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Contagem regressiva para as eleições municipais 2012
Contagem regressiva! 

Faltam poucos dias para os 
eleitores brasileiros irem as 
urnas escolher novos prefei-
tos, vice-prefeitos e vereado-
res. As eleições municipais 
2012 serão no dia 07 de ou-
tubro e as 436.679 seções 
eleitorais do país estarão 
preparadas para receber o 
voto de quase 140 milhões 
de brasileiros aptos a votar. 

No município de Barrei-
ras, a campanha eleitoral 
toma forma, figura e força, 
e os candidatos já parecem 
estar definidos e prontos 
para o desafio. 

Apesar do horário elei-
toral gratuito de rádio e de 
televisão ser considerado o 
instrumento mais importan-
te nesta fase da campanha, 
uma vez que é por meio dele 
que a população toma co-
nhecimento das propostas 
de cada postulante, para me-
lhor administrar uma cidade, 
os candidatos estão intensi-
ficando o contato direto com 
o eleitor – o chamado corpo 

a corpo – na reta final. Fal-
tando poucos dias para as 
eleições, vale lembrar que o 
horário gratuito não alcança 
todos munícipios da região 
oeste da Bahia. 

Em Barreiras a linha ado-
tada pelos candidatos pare-
ce estar dando certo, estão 
mais cordiais em suas cam-
panhas, sinal de que em vez 
de “atacar” uns aos outros, 
eles estão buscando, cada 
um a seu modo, conquistar 
a confiança de seus eleito-
res, cenário bem diferente 
do que já presenciamos em 
eleições passadas. 

A veiculação do material 
de campanha, até o momen-
to, tem se mostrado mais 
educada. Embora possam 
ser vistos inúmeros cavaletes 
e placas pelas ruas, que ge-
ralmente estão dentro das re-
gras estabelecidas, o número 
de papel no chão, originado 
pelos famosos “santinhos” 
diminuiu, e a poluição sono-
ra também tem sido menos 
ofensiva... Pág. 03

Cidade limpa povo educado

Dizem que é possível saber 
o grau de educação de um povo, 
observando-se o estado de lim-
peza de sua cidade. Se isso é 
verdade, que nota merecemos, 
nós, o povo barreirense? 

Chamei o povo barreirense 
de mal educado? Não! Fiz ape-
nas um questionamento. Ora, 
se cabe ao povo do município 
avaliar a qualidade dos serviços 
prestados pelo Poder Público e 

pelas concessionárias, também 
cabe a esse povo avaliar-se a 
si mesmo, no tocante ao modo 
como trata os espaços públi-
cos, urbanos e rurais...Pág. 08

Câmara de Barreiras concede Título de 
Cidadão barreirense a personalidades

No dia 04 de setembro, a 
Câmara Legislativa de Bar-
reiras realizou sessão sole-
ne para entregar a diversas 
personalidades da cidade, o 
Título de Cidadão Barreiren-
se. A honraria foi concedida 
a 15 pessoas que, mesmo 
não sendo naturais do mu-
nicípio, contribuíram com o 
desenvolvimento desta ter-
ra, merecendo, portanto, tal 
cidadania adicional.

O evento teve início às 
20 horas e contou com a 
presença de políticos, repre-
sentantes da polícia militar, 
amigos e familiares dos ho-
menageados...Pág. 04,05.
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EDITORIAL DIRETOAOASSUNTO

O que impede o Poder 
Judiciário brasileiro de de-
sembainhar a espada da 
severidade da justiça para 
cumprir a função precípua da 
aplicação coativa das leis? 
Sem justiça, as leis não são 
aplicadas e deixam de exis-
tir na prática. Sem justiça, 
qualquer nação democrática 
capitula diante de ditadores, 
corruptos, bandidos, rebel-
des, justiceiros, imorais e 
oportunistas. O Brasil precisa 
de uma justiça coativa, pro-
ba, célere, séria, confiável e 
comprometida com as ques-
tões nacionais, de direito e de 
ordem pública, integrada no 
Sistema de Justiça Criminal.

