
GAZETA DO OESTE
GAZETA: A SUA FONTE SEGURA DE INFORMAÇÃO www.jornalgazetadooeste.com.br

ANO XV - EDIÇÃO 701                               RUA FOLK ROCHA, 103 - BARREIRAS - BAHIA  -  20 DE MAIO A  20 DE JUNHO DE 2012                             PREÇO R$ 2,50     

24ª edição do Troféu Soja de
Ouro premia os melhores do Oeste

Acompanhando o sucesso dos anos anteriores, a noite de 
entrega da 24ª edição do Troféu Soja do Ouro, que aconte-
ceu no dia 26 de maio, em Barreiras, no Country Club Rio 
de Ondas, foi uma das melhores da história. Considerado o 
mais importante evento do agronegócio do estado da Bahia, 
o “Oscar do Oeste Baiano” é promovido há 24 anos conse-

cutivos pelo Country Club Rio de Ondas, sob o comando do 
seu diretor e idealizador Cleantes Sobreira Vital, e tem como 
objetivo premiar a competência e a produtividade, coroando 
empresas e profissionais que verdadeiramente fazem a di-
ferença em suas áreas de atuação. Uma demonstração de 
força de um setor que cresce a cada ano...Págs. 5, 7, 9 e 16.

Os 121 anos de emancipação política de Barreiras foram comemorados com muita alegria. 
A prefeitura organizou uma programação recheada de inaugurações, shows e provas espor-
tivas.  A prova ciclística 26 de Maio levou atletas e um grande público para a BR 242, que 
corta a cidade. Atletismo, jiu-jitsu, dama, xadrez, vôlei de areia, equitação e torneio de futebol 

fizeram parte das disputas realizadas durante todo o dia em pontos diferentes da cidade. 
À noite, na Praça Landulpho Alves vários shows saudaram os 121 anos do município, com 
uma grande estrutura montada para receber as grandes atrações de renome nacional que 
passaram pelo palco...Págs.12 e 13.

Barreiras comemora 121 anos de história e 
ganha importantes obras de cunho social

Serra Dourada realizou mais uma
edição da Festa de Maio
A cada ano a tradicional festa religiosa e social de Santa Cruz, vem 
evoluindo. Este ano, o município de Serra Dourada, realizou entre 
os dias 31 de abril a 03 de maio, uma das maiores festas de todos 
os tempos, prova disto, foi à multidão presente nos festejos, que se 
aglomerava na praça de eventos, trazendo para as ruas da cidade 
um número total aproximado de 20 mil pessoas entre os quatro dias 
de festa...Pág. 04.

Jaborandi completa 26 anos
com muitos motivos para comemorar
Considerado pelo Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), como o 
município com  a melhor gestão fiscal e aplicação de recursos pú-
blicos, Jaborandi, comemorou os seus 26 anos de emancipação 
política administrativa, com uma grade de atividades que envolveu 
toda a população do município...Pág. 08.

Buritirama promoveu mais
uma edição da tradicional Micarama 
Apesar de todas as dificuldades encontradas este ano em decorrência 
da grande estiagem que assola a região, a prefeitura municipal de Buri-
tirama não deixou de festejar os seus 27 anos de emancipação política, 
entre os dias 02 a 05 de Maio. Embora a data de independência política 
do município seja 09 de maio...Pág. 23.

Formosa do Rio Preto promoveu a
XXIX edição da tradicional vaquejada
Alegria, segurança, confor to e muita gente bonita! Foi assim a 
realização da XXIX edição da tradicional vaquejada de Formosa 
do Rio Preto, no Parque Major Leopoldo. Durante três dias de 
festa o parque recebeu um público superior a seis mil visitantes, 
segundo cálculos da própria organização...Pág. 06.
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EDITORIAL DIRETOAOASSUNTO

Uma cidade que atrai por 
aspectos contraditórios, em 
pleno desenvolvimento, e com 
grandes potencialidades nos 
setores econômicos, agríco-
las, e culturais, mesclada à 
tradicional hospitalidade baia-
na de uma cidade do interior, 
a centenária cidade de Bar-
reiras oferece oportunidades 
aos nascidos e criados aqui, 
e também aos que vieram de 
outras regiões do Brasil, ou 
até mesmo de outros países 
em busca de melhoria de vida. 

Viver em nossa São João 
das Barreiras gera um sen-
timento de pertença e de va-
lorização do que é “da terra”. 
Dona de uma localização geo-
gráfica estratégica e privilegia-
da, figura como cidade polo 
do oeste do estado, a sua pu-
jança agrícola enaltece e eleva 
seu nome para todo o país. Os 
artistas locais da música, das 
artes plásticas e cênicas, des-
pertam a atenção para uma 
“menina” do interior com sina 
de “mulher”.

Críticas à parte, o desejo 
de crescimento e consolida-
ção nos setores produtivos, 
econômicos e sociais é ta-
manho, que parte dos 140 mil 
habitantes que aqui residem, 
chegaram a alimentar um mo-
vimento separatista, mas que 
hoje, devido ao bom relaciona-
mento entre as três esferas do 
governo – Município, Estado e 
União, o desejo foi adormeci-
do e se um dia esse desejo for 
concretizado, Barreiras sedia-
rá a capital do Estado do Rio 
São Francisco.

Em mais de um século de 
história, a cidade se destaca, 
entre outros pontos, pela sua 
miscigenação de raças, por 
uma frota de veículos que 
cresce mais de 25% ao ano 
e requer mudanças rápidas 
e eficazes no trânsito, e tam-
bém pelo grande número de 
instituições de ensino superior 
que dão à vida noturna de Bar-
reiras, um ar de jovialidade e 
descontração. 

O potencial econômico 
também revela a expressão 
da cidade no âmbito nacional; 
prova disso é a instalação da 
maior esmagadora de soja 
do mundo se instalando aqui, 
prevista para em breve gerar 
mais de dois mil empregos. 
Um outro fator que impulsio-
nará ainda mais o seu desen-

Barreiras 121 anos de
história e desenvolvimento
Na visão de um filho adotivo

volvimento econômico será a 
conclusão da ferrovia Oeste 
Leste. Tudo isso motiva 

as pessoas a migrar para a 
Cidade Mãe, em busca de tra-
balho, oportunidades, estudo 
e qualidade de vida. 

O ritmo diário é intenso, 
com congestionamentos, 
transporte coletivo lotado, lon-
gas filas e comércio movimen-
tado. No entanto, nos finais 
de semana aqueles que aqui 
residem, encontram diversas 
opções de lazer, como rios e 
cachoeiras que proporcionam 
diversão e contato com a natu-
reza, bares conceituados, res-
taurantes que resgatam a culi-
nária e as tradições de varias 
regiões do país, que convivem 
com outros pratos exóticos e 
requintados da terra. E como 
não poderia faltar, o almoço 
de dominical com a família as 
margens do Rio de Ondas. 

Barreiras é uma cidade 
com potencialidades maiores 
que várias capitais brasileiras, 
transpira crescimento, mas 
ainda preserva os costumes 
interioranos. Barreiras é um 
dos municípios símbolo do vi-
gor econômico do estado. Ao 
completar 121 anos a cidade 
está cada vez mais sintoniza-
da com o futuro. São imensos 
seu potencial de crescimento 
e a capacidade empreendedo-
ra de sua gente. É uma terra 
de grandes talentos e reconhe-
cidos líderes políticos que, es-
tou certo, permanecerão entre 
os protagonistas na história da 
Bahia e do Brasil. Em nome de 
todos os baianos, parabenizo os 
barreirenses pelo aniversário de 
121 anos de emancipação polí-
tica - motivo de extremo orgulho 
para todos nós.”

Jayme Modesto, filho adotivo.
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Jayme Modesto

Menos de cinco meses 
para as eleições municipais. 
Oficialmente, nenhuma cam-
panha política começou. Na 
prática, todas já começaram 
faz é tempo. E como não se-
ria diferente, as esquinas es-
tão politizadas. Para aqueles 
mais engajados na política o 
debate já começou. O bate-
boca e as brigas também. No 
interior prolifera um palavre-
ado jocoso e mais partidário 
que os partidos políticos. No-
mes ou apelidos. Em ano de 
eleição, político é o principal 
personagem do anedotário 
popular no interior. Quem 
quer se reeleger, tenta provar 
o quanto a cidade melhorou. 
Quem quer assumir o lugar, 
mostra toda sorte de proble-
ma e um pouco mais, do que 
passa o “povão”.

Como se política e fute-
bol não fossem tão diferen-
tes, vale até falar da mãe do 
candidato, que geralmente 
não tem nada a ver com a 
história. As fofocas já come-
çaram a apimentar os blogs 
sensacionalistas, com raras 
exceções pulverizadoras de 
boatos e notícias mirabolan-
tes, sobre os bastidores da 
política. Cada candidato que 
se preze tem que ter ao me-
nos um desses com “aliado”. 
E quem pensou que já ouviu 
o bastante “delícia, delícia, 
assim você me mata”, espera 
para ver as paródias. “Fulano/ 
Prefeito /Trabalho e confian-
ça/ É nºXXX que eu voto/ É 
XXX o meu voto“. 

Juventude, Confiança, 
Compromisso, Esperança, 
Trabalho, Seriedade, Experiên-
cia e Amor serão palavras de 
qualquer slogan que se preze. 
“Honestidade”, nem tanto, 
que pode parecer exagero.

Quem quer ganhar de pre-
sente a vitória em outubro, 
tem que marcar presença 
nas redes sociais. Um per-
fil oficial no Facebook com 
a cara de feliz e mensagens 
de preocupado com a situa-
ção do município (quem é da 
oposição). Quando o político 
da situação não tem perfil 
no facebook, encontra uma 
ruma de batedores – pesso-
as que, espontaneamente ou 
não (principalmente), defen-
dem das calúnias, das difa-
mações e de outras ações 
da oposição – século 21 é 
tão moderno que tem trin-
cheira vir tual.

Fazer comunicação no 
interior é mais difícil que na 
capital porque ano eleitoral é 
de provação da credibilidade. 
Se divulgar uma notícia po-
sitiva sobre ações da admi-
nistração pública, é porque 
está sendo pago para calar o 
senso crítico e só falar bem; 
se falar ‘mal’ e apontar os 
problemas, é porque não está 
sendo pago, ou, melhor ain-
da, está sendo bem servido 
pelo candidato de oposição. 

Eleições 2012: Campanhas,
promessas, dinheiro, tapinha nas
costas e sorrisos para o eleitorado

Késia Neres
Acadêmica do 3º período de psicologia da 

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

Fazer comunicação com cre-
dibilidade no interior se torna 
mais difícil ainda porque é 
exatamente isso, o que ocor-
re em muitos meios de co-
municação!

As câmaras municipais 
perderam a monotonia. Cada 
discurso de um vereador em 
plenário, antes sonolenta, 
empolga quase tanto quanto 
uma luta de MMA.  Quan-
to maior a plateia, maior a 
performance. Bom, claro, 
para quem faz oposição. Fa-
lar do que não presta sem-
pre dá mais ibope do que o 
que presta. Mas ninguém 
pergunta porquê o vereador 
está denunciando só agora 
um problema que ele mesmo 
diz ser antigo. Nem porquê 
ele, sendo vereador, não to-
mou providências junto aos 
órgãos competentes sobre 
aqueles gastos que julgou 
exorbitantes. Gasto público 
no mandato dos outros é re-
fresco de campanha.

A propaganda eleitoral 
não teve início, oficialmente. 
Só não oficialmente. Calen-
dários, panfletos, outdoors, 
car tinhas e banners. Sabe 
aquela frase em adesivos 
de carros? Pois guarde-a 
na memória que o candidato 
vai aproveitar. “Tudo dentro 
da legalidade”.

Nas esquinas, o povo 
já começou a debater, dis-
cutir, brigar. Servidor públi-
co, quando fala de política 
“deve” ser para elogiar quem 
o empregou. Não há ‘cabis-
mo eleitoral’ mais eficiente 
que emprego. Mas há outro 
tipo de emprego para cabo 
eleitoral: agilizar aposenta-
dorias dos idosos e levar 
doentes todos os dias para 
o hospital. Ninguém se per-
gunta porquê no ano seguin-
te isso não vai acontecer. 

Os partidos políticos pa-
recem peças de lego jogadas 
no chão, a cada eleição se re-
constroem como “salvadores 
das pátrica” e paladinos da 
moralidade. Sob a alegativa 
de que ‘o sonho não acabou’, 
convocam a juventude. 

Qualquer aproveitamen-
to verbal da esperança de 
“O Grande Ditador”, de 
Charlie Chaplin, não é mera 
coincidência. 

Nossos representantes 
não sabem qual é o papel de 
um Legislador em um esta-
do democrático de direito. É 
notável a insensatez e o des-
preparo de nossos represen-
tantes, principalmente quan-
do assistimos a TV Câmara, 
onde qualquer pessoa morre 
de dar risada. 

É lamentável perceber 
que o maior problema encon-
trado em nossos “sátiros” 
eleitos, é a falta de formação 
educacional e despreparo 
para o cargo o qual foi eleito, 
sem falar na falta de compro-
misso com a sociedade. 

É preciso que nós en-
quanto cidadãos entenda-
mos o papel do Legislativo, 
para que em eleições se-
guintes saibamos escolher 
de forma consciente os 

Legisladores: despreparados
e descompromissados 

nossos representantes. Não 
podemos esquecer que tais 
representantes são frutos de 
nossos votos. A estes que 
renegaram o dever e o com-
promisso social, deverão ser 
excluídos da vida política.

J. Júnior 
Acadêmico do curso Bacharelado
Interdisciplinar em Humanidades

Prefeito de Riachão das Neves é punido 
por atraso no recolhimento ao INSS
Fonte www.tcm.ba.gov.br

O Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, na sessão do dia 17 de 
maio, votou pela procedência do 
termo de ocorrência lavrado na 
Prefeitura de Riachão das Neves, 
na gestão de Marcos Vinícius Nu-
nes do Nascimento, em razão do 
pagamento de juros e multas a 
favor do INSS por atraso no reco-
lhimento das contribuições previ-
denciárias, no exercício de 2011.

Pelo ilícito praticado, a relatoria 
determinou ao gestor o ressarci-
mento ao erário municipal da quan-
tia de R$ 81.605,03, com recursos 
próprios, equivalente ao montante 
gasto indevidamente. 

O prefeito, em sua defesa, 
alegou que não efetuou os recolhi-
mentos tempestivamente, porque 
houve uma redução significativa na 
arrecadação Municipal, portanto não 
se tratando simplesmente de ausên-
cia de política de planejamento das 
ações por parte da Administração.

A relatoria contestou o pa-
gamento de juros e multas a 
favor do INSS, afirmando que a 
resposta do gestor não escla-
receu a irregularidade, pois se 
trata de uma despesa de caráter 
continuado, que para tanto deve 
ser planejada, não justificando 
a ausência de recolhimento da 
obrigação devido a uma peque-
na variação da receita orçamen-
tária arrecadada pelo Município, 
alegada pelo gestor em sua de-
fesa, que entretanto não trouxe 
aos autos nenhum documento 
comprobatório de tal situação.

