo Nilo nos aju-
dará para concretizarmos 
este objetivo” disse Toinho. Competência e dinamismo é a marca

do trabalho da secretária Maria Lecy

Planejar, desenvolver e 
coordenar a política geral de 
Gestão de Pessoas da ad-
ministração direta e indire-
ta, desenvolver e coordenar 
projetos de modernização 
administrativa, coordenar 
a aplicação dos servidores 
municipais, coordenar e exe-
cutar os sistemas de admi-
nistração, promovendo a ra-
cionalização do uso de bens 
e equipamentos. Esta tem 
sido a marca do trabalho que 
a secretária de administração 
e finança da prefeitura de 
Formosa do Rio Preto Maria 
Lecy vem desempenhando.

Lecy tem se mostrado 
altamente competente na 
direção e execução das 

políticas na administração 
das compras e nos seus 
respectivos processos de 
licitações e controle de 
contratos da administração 
municipal de Formosa do 
Rio Preto. O seu trabalho 
é executado em conjunto 
com as demais secretarias. 

Entre as suas atribuições 
estão também o controle 
de investimentos públicos e 
a dívida pública municipal. 
Elaborar os projetos de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
e do Orçamento Anual jun-
tamente com a assessoria 
contábil. Lecy tem desem-
penhado um excelente tra-
balho a frente da secretaria 
de administração de For-

mosa do Rio Preto.
Para ela a sua atuação 

deve ser focada no ser hu-
mano, “o que quero dizer 
com isso é que muitas vezes 
nos preocupamos com pré-
dios, equipamentos, estru-
tura física e esquecemo-nos 
daqueles que realmente pa-
gam nossos salários e pre-
cisam dos nossos serviços, 
que é o povo que está nas 
ruas, o mais carentes prin-
cipalmente. Falta de trabalho, 
de dedicação, disso nin-
guém vai me acusar, porque 
na vida tive muitos desafios 
e os enfrentei com batalha, 
trabalho, empenho e bom 
atendimento. Conto com o 
apoio do prefeito Manoel 
Afonso, e dos profissionais 
que aqui estão, porque sozi-
nha não fazemos nada e nem 
vamos a lugar nenhum. Es-
pero estar contribuindo com 
a gestão do prefeito Neo e 
desenvolvendo um trabalho 
satisfatório aos cidadãos e 
agradeço pelo seu voto de 
confiança”, afirmou.

Ela afirma ainda, que 
existem alguns problemas a 
serem enfrentados, mas tem 
esperança de que irá melho-
rar ainda mais as vidas das 
pessoas de Formosa. O mais 
importante é aquilo que os 
munícipes esperam e os re-
sultados do trabalho realiza-
do em grupo.

Prefeito de Formosa do Rio Preto
prepara maior vaquejada da história

Oeste baiano na ex-
pectativa para uma das 
maiores festas da região, 
a vaquejada de Formosa 
do Rio Preto. É que esse 
ano já tem a promessa de 
ser a maior já realizada 
nos últimos anos.

O evento teve início 
no ano de 1983, quando 
a Prefeitura Municipal, 
promoveu a primeira va-
quejada de forma oficial 
e para homenagear um 
fazendeiro de família tradi-
cional deu o nome ao Par-
que de Major Leopoldo. 

Com o passar dos 
anos a festa foi crescen-
do e atraindo pessoas de 
toda a região e de várias 
partes do País.

Quando o prefeito Ma-
noel Afonso Araújo (Neo) 
tomou posse, em 2005, 
a festa passou a ser gra-
tuita para que toda popu-

lação pudesse participar. 
Em 2012 será realizada a 
XIV edição.

A vaquejada de For-
mosa do Rio Preto é uma 
festa consolidada que já 
faz parte do calendário 
festivo da região oeste da 
Bahia, sendo considerada 
a maior vaquejada públi-
ca do interior do estado. 
Além dos moradores, 
chegam caravanas de 
Tocantins, Goiás, Piauí, 
Brasília e de todo o oeste 
baiano.

O prefeito de Formo-
sa do Rio Preto, Mano-
el Afonso Araújo (Neo), 
disse que a tradicional 
Vaquejada que acontece 
anualmente no municí-
pio este ano terá grandes 
atrações e será a maior 
festa da história da re-
gião. “Já estamos traba-
lhando na contratação de 

artistas e anunciaremos 
os nomes em breve. Se-
rão artistas de nome na-
cional e que agradarão ao 
povo de Formosa e aos 
milhares de visitantes.”