Nós estamos no fio da 
navalha. Se não houver a con-
denação dos mensaleiros, a 
Justiça brasileira vai ficar sob 
interrogação.

Diante do seu maior de-
safio - o processo do men-
salão - desde que absolveu o 
ex-presidente Fernando Collor, 
há 13 anos, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) tem oportu-
nidade de resgatar parte da 
credibilidade do Judiciário e da 
própria corte.

 O histórico julgamento 
do processo 470, denomina-
do de “Mensalão” o maior de 
todos já submetido à instância 
máxima da Justiça, pode abrir 
caminho para o STF se desco-
lar de símbolos que frequen-
temente lhe são atribuídos, 
como o da impunidade e o 
da indulgência. O STF nunca 
condenou seus réus, detento-
res do foro privilegiado porque 
ocupantes de cargos públicos. 
Impunidade que desmoraliza 
e enfraquece as instituições e 
abala a democracia.  

O Poder Judiciário brasi-
leiro, foi alvo de uma ampla 
pesquisa feita pelo IPEA, em 
2010, e dela obteve a baixa 
nota 4,55. Com isso, está 
dado o recado: o Poder Judi-
ciário precisa ofertar ao povo 
brasileiro um novo formato de 
justiça, e que a prestação dela 
se dê de forma correta, efi-
ciente e no tempo certo. 

Faz-se necessária a urgen-
te reforma política ampla, que 
abranja todos os poderes do 
Estado e que cada poder atue 
de modo a garantir o bem estar 
dos cidadãos e o compromisso 
com a construção de uma socie-
dade menos desigual e mais ga-
rantidora da dignidade humana.

No caso específico do 
mensalão, a missão do Supre-
mo Tribunal Federal é fazer jus-
tiça. Isso é o que o povo bra-

Mensalão: quem
está sendo julgado para 

sociedade, é o STF

sileiro espera. Não queremos 
vingança, queremos que os 
mensaleiros sejam imparcial-
mente julgados e os culpados 
responsabilizados pelos atos 
danosos causados ao país. 
Não sei o que pensa cada um 
dos ministros responsáveis 
por esse julgamento. Sei que, 
baseados nos fatos e nas pro-
vas existentes, os brasileiros 
e grande parte da opinião pú-
blica mundial já têm o seu ve-
redicto. Resta ao STF decretar 
o seu. O peso dessa respon-
sabilidade será marcado para 
sempre na história brasileira.

Queremos crer que o mais 
importante a se esperar do 
julgamento do mensalão no 
STF não é saber quem será o 
vitorioso e quem será o der-
rotado neste episódio. O que 
importa saber é se a nação 
brasileira terá benefícios para 
o seu futuro. A nós cabe exi-
gir o combate implacável da 
impunidade. A esperança do 
povo brasileiro é de que o Su-
premo Tribunal Federal resgate 
novamente a possibilidade das 
pessoas acreditarem nas insti-
tuições do nosso país. 

Qualquer que seja o resul-
tado do julgamento, já houve 
maculação na imagem do PT, 
e de seu líder maior, o ex-pre-
sidente Lula, principalmente 
após a publicação de uma 
extensa matéria na revista 
Veja, onde um dos principais 
envolvidos, Marcos Valério 
que ao contrário do que dizia 
Lula de não saber de nada, 
agora se configura como o 
chefe da quadrilha. Com isso 
o estrago ético, político e 
moral no PT já foi feito.

 Ainda é muito cedo para se 
fazer qualquer tipo de avaliação, 
mas pelo andar da carruagem 
tudo indica que os 38 petistas 
serão condenados. Há uma ten-
dência no supremo mais para 
condenar do que para absolver, 
e ai nos faz lembrar o conto, “Ali 
Babá e os 40 ladrões”.  