Luís Eduardo: Prefeito terá que
devolver mais de R$ 170 mil ao erário

Fonte: www.tcm.ba.gov.br

No dia 30 de maio, o Tribunal 
de Contas dos Municípios julgou 
procedente o termo de ocorrên-
cia lavrado contra a Prefeitura 
de Luís Eduardo Magalhães, da 
responsabilidade de Humberto 
Santa Cruz Filho, em razão de 
irregularidades na contabilização 
de receitas provenientes de IPVA 
e FNS – Fundo Nacional de Saú-
de, durante o exercício de 2009.

O relator, conselheiro subs-
tituto Cláudio Ventin, determinou 
ao gestor a devolução de R$ 
171.907,40 aos cofres munici-
pais, além de aplicar uma multa 

de R$ 1 mil.
A 1ª Coordenadoria de Con-

trole Externo identificou irregu-
laridades na documentação de 
receita dos meses de fevereiro, 
agosto e outubro, devido a au-
sência de contabilização de re-
ceitas provenientes de IPVA, no 
montante de R$ 135.059,64, e 
FNS – Fundo Nacional de Saúde, 
no valor de R$ 36.847,76, em de-
sacordo com a Lei nº 4.320/64.

O gestor, em seu amplo direi-
to de resposta, alegou que cita-
dos numerários foram creditados 
equivocadamente em contas não 
cadastradas pela Prefeitura, além 
de outros repasses terem sido 
executados em forma de medi-
camentos a título de Assistência 
Farmacêutica Básica.

O Tribunal não acatou os ar-
gumentos devido à insuficiência 
de lastro documental que desca-
racterizassem as impropriedades 
comprovadas. Cabe recurso da 
decisão.

Íntegra do voto do termo de 
ocorrência contra a Prefeitura de 
Luís Eduardo Magalhães.
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Hotel Morubixaba, um novo conceito de hotel em Barreiras
Foi inaugurado em Bar-

reiras no dia 18 de maio, 
um moderno e luxuoso 
hotel categoria cinco estre-
las.  Com elevado padrão 
de qualidade, proporciona 
conforto e segurança aos 
seus hóspedes. Localizado 
na Avenida ACM, nº 2024, 
o novo hotel oferece 72 
apartamentos amplos, bem 
decorados, suítes, uma ala 
com apartamentos adap-
tados para portadores de 
necessidades especiais, 
brinquedoteca, auditório e 
um amplo restaurante com 
três ambientes. 

O nome do Hotel Moru-
bixaba, é uma homenagem 

ao chefe guerreiro, líder da 
tribo que constituía a Nação 
Indígena. Para o empresário 
Caduda Braga, o hotel tem 
uma finalidade de atender ao 
público empresarial que vem 
à Barreiras tratar de negócios. 
Além do hotel, o empreendi-
mento é composto por um 
restaurante aberto dia e noite 
e que promete ser um novo 
conceito de gastronomia em 
Barreiras. Segundo Caduda, 
o restaurante terá o diferencial 
do conceituado cheff de cozi-
nha conhecido internacional-
mente, Murilo Brocchini.

Maiores informações:
(77) 3612-21-11/3211

Buritirama: Posto Gonzaga realiza sorteio de prêmios 
Posto Gonzaga faz sorteio de prêmios da promoção realizada no período de 01 de janeiro a 03 de maio 2012 

O empresário Nilson 
Gonzaga da rede de postos 
Gonzaga promoveu no dia 
05 de maio, o sorteio e a 
distribuição de prêmios da 
promoção realizada entre 
clientes e revendedores de 
combustíveis dos Postos 
Gonzaga. A premiação foi 
realizada na modalidade de 
sorteio e fez parte do Pro-
grama Fidelidade, implanta-
do pela rede com o objetivo 
de prestigiar seus clientes. O 
sorteio aconteceu no espaço 
do Posto Gonzaga, em plena 
“Micarama” - festa realizada 
em comemoração ao aniver-
sario de Buritirama. 

Foram sorteados mais de 
80 mil cupons, depositados 
em urnas, durante o período 
da promoção que aconteceu 
entre janeiro a maio.

O Programa Fidelidade é 
um reconhecimento à lealda-
de dos clientes e empresas. 
Para participar bastava abas-
tecer acima de R$ 10,00, 
onde o motorista preenchia 
um cupom e concorria au-

tomaticamente aos sorteios.
Entre os prêmios, a rede 

de postos sorteou cinco 
bicicletas e uma moto. Os 
revendedores da zona rural, 
também foram premiados 
com brindes, oferecidos pelo 
empresário Nilson Gonzaga. 
O momento mais espera-
do da festa foi o sorteio da 
moto, que saiu para a clien-
te, Ângela Maria de Almeida, 
popularmente conhecida 
como Nega. A sortuda levou 
também uma bicicleta no 
sorteio. Para o empresário 
Nilson Gonzaga que realiza 
o sorteio pelo segundo ano 
consecutivo, essa é uma for-
ma de reconhecimento e va-
lorização para com os seus 
clientes. “Fico muito feliz em 
saber que estamos contri-
buindo com o desenvolvimen-
to desse município. O Progra-
ma Fidelidade é uma forma 
de interagirmos com nossos 
clientes e, consequentemente 
premiá-los anualmente como 
forma de reconhecimento”, 
afirmou Nilsinho.

Empresário Caduda Braga

Empresário Edilson, Fribarreiras

Paulo Braga e convidados

Empresário Nilcinho e a esposa Neuma



04 | GAZETA DO OESTE BARREIRAS/BA, 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012 

Serra Dourada realizou mais uma edição da Festa de Maio
A cada ano a tradicio-

nal festa religiosa e social 
de Santa Cruz, vem evo-
luindo. Este ano, o muni-
cípio de Serra Dourada, 
realizou entre os dias 31 
de abril a 03 de maio, uma 
das maiores festas de 
todos os tempos, prova 
disto, foi à multidão pre-
sente nos festejos, que 
se aglomerava na praça 
de eventos, trazendo para 
as ruas da cidade um nú-
mero total aproximado de 
20 mil pessoas entre os 
quatro dias de festa.

Também conhecida 
como Festa de São Gon-
çalo, por ser esse o pa-
droeiro da cidade, a Festa 
de Maio, que faz referên-
cia ao dia de Santa Cruz 
já entrou para o calendá-
rio oficial do município, 
como um dos maiores 
festejos religiosos da re-
gião, atraindo fiéis vindos 
de toda par te do país. 
Com isso, a programação 
toma uma grande dimen-
são religiosa – com nove-
nas e missas, antes e du-
rante o evento, tornando 
o festejo uma verdadeira 
Romaria.

Intercalada com a pro-
gramação religiosa, gran-
des atrações musicais 
como Toinho e Cia, Amor 
de Cinema, Léo Maga-
lhães e bandas regionais 
animaram as noites des-
ses quatro dias. Trazendo 
muita alegria, turistas e o 

aquecimento do comércio 
local para o município. 

No camarote oficial, o 
prefeito Enilson Fagundes 
e a primeira dama Cle-
onice Castro Fagundes 
recepcionaram as autori-
dades, amigos e familia-
res. O deputado federal 
José Rocha e o deputado 
estadual João Bonfim, 
foram presenças marcan-
tes por serem lideranças 
que contribuíram com o 
desenvolvimento da ci-
dade. “É dia de refletir 
e acolher autoridades e 
amigos, com a cer teza 
de que nós que exerce-
mos a atividade política 
e representamos o povo 
precisamos estar juntos 
neste momento de alegria 
e veneração a Santa Cruz. 
Procuramos sempre plan-

têm evoluído a cada edi-
ção, graças ao supor te 
logístico das Polícias 
Civil e Militar, Guarda 
Municipal e toda orga-
nização da Prefeitura 
Municipal de Serra Dou-
rada, que se empenha-
ram para fazer da festa 
edição 2012 um suces-

so na região. “Com uma 
festa organizada, con-
seguimos atrair mais 
visitantes, e assim todo 
o comércio se beneficia 
- como restaurantes, ho-
téis, mercadinhos, bares. 
Essa dinâmica na econo-
mia é boa para o municí-
pio”, declarou o prefeito.

tar o desenvolvimento e 
preparar o futuro que nós, 
serradoradense tanto de-

sejamos”, disse Enilson.
A segurança e organi-

zação da Festa de Maio 

Governador Jaques Wagner visita Serra Dourada e é recepcionado pelo prefeito
O prefeito de Serra Dou-

rada, Enilson Fagundes, 
recepcionou no dia 19 de 
maio, o governador Jacques 
Wagner e sua comitiva, que 
vieram à cidade com a fina-
lidade de visitar a indústria 
de laticínio Ki Sabor, em 
Serra Dourada. 

Na opor tunidade, pu-
deram tratar de assun-
tos de interesse comum, 
como parcerias em futu-
ros projetos e principal-
mente sobre a questão da 
seca que vem assolando 
toda a região oeste. 

Após a visita às instala-

ções da empresa de laticí-
nios e o acompanhamento 
do processo de fabricação 
dos produtos, o governa-
dor destacou a importância 
de empreendimentos como 
este para o interior da Bahia. 
“Esta fábrica é um exemplo 
para o restante do estado. 
Já movimenta mais de 100 
mil litros de leite por mês e 
ainda vende toda a sua pro-
dução para outros estados 
do país. Nós queremos re-
produzir esse modelo para 
toda a Bahia para melhorar 
a agricultura familiar. Nós 
incentivamos a criação de 

empresas e cooperativas 
para garantir que os pe-
quenos produtores possam 
trabalhar com tranquilida-
de, com a garantia de ven-
da do produto”.

Para o prefeito Enilson 
Fagundes, essa visita é 
muito importante para o 
crescimento e valorização 
do município. “Em mais 
uma visita do governador 
na nossa terra, tivemos a 
oportunidade de conversar 
sobre futuras parcerias para 
vários projetos que planeja-
mos para o nosso municí-
pio”, salientou Enilson.

Coribe: Chega ao fim as constantes alternâncias na administração municipal
A guerra de liminares e 

o entra e sai no comando 
da prefeitura de Coribe, 
no extremo sul da região 
oeste, parece ter chegado 
ao fim. A presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministra Carmem 
Lúcia determinou que seja 
empossado no comando 
da prefeitura, Derval Bar-

bosa de Arruda, o Vazim, 
segundo colocado nas 
eleições de 2008. 

A decisão, da qual 
não cabe mais recurso 
no TSE, foi tomada no 
dia 16 e publicada no Di-
ário da instituição no dia 
23 de maio de 2012. Em 
seu despacho a ministra 
afirma que não há óbice 

para que o acórdão do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
lavrado do julgamento do 
Recurso Especial Eleitoral 
nº 357523, devidamente 
publicado, seja imediata-
mente cumprido, pois a 
decisão que mantinha o 
Prefeito e o Vice-Prefeito 
nos respectivos cargos 
não mais subsiste.

O prefeito, José Alves 
Ferreira (Nino), e o vice, 
Paulo Pacheco tiveram 
seus mandatos cassados 
por abuso de poder eco-
nômico e captação ilícita 
de votos. Neste período de 
três anos e cinco meses, a 
cidade de Coribe, passou 
por uma grande turbulên-
cia em sua administração, 

o que comprometeu o 
bom desempenho do 
governo municipal e 
consequentemente a 
sua população diante 
da batalha judicial. 

Culpa de quem? Da 
justiça que não julga os 
processos pré-eleitorais 
antes da posse. Que 
isso sirva de exemplos!

Prefeito Enilson recepciona governador Wagner

Derval Barbosa de Arruda

Prefeito Enilson e convidados
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Acompanhando o sucesso dos anos anteriores, a noite de entrega da 24ª 
edição do Troféu Soja do Ouro, que aconteceu no dia 26 de maio, em Barreiras, 
no Country Club Rio de Ondas, foi uma das melhores da história. Considerado 
o mais importante evento do agronegócio do estado da Bahia, o “Oscar do Oeste 
Baiano” é promovido há 24 anos consecutivos pelo Country Club Rio de Ondas, 
sob o comando do seu diretor e idealizador Cleantes Sobreira Vital, e tem como 
objetivo premiar a competência e a produtividade, coroando empresas e pro-
fissionais que verdadeiramente fazem a diferença em suas áreas de atuação. 
Uma demonstração de força de um setor que cresce a cada ano.

Ao longo destes 24 anos de existência da premiação, o Troféu Soja de 
Ouro teve sempre como apresentadores artistas reconhecidos nacional-
mente, como as atrizes Cláudia Raia, Maitê Proença, Adriana Esteves, além 

dos atores Humberto Martins, Lauro Corona, Luciano Szafir, entre tantas 
outras personalidades brasileiras. Em 2011 o evento foi apresentado pelos 
atores globais Carlos Casagrande e Fiorella Mattheis e neste ano, pelo atores  
Luigi Baricelli e Ellen Rocche.

Para Cleantes Vital, a razão do sucesso duradouro da premiação se deve 
à credibilidade, profissionalismo e muito trabalho. “Todos os anos, o Troféu 
Soja de Ouro ganha mais credibilidade e respeito. E não poderia ser de outra 
forma, já que o idealizamos para premiar, e com isso incentivar, aqueles que 
se destacam em seus empreendimentos”, afirmou Cleantes.

Este ano o evento contou com uma impecável organização e uma belíssima 
decoração, e aconteceu dentro de um clima de contagiante confraternização, 
além de muito glamour, sofisticação e requinte que foram as marcas registradas. 

TROFÉU
SOJA DE OURO

1

87

64

32

5

1 UNIVERSO VERDE 2 EXEC. VENDAS NOBERTO RENKE 3 AR-
CONDICIONADO  & CIA 4 ALLA Z 5 INDUSTRIA DE CALCÁRIO 
- DOLOMITA 6 CARLOS COSTA 7 DRª GRAÇA - LEXPRESSION 8 
LABÓRATORIO SABIN.

Acreditamos no trabalho, em nosso potencial e na 
cooperação de toda uma equipe. O Troféu Soja de 
Ouro vem confirmar nossa credibilidade perante 
nossos clientes. Agradecemos a todos pela confian-
ça.  Podemos hoje, nos orgulhar dessa prova con-
creta do reconhecimento.
 

Mensagem de agradecimento
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Formosa do Rio Preto promoveu a XXIX edição da tradicional vaquejada

Formosa do Rio Preto ganha agência da Previdência Social

Alegria, segurança, 
confor to e muita gente bo-
nita! Foi assim a realização 
da XXIX edição da tradicio-
nal vaquejada de Formosa 
do Rio Preto, no Parque 
Major Leopoldo. Durante 
três dias de festa o parque 
recebeu um público supe-
rior a seis mil visitantes, 
segundo cálculos da pró-
pria organização.

Toda esta estrutura 
abrigou, além dos turistas 
e visitantes, centenas de 
comerciantes, empresários 
e instituições, que a cada 
ano, acreditam no trabalho 
da equipe responsável por 
elaborar, essa que se tornou 
uma das maiores vaquejada 
do estado. Nessa edição, a 
programação contou com 
grandes atrações como: 
Bota Rasgada, Amor de Ci-
nema, Limão com Mel e Ga-
rota Safada.