O prefeito afirma que 
um dos objetivos é trans-
formar a festa em uma 
vitrine da produção e do 
desenvolvimento do mu-
nicípio. “Formosa tem se 
revelado no cenário na-
cional como uma referên-
cia na produção agrícola, 
além disso, fomos pre-
miados com uma nature-
za exuberante, um povo 
hospitaleiro e com grande 
capacidade de trabalho. 
Estes fatores tem atraído 
empresários de várias 
partes do Brasil e até do 
exterior e nós queremos 
ressaltar este lado muito 
positivo de nossa cida-
de”, afirmou Neo.

Administração de Formosa do
Rio Preto tem ótima avaliação 

Na pesquisa da Fede-
ração das Indústrias do 
Rio de Janeiro, o muni-
cípio de Formosa do Rio 
Preto, no oeste baiano 
teve uma boa colocação 
na avaliação de todos 

os índices pesquisados. 
O 33º lugar coloca o 

município como tendo 
uma boa gestão pública. 
O estudo da Federação 
das Indústrias do Rio de 
Janeiro serviu para mos-

trar quem administra 
bem e quem não faz 
uma boa gestão dos 
recursos públicos nas 
cidades da Bahia e, par-
ticularmente, do Oeste 
Baiano.
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Cocos Assessoria Contábil promove curso sobre encerramento de mandato
A Contabilidade Cocos 

promoveu nos dias 12 e 
13 de abril, sobre o “En-
cerramento do mandato 
e condutas vedadas aos 
agentes públicos pela le-
gislação eleitoral”. O curso 
foi ministrado por Antônio 
Dourado Vasconcelos, co-
ordenador do CAM (Centro 
de Atendimento aos Muni-
cípios). O evento foi reali-
zado no auditório da Co-
cos Assessoria Contábil. E 
contou com a par ticipação 
de vários municípios da re-
gião Oeste.

O curso objetiva a ca-
pacitação dos agentes 
públicos municipais, para 
promover a organização 
previa da administração 
para o encerramento do 
mandato e transição de 
cargo, orientar os agentes 
públicos em relação às 
condutas vedadas pela le-
gislação eleitoral.

O público alvo foi prefei-
tos, presidentes de Câma-
ras, secretários municipais, 

controladores internos e 
demais servidores envol-
vidos diretamente com os 
temas como, contabili-
dade, orçamento, tesou-
raria, recursos humanos, 
patrimônio, procuradorias 
jurídicas, licitações, com-
pras, gestão de convênios, 

obras, entre outros.
O curso abordou temas 

atuais em relação aos atos 
da administração muni-
cipal frente à legislação 
eleitoral, abordando as 
vedações para o período, 
limites de gastos de pes-
soal, inelegibilidades.

Além dessas questões 
foram abordados temas 
sobre a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, princi-
palmente quanto ao setor 
pessoal, além de debater 
assuntos com relação ao 
encerramento de balanço, 
verificação do cumpri-

mento dos limites legais e 
constitucionais.

Também foram repassa-
das informações sobre o po-
sicionamento do Tribunal de 

Contas do Estado em rela-
ção às restrições apontadas 
nas contas dos gestores pú-
blicos. O promotor do evento 
foi Vandir Carlos (Coco).

Câmara de vereadores de Buritirama é a mais conceituada dos últimos anos

A Mesa Diretora da 
câmara de vereadores 
de Buritirama tem se 
empenhado no proces-
so de transparência e 
mais aproximação junto 
à população. O legislativo 
buritiramense terminou o 
primeiro período do ano 
legislativo de 2011 com 
um volume de produção 
satisfatório e vem con-
tando com a aprovação 
da sociedade.

Desde que foi instala-
da em janeiro de 2011 a 
mesa diretora da câmara 
de vereadores, que tem 
o presidente Alan Nunes 
Machado no comando, 
vem desenvolvendo um 
trabalho digno de elogios 
até dos mais críticos. 
Quando o assunto é via-
bilizar mecanismo para 
aproximar o legislativo do 
povo, os vereadores não 
tem poupado esforços 
principalmente por enten-
derem que eles são o elo 
entre a comunidade e o 
executivo, e por estarem, 
mas próximo do povo, 
nas horas mais difíceis 
quando precisam do po-
der público.