EXPEDIENTE

Jornal Gazeta do Oeste - Publicação Editora J&B Ltda.
Registro nº 11.508 - CNPJ: 07.053.173/0001-17 - Insc. Est.: 64.905.539-NE

Rua Folk Rocha, 103 - sala 01 - Sandra Regina - Barreiras - Bahia
E-mail: gazetadooeste@yahoo.com.br / contato@jornalgazetadooeste.com.br

Site: www.jornalgazetadooeste.com.br -Tel.: 7 7 3612.7476 / 8105.1014

Jornalista Responsável: Jayme Modesto
Conselho Editotial: Jayme Modesto, Elaine Soares e Alcione Sampaio

Administração: Jayme Modesto e Késia Neres
Reportágens: Jayme Modesto e Cheyla Gobi

Diagramação: Leilson Castro
Diagramação Informátivo Diário: Ana Fernandes e Sara Cintra

Colunista: Jayme Modesto e Késia Neres
Revisão: Jayme Modesto e Cheyla Gobi

Tiragem: 6.000 Exemplares
Circulação: 36 Municípios da Região Oeste da Bahia

Jayme Modesto

Pais criam filhos sem li-
mites, exageram no culto à 
autoestima de suas crias, que 
vão crescendo sem saber ouvir 
um não; arrogantes, ociosos, 
mimados ao extremo e com 
superegos assustadores. A se-
guir, o que vemos são jovens 
gritando e dando ordens aos 
próprios pais ou agredindo e 
queimando pessoas nas ruas 
por “pura diversão”. E na sequ-
ência, pais chorando, lamen-
tando, para em seguida, pa-
garem fianças em delegacias, 
defender ferrenhamente seus 
filhos e passar a mão sobre 
suas cabeças mal-educadas e 
criminosas.

As pessoas fumam uma, 
duas, três carteiras de cigarro 
ao dia e depois querem pro-
cessar a indústria tabagista 
por suas más escolhas (sim, 
fumar ou não ainda é uma es-
colha individual!). O cidadão 
vota pela segunda ou terceira 
vez em um sujeito que esteve 
comprovadamente envolvido 
em escândalos de corrupção, 
depois vai para o bar beber 
uma cerveja bem gelada e falar 
mal da política brasileira como 
bom revolucionário que é.

O brasileiro reclama de ser 
um “palhaço” diante de tan-
tos escândalos de corrupção, 
mas é justamente ele que ri 
histriônico diante da TV e dos 
jornais que exibem um político 
guardando propina na cueca. 
Ficamos revoltados com um 
deputado que é flagrado rou-
bando dinheiro público. Contu-
do, achamos natural o “jeitinho 
brasileiro” de subornar o guarda 
de trânsito ou um policial. Tam-
bém achamos “normal” encon-
trar um dinheiro na rua e não 
procurar pelo dono do mesmo 
ou não avisar a moça do caixa 
que ela nos deu notas a mais.

As pessoas jogam lixo nas 
ruas e depois choram diante de 
suas casas alagadas ou recla-
mam do péssimo serviço de 
limpeza pública de sua cidade. 
Criticamos as condições ruins 
das nossas estradas e rodo-
vias, mas deixamos de usar o 
cinto de segurança, abusamos 
da velocidade e quantas vezes 
bebe-se e dirige-se a seguir. 

As pessoas se expõem de 
todas as maneiras prováveis e 
improváveis nas redes sociais 
e em seguida, esbravejam que 
estão tendo sua privacidade 
invadida. Tratamos mal nos-
sos vizinhos, idosos, crianças, 
animais, colegas de trabalho, 
funcionários, familiares. So-
mos uma multidão de crianças 
mal-educadas, egoístas e com 
mínima ou nenhuma gentileza.

Sejamos a
diferença que queremos

Cathy Rodrigues

O brasileiro passional, que 
torce incondicionalmente para 
o seu time de futebol, que ves-
te a camisa, que organiza torci-
da e que briga com quem tiver 
que brigar para defender seu 
clube não é o mesmo brasi-
leiro diante da corrupção, das 
filas em hospitais, da falta de 
transporte público, da falta de 
emprego, da falta de escolas, 
da falta de respeito. O primeiro 
brasileiro vai à luta, o segundo 
foge à luta.