Nos três dias de festa, o 
público presente no espaço 
do parque surpreendeu até 
os organizadores do evento, 
que de forma bastante profis-
sional, planejada e eficaz tra-
balharam para atender, com 
muito conforto, todos aque-
les que passaram pela festa.

Mesmo com as reco-
mendações do TCM-Tribu-
nal de Contas dos Municí-
pios, em relação aos gastos 
realizados com festejos nas 
cidades, em decorrência da 
seca que assola o estado, a 
prefeitura resolveu manter 
a programação anual, po-
rém, com rigorosa conten-
ção de gastos. 

 “Para organizar um 

evento desse porte é preci-
so muito mais que apenas a 
vontade, mas principalmen-
te, muito esforço na busca 
pelos investimentos para a 
realização de uma festa com 

essa magnitude, que é já é 
aguardada por toda região. 
Assim, mobilizamos toda 
equipe para que mesmo den-
tro de um rigoroso critério de 
economicidade, pudésse-

mos manter o padrão dos 
anos anteriores, tanto na es-
trutura como nas atrações”, 
afirmou o prefeito Neo.

Com as corridas de boi 
durante o dia e muitas atra-

ções musicais a noite, o 
que não faltou na Vaquejada 
de Formosa foi a alegria do 
grande público. Pessoas de 
outras cidades vieram con-
ferir uma vaquejada que há 

muito tempo encanta nati-
vos e visitantes. “O esforço 
demonstrou a vontade do 
povo de Formosa e região 
de cultivarem um esporte 
tão tradicional no Nordeste”, 
enfatizou Néo. Além, da pro-
gramação da vaquejada à 
noite, um dos grandes atra-
tivos na parte da manhã, foi 
a diversão às margens do 
Rio Preto, com grande mo-
vimentação nos barzinhos e 
restaurantes que bem locali-
zado, à beira do rio, garan-
tiu aos visitantes diversão e 
aconchego.

A população de Formosa 
do Rio Preto não precisa mais 
se deslocar para Barreiras para 
ser atendida em uma Agência 
da Previdência Social. A cida-
de recebeu dia 24 de maio, 
uma unidade do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
prevista no Plano de Expansão 
do Atendimento que beneficia 
municípios com mais 20 mil 
habitantes. A construção da 
quarta Agência da Previdên-
cia Social do oeste da Bahia, 
de acordo com o Plano de 
Expansão da rede de aten-
dimento do INSS, exigiu um 
investimento de R$ 800 mil. 

A inauguração da unidade em 
Formosa do Rio Preto teve as 
presenças do superintendente 
regional do INSS no Nordeste, 
João Maria Lopes e da gerente 
executiva do Instituto em Bar-
reiras Francisca Oliveira, o pre-
feito Manoel Afonso Araújo, o 
deputado federal Oziel Oliveira, 
o presidente da Câmara Ivônio 
Castro, a presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
Elisete Batista, o presidente da 
Dataprev Hélio Pereira Filho, 
além de funcionários do INSS.

Em seu discurso o su-
perintedente do INSS, João 
Maria Lopes afirmou que a so-

licitação da instalação dessa 
agência, fora realizada desde 
o mês de abril de 2006 pelo 
atual prefeito de Formosa do 
Rio Preto, Manoel Afonso de 
Araújo (Neo). O presidente as-

segurou que a prefeitura tam-
bém doou a área cujo projeto 
foi aprovado pela Câmara de 
Vereadores, que resultou na 
decisão do governo federal 
de implantar essa agência em 
Formosa do Rio Preto.

Na oportunidade a ge-
rente executiva do INSS em 
Barreiras, Francisca Oliveira, 
agradeceu a participação dos 
funcionários e ressaltou que a 
partir de agora a agência será 
um vetor de desenvolvimento 
da cidade, gerando mais de 
R$ 2 milhões em benefícios 
para os segurados.

O prefeito Manoel Afonso 
Araújo, enfatizou que houve 
uma conjugação de esforços 
para que a agência fosse im-

plantada em Formosa do Rio 
Preto. Ele lembrou a solicita-
ção feita no ano de 2006 para 
a Previdência Social pedindo 
a construção da Agência em 
Formosa. “Nossa administra-
ção lutou por essa agência, 
pensando em minimizar o 
sofrimento das pessoas que 
tinham que se deslocar até 
Barreiras para serem atendi-
das pelo INSS. A partir de ago-
ra este sacrifício não precisará 
mais ser feito. O povo de 
Formosa será atendido com 
dignidade nessa moderna 
agência construída em nos-
sa cidade. Agradecemos a 
presidente Dilma Rouseff e 
ao ministro Garibaldi Alves 
por atender a este nosso 

pleito”, enfatizou.
Sob a direção do técnico 

do Seguro Social Renilton 
Menezes, a Agência da Pre-
vidência Social em Formosa 
do Rio Preto entrou em fun-
cionamento no dia 28, com 
o atendimento ao público di-
recionado para o período da 
manhã, das 7h30 às 13h30h, 
oferecendo todos os serviços 
previdenciários. 

A solenidade de inaugura-
ção contou com a apresen-
tação da Banda Filarmônica 
do Rio Preto, a apresenta-
ção do cantor Paquinha que 
emocionou o publico com a 
canção ‘Nossa Senhora’ e a 
celebração da benção com 
o padre João.

Formosa do Rio Preto tem destaque na
agricultura da Bahia na produção de soja, 
arroz, milho, algodão e feijão. Na pecuária, 
destacam-se os rebanhos assininos,
bovinos e equinos. Conforme registro na 
Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) 
o município possui 43 indústrias, ocupando 
o 98º lugar na posição geral do Estado, 376 
estabelecimentos comerciais ficando na 102º 
posição entre os municípios baianos.

Prefeito Neo e família



GAZETA DO OESTE | 07BARREIRAS/BA,20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012 

TROFÉU
SOJA DE OURO

8

5

2

1514

1311

10

7

4

1

9

6

3

12
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BREDA 12 COELBA 13 CONS. AMBIENTAL - CELSO SANDERSON 
14 CONSTRUTORA PANTHEON 15 CONTEM CONTABILIDADE.

Acreditamos no trabalho, em nosso potencial e na 
cooperação de toda uma equipe. O Troféu Soja de 
Ouro vem confirmar nossa credibilidade perante 
nossos clientes. Agradecemos a todos pela confian-
ça.  Podemos hoje, nos orgulhar dessa prova con-
creta do reconhecimento.
 

Mensagem de agradecimento
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Jaborandi completa 26 anos com muitos motivos para comemorar
No dia 12 de maio o promissor município de Jaborandi completou 26 anos de emancipação política administrativa

Considerado pelo Índi-
ce Firjan de Gestão Fiscal 
(IFGF), como o município 
com  a melhor gestão fis-
cal e aplicação de recursos 
públicos, Jaborandi, come-
morou os seus 26 anos de 
emancipação política admi-
nistrativa, com uma grade de 
atividades que envolveu toda 
a população do município.

Com uma diversificada 
programação a comunidade 
teve motivos de sobra para 
comemorar. De acordo com 
o levantamento, o município 
destacou-se por ter apresen-
tado elevado nível de inves-
timento, mesmo com baixas 
receitas próprias, assim cra-
vou a primeira colocação no 
ranking estadual do IFGF, que 
mede a boa aplicação dos 
recursos públicos e o con-
trole social da gestão fiscal 
das cidades brasileiras. Ja-
borandi, que é comandada 
pelo prefeito, José Dias da 
Silva, foi o único na Bahia a 
receber o conceito.

O município aparece em 
posição de destaque em ní-
vel nacional, por está no se-
leto grupo de municípios que 
possuem a excelência na 
gestão do dinheiro público. 

Durante a programação, 
atividades como caminha-
da ecológica da sede até 
as margens do Rio Formo-
so, café da manhã com as 
mães, café da manhã com 
os esportistas, jogos de fute-
bol e futsal masculino e femi-
nino, voley feminino, almoço 
coletivo no colégio Joaquim 
Candido Rodrigues, distribui-
ção de bolo com 26 metros, 
movimentaram a cidade.

O ponto alto da comemo-
ração foi a missa em ação 
de graça à margem do rio 
formoso, com a presença de 
mais de cinco mil pessoas. 
A programação contou tam-
bém, com premiações e um 
bingo para os participantes 
das modalidades esportivas, 
com o sorteio de uma moto, 

patrocinada pela empresa 
PMB – engenharia.

“Maio é um mês espe-
cial, é o mês que marca a 
nossa independência política 
e, portanto, o aniversário de 
todos nós jaborandenses. 
Nós, povo de Jaborandi, te-
mos orgulho de habitarmos 
em um município que hoje 
figura como destaque nacio-
nal. Queremos compartilhar 
com todos os filhos desta 
terra, que vivem aqui  e em 
outras cidades, o nosso 
orgulho em morar em um 
município que tem um povo 
alegre, festivo, plural, tole-
rante, pacífico, trabalhador 
e que portanto tem muitos 
motivos para comemorar 
esta marcante data. Agrade-
ço a Deus em ter podido dar 
uma modesta contribuição 
para o desenvolvimento”, 
enfatizou o prefeito.   

Prefeito de Muquém do São Francisco participou 
do IV Encontro Perspectiva da Gestão Ambiental

O Prefeito José Nicolau 
e técnicos das Secretarias 
Municipais de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, As-
sistência Social e Saúde 
participou do IV Encontro 
Perspectiva da Gestão 
Ambiental, que aconteceu 
no auditório da Câmara de 
Vereadores. 

O objetivo do encontro 
foi discutir os aspectos 
importantes da educação 
ambiental, licenciamento 
e fiscalização ambiental 
nos municípios da região 
de Ibotirama referente à 
vigésima sétima etapa da 

fiscalização preventiva in-
tegrada (FPI) , tendo como 
público alvo: Os membros 
dos conselhos municipais 
de meio ambiente, gestores 

públicos técnicos das se-
cretarias de meio ambiente, 
educação, sociedade civil, 
promotores de justiça que 
atuam na esfera ambiental.

CRAS realiza passeio ecológico com os
grupos de convivência do município

Recentemente os grupos 
de convivência do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (CRAS),  participaram de 
um passeio ecológico, em um 
maravilhoso local na cidade de 
Muquém, até então desconhe-
cido ou desvalorizado por mui-
tos, no açude em Muquém. A 
coordenadora do CRAS, Maísa 
Miranda e a orientadora social, 
Ionice Guimarães, organizaram 
o passeio com piquenique e 
roda de leitura, com o objetivo 
de proporcionar a todos um 
agradável momento e dinamizar 
mais as variadas atividades que 
são desenvolvidas no CRAS, 
com todas essas famílias. 

Na oportunidade foi ressal-
tada também a importância de 
conhecer melhor as riquezas 

naturais, bem como cuidar e 
valorizar das mesmas. “Não 
estava nos nossos planos, 
mas como foi observada a 
necessidade de um trabalho 
de limpeza no espaço, ficou 
acertado com o grupo de ado-
lescente que iremos fazer um 

trabalho de conscientização 
ambiental, retirando toda sujei-
ra ali encontrada e que iremos 
conservar este espaço, pois o 
mesmo a partir deste momen-
to já se tornara para todos nós 
um ponto turístico da cidade”, 
disse a coordenadora.

Prefeito José Dias prêmia atletas
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Acreditamos no trabalho, em nosso potencial e na 
cooperação de toda uma equipe. O Troféu Soja de 
Ouro vem confirmar nossa credibilidade perante 
nossos clientes. Agradecemos a todos pela confian-
ça.  Podemos hoje, nos orgulhar dessa prova con-
creta do reconhecimento.
 

Mensagem de agradecimento



10 | GAZETA DO OESTE BARREIRAS/BA,20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012  

Policial Militar morto por assaltantes é
homenageado com nome de Avenida em Barreiras
Por: Júnior Moreira
Fotos: Arquivo de Família

Passados seis meses 
do falecimento do Policial 
Militar Washington Pereira, 
morto em assalto, no Lo-
teamento Cidade Nova, em 
novembro do ano passado, 
a família recebeu um Certi-
ficado de Honra ao Mérito 
e a legalização da Avenida 
Washington Pereira da Silva.

As honrarias foram con-
cedidas pelo Presidente do 
Legislativo, Pastor Souza, 
através do Decreto de Lei 
nº 977/11, de 07 de dezem-
bro de 2011, que definiu o 
Código de Endereçamento 
Postal e, a denominação de 
Washington Pereira da Sil-
va para a Avenida na qual 
ele foi assassinado. ”Como 
policial, sei dos riscos da 
profissão: o nosso exercício 
nos deixa vulneráveis, mas, 
mesmo assim não nos exi-
mimos de zelar pela segu-
rança da população. Sei que 
esta singela homenagem 
não vai reparar a perda do 

filho, do irmão, mas deixa 
perpetuado o ato de bravura 
de Washington, que deu a 
vida pela profissão que es-
colheu, o que com certeza 
honra não só a esta família, 
mas a todos nós”, afirmou 
Pastor Souza.

A cerimonia de entrega 
do Certificado e o anuncio 
do nome da Avenida acon-
teceu no Clube Balneário e, 
contou com a presença dos 
familiares, dentre eles o pai 
Francisco Bernaldo da Silva, 
a mãe Maria Leda Nobre Pe-
reira, as irmãs Olíbia, Daiane 
e Carla, e, os amigos mais 
íntimos de Washington. 

“Apesar da perda, estamos 
felizes pelo Pastor Souza, 
hoje, na data de aniversário 
de cinco meses de morte do 
meu filho, ter tido a sensibi-
lidade de reconhecer a co-
ragem e o trabalho prestado 
por ele, nos fazendo esta 
grande surpresa. Na Aveni-
da onde Washington perdeu 
a vida, ele agora, ficará vivo 
para sempre através do seu 
nome”, disse emocionado o 
Sargento do 4º Batalhão de 
Engenharia e Construção, 
Francisco Bernaldo da Silva.

Para a mãe de Washing-
ton Maria Leda, a certifi-
cação foi um momento de 
intensa emoção. “Meu filho 
era um homem honrado, 
trabalhador, bom filho, ir-
mão e amigo. A emoção que 
sinto agora é como se pu-
desse vê-lo aqui, recebendo 
estas homenagens que ele 
fez por merecer. Agradeço 
a Deus e ao Pastor Souza, 
por em meio a tanta dor, nos 
proporcionar este momento 
de recordações e alegria”, 
comentou a mãe do policial 
com os olhos mareados.

Leidiomar: Um vereador presente e dedicado
Com várias indicações 

projetos e requerimentos 
nestes primeiros cinco me-
ses do ano corrente, o Vere-
ador Leidiomar Nascimento, 
vem desempenhando um 
papel importante na Câma-
ra Municipal de Barreiras. 
Sempre abordando temas 
de grande relevância e pro-
curando debater e buscar 
soluções para os proble-
mas que aflige a população 
mais carente do município. 
Mostrando-se cada vez mais 
atento e preocupado com as 
reivindicações do povo bar-
reirense.