Alan Machado tem pro-
movido maior abertura à 
participação do cidadão, 
além de transparência das 
atividades do Legislativo, 
otimização dos recursos 

Não basta aprovar leis e fiscalizar, uma das condições necessárias para a consolidação da democracia se fundamenta na capacidade dos 
parlamentares perceberem, compreenderem e atenderem as diversas demandas da sociedade e de suas aspirações, que resultam na 

legitimação das decisões tomadas e consequentemente no fortalecimento da cidadania.
Assim Buritirama, cidade localizada no extremo oeste do estado, com 19.510 habitantes, necessitava de um processo de integração 

eficiente para que os moradores conheçam seus direitos, deveres e os instrumentos disponibilizados pelo Legislativo – através de seus 
representantes escolhidos pelo voto – para fundamentar a importância dentro do conjunto da estrutura administrativa do município. 

públicos, fortalecimento 
do poder local, valoriza-
ção do processo legislati-
vo e a resposta às deman-
das sociais.

Com essas metas em 
prática, o presidente da 
câmara explicou que todo 
o trabalho desenvolvido 
pelos vereadores no pri-
meiro período de 2011 e 
no início de 2012, está 
voltado ao aumento da 
par ticipação popular nas 
atividades da Casa. 

Alan Machado fez 
uma avaliação positiva 
das sessões ordinárias 
realizadas neste período 
sob seu comando. Ele 
deixou claro que “apesar 
das atribuições do cargo 
que toma muito tempo, 
não vai deixar de conti-
nuar fazendo o trabalho 

de base, percorrendo e 
colhendo sugestões para 
a elaboração de matérias 
de interesse da comu-
nidade, esse trabalho, é 
uma constante na vida do 
homem público, por isso 
precisamos estar sempre 
ao lado do povo lutando 
para a melhoria de vida do 
cidadão buritiramense”.

Os vereadores dis-
cutiram e votaram va-
rias matérias do Poder 
Executivo e Legislativo, 
de forma democrática e 
com a plena liberdade 
de expressão. O maior 
destaque das matérias 
apresentadas nas pautas 
de votação das sessões 
foram os requerimentos 
propostos pelos verea-
dores, solicitando benefí-
cios para a comunidade. 

Prédio do Poder Legislativo Municipal de
Buritirama passou por uma ampla reforma

A Câmara de vereado-
res de Buritirama retomou 
as atividades do segundo 
período do ano legislativo 
de 2012 com novo visual, 
o local passou por uma 
completa reforma.

Durante todo o perí-
odo de obras, a diretoria 
executiva da casa acom-
panhou todos os traba-
lhos de reforma física do 
prédio que conta agora, 
com mais dois banheiros 
no plenário, reforma e 
pintura completa da casa, 
corrimão na rampa de 
acesso a porta principal, 
forro no rol de entrada da 
casa, criação de jardins 
nas laterais, troca de por-
tas, aquisição de novos 
computadores e de novos 
ar condicionados, aquisi-
ção de um veiculo L200 
zero quilômetro, entre 
outras aquisições além 
de criar mais um gabi-
nete, visando o aumento 
de 9 para 11 vereadores, 
já que a partir de 2012 a 
casa ficará mais cheia, 
contará com 11 vereado-
res no pleito.

A fachada do prédio 
está ganhou uma nova 
moldura com corrimão 
da rampa de acesso, tudo 

em cumprimento às reco-
mendações do Programa 
de Acessibilidade para o 
público portador de defici-
ência ou limitações física. 

Allan Nunes Machado ini-
ciou o seu último ano na pre-
sidência da Casa, exatamen-
te num ano eleitoral, onde 
passa por grande movimen-
tação, que o período exige, 
no ambiente legislativo.

O presidente da casa 
fez uma solicitação para 

que as sessões ordiná-
rias acontecessem todas 
às quintas-feiras às 9h 
da manhã, já que, segun-
do ele, os debates terão 
mais frequência e assim, 
conseguiram uma solu-
ção mais rápida, além da 
população comparecer 
em maior número, em es-
pecial da zona rural, por 
ser durante o dia. A soli-
citação foi aprovada por 
unanimidade na casa.
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