O brasileiro fica indignado 
diante de uma violência poli-
cial, mas briga e mata no trân-
sito por ter seu carro fechado 
por outro. Fica indignado com 
os altos salários dos deputa-
dos, mas rapidamente afirma 
que se estivesse no lugar dele 
também nomearia parentes e 
amigos e que tiraria vantagens 
do cargo. O poeta e estadista 
francês Victor Hugo afirmou 
que entre um governo que faz 
mal e o povo que o consente, 
há certa cumplicidade vergo-
nhosa. Ele estava certo.

Nossos políticos precisam 
ser fiscalizados. Todavia, tam-
bém deveríamos fiscalizar a 
cidadania de cada um de nós. 
Tudo começa em nós mesmos. 
É preciso, antes, bem antes, 
“construirmos” cidadãos de 
bem, para que estes se tornem 
políticos de bem, trabalhadores 
de bem, líderes de bem. É pre-
ciso aprender desde criança a 
ser cidadão. É preciso aprender 
desde cedo os nossos deveres 
e depois os nossos direitos, 
porque em um país onde todos 
querem somente direitos, nin-
guém terá deveres. 

Precisamos educar melhor 
nossas crianças e jovens com 
firmeza e carinho, formando se-
res humanos, não animais que 
espancam gente, queimam ín-
dios, moradores de rua e bichos. 
Precisamos reinventar nosso 
país. Precisamos nos reinventar 
enquanto cidadãos. Queremos 
mudança, mas não queremos 
mudar. E a mudança começa em 
nós, porque como já dizia Mahat-
ma Gandhi: “Seja a diferença que 
você quer ver no mundo”. 

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

O indivíduo frente à ética nacional
É cômodo assistir, ouvir ou 

ler as notícias sobre denúncias 
de corrupção nas mais diver-
sas áreas e esferas públicas 
do país. Achar normal o que já 
se tornou corriqueiro, no dia-
a-dia das pautas das redações 
dos meios de comunicação, é 
uma clara demonstração da 
falta de cultura, do ponto de 
vista político e de cidadania. 
Demonstração da insensatez 
provocada pelo vício do as-
sistencialismo imposto pelos 
maus políticos ao longo dos 
tempos, desde a época do co-
ronelismo, no caso da Bahia.

A prática da compra do 
voto blinda vários políticos das 
cobranças dos seus eleitores, 
pois para os que fazem uso 
deste crime nada deve pelo 
que foi comprado, e pago. 
Isto é apenas um dos diversos 
fatores que contribuem com a 
malversação do erário público. 
Quando o indivíduo passar 
de corruptor para fiscalizador 
será beneficiado com ações 
que venham melhorar sua 
condição de vida, como aces-
so a educação, saúde, cultura, 
lazer, infraestrutura e outros.

Muito já foi feito. O país 
implantou a democracia de 
fato e de direito através do voto 
direto e da nova Constituição, 
tem moralizado algumas insti-
tuições como o judiciário e a 
Polícia Federal e, mesmo que 
timidamente, punido também 
alguns políticos corruptos. 
Para um país onde o que pre-
valecia o “quanto pior melhor”, 
as mudanças ocorridas são 

um marco para a sua história; 
mas para que essas mudan-
ças continuem acontecendo a 
população, principal beneficiada 
com a moralização, deve fazer 
sua parte. Sendo assim, as in-
formações captadas através dos 
noticiários devem servir como 
elementos para a emancipação 
da sua consciência política.

Forte é o povo, que tem o 
poder de colocar e tirar através 
do voto àqueles que se con-
fiou o mandato eletivo. Agindo 
desta forma, este povo, será 
responsável em estabelecer a 
ética nacional.