Expressando assim, os 
anseios da população atra-
vés de proposições nas 
mais diversas áreas. Entre as 
diversas iniciativas do verea-
dor está o Projeto de Lei nº  
002/2012,  que dispõe sobre 
a coleta, reutilização, trata-
mento e disposição final de 
lixo tecnológico no municí-
pio de Barreiras, de forma a 
minimizar os impactos nega-
tivos causados ao meio am-
biente, promovendo assim, a 
inclusão social e proteção à 
saúde pública. 

O projeto de lei considera 
lixo tecnológico os resíduos 
gerados pelo descarte de 
equipamentos tecnológicos 
de uso profissional, domés-

tico, ou pessoal inclusive 
suas partes e componentes, 
especialmente: Computa-
dores e periféricos, como 
monitores de vídeos, telas, 
displays, impressoras, tecla-
dos, mouses, alto-falantes, 
divers, modens, câmaras, 
pilhas, telefones, celulares, 
televisores, eletrodomésti-
cos e eletrônicos que conte-
nha metais pesados e outras 
substancias tóxicas.    O pro-
jeto na integra está no site da 
câmara de vereadores www.

cmbarreiras.gov.br.
Em outras indicações o 

vereador já solicitou pavi-
mentação asfáltica, ilumina-
ção de ruas, além de apoiar 
projetos de autoria de seus 
colegas e também do execu-
tivo municipal, que beneficia 
a população.

O vereador está na sua 
primeira legislatura, mas 
tem demonstrado compe-
tência, retidão e dedicação 
às causas que mais aflige a 
população. 

Brejolândia: Vereador Carlito renuncia e Edinaldo assume
O Vereador de Brejolândia 

Carlito Gonçalves, eleito pelo 
partido democrata (DEM), 
nas eleições de 2008, que 
em outubro de 2011, deixou 
o partido para se ingressar 
no Partido Social Democrá-
tico (PSD), protocolou no 
dia 29 de maio, junto à jus-
tiça eleitoral na Comarca de 
Serra Dourada, e na Secre-
taria da Câmara Municipal 
de Brejolândia, uma carta 
renunciando ao cargo de ve-
reador do município, alegan-
do razões de cunho pessoal. 
No teor da Carta Renúncia o 
ex-parlamentar diz que a sua 
decisão é de caráter irrevo-
gável e irretratável. 

Com a vacância do car-
go no legislativo municipal 
brejolandense, tomou posse 
posse o primeiro suplente do 
DEM, Ednalvo Pereira Delga-

do, da Coligação ‘Unidos para 
Vencer’, uma vez que o PSD, 
Partido Social Democrata, não 
existia em 2008. O ex-vere-
ador Carlito, além de não ter 
outro representante do partido 
no poder legislativo, o partido 
também não concorreu às 
eleições de 2008 em Brejolân-
dia. O Manual do Vereador, 
art. 4.7: diz “se o vereador 
mudar de partido e se afastar 

do mandato, é convocado o 
primeiro suplente do partido 
no qual ambos se elegeram. 
Com a nova legislação elei-
toral o mandato  passou a 
pertencer ao partido e não 
mais ao eleito. Ednaldo foi 
empossado no dia primeiro 
de junho, em sessão plená-
ria. Com a  posse de Ednaldo 
o legislativo municipal passa 
a ter uma nova configuração.Ex-vereador Carlito

Ednalvo - vereador empossado

Vereador Carlos Tito propõe
consolidação das leis municipais 

O vereador Carlos Tito 
defendeu no plenário da 
câmara a imediata atuali-
zação da Lei Orgânica do 
Runicípio e do Regimento 
Interno da Câmara, bem 
como a sistematização 
de todas as normas (leis) 
referentes a um mesmo 
assunto, suprimindo os 
dispositivos repetitivos, 
contraditórios, sobre-
postos e desatualizados. 

Barreiras tem, até 
hoje, 985 leis municipais 
e muitas delas já estão 
ultrapassadas porque já 
não têm mais efeito prá-
tico na vida do cidadão. 
Outras conflitam com 
normas posteriores ou 
com a própria Constitui-
ção Federal de 1988. É 
um emaranhado de leis 
que confunde a todos. 

“Uma das possibili-
dades para resolver essa 
questão é organizá-las 
de forma a não gerar dú-
vidas ou contradições, 
com o objetivo de facili-

tar o acesso e o enten-
dimento das mesmas 
por todas as pessoas, 
estabelecendo a segu-
rança jurídica para evitar 
a aplicação inadequada 
das mesmas”, revelou 
o vereador que propõe 

também a criação de 
uma equipe técnica legis-
lativa para acompanhar e 
fiscalizar a aplicação da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA), da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e do 
Plano Plurianual (PPA).

Pena máxima no País poderá chegar a 40 anos
Fonte: Política Livre

Para punir detentos que 
cometem novos crimes 
na prisão, a Comissão de 
Juristas responsável pela 
elaboração do anteproje-
to do novo Código Penal 
aprovou uma proposta que 
aumenta em dez anos o li-
mite de cumprimento das 
penas de prisão. Pela re-

gra proposta, a pena será 
de até 40 anos. O Código 
Penal atual prevê que o 
cumprimento máximo de 

pena não pode ser superior 
a 30 anos. Isso significa, 
por exemplo, que um con-
denado a 30 anos que co-
meter uma tentativa de ho-
micídio na cadeia não tem 
sua pena aumentada. Com 
a mudança, a pessoa po-
derá cumprir até dez anos 
pelo novo crime, ou seja, 
o cumprimento máximo se 
estenderia para 40 anos.  

Presidente da Câmara entrega homenagem
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Morpará: Vereadores reprovam contas da
administração e prefeito sai nos braços do povo 

Informações: ASCOM / Morpará

Seis votos a favor e três 
contra, este foi o resultado da 
primeira e segunda votação 
secreta do parecer da Comis-
são de Finanças, Orçamentos 
e Contas da Câmara Municipal 
de Vereadores de Morpará, 
que reprovou as contas do 
Executivo, referente ao ano de 
2010. Contrariando assim, a 
decisão do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM), que 
aprovou todas as contas da 
prefeitura, julgadas até o mo-
mento (2009/2010).

A sessão plenária do le-
gislativo local, do dia 25 maio, 
contou com um aparato po-
licial jamais visto na cidade. 
Homens das policias civil e 
militar, de posse de armas de 
porte calibre como metralha-
doras e pistolas automáticas, 
e duas viaturas isolaram parte 
da pequena sede da Câmara 
de Vereadores, localizada na 
Praça São Pedro, para evitar 
a aproximação da população 
que se aglomerava em frente 
ao prédio. Um verdadeiro tea-
tro de exibição armamentista, 
que se confundiu totalmente 
com o espírito pacífico e ordei-
ro da população morparaense.

A solicitação do reforço 
da segurança foi motivo de 
crítica por parte da população 
que demonstrou irritação pela 
atitude da vereadora Ednalva 
Pereira de Almeida (PR), pre-
sidente da Câmara, que fez a 
solicitação da presença dos 
policiais. “O povo de Morpará 
é um povo ordeiro, não é ban-
dido. Nunca foi registrado ha 
história da cidade atitudes que 
fossem de encontro à lei”, re-
clamava um senhor, enquanto 
aguardava o término da ses-
são, do lado de fora.

Com discursos inflama-
dos, a bancada da situação 
- resumida em apenas três 
vereadores, depois da recen-
te debandada de três aliados 
para o grupo da oposição, 
sem motivos aparentes, ape-
sar de vários boatos circula-
rem na cidade de um suposto 
esquema de uso de força eco-
nômica – fez duras críticas aos 
vereadores que não acataram 
a decisão do TCM. O vereador 
Carlos Alberto Almeida de Oli-
veira (PSB), conhecido como 
Betinho da Catanga, disse que 

seus colegas que votaram 
contra o parecer aprovado por 
um órgão tão competente e 
respeitado como o TCM, traiu 
não somente seus partidos, 
mas ao povo. “Sinto-me en-
vergonhado com os colegas 
que ontem parabenizavam o 
prefeito pela lisura e a respon-
sabilidade com a coisa públi-
ca e hoje, para minha surpre-
sa, agiram de forma parcial. 
Quero que os colegas saibam 
que assim como o povo bota, 
o povo tira”, afirmou Betinho.

Com discurso parecido, o 
vereador Miguel Alves (PC do 
B), classificou como revoltan-
te e decepcionante a reprova-
ção das contas do Executivo 
e discriminatório o fato da 
presença de uma tropa forte-
mente armada no município, 
para proibir que o povo exerça 
o direito de participar e assistir 
a sessão plenária. “Presencia-
mos em um período não muito 
distante, contas de prefeitos re-
jeitadas pelo TCM por motivos 
absurdos, como desvios de 
recursos públicos e nem por 
isso o Legislativo de Morpará 
acompanhou a decisão, inclusi-
ve sobre conhecimento de co-
legas que votaram hoje contra 
a moralidade”, revelou Miguel, 

sugerindo em seguida que a 
população trate da mesma for-
ma os vereadores que a proibiu 
de entrar no paço municipal. 
“As portas hoje foram fechadas 
para o povo. Quando esses que 
compactuaram com esta de-
cisão foram pedir seus votos, 
batam a porta na cara, para eles 
sentirem o gosto da discrimina-
ção”, insinuou o vereador.

O vereador Samuel Alves 
Barreto (PC do B), também 
reforça a posição dos seus co-
legas de bancada. Para Samuel 
do Sindicato, como é mais co-
nhecido, o que aconteceu na 
Câmara de Morpará neste dia 
25 de maio ficará para a história 
do município como o “dia da 
traição e do abuso de força”, 
referindo-se à mudança repen-
tina de posição de alguns vere-
adores e à presença maciça de 
policiais na cidade. “Quem se 
comporta como os vereadores 
que passaram a ser oposição 
recentemente não merece aten-
ção do povo. Imagino com que 
cara essas figuras pedirão vo-
tos”, salientou Samuel. 

Em relação à presença do 

reforço policial, ele comparou 
ao período ditatorial. “Mesmo 
com respeito às polícias, po-
demos dizer que foi implan-
tado neste dia 25 de maio 
em Morpará o AI1”, fazendo 
analogia ao ‘Ato Institucional 
número 1’, que deflagrou a 
ditadura militar nos anos 60.

Do lado de fora da Câmara, 
debaixo de um sol escaldan-
te, no horário de quase meio 
dia, centenas de pessoas, boa 

Com grande aparato poli-
cial e a presença de centenas 
de pessoas nas imediações 
do Poder Legislativo, locali-
zado na Praça São Pedro, os 
nove vereadores da cidade de 
Morpará compareceram para 
a segunda e última votação 
das contas do Executivo. Re-
petindo a primeira consulta, o 
parecer do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM) que 
aprova as contas do prefeito 
Serley Novaes Barreto (PT), 
foi reprovado por seis votos 
a três. Após o resultado, vi-
sivelmente revoltada, a mul-
tidão que estava aglomerada 
na porta da Câmara não pou-
pou adjetivos aos vereadores 
que votaram contra, numa 
demonstração de apoio à ad-
ministração municipal.

Pedindo proteção divina 
e destacando a “essencial” 
presença da Polícia Militar, a 
vereadora Ednalva Pereira de 
Almeida (PR), presidente da 
câmara, iniciou os trabalhos 
da sessão plenária ocorrida 
no dia 1º de maio.

Para os vereadores da 
base governista, a proteção 
solicitada pela colega talvez 
tenha sido uma espécie de 
remissão de culpa (perdão), 
por está ratificando uma deci-
são considerada arbitrária por 
especialistas e principalmente 
pela população. Em relação à 
presença, novamente, da po-
lícia, o vereador Miguel Alves 
(PC do B) resumiu a solicita-
ção do reforço policial como 
“instrumento meramente 
intimidador e de imitação de 
práticas ditatoriais não mais 
aceitas na Bahia”. O vereador 
voltou a criticar a proibição 
da presença da população 
durante a sessão. Segundo 

parte protegida por guarda-
chuvas, se manifestavam aos 
gritos de “Traidores”, “Viva a 
democracia” e “fichas sujas”, 
sem agressões verbais e, ou, 
físicas, ao se referir aos vere-
adores de oposição. O prefeito 
Morpará Sirley Novais (Lelei), 
que acompanhou toda a ses-
são, foi ovacionado pela popu-
lação, que o recebeu com uma 
verdadeira festa, chegando a 
ser carregado nos braços. 

Segundo o prefeito, mes-
mo sendo aprovada pelo 
TCM, a não aprovação de 
suas contas por seus adver-
sários políticos é um afronte 
à democracia, onde o que 
prevaleceu foi a manobra po-
lítica, arquitetada por grupos 
que possuem interesses es-
cusos na sucessão municipal. 
Segundo Lelei, é triste e insti-
gante saber que os vereadores 
que tiveram todo o ano para 

inspecionar, fiscalizar e acom-
panhar as contas públicas, 
tanto no TCM, como na pró-
pria Casa Legislativa durante 
sessenta dias e na Prefeitura 
durante doze meses, não en-
contraram irregularidades, ao 
contrário, parabenizaram, e 
agora decidem pela reprova-
ção. “Fomos elogiados todo 
o tempo pela maneira trans-
parente, coerente e correta 
pelos mesmos vereadores 
que agora reprovam nossas 
contas, sem ter feito antes 
se quer uma denúncia contra 
as mesmas”, se diz surpreso. 
Em relação à presença da po-
lícia, o prefeito também con-
denou. Conforme ele, a presi-
dente da Casa deve reforçar a 
solicitação de reforço policial 
para combater a criminalida-
de no município e não para 
intimidar o cidadão de bem. 
“Nunca vi a presidente da Câ-
mara se manifestar sobre os 
crimes ocorridos em nossa 
cidade. Não é o cidadão que 
deve ser intimidado”, salien-
tou, declarando em seguida, 
que está feliz por representar 
um povo que defende a de-
mocracia plena e repudia a 
manobra eleitoreira de parte 
do Legislativo Municipal.

Presidente da câmara sai escoltada pela policia 

ele, para a vereadora Nalva, 
presidente da Câmara, “até pa-
rece que o povo tem uma doen-
ça contagiosa. É lamentável tal 
comportamento. A vereadora 
Nalva feriu o direito do cidadão. 
Quero que ela saiba que quem 
come pelas mãos dos outros se 
empanturra”, proverbiou.

“A forte pressão popular 
não foi o bastante para conven-
cer a maioria dos vereadores 
a seguir a orientação do TCM, 
mas serviu como uma impor-
tante demonstração de repúdio 
e consciência política por par-
te da população morparaense, 
algo inusitado na história po-
lítica do município. O que se 
viu nas últimas semanas em 
Morpará foi uma resposta dos 
verdadeiros julgadores dos po-
líticos”, disse o professor Edi-
jânio Alves de Almeida, sobre 
a presença e a manifestação da 
população.

No final da sessão, o pre-
feito de Morpará, Lelei Barreto, 
como é mais conhecido, cha-
mou de tentativa de golpe à 
democracia o fato de a maioria 
dos vereadores terem votados 
contra suas contas. Para Lelei, 

o que aconteceu foi uma explí-
cita demonstração de negociata 
política, onde prevaleceram os 
interesses pessoais e particula-
res, e não a razão, a coerência 
e a ética. Conforme o prefeito, 
não existem motivos institucio-
nais que justifiquem a reprova-
ção das contas pelo Legislativo, 
já que o município cumpriu to-
dos os índices constitucionais 
e aplicou com responsabilidade 
os recursos públicos, diferente 
de outros gestores que nunca 
disponibilizaram para aprecia-
ção da população. “Me estra-
nha os vereadores terem tido 
acesso durante doze meses às 
nossas contas e se quer repre-
sentaram denúncia. A jogatina 
política foi arquitetada poucos 
dias antes das mesmas serem 
colocadas em julgamento”, 
denunciou Lelei, confirmando 
sua pré-candidatura à reeleição, 
“isso é uma vergonha. Se hou-
ve manobra para tirar o prefeito 
da disputa eleitoral deste ano se 
enganaram. A justiça de Deus e 
dos homens nos darão o direito 
e a oportunidade de seguirmos 
no caminho certo, no caminho 
do bem”. Em seguida, o prefei-

to, emocionado, desafiou aos 
vereadores que citem algo ato 
de improbidade administrati-
va contra sua gestão.

De acordo o advogado e 
especialista em direito admi-
nistrativo e eleitoral, Vandil-
son Rosa Matos, diante das 
arbitrariedades ocorridas no 
processo de julgamento das 
contas, em decorrência da 
não observância do princípio 
do contraditório e da ampla 
defesa estabelecidos no Ar-
tigo 5º, Inciso LV da Consti-
tuição Federal, dentre outras 
inúmeras irregularidades, 
medidas jurídicas cabíveis 
deverão anular os atos do Le-
gislativo de Morpará.

O prefeito Lelei anunciou 
que entrará com uma medida 
cautelar inominada para sus-
pender os efeitos dos respec-
tivos atos e posteriormente as 
ações anulatórias pertinentes. 
“Não fui notificado pela Câ-
mara de Vereadores, de ma-
neira alguma, para apresentar 
defesa. Não tive, em nenhum 
momento, o direito ao contra-
ditório. Não temos dúvidas de 
que a Justiça anulará os atos 
arbitrários dos traidores de 
Morpará”, salientou.

No final da sessão desta 
sexta-feira, a vereadora Nal-
va, presidente da Câmara de 
Vereadores, teve que ser es-
coltada por uma guarnição da 
Polícia Militar. Os demais ve-
readores da oposição saíram 
sobre vais. Atipicamente, foi 
preciso sair sobre proteção 
policial também a delegada 
da Polícia Civil da cidade, Aú-
rea Dulce Dias Lustosa. Uma 
multidão aos gritos chamava-
a de “bandida”, enquanto a 
mesma era dirigida à uma 
viatura da PM. 
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Barreiras comemora 121 anos de história e ganha importantes obras de cunho social
Os 121 anos de emanci-

pação política de Barreiras fo-
ram comemorados com muita 
alegria. A prefeitura organizou 
uma programação recheada 
de inaugurações, shows e 
provas esportivas. 

A prova ciclística 26 de 
Maio levou atletas e um gran-
de público para a BR 242, que 
corta a cidade. Atletismo, jiu-
jitsu, dama, xadrez, vôlei de 
areia, equitação e torneio de 
futebol fizeram parte das dis-
putas realizadas durante todo 
o dia em pontos diferentes da 
cidade. 

À noite, na Praça Lan-
dulpho Alves vários shows 
saudaram os 121 anos do 
município, com uma grande 
estrutura montada para rece-
ber as grandes atrações de re-
nome nacional que passaram 
pelo palco.

“A prefeitura preparou uma 
grade especial para o aniver-
sário da cidade com muito 
esporte no Parque de Exposi-
ções e uma grade de shows 
de primeira linha na Landulpho 
Alves”, falou o secretario de 

cultura, Bosco Fernandes.
A primeira noite, dia 24, os 

cantores da música gospel, 
Ludmila Ferber, pastor Wesley 
Ross e Banda, e o pastor Ja-
bes de Alencar, abriram a pro-
gramação.  No dia 25, a festa 
ficou por conta dos artistas da 
terra, como a dupla Ronaldo e 
Rangel que se apresentou em 
grande estilo.

Porém, a grande expec-
tativa era para a apresenta-
ção do cantor Fábio Júnior, 
no dia 26, que embalou uma 
multidão que compareceu 
ao local. Sucessos bastante 
conhecidos do público foram 
acompanhados pelos fãs do 
cantor que puderam ainda ver 
o céu se iluminar pelos fogos 
de artifício. 

“Estamos muito contentes 
nestes 121 anos de Barreiras, 
em proporcionar mais saúde, 
educação e dignidade para 
todos os barreirenses. Duran-
te todo o mês inauguramos e 
vamos entregar ainda obras 
importantes para a popula-
ção”, disse a prefeita Jusmari 
Oliveira. 

Inauguração de importantes obras
marca o 121 aniversário de Barreiras

Como parte da programa-
ção, desde o dia 22 de maio, 
a prefeitura deu início a uma 
série de inauguração em co-
memoração à independência 
política de Barreiras, tanto na 
cidade, como na zona rural. 

Na zona rural foram en-
tregues o sistema de água 
da região de Bebedouro e 
Passagem Funda, a barragem 
da Mantiqueira e o posto de 
saúde do Buritis. Na sede, a 
entrega do Abrigo Mãe Nova 
Vida, no bairro Vila Regina, da 
creche da Morada da Lua, do 
posto de saúde do Flamengo e 
do Novo Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus, completaram 
a programação. No dia 30 foi a 
vez do bairro Flamengo com a 
inauguração do Posto de Saú-
de e da Praça Quero Mais.

Barragem da Mantiqueira garante
acesso à água para pequenos produtores

A Barragem Alvino Marques 
de Oliveira, situada na Comunida-
de da Mantiqueira, foi inaugurada 
do dia 27de maio. Cerca de 40 
famílias que vivem da agricultura 
familiar terão melhores condições 

de trabalho na lavoura.
Além da Barragem da Manti-

queira a prefeita Jusmari inaugu-
rou o sistema de água do Bebe-
douro. Cerca de 13 comunidades 
serão beneficiadas.

Novo Posto de saúde no Buritis 
Os dois mil moradores 

da localidade do Buritis agora 
contam com acesso mais fá-
cil aos serviços de saúde. Foi 
inaugurado no dia 28 de maio, 
o Posto de Saúde Ruci Rosem-
berg de Araújo. O posto de saú-
de possui estrutura para suprir 

as demandas da comunidade. 
Conta com salas de enferma-
gem, de atendimento médico 
e, odontológico. Enfermeiros e 
dentistas atenderão a popula-
ção diariamente e três vezes na 
semana, um médico estará de 
plantão no local. 

Abrigo Mãe 
Nova Vida na 
Vila Regina 

Foi inaugurado no dia 22, 
o primeiro abrigo público de 
Barreiras para acolhimento 
temporário de viajantes ca-
rentes e moradores de rua. 
O abrigo Mãe Nova Vida está 
sediado no Bairro Vila Regina, 
com capacidade para abrigar 
20 pessoas, ele funcionará 
em parceria com a Casa de 
Reintegração Nova Vida.

A criação dos Abrigos Mãe 
é uma ação paralela ao Progra-
ma Cidade Ativa que revitaliza 

as praças da cidade. A intenção 
é acolher cidadãos que busca-
vam estes locais como mora-

dia. Esse é o primeiro dos três 
abrigos que serão implantados 
em Barreiras, dois funcionarão 

em parceria com instituições 
sociais e um coordenado pela 
Prefeitura de Barreiras.



No dia 25 de maio, os 
barreirenses foram pre-
senteados com mais uma 
obra, o novo Centro de 
Educação Municipal Sa-
grado Coração de Jesus, 
contemplado com uma 
ampla reforma e constru-
ção de novas instalações.

O Sagrado recebeu co-

Barreiras comemora 121 anos de história e ganha importantes obras de cunho social

Sistema de água do Bebedouro beneficia 160 famílias 
Quatro comunidades da zona rural de Barreiras 

comemoraram no dia 23 de maio, com a prefeita 
Jusmari Oliveira e representantes do Governo Cidade 
Mãe, a implantação do novo sistema de água que 
abrange Bebedouro de Cima, Bebedouro de Baixo, 
Passagem Funda de Baixo e Passagem Funda de 
Cima. Cerca de 160 famílias vivem agora uma nova 
realidade com acesso à água encanada.

As obras foram realizadas em parceria com a 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – 
CAR, são cerca de 1.800 metros de encanamento. 

Centro de Educação Infantil na Morada da Lua
No Bairro Morada da Lua, 

no dia 24, foi entregue à co-
munidade pela prefeita Jusmari 
Oliveira e equipe do Governo 
Cidade Mãe o Centro de Educa-

ção Infantil Encanto de Criança.
Com seis salas, brinque-

doteca, parquinho, cozinha, 
lavanderia, refeitório e banhei-
ros, a unidade atenderá 60 

crianças de dois a três anos 
em tempo integral e 70 crian-
ças de quatro a cinco anos 
matriculadas no Pré I e II do 
turno matutino e vespertino. 

Posto de Saúde do Flamengo
No dia 30 de maio, o Go-

verno Cidade Mãe entregou 
mais um presente na área da 
saúde. Desta vez, a Unidade 

de Saúde da Família Romualdo 
Albernaz, no Bairro Flamengo.

Cerca de quatro mil 
pessoas serão beneficia-

das com funcionamento do 
PSF do Bairro Flamengo que 
também oferecerá atendi-
mento odontológico. 

Jusmari inaugura Sistema de água do
Cinturão Verde com a presença do governador

No dia 29, com a pre-
sença do governador Jaques 
Wagner, a prefeita Jusmari 
Oliveira inaugurou o sistema 
de abastecimento de água 
destinado a 13 comunida-
des localizadas no Cinturão 
Verde. O evento aconteceu 
no povoado do Bezerro, be-
neficiando 2.030 moradores 

daquela região. As obras de 
construção do sistema inte-
grado de abastecimento de 
água na região do vale foram 
executadas pela Companhia 
de Engenharia Ambiental da 
Bahia – CERB em um investi-
mento de R$ 1,4 milhão.

Em um discurso emo-
cionado, a prefeita Jusmari, 

falou da satisfação daquele 
momento. Em solucionar 
juntamente com o governo 
do estado, um problema cen-
tenário daquela comunidade 
que sempre foi alijada de ter 
um sistema de água digno. 
Na mesma linha, o governa-
do Jaques Wagner, mostrou o 
seu contentamento em resol-

ver o problema da comunida-
de. “Valeu a pena viajar nessa 
estrada de terra com tanta 
poeira pra chegar até aqui”, 
afirmou o governador.

Vale ressaltar que foi a 
primeira vez na história de 
Barreiras que um governa-
dor visitou a zona rural do 
município.

Centro de Educação Municipal 
Sagrado Coração de Jesus

bertura e reforma completa 
da quadra poliesportiva, 
construção de uma quadra 
para futebol de salão com 
arquibancadas, novos sa-
nitários, um refeitório com 
área livre coberta, instalação 
de jogos de mesa para ativi-
dades extraclasse, elevação 
do muro e pintura em geral.

Centro Social Vila Nova
O governo municipal inaugurou o Centro Social do Bairro 
Vila Nova, fruto de uma parceria entre a prefeitura municipal 
de Barreiras e a Diocese – Igreja de Nossa Senhora Apareci-
da. Além da construção do Centro Social, a Escola Munici-
pal Anjo Querubim, anexo ao Centro, também recebeu mais 
duas salas de aulas e teve sua estrutura física recuperada.

INVESTIMENTOS - Barreiras possui 
cinco creches que atendem a mais de 
2000 crianças de 02 a 05 anos. Du-
rante o lançamento do programa “Bra-
sil carinhoso”, em Brasília, a presidenta 
da república Dilma Rousseff autorizou 
a construção de mais nove creches em 
Barreiras. A capacidade de atendimento 
das creches poderá chegar a 3000 (três 
mil) crianças, elas serão construídas nos 
bairros: Sombra da tarde, Morada Nova/
Vila Brasil, Novo Horizonte, Cascalheira, 
Vila Amorim, Minha Casa Minha Vida, 
Morada da Lua, Barreiras I e Ribeirão. 

Aganaldo Júnior faz discurso emocionado

GAZETA DO OESTE | 13BARREIRAS/BA, 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012  



14 | GAZETA DO OESTE BARREIRAS/BA, 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012

Pastor Souza leva melhorias aos produtores rurais de Barreiras
Por: Júnior Moreira / Fotos: Heytor 
Marinho

No dia 2 de junho o 
presidente do Legislativo 
barreirense, Pastor Sou-
za, esteve reunido com 
pequenos produtores ru-
rais de Barreiras. O ve-
reador foi aos povoados 
de Maia do Jatobá e Mu-
cambinho vistoriar a ins-
talação do cabo de aço e 
o inicio da construção da 
balsa, que vai interligar as 
duas comunidades, sepa-
radas pelo rio de ondas.

A balsa de pequeno 
porte está sendo constru-
ída com recursos próprios 
do vereador e em breve 
será entregue àquelas co-
munidades. “Participamos 
ativamente da vida destas 
famílias. Sabemos da luta 
dos pequenos produtores 
rurais para proverem seus 
sustentos, por isso, resol-
vemos prontamente aten-
der ao pedido dos mesmos 
e, instalar um cabo de aço 

e construir a balsa, que 
até que seja feita a ponte, 
vai facilitar a travessia das 
mercadorias e oferecer 
maior segurança às pesso-
as, que há décadas convi-
vem com esse problema”, 
afirmou Pastor Souza.

Após a vistoria, o ve-
reador participou ainda 
de uma reunião, que além 
de Maia do Jatobá e Mu-
cambinho contou com 
representantes das co-
munidades de Boca dos 
Gerais, Gentil, Tamanduá 
e Forquilha do Rio. Na 
oportunidade Souza rece-
beu um documento com 
solicitações de melhorias 
feito pelos moradores e, 
afirmou que trabalhará 
para que as mesmas se-
jam atendidas. “Vamos 
buscar o apoio da prefei-
tura e também dos nos-
sos deputados para que 
estas comunidades tão 
importantes para Barrei-
ras recebam benefícios 

que melhorem a qualida-
de de vida e fomentem a 
produção, como é o caso 
do Projeto luz para todos”, 
comentou o vereador.

Para os produtores 
o encontro foi proveito-
so. “Estamos satisfeitos, 
pois o Pastor Souza, que 
sempre aparece por aqui, 
voltou à nossas comuni-
dades para atender aos 
pedidos que fizemos 
anteriormente. Essa bal-
sa vai facilitar muito as 
nossas vidas e, além 
disso, ele está sendo o 
nosso intercessor para 
que possamos conseguir 
obras importantes, tan-
to do governo municipal, 
estadual e federal, como 
é o caso da melhoria das 
estradas, pontes e ener-
gia elétrica.”, disse Lou-
rivaldo Rodrigues Ramos, 
presidente da Associação 
Comunitária dos Peque-
nos Produtores Rurais de 
Maia do Jatobá.