Já deu para perceber que 
as decisões da Justiça não 
condizem, necessariamente, 
com o pensamento da popula-
ção. Por isto, a limpeza estará 
a cargo de alguns toques nas 
teclas das urnas eletrônica, 
neste domingo, dia 07.

Desejo a todos uma boa 
eleição.

Por: Gevásio Lima

As exigências parti-
culares sobrepõem às 
reais necessidades cole-
tivas existentes. O adágio 
popular, ‘farinha pouca, 
meu pirão primeiro’ é uma 
prática constante e que 
infelizmente prevalece 
justamente em momentos 
onde o todo deveria ser a 
parte principal. O verbo na 
primeira pessoa do singu-
lar ecoa numa espécie de 
ladainha, e o que é pior e 
deprimente, por quem foi 
ou é concedido o poder de 
representação.

Um sentimento de fra-
gilidade, misturado com 
traição impera pela falta 
de testemunho de mu-
danças esperadas. Uma 
espécie de letargia política 
tem corroborado para tal. 
Enquanto os investimen-
tos públicos não chegam, 
o povo é tratado sarcasti-
camente com o início de 
um ‘leilão eleitoral’ onde 
as atenções estão volta-
das exclusivamente para 
as aplicações na ‘bolsa 
de valores de apoiadores’. 
Persistindo em práticas 
coronelistas, os ‘favores’ 

Toma lá, dá cá
prestados e o tamanho 
da barganha, que varia de 
acordo a quantidade de 
seguidores e até mesmo 
da afiação da língua, têm 
variação de preço. 

A falta de consciência 
política, talvez existente 
ainda por conta do des-
conhecimento do grande 
poder que detém - o de 
colocar e tirar após suas 
escolhas não condizerem 
com qual foram delegadas 
serem testadas - transfor-
ma indiretamente o eleitor 
em um corruptor em po-
tencial, vítima da inocên-
cia e da praxe em confiar 
em falsas e corriqueiras 
promessas.

O valor recebido pe-
los que aprovam práticas 
abomináveis na política 
é o principal responsável 
pelo pagamento da falta 
de ações elementares, 
capazes de transformar a 
história de um povo.

O que pode fazer hoje, 
não se deixa para amanhã.

Forte é o povo!

“Deus condena o pe-
cado, mas ama o peca-
dor” (Jr. 30:12-22).

Mensalão
Ninguém entre os governistas e os implicados na ação pe-
nal 470, acreditava num julgamento das proporções do que 
ora se realiza, principalmente pelo fato de que a grande 
maioria dos ministros do STF teve a chancela dos petistas. 
O STF recupera, aos olhos da Nação, a crença na Justiça e 
abala os alicerces da impunidade programada pela quadri-
lha semelhante a de Ali Babá e os 40 ladrões.
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Contagem regressiva para as eleições municipais
Por Jayme Modesto

Contagem regressiva! 
Faltam poucos dias para os 
eleitores brasileiros irem as 
urnas escolher novos pre-
feitos, vice-prefeitos e vere-
adores. As eleições munici-
pais 2012 serão no dia 07 
de outubro e as 436.679 se-
ções eleitorais do país esta-
rão preparadas para receber 
o voto de quase 140 milhões 
de brasileiros aptos a votar. 

No município de Barrei-
ras, a campanha eleitoral 
toma forma, figura e força, 
e os candidatos já parecem 
estar definidos e prontos 
para o desafio. 

Apesar do horário elei-
toral gratuito de rádio e de 
televisão ser considerado o 
instrumento mais importan-
te nesta fase da campanha, 
uma vez que é por meio dele 
que a população toma co-
nhecimento das propostas 
de cada postulante, para 
melhor administrar uma ci-
dade, os candidatos estão 
intensificando o contato 
direto com o eleitor – o cha-
mado corpo a corpo – na reta 
final. Faltando poucos dias 
para as eleições, vale lembrar 
que o horário gratuito não 
alcança todos munícipios da 
região oeste da Bahia. 