Barreiras: Famílias da zona rural vivem
uma nova realidade com água doce em casa 

As comunidades ru-
rais de Barreiras estão vi-
vendo uma nova realida-
de. Desde que o Governo 
Cidade Mãe inaugurou o 
sistema de água do cin-
turão verde e Barragem 
da Mantiqueira, trabalhar 
na lavoura e realizar ati-
vidades domésticas ficou 
mais fácil. No Bezerro, a 
cerca de 16 quilômetros 
da sede, os moradores 
estão felizes com a che-
gada da água doce nas 
torneiras. 

“Quem vive na cidade 
não sabe como a zona 
rural estava esquecida, 
muita gente vinha para o 
Centro com camburões 
em busca de água para 
beber, outros sem condi-
ções, acabavam consu-
mindo água salobra. Em 

pouco tempo, levamos 
água doce a milhares de 
pessoas que achavam 
isso impossível”, disse a 
prefeita Jusmari Oliveira.

Depois de 95 anos 
de espera, o trabalha-
dor aposentado Pedro 
Nery, nascido e criado 
no Bezerro, viu seu so-
nho concretizado. “Agora 
tem água boa, doce. O 
Governo teve boa vonta-
de de fazer e fez. Muitos 
homens prometeram, 
mas foi uma mulher que 
assumiu o compromisso 
e cumpriu”, destacou o 
aposentado sobre a atu-
ação da prefeita de Bar-
reiras.

Antes, os morado-
res abasteciam suas 
residências com água 
de poços artesianos ou 

compravam na feira, por 
três reis a cada 20 litros 
quando os carros pipas 
não chegavam. “A gente 
carregava lata na cabe-
ça, às vezes eu ficava 15 
dias sem lavar o cabelo 
para não gastar água ou 
ia até o ribeirão com os 
baldes”, lembrou a dona 
de casa Maria de Souza.

Bezerro e outras 12 
localidades do chamado 
Cinturão Verde foram be-
neficiadas com o sistema 
de abastecimento que 
atende a 2.000 pessoas. 
A obra foi inaugurada no 
dia 29 de maio, o Gover-
nador Jaques Wagner e o 
Secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Cícero 
Monteiro participaram 
da cerimônia organizada 
pelo Governo Cidade Mãe

Pelo menos 1.700 cidades vão
ampliar câmaras municipais
Fonte: Politica Livre

O Congresso apro-
vou em 2009 uma 
emenda que era uma 
espécie de rabo escon-
dido com o gato de fora. 
Autorizou-se a elevação 
do número de vereado-
res em 2.153 câmaras 
municipais espalhadas 
pelo país. Dizia-se que 
o gato não miaria.

Pois bem. Chegou 
a hora da verdade. Às 
portas das eleições mu-
nicipais de 2012, pelo 

menos 1.700 cidades 
decidiram engordar suas 
câmaras. Há no Brasil 
51.748 vereadores. A 
partir de 2013, haverá 
algo como 7 mil a mais.

Não há, por ora, le-
vantamento oficial con-
solidando os gastos 
adicionais que estão por 
vir. Mas uma apuração 
feita pela repór ter Silvia 
Amorim não deixa dúvi-
das: o miado do gato vai 
custar milhões. A conta 
já começou a ser apre-
sentada.

Aos olhos dos con-
gressistas, vereadores 
não são senão cabos 
eleitorais de luxo. Quan-
to mais, melhor. Nesse 
cenário, todos os gatos 
são pardos.

De resto, deputa-
dos e senadores são 
pessoas cujo problema 
financeiro é completa-
mente diferente do de 
todo mundo. Para eles, 
arranjar dinheiro é um 
problema seu. Gastar o 
dinheiro que você ga-
nha é a solução deles.

Será que a CPMI do Cachoeira 
vai terminar em mais uma pizza
Jayme Modesto

Nas últimas sema-
nas, nos acostuma-
mos a ouvir e ver tudo 
sobre a famosa CPI do 
Cachoeira, que apu-
ra os crimes que teria 
cometido o bicheiro 
goiano Carlinhos Ca-
choeira, que utilizava 
seu bom relaciona-
mento com muitos 
políticos em busca de 
vantagens para suas 
empresas e para al-
guns amigos. No en-
tanto, é muito difícil 

para alguém que não é 
especialista em política 
conseguir entender em 
que pé está o caso, e 
quais serão os resulta-
dos dessa investigação.

Infelizmente, a pre-
visão não é boa: o ris-
co de pizza é grande e 
cresce, com aproxima-
ção do recesso em ju-
lho, em agosto começa 
a campanha para as 
eleições municipais e 
o ritmo dos trabalhos 
deve cair muito.

Embora esta CPI 
conta com uma gran-

de vantagem sobre 
outras investigações, 
que é a existência de 
vários inquéritos e 
operações (da Polícia 
Federal) que vascu-
lharam as ações de 
Carlinhos Cachoei-
ra. No entanto, como 
não há agilidade na 
administração dos 
trabalhos, todo o dife-
rencial vai pelo ralo e 
o cidadão não vê qual-
quer avanço, só os 
intermináveis depoi-
mentos mudos do bi-
cheiro e de sua turma.
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Brejolândia teve participação efetiva na campanha “Faça Bonito”
Ascom: Brejolândia

Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente e Conselho Tutelar 
do município de Brejolân-
dia, em parceria com a 
Secretarias Municipais de 
Assistência Social e Educa-
ção,  tiveram efetivo apoio 
ao Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e Exploração 
Sexual infantil na campa-
nha “Faça Bonito”.

O Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Exploração 
Sexual contra crianças e 
adolescentes foi um su-

cesso em todo o país. E o 
município de Brejolândia-
BA não ficou de fora des-
sa belíssima proposta, 
arregaçando suas mangas 
e fazendo bonito não ape-
nas no dia 18 de maio, dia 
oficial da mobilização,  a 
companha foi promovida 
de 14 a 17 de maio, com 
palestras, cujo tema foi “O 
abuso sexual de Crianças e 
adolescentes: conseqüên-
cias sociais e psicológicas” 
e exposição de vídeos edu-
cativos a respeito do tema 
proposto. 

O objetivo da campanha 

foi desenvolver ações que 
levam informação e promo-
vam o debate em diferentes 
grupos da população. Com 
isso busca-se contribuir na 
construção de uma socie-
dade mais atenta e engaja-
da em reduzir a indiferença 
e a tolerância da exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. Tratou-se, por-
tanto, de um trabalho de 
educação social com o ob-
jetivo de ajudar a construir 
uma nova cultura na socie-
dade marcada pela cons-
cientização da gravidade do 
problema.

Os encontros prévios 
a mobilização foram rea-
lizados nos núcleos edu-
cacionais do município e 
do estado tanto da cidade 
quanto das localidades ru-
rais, em parceria com os 
familiares das crianças e 
adolescentes. Entre elas, 
os Centros Educacionais 
Professor Pompílio Teixei-
ra Filho, Conrado Alves de 
Araújo, Bento Lemes da Sil-
va, Joaquim José dos San-
tos, Serafim Nere do Prado, 
Santa Luzia, Adelino Tei-
xeira de Oliveira, Inocêncio 
Pereira De Araújo, Otávio 

Bastos Delgado, Presidente 
Médici e a Escola Estadual 
Luis Eduardo Magalhães. 
As ações de prevenção 
e convite a mobilização 
foram ministradas pelos 
profissionais das Secreta-
rias de Assistência Social, 
Secretaria de Educação, 
Conselho Tutelar e Conse-
lho Municipal da Criança e 
do Adolescente.

Seguindo a programa-
ção, no dia 18 de maio, o 
dia oficial, grande parte 
da sociedade brejolanden-
se partiu em uma cami-
nhada que saiu da Escola 

Municipal Adelino Teixeira 
de Oliveira em direção as 
principais ruas da cidade 
conclamando todos a lutar 
contra o abuso e explo-
ração sexual de crianças 
e adolescentes, havendo 
a distribuição de apitos e 
balões nas cores oficiais da 
campanha- amarelo e laranja- 
para todos os participantes. 
Ainda contamos com a par-
ticipação especial de parte da 
Fanfarra do Projovem Adoles-
cente dando som e movimen-
to a este evento fundamental 
a favor dos futuros protago-
nistas da nossa nação. 

Santa Rita: Prefeito Romualdo tem 61% de aprovação popular

Segundo o resul-
tado de uma recente 
pesquisa realizada 
pelo Instituto Open, o 
prefeito de Santa Rita 
de Cássia, Romual-

do Setubal, alcançou 
uma aprovação popu-
lar de 61%, o que de-
monstra um bom de-
sempenho da gestão 
municipal. Romualdo 

Mudanças torna Mansidão uma  cidade melhor para se viver
O município de Mansidão nos 

últimos anos está se destacando 
no cenário regional e estadual, 
graças a atual administração 
municipal que tem contribuído 
de forma decisiva para que este 
propósito se tornasse  realidade. 

Eis que surge um novo ci-
clo de desenvolvimento huma-
no e social nunca visto antes 
no município. Em pouco mais 
de três anos, administrando o 
município, com muito trabalho, 
dedicação e perseverança o go-
verno comandado pelo prefeito 
Davi Frank, tem feito o município 
avançar em todos os seguimen-
tos como educação, saúde, so-
cial e infraestrutura. 
Prefeitura abre as portas para o 
cidadão - Após muitos anos em 
silencio, o mansidãoense voltou a 
ser ouvido. Finalmente a prefeitura 
tem as portas abertas ao cidadão.
Uma administração que pla-
neja o futuro - Uma reforma 
administrativa, feita no inicio da 
gestão valorizou tanto os ser-
vidores públicos, quanto a es-
trutura de trabalho. Isso só foi 

Ascom/Mansidão

Por seis votos 
a favor e três con-
trários, o plenário 
da Câmara de Ve-
readores de Man-
sidão votou no 
último dia 09 de 
maio, pela apro-
vação das contas 
exercício 2009 do 
atual prefeito da 
cidade, Davi Frank 
(PSD), reprovadas 
pelo Tribunal de 
Contas dos Mu-
nicípios. Votaram 

Mansidão: Câmara de 
vereadores aprova contas 
do prefeito Davi Frank

possível graças ao investimento 
em novos computadores e nos 
servidores públicos, com a re-
alização de um novo Concurso 
e a legalização da situação dos 
agentes de saúde.
Mansidão é a cidade que mais 
cresceu no Brasil - Segundo o 
Índice de Desenvolvimento Mu-
nicipal (IDM), estudo patrocinado 
pela Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (FIRJAN), Man-
sidão foi o município da região 
Oeste que mais cresceu na déca-
da. A pesquisa avalia anualmente 
números referentes a emprego e 
renda, educação e saúde.
Em Mansidão o 13º salário é 
pago a cada mês - Enquanto 
algumas prefeituras não cum-
prem com suas obrigações, 
deixando de pagar o 13º salário 
de boa parte de seus servidores 
na data devida, o Governo do 
Trabalho e Cidadania, faz dife-
rente, todos os colaboradores 
da municipalidade têm a opção 
de receber o beneficio integral-
mente no mês em que come-
mora seu aniversário.

favoráveis às con-
tas, os vereadores 
Elson dos Santos, 
Emerson Barreto 
Rocha, Eudacio 
Alves da Silva, Ja-
eriton Rocha Nu-
nes, João Carlos 
dos Santos Ribeiro 
e Juvercina Gomes 
Barbosa, e contra, 
os parlamentares 
Adalci Dias dos 
Santos, Eritânia 
Santos das Neves 
e Moisés Santos 
Araújo. 

diz que este é o re-
sultado de uma admi-
nistração voltada para 
as necessidades da 
população. “Agradeço 
ao povo de Santa Rita 

por este reconheci-
mento e quero redo-
brar os esforços para 
continuar merecendo 
a confiança da popu-
lação”, afirmou.

Prefeito de mansidão inaugura PSF
e entrega ambulância à população

Fonte: Ascom/Mansidão

A prefeitura de Man-
sidão deve iniciar nos 
próximos dias, o maior 
projeto de asfaltamento 
da história de municí-
pio. Conforme garante o 
prefeito, Davi Frank, se-
rão asfaltas quatro ruas 
no povoado de Aroeiras, 
quatro na sede e as vias 
principais dos povoados 
do Gato e Angical. 

Já no próximo dia 11, 
Frank irá inaugurar uma 
unidade do Programa 
Saúde da Família (PSF) 
no município, investimen-
to orçado em mais de R$ 
150 mil. Na oportunidade, 
uma ambulância também 
será entregue à popula-
ção. “Não temos poupado 
esforços para garantir aos 
nossos munícipes uma 
melhor qualidade de vida. 
Mansidão é um município 
carente, por isso mesmo, 
temos nos esforçado na 
busca de melhoria, princi-
palmente nas áreas de saú-
de, educação e social. Além 
dos esforços que já temos 
empreendido na infraestru-
tura”, afirmou o prefeito. 
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TROFÉU
SOJA DE OURO
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1 INCENT. DO AGRONEGOCIO - DEP. OZIEL OLIVEIRA 2 PARCEIRA 
DO DESENV. - DEP. KELLY MAGALHAES 3 PASTOR SOUZA 4 PRES. DE 
HONRRA - DRª JANETE R. VAZ 5 EPROMAQ 6 RETÍFICA DE MOTORES 
CÂMERA 7 SALEIRO - ROBERTO 8 SINAGRO - REVENDEDORA DE IN-
SUMOS 9 VALTER GATTO - SEMENTES OILEMA 10 SÁVIO IMÓVEIS 
11 VITROSUL 12 ALBERTO BRION - PRODUTOR SOJA DE OURO 13 
JORNALISTA CARLOS AUGUSTO 14 JOCIAN - FOTOGRAFO.

Acreditamos no trabalho, em nosso potencial e na 
cooperação de toda uma equipe. O Troféu Soja de 
Ouro vem confirmar nossa credibilidade perante 
nossos clientes. Agradecemos a todos pela confian-
ça.  Podemos hoje, nos orgulhar dessa prova con-
creta do reconhecimento.
 

Mensagem de agradecimento
A fotografia é a arte de conseguir expressar um momento 
único, que só pertence a um par de olhos. E, a mais ne-
nhum. Pois, cada um vê o mundo do seu jeito: uns mais 
coloridos, outros menos; uns alegres, outros tristes. A fo-
tografia é, portanto, a expressão mais intima do olhar do 
fotógrafo sobre o que ele vê. Por isso, ela é uma das mais 
sublimes formas de expressão do ser humano, pois con-
segue transformar um segundo numa imagem que pode-
rá ficar para sempre. Ou flagrar uma situação e fazer dela 
lema para discussões no mundo todo. Ou retratar um 
momento harmonioso e torná-lo símbolo de amor e paz. 
Neste contexto, conta com a competência do profissional.

A arte de fotografar
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Presidente da Câmara de Barreiras
é premiado com o Troféu Soja de Ouro 

No dia 26 de maio o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Pastor Souza, foi premiado 
com o Troféu Soja de Ouro, 
pelos seus relevantes servi-
ços prestados a comunidade. 
A curta trajetória do vereador 
Pastor Souza no parlamento 
barreirense é marcada por uma 
brilhante atuação, com debates 
em defesa da sociedade, proje-
tos e indicações que se trans-
formaram em realidade e que 
hoje fazem parte do cotidiano 
dessa cidade. 