Em Barreiras a linha ado-

tada pelos candidatos pare-
ce estar dando certo, estão 
mais cordiais em suas cam-
panhas, sinal de que em vez 
de “atacar” uns aos outros, 
eles estão buscando, cada 
um a seu modo, conquistar 
a confiança de seus eleito-
res, cenário bem diferente 
do que já presenciamos em 
eleições passadas. 

A veiculação do ma-
terial de campanha, até o 
momento, tem se mostra-
do mais educada. Embora 
possam ser vistos inúmeros 
cavaletes e placas pelas 
ruas, que geralmente estão 
dentro das regras estabele-
cidas, o número de papel no 

chão, originado pelos famo-
sos “santinhos” diminuiu, e 
a poluição sonora também 
tem sido menos ofensiva.

Além da conscientiza-
ção, a ordem neste perío-
do de campanha se deve 
muito a Justiça, que vem 
trabalhando for temente 
no combate aos “abusos” 
cometidos por alguns can-
didatos, inclusive, punindo 
aqueles que infringem a 
Legislação Eleitoral. 

De acordo com as in-
formações estudadas em 
pesquisas, os candidatos 
para essas eleições em Bar-
reiras, são velhos conheci-
dos para os eleitores, pois já 

se apresentaram em outras 
oportunidades na luta por 
vaga no executivo. 

Os partidos políticos 
em Barreiras não tem se 
renovado com o passar 
dos anos, e os candidatos 
são praticamente os mes-
mos, alguns até já tiveram 
a chance de ocupar o cargo 
anteriormente, inclusive em 
outra cidade. 

Aos eleitores resta cum-
prir o seu dever cívico no 
dia 07 de outubro, já que 
voto é obrigatório para os 
cidadãos brasileiros alfa-
betizados, maiores de 18 e 
menores de 70 anos e fa-
cultativo para pessoas que 

estão com idades entre 16 
e 18 anos, maiores de 70 
anos e analfabetas.

Os eleitores que são 
obrigados a votar que não 
comparecerem às urnas por 
três eleições consecutivas 
podem ter o título cancela-
do e sem o documento, o 
Código Eleitoral estabelece 
penalidades ao constituinte 
que tem o título cancelado, 
entre as quais, fica impedi-
do de tirar passaporte, par-
ticipar de concurso público, 
assumir cargo público, ob-
ter empréstimo na rede ban-
cária oficial, tirar CPF e até 
mesmo receber salário (em 
caso de servidor público).

Vereadores aprovaram PL que
autoriza o parcelamento de lotes urbanos 

Começaram os trabalhos do 
Barreiras Shopping Center Por Cheilla Gobi

Na sessão ordinária do 
dia 14 de agosto, os vere-
adores que compõem a câ-
mara municipal de Barreiras, 
aprovaram por unanimidade 
e em caráter de urgência ur-
gentíssima, o Projeto de Lei 
– PL 015/12 de autoria do 
executivo, que altera o arti-
go 3° da lei 914/10 e revoga 
a lei 978/11. Pela nova re-
dação fica autorizado o par-
celamento de lotes urbanos 
em todas as zonas de ocu-
pação de solo do município. 
Os lotes resultantes devem 
ter área mínima de 125m² 
e frente mínima de 5m. Os 
lotes podem ser fracionados 
em até três partes. 

Ainda nesta sessão os 
parlamentares aprovaram 
as indicações do vereador 
Francisco Bezerra Sobrinho 
que indica a senhora pre-
feita a construção de duas 

Dircom/Prefeitura de Barreiras

Começou no dia 20 de 
agosto, o processo de dre-
nagem e terraplanagem 
do terreno do tão sonhado 
Barreiras Shopping Center, 
lançado em 22 de junho de 
2012. O empreendimento 
será erguido em uma área de 
100.000 m², na saída para 
Riachão das Neves, a 2,5 km 
do centro da cidade.