Entre os projetos de grande 
relevância, o vereador Pastor 
Souza é o autor do Projeto de 
Lei que dispõe sobre as veda-
ções, para nomeações de car-
gos em comissão, no âmbito 
dos poderes Legislativo e Exe-
cutivo, do município de Barrei-

ras. O presidente da câmara, 
tem abraçado importantes 
causas sociais das camadas 
mais carente da comunidade, 
com forte atuação na área so-
cial e em defesa da família. 

A honrosa estatueta foi 
entregue pelos atores globais 
Luigi Baricelli e Ellen Rocche. 
Na sua 24ª edição em 2012. 
O Troféu Soja de Ouro, premia 
os melhores do ano em suas 
respectivas áreas de atuação. 
A festa de entrega do Troféu 
Soja de Ouro aconteceu no 
espaço do Country Clube Rio 
de Ondas, onde reuniu dezenas 
de personalidades empresarias 
e políticas que representam o 
setor econômico regional.

Para o presidente da Câma-
ra, Pastor Sousa, o Legislativo, 
nos últimos anos, teve a opor-

tunidade de fazer a aproxima-
ção do Poder com o povo. E 
os parlamentares por sua vez 
cumprem bem as suas fun-
ções que é levar as demandas 
da sociedade aos órgãos com-
petentes do Executivo. “Rece-
bo esta honrosa homenagem 
em nome de toda a Câmara 
Municipal. Para mim o reco-
nhecimento da população deve 
ser creditado ao comprome-
timento e ao trabalho dos 11 
parlamentares que hoje fazem 
parte do Legislativo. Ficamos 
satisfeitos em ver o nosso tra-
balho reconhecido, o que refor-
ça a nossa responsabilidade de 
estar sempre comprometido 
com as demandas da comu-
nidade que deve confiar cada 
vez mais nas atividades do par-
lamento”, afirmou o presidente.

O vereador Carlão, como 
é popularmente conhecido, é 
um líder inconteste, na Câ-
mara Municipal de Barreiras. 
Com uma linha de discurso 
crítica e de posições firmes, 
tem se mostrado um legíti-
mo representante do povo 
barreirense. 

Ele tem transformado 
cada voto de confiança rece-
bido pelos seus eleitores em 
muito trabalho. 

Moderado, de postura 
ética e transparente em con-
sonância com o executivo, 
tem como missão primordial 

Carlos de Almeida Matos, um
parlamentar atuante e comprometido

o completo bem-estar dos 
munícipes barreirense. 

Exercendo o seu tercei-

ro mandato, Carlão mantém 
um perfeito equilíbrio com 
o legislativo, onde já possui 
uma grande folha de servi-
ços prestados, várias indica-
ções e importantes projetos, 
entre elas a indicação que 
resultou na construção do 
recém-inaugurado, Posto de 
Saúde do Buritis, bem com 
a sua denominação “Posto 
de Saúde Ruci Rosemberg 
Araújo” . Recentemente, o 
vereador também foi autor 
da proposição que concedeu 
a comenda 26 de Maio, ao 
jornalista Jayme Modesto.

Sempre em busca de 
uma legítima representação 
no legislativo municipal, o 
vereador tem atendido prin-
cipalmente as reivindicações 
das comunidades e da popu-
lação, exercendo um papel 
importante na escolha e na 
implantação das politicas 
públicas do município.

Sindioeste comemora Dia do Trabalho com grande festa no BNB
O Sindioeste-Sindicato dos Trabalhadores Empregados nas Indústrias da Construção Civil do Oeste da Bahia,

comemorou o 1º de maio, Dia do Trabalho com uma grande festa que reuniu centenas de trabalhadores no Club 
BNB. O evento foi marcado com torneio de futebol e um suculento churrasco para os trabalhadores e familiares, a 

data da comemoração foi antecipada e o evento foi no dia 28 de abril
Os trabalhadores da cons-

trução civil comemoraram o 
dia do trabalhador, 1º de maio 
antecipadamente, no dia 28 
de abril, no BNB clube, onde 
compareceram cerca de 400, 
trabalhadores com seus fa-
miliares. A categoria come-
morou com churrasco e um 
torneio de futebol  Society. 

Varias empresas se es-
creveram no torneio como: 
Construvale, MFP Constru-
ções, Premium Engenharia, 
Porto Engenharia, Atrium, 
Ambiente (Embasa), Paulus 
Construções, CSG Constru-
ções, JFISTEEL, Carmo Joner, 
Marta de Souza e Arlison. Na 
disputa do torneio, a equipe 
vencedora foi a Ambiente Em-
basa, o segundo lugar ficou 
com a Arlison Construções, 
e em terceiro a Construvale. 
Os trabalhadores e seus fami-
liares se divertiram bastante 
às margens do rio de ondas, 
ficaram muito satisfeito e 
parabenizaram a diretoria do 
Sindioeste.

Em Luís Eduardo Ma-
galhães, a comemoração 
também foi antecipada para 
o  dia 29, com uma confra-
ternização dos trabalhadores, 
na chácara da Galvani, com 
direito a churrasco e sorteio 
de duas bicicletas.  Em en-

trevista à nossa reportagem, 
o diretor-tesoureiro, Hélio da 
Silva Costa, entre outros as-
suntos, falou da atuação do 
sindicato, junto à categoria 
dos trabalhadores.

JGO - O que representa 
esta festa para os trabalhado-
res?

Hélio - Esta festa repre-
senta uma confraternização 
onde os trabalhadores da 
construção se encontram 
para se conhecerem e inte-
ragirem. Além da merecida 
diversão com seus familiares.

JGO - Há quantos anos 
o sindicato comemora está 
festa?

Hélio - O sindicato já co-
memora com a categoria ha 
mais de 10 Anos. 

JGO - Por se tratar de enti-
dade representativa de classe, 
não já estava na hora de ter 
um representante no legislati-
vo municipal, por ser uma ca-
tegoria importante e que pre-
cisa ser bem representada?

Hélio - Esta uma pergun-
ta para a categoria respon-
der, mas acredito que ainda 
está em tempo de termos 
um representante no Legis-
lativo, que venha defender 
os interesses dos trabalha-
dores, que eu acredito ser 
um dos mais importantes 
setor da economia.

JGO - Como você ver a representati-
vidade da classe trabalhadora junto aos 
poderes constituídos em Barreiras? 

Hélio - Praticamente somos desco-
nhecidos pelos poderes, porque até en-
tão, não fomos consultados e nem par-
ticipamos de nenhuma decisão tomadas 
pelos os poderes.

JGO - Você pleteia uma cadeira no 
legislativo municipal. Como será sua 
atuação?

Hélio - Se eu for eleito, com certeza 
irei fazer tudo aquilo que é de responsa-
bilidade e de atribuição de um vereador 
compromissado com os interesses dos 
trabalhadores.

JGO - Na sua visão o que poderia ser 
feito para melhorar a credibilidade dos 
políticos?

Hélio – Cumprir rigorosamente o que 
determina a constituição, além, da res-
ponsabilidade na aplicação dos recursos 
públicos, associados à ética e a moral.

Hélio Costa

Jornalista Jayme Modesto

Vereador Carlão

Presidente da Câmara, Pastor souza e atores globais
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Cartório Mais inaugura franquia em Barreiras
Dando continuidade ao 

seu plano de expansão, a 
Rede Cartório Mais inaugura 
uma franquia em Barreiras, a 
nova unidade está em franco 
funcionamento, e atenderá 
todos os municípios da re-
gião. O fato da cidade ser 
polo regional vem atraindo 
a implantação de novos em-
preendimentos. 

Cartório Mais é uma em-
presa criada para facilitar a 
emissão de certidões e re-
gistros públicos. Por meio 
da rede de serviços Cartório 
Mais, o acesso às informa-
ções e aos documentos que 
você necessita é mais rápido 
e sem burocracia, com redu-
ção de prazos e custos. Nas-
cida de um ideal plantado em 
1955, pelos irmãos Ezequiel 
Naves de Almeida e José Na-
ves Martins, o Cartório Mais 
montou em 2008 um labora-

tório, onde todos os seus ser-
viços foram testados. Dessa 
forma, nasceu a rede que é 
referência no segmento e uma 
das maiores franqueadoras do 

centro-oeste e está espalhada 
de norte a sul do país. 

O Cartório Mais chega a Bar-
reiras com a bandeira da pratici-
dade, agilidade e comodidade.

Serviços Cartorários
Em um só lugar

Certidões em todo Brasil, 
documentos para crédito 
imobiliário, certidão de nas-
cimento, casamento e óbito, 
autenticação de documentos 
para exterior,tradução ju-
ramentada com fé publica, 
documentação para concur-
so público, reabilitação de 
crédito, pesquisa patrimo-
nial, protesto de títulos, GED 
(gerenciamento eletrônico 
de documentos), certidões 
e registros públicos em todo 
o Brasil.
A nova unidade do Cartório 
Mais está funcionando na 
Rua Aníbal Alves Barbosa, nº 
350 – centro Barreiras/BA.
Telefone para contato: 77 
3612-6320

www.cartoriomais.com.br
barreiras@cartoriomais.com.br 

Editor do Jornal Gazeta do Oeste é homenageado 
na Câmara de Vereadores em Barreiras 

Personalidades ligadas 
a diversos setores da so-
ciedade barreirense foram 
homenageadas no dia 24 
de maio, pela Câmara de 
Vereadores de Barreiras 
que tem à frente o presi-
dente Pastor Souza, com a 
Comenda “26 de Maio”. Os 
novos comendadores fo-
ram escolhidos pelos vere-
adores que fizeram a entre-
ga numa sessão solene no 
plenário da Câmara. Cada 
vereador teve a oportuni-
dade de indicar dois nomes 
para a homenagem. 

A Comenda tem como 
objetivo fomentar o pro-
gresso e o desenvolvi-
mento, sendo uma forma 
de reconhecer anualmente 
as pessoas que promovem 
trabalhos relevantes no mu-
nicípio nos campos social, 
cultural, econômico, comu-
nicação, humanitário, dentre 
outros.  Criada em 2011, em 
comemoração ao aniversá-
rio de Barreiras, a comenda 
é a maior honraria instituída 
e concedida no município.

Nesse ano, na categoria 
imprensa a honraria foi con-
ferida ao jornalista, Jayme 
Modesto, editor do Jornal 
Gazeta do Oeste, através 
de proposição do vereador 
Carlos de Almeida Matos 
(Carlão). Uma noite para 
ficar na historia. Um evento 
de gala e, ao mesmo tem-
po, uma cerimônia simples, 
compatível com a simplici-
dade dos homenageados. 
“Agradeço ao Criador por 
me permitir participar de 
um momento tão importan-
te como esse. Estou muito 
feliz por ter sido incluído 

entre os homenageados”, 
relatou o jornalista. 

Durante a cerimonia, a 
prefeita de Barreiras, Jus-
mari Oliveira, parabenizou 
os homenageados e sa-
lientou a importância das 
pessoas no processo de de-
senvolvimento de um muni-
cípio. “Uma cidade é consti-
tuída de pessoas que fazem 
as coisas acontecerem, que 
projetam suas vidas em 

benefício do município. Pa-
rabenizo a Câmara de Vere-
adores por esse reconheci-
mento e as personalidades 
homenageadas”, enfatizou. 

O presidente da câma-
ra, Pastor Souza, falou da 
importância dessa comen-
da no momento em que 
Barreiras comemora 121 
anos de emancipação polí-
tica. “Sinto-me honrado em 
participar pela segunda vez 

desse momento ímpar na 
história desse legislativo. 
Quero externar os parabéns 
aos homenageados, são 
pessoas reconhecidas pe-
los relevantes trabalhos em-
preendidos na construção 
de nossa sociedade. Sem 
dúvidas essas pessoas que 
estão sendo homenageadas 
se destacaram e ajudaram 
construir um município me-
lhor”, afirmou o presidente. 

Os homenageados: Alvi-
mar Lobo Alvim, Benedita 
Tadei Campos, Verana Mar-
ques Rosa Matos, Francis-
ca Lopes Mendes, Antônio 
Clóvis Hoffmann, Antonio 
Pereira de Sant’Ana,Severino 
Ramos de Oliveira , José Al-
berto Barbosa Neto, Jaime 
Modesto Soares, Joviniano 

Francisco Cavalcante, Flávio 
Araujo Teixeira, José Antonio 
Benício, Vandilson Joaquim 
de Souza, Silvano Cleber 
Xavier, Mário Joaci Rocha, 
Antonio Benício Magalhães, 
Maria Inês Tecchio Cancelier, 
Maria de Fátima Cavalcante, 
Adailton Moreira de Souza, 
Marcos Wanderilo Pontes.
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São Desidério: Sítio Grande recebe melhorias na Infraestrutura
Ascom São Desidério
Fotos: Rodney Martins

Os moradores de Sítio 
Grande, distrito localizado a 
15 km da sede de São De-
sidério, receberam no dia 
30 maio, a entrega de três 
obras que incrementam a 
infraestrutura de um dos 
principais car tões postais 
do município. O prefeito De-
mir Barbosa, acompanhado 
por secretários, vereadores, 
representantes políticos e 
moradores do local, entre-
gou a nova ponte localizada 
no centro do distrito, total-
mente reconstruída com es-
trutura moderna sobre o Rio 
Grande, a complementação 
da orla com cerca de 350 
metros de pavimentação em 
bloquete que agrega meios 
fios e calçadas do lado de 
cima do rio até a BA 462. A 
iluminação foi o toque final 
dado a este trecho que se 
estende até o Paredão Do 
Deus Me Livre. 

Mais aconchegante, o 
aspecto agradou os mora-
dores que vivem nas pro-
ximidades do rio. É o caso 
do operador de máquinas 
e vendedor ambulante, Ja-
cinto da Silva Castro. “Fi-
cou bem melhor agora, não 
só para mim, mas também 
para toda a comunidade que 

fica mais bonita”. Quem 
concorda com seu Jacinto é 
dona Maria Vieira, também 
moradora. “É muito bom 
ainda mais para as pesso-
as que tem comércio aqui, 
ajuda no desenvolvimento”, 
assegura.

De acordo com morado-
res mais antigos, a primeira 
versão da antiga ponte foi 
construída há cerca de 100 
anos e não tinha estrutura 
para passagem de veículos. 
Em 1988 passou por uma 

reforma e em 1992 devi-
do a um acidente causado 
por um transpor te pesado 
foi reconstruída recebendo 
uma estrutura de madeira. 

“A nova ponte tem uma 
estrutura de concreto ar-
mado e acabamento metá-
lico que garante melhores 
condições para o tráfego 
de pedestres e veículos. A 
iluminação pública até o 
Paredão Do Deus Me Livre e 
a nova orla com aproxima-
damente 350 metros de ex-

tensão embelezam o local, 
que se tornou mais seguro, 
principalmente para aqueles 
que utilizam a via para fazer 
caminhadas noturnas”, afir-
mou o prefeito.

A Prefeitura pretende 
concluir toda a pavimen-
tação em bloquete com o 
trecho que liga a ponte da 
BA 462 até o Paredão Do 
Deus Me Livre,  melhorando 
o acesso a este importante 
ponto turístico. Acerca da 
pavimentação de ruas do 
distrito, o prefeito acrescen-
tou. “Hoje Sítio Grande se 
encontra quase 100% pavi-
mentado com asfalto ou blo-
quete. Estamos concluindo a 
pavimentação de mais duas 
ruas que estão recebendo o 
bloquetamento”.

Sítio Grande se prepara para
mais uma edição do São João

As festas juninas se 
aproximam e a Prefei-
tura de São Desidério, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, Espor te e 
Lazer, organiza o me-
lhor São João do oeste 
baiano. O cenário des-
te evento é o distrito 
de Sítio Grande, um 
lugar aconchegante e 
belo localizado a 15 km 
da sede do município, 
onde além da diver-
são nas noites juninas, 
também oferece um 
verdadeiro encontro 
com a natureza. Este 
ano o evento contará 
com as apresentações 
musicais de Rasta Chi-
nela e Catuaba com 
amendoim na sexta, 15, 
Baião de dois, Canários 
do reino e Matheus Mi-
nas e Leandro no sába-
do 16, e na última noi-
te, domingo 17, o Trio 
Parada Dura, além dos 
ar tistas locais Moi-
ses e Danilo, Gil Lima, 
Sanfoneiro Alcione e 

Sandro do Teclados. A 
programação cultural 
compreende apresen-
tação de quadrilhas e o 
casamento caipira. 

Desde o ano pas-
sado a área do evento 
foi transferida para o 
Circuito Edson José de 
Souza Filho, com ca-
pacidade para atender 
com mais confor to os 
foliões. A estrutura re-
ceberá uma ornamen-
tação especial e con-

tará com dois palcos, 
barracas de bebidas, 
de comidas típicas, de 
coquetéis e petiscos, 
banheiros químicos, 
pontos de apoio estra-
tégicos de segurança, 
saúde e vigilância sa-
nitária.

“As nossas expecta-
tivas é que este ano o 
São João do Sitio Gran-
de tenha um aumento 
da par ticipação devido 
ao cancelamento de al-

gumas festas de muni-
cípios circunvizinhos e 
com isso a nossa res-
ponsabilidade também 
aumenta. Trazemos ar-
tistas de peso no cená-
rio da música nacional, 
a estrada de acesso ao 
distrito foi recuperada, 
tudo para garantir que o 
participante venha com 
segurança para o even-
to”, destacou o secretá-
rio de Cultura, Esporte e 
Lazer, Nerito Carvalho.

Buracos provocam 
acidentes na BR 135 

Quem trafega pela 
BR 135, no trecho 
da serra de Riachão 
das Neves, até a lo-
calidade do entronca-
mento de Santa Rita 
de Cassia, tem que 
redobrar a atenção, 
a estrada apresenta 
muitos buracos nos 
dois sentidos, os mo-
toristas passam por 
um verdadeiro sufoco 
pelas péssimas con-

dições da estrada e 
o grande movimento 
de carretas. O que 
chama atenção é o 
perigo que os moto-
ristas correm quando 
tentam desviar das 
crateras, a maioria 
acaba tomando a 
contramão, e o risco 
de colisões aumenta.  
O trecho é de aproxi-
madamente 55 quilô-
metros. 
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Prefeitura de Brejolândia promove primeiro circuito esportivo e de cidadania
A Prefeitura de Brejolân-

dia através das Secretarias 
de Assistência Social, Edu-
cação e Saúde, promoveram 
nos dias três dias de intensa 
movimentação esportiva, 
no 1º Circuito de Esportes 
e Cidadania em várias co-
munidades do município. O 
evento de encerramento foi 
realizado na quadra polies-
portiva Adail Xavier. 

O circuito foi em prol do 
selo do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNI-
CEF) e teve como principal 
objetivo a inclusão social, 
com integração  dos alunos 
através das brincadeiras 
populares e diversas mo-
dalidades esportivas sem 
competição. 

O selo Unicef desenvolve 

e apoia no Brasil e no mun-
do diferentes ações, com a 
prática do esporte seguro e 
inclusivo à crianças e ado-
lescentes, garantindo o di-

reito que elas têm de brincar 
e se divertirem. Juntaram-
se para a realização desse 
evento, os secretários Ma-
noel Bastos, Mauriza Almei-
da e Genaro Rocha. 

Monitoradas por uma 
equipe formada por profis-
sionais das três secretarias 
e do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens -  Pro-
jovem, a programação foi 
composta por uma série de 
atividades direcionadas para 
crianças de todas as idades. 
As brincadeiras motivaram 
a participação das crianças 
e da comunidade, num am-

biente descontraído, exer-
cendo a plena cidadania e o 
respeito ao próximo.

Para a secretária de 
assistência social, Mauri-
za Almeida, a agenda de 
atividades propostas para 
o evento, faz com que os 
participantes revivam brin-
cadeiras e esportes que 
atualmente não estão mais 
dentro do cotidiano. “Essas 
brincadeiras, fazem com 
que as nossas crianças 
interajam, convivendo har-
moniosamente, exercitando 
a convivência em grupo”, 
enfatizou.

O Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, que no período de 23 de abril a 04 de maio de 2012, na sede da Câmara, 
situada à Praça Dr. Altino Lemos Santiago, Nº 121 - Centro - Formosa do Rio Preto-BA, das 
08 às 12 e das 14:00 as 17:00 horas, e através da internet no endereço eletrônico: www.
msmconsultoria.com.br estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas 
para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com os requisitos da Lei Municipal 
Nº 99/2011 de 18/05/2011. Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 
23/04/12 na Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, local das inscrições presenciais 
ou através do endereço eletrônico: www.msmconsultoria.com.br onde serão fornecidas as 
informações gerais do Concurso. A partir desta data todas as publicações e informações so-
bre o Concurso Público do Edital 001/2012 serão publicadas no quadro de avisos da Câmara 
Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, no endereço eletrônico: www.msmconsultoria.com.br 
e em jornal de grande circulação no município. Formosa do Rio Preto-BA, 19 de abril de 2012. 
Presidente da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto, Ivônio Alves de Castro.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

COLOCA EM DISPONIBILIDADE PÚBLICA AS CONTAS DO PODER EXECU-
TIVO E DO PODER LEGISLATIVO RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2011.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA 
BAHIA, vereador Ivônio Alves de Castro, no uso de suas atribuições legais, e com base 
no disposto no Art. 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, e Resolução TCM/BA nº 
318/97 alterada pela Resolução nº 428/2000.

RESOLVE:

Art. 1º - Colocar em disponibilidade pública as contas dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo alusivas ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, para exame e apreciação de qualquer 
contribuinte, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura da presente Portaria.

Art. 2º - Designar as servidoras concursadas Roméria de Oliveira Nunes - matricula 
00002 e Rosangela da Silva Souza Carvalho, para acompanhamento e acolhimento de 
questionamentos e denúncias que deverão ser juntadas às respectivas Prestações de 
Contas para encaminhamento ao TCM/BA.

Art. 3º - Será concedido gratuitamente ao contribuinte que desejar obter fotocópia de 
documentos constantes nas referidas Contas, até 10 (dez) páginas, as fotocópias exce-
dentes serão por conta do requerente.  
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara - em 02 de abril de 2012

Ivônio Alves de Castro
- Presidente da Câmara -

PORTARIA Nº 05/2012

Câmara de Vereadores, aprova em duas votações uma série de pro-
jetos concernentes a reajustes salariais do funcionalismo público de 
Barreiras. O intuito é corrigir as perdas relativas ao índice inflacioná-
rio, e a data base de reajuste é o mês de abril de cada ano. 
-Projeto de Lei 005/12, do Executivo, que altera o anexo II da tabela 
salarial do Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos muni-
cipais, Lei 762/07 e concede reajuste de 7,5%.
-Projeto de Lei 006/12, do Executivo, que altera o anexo III da tabela 
de vencimentos da Lei 768/07, que dispõe sobre plano de carreira e 
remuneração do pessoal do magistério. O reajuste será de 13,75%, 
sendo 3,4% referente aos meses entre janeiro e abril e 10,2% a partir 
de maio.
-Projeto de Lei 008/12, da mesa diretora da Câmara, que dispõe so-
bre reajuste em 6,5% dos vencimentos dos servidores efetivos do 
Legislativo.
-Projeto de Lei 009/12, da mesa diretora da Câmara, que dispõe so-
bre reajuste em 6,5% dos vencimentos dos servidores que ocupam 
cargos de confiança do Legislativo.

TAMBéM FORAM APROVADOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO:

-Projeto de Lei 002/12, do vereador Leidiomar, que dispõe sobre co-
leta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo 
tecnológico e determina às empresas produtoras e importadoras de 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a responsabilidade do descarte.
-Projeto de Lei 004/12, do vereador Pastor Souza, que dispõe sobre 
proibição do uso de recursos públicos municipais para contratação 
de artistas que em suas músicas ou coreografias desvalorizem as 
mulheres, as exponham a constrangimento ou incentivem a violência, 
sob pena de multa ao gestor de R$ 10 mil.
“Esta Casa fica com o sentimento de dever cumprido, pois estamos 
satisfazendo a lei de reposições salariais. A aprovação de hoje vem 
motivar e valorizar os funcionários, que são fundamentais para garan-
tir o andamento do serviço público a contento. Sabemos que ainda 
não é o aumento ideal, mas considerando as responsabilidades fis-
cais, é o que está ao nosso alcance”, afirmou o presidente da Câma-
ra, vereador Pastor Souza.

CâMARA DE VEREADORES APROVA REAJUSTE 
SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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Barra recebe visita da Vice-ministra de Cuba
Como parte da coope-

ração técnica entre Bahia e 
Cuba, uma comitiva cubana 
visitou, a cidade de Barra, no 
oeste da Bahia, onde conhe-
ceram o funcionamento da 
Atenção Básica no municí-
pio. A vice-ministra de saúde 
de Cuba, Márcia Cobas, foi 
até duas unidades de Saúde 
da Família, o do Parque das 

Lagoas e no Brejo da Ca-
choeira, para verificar como 
se desenvolve o trabalho 
no município em que todos 
os profissionais com nível 
superior são contratados 
através da Fundação Estatal 
Saúde da Família.

Além da visita às unida-
des, foi feita uma reunião de 
trabalho da cooperação téc-

nica, no Centro Diocesano, 
em um encontro para a dis-

cussão da Atenção Básica 
com os gestores dos nove 

municípios que compõem a 
microrregião de Ibotirama.

Além da Vice-ministra de 
Saúde de cuba, a comitiva 
cubana é composta também 
pela diretora de Cooperação 
em Bio Tecnologia do Minis-
tério da Saúde de Cuba, Te-
reza Matel e pela diretora de 
Cooperação Internacional, 
Yiliam Jimeniz. Participaram 

ainda das atividades o dire-
tor geral da Fundação Estatal 
Saúde da Família, Carlos Al-
berto Trindade, a diretora da 
Escola Estadual de Saúde Pú-
blica da Sesab, Marcele Paim, 
o subsecretário de gestão 
do trabalho do Ministério da 
Saúde, Fernando Menezes, e 
Alexandro Dias, assessor do 
Ministério da Saúde.

Buritirama promoveu mais uma edição da tradicional Micarama 
Apesar de todas as dificul-

dades encontradas este ano 
em decorrência da grande 
estiagem que assola a região, 
a prefeitura municipal de Buriti-
rama não deixou de festejar os 
seus 27 anos de emancipação 
política, entre os dias 02 a 05 
de Maio. Embora a data de in-
dependência política do muni-
cípio seja 09 de maio.

Com participações de ban-
das locais, blocos, trios, fanfar-
ras e tenda eletrônica, a Mica-
rama 2012, garantiu o status 
de maior e mais organizada 
micareta da região oeste. 
Segundo os organizadores, 
a festa superou as expecta-
tivas. Como já era esperada, 
a festa foi um sucesso, tanto 
de público como em organi-
zação, o espaço da praça de 
eventos ficou pequeno para 
a multidão que se aglomera-
va a cada noite.

Foram quatro dias de co-
memoração, com o envolvi-
mento da população local e 
de toda região. Para que essa 
festa fosse uma realidade, o 
governo “Ordem e Crescimen-
to”, não mediu esforços no pla-
nejamento - que garantiu uma 
grade de atrações com nomes 
de peso do ‘axé music’ como:  
Chicabana,  Calcinha Preta, Pa-
rangolé e Banda Exótica. 

Criteriosamente montada, 
a infraestrutura do evento não 
deixou nada a desejar, aten-
dendo prontamente ao mais 
exigente folião. Em toda praça 
de eventos, foram armadas 
barracas padronizadas, estan-
des do SAMU 192, banheiros 
químicos e uma boate itineran-
te animada pelo Dj Bena.

Na abertura do evento, o 
prefeito agradeceu a população 
e falou da sua satisfação em re-
alizar mais um evento de quali-
dade à altura da expectativa da 
população buritiramense. Na 
oportunidade, o ex-prefeito, 
Arival Viana, idealizador do 
evento, fez uma retrospecti-
va da evolução da Micarama 
desde suas primeiras edições 
até os dias de hoje. 

O evento foi marcado pela 
presença de figuras importan-
tes da politica baiana como: o 
deputado federal José Rocha, 
o ex-presidente da Assembléia 
Legislativo Clóvis Ferraz, o de-
putado federal Arthr Maia, o 
deputado estadual Mário Negro 
Monte Jr e o prefeito do muni-
cípio de Barra, Artur Silva Filho.

Mesmo com o município 
tomado por visitantes de toda a 
região e até de outros estados, 
a festa foi considerada tranqui-
la. A segurança, feita por Poli-
cias Civil e Militar, que fizeram 
um trabalho  preventivo antes 
de começar a folia e ostensi-
vamente em sua vigência. A 
estratégia funcionou de forma 
efetiva e planejada e nenhum 
caso de violência foi registrado 
nos quatro dias da Micarama 
2012, onde mais de seis mil 
pessoas estiveram presentes 
nos três dias de folia.

Segundo a organização, 
a cada edição, mais pessoas 
aderem à micareta de Buri-
tirama. A programação di-
versificada agrada a todas 
as idades. “Fizemos uma 
programação que pudesse 
agradar a todas as idades. Vi-
mos jovens, adultos e idosos 
- todos puderam aproveitar o 
evento”, comenta o prefeito. 

O último dia da micareta 
concentrou um grande número 
de pessoas, tornando o circuito 
pequeno para a apresentação 
da Banda Parangolé - que agi-
tou a multidão com seu estilo 
contagiante, aliado ao carisma 
do vocalista Léu Santana, que 
não se conteve diante da mul-
tidão eufórica, agradecendo o 
prefeito Oslindo Jacobina pela 
satisfação de tocar pela pri-
meira vez na cidade.

Palanque de abertura com prefeito Oslindo e convidados

Prefeito Oslindo com os componentes da banda calcinha preta

GAZETA DO OESTE | 23BARREIRAS/BA, 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012



24 | GAZETA DO OESTE BARREIRAS/BA, 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2012