Com isso, a cidade de 
Barreiras passa a ter o maior 
shopping da região oeste. 
Com investimentos na or-
dem de R$ 65 milhões, o 
Barreiras Shopping Center 
contará com quatro salas 
de cinema, sendo duas com 
a novíssima tecnologia 3D, 
mais de 100 lojas, entre os 
destaques estão as Lojas 
Americanas, Le Biscuit, Ma-

creches, sendo uma no 
Bairro Vila Nova e outra no 
Bairro Vila Amorim. 

Foi aprovado também o 
requerimento de autoria do 
presidente da câmara, Pas-
tor Souza, no qual solicita 
do município de Barreiras 
um terreno para a implan-
tação da delegacia da po-
lícia federal. “Sabemos da 
importância da delegacia 
da polícia federal em nosso 
município, tendo em vista 
que o número de crimes 
ambientais, trabalho escra-
vo e dentre tantos outros 

risa, Riachuelo, Insinuante, 
G. Barbosa e muito mais. 
Para receber os barreirenses 
e toda região serão dispo-
nibilizados 1.100 vagas de 
estacionamento e um hotel.

“Estou bastante feliz com 
o inicio das tarefas para a 
construção do Barreiras 
Shopping Center, é gratifi-
cante para nós participar-
mos desse pontapé inicial 
da obra, pois o shopping de 
Barreiras é o desejo de todos 
nós. Através da consolidação 
desse projeto serão gerados 
mais de 2.500 empregos que 
beneficiará Barreiras e região, 
o shopping é uma grande 
opção de lazer e significa me-
lhoria para o comércio local 
e regional”, afirmou o secre-
tário de indústria comércio, 
mineração e turismo, José 
Maria Albuquerque.

delitos ocorrentes, e esta 
delegacia com certeza virá 
para coibir tais atos” disse 
Pastor Souza.

O vereador Sobrinho 
espera que após aprova-
ção deste PL a obra venha 
a ser realmente concreti-
zada. “Quando o projeto de 
lei chegar nesta casa irá ser 
aprovado, mas exigimos que 
a construção seja efetuada, 
pois temos presenciado ca-
sos de terrenos que foram 
doados e que as constru-
ções previstas não se con-
cretizaram” afirmou o edil.

Segundo o diretor geral 
do consórcio, Robson Ro-
das, o processo de drena-
gem e terraplanagem que faz 
parte da primeira etapa para 
a construção será concluído 
no prazo de uma semana e 
em seguida será dado con-
tinuidade aos processos de 
cortes e remoção de terras. 
“Nessa fase também esta-
mos agilizando os projetos 
executivos da obra, que se-
rão concluídos em 30 dias, 
neste prazo receberemos o 
alvará para a construção e 
logo em seguida iniciaremos 
a obra que tem um prazo de 
18 meses para ser concluí-
da”, disse Rodas.

No local da construção 
também já esta sendo cons-
truído o Stand de Vendas do 
shopping que será inaugurado 
no próximo dia 31 de agosto.

A praça da juventude terá
mais opções de lazer e esporte
Dircom Barreiras

Barreiras ganhará em 
breve, mais um belo es-
paço público dedicado à 
interação social e prática 
espor tiva. A Praça da Ju-
ventude no Bairro Mora-
da da Lua terá estrutura 
diferenciada com quadra 
cober ta, pista de skate, 
campo de futebol com 
grama sintética, centro de 
administração, convivência 
e ginástica para 3ª idade. 
As obras foram aceleradas 
e já são possíveis grandes 
avanços na construção.

São mais de oito mil 
metros quadrados de área 
construída. Segundo o se-
cretário de infraestrutura 
Marcus Penalber, todas as 

Governo Dilma é ótimo ou bom para 
62% dos eleitores, diz Datafolha

O governo Dilma é clas-
sificado como ótimo ou 
bom por 62% dos eleitores 
de acordo com pesquisa 
Datafolha feita no dia 09 de 
agosto. A taxa é dois pon-
tos percentuais menores 
do que o recorde em abril. 

A administração de 
Dilma é regular para 30% 
dos eleitores e 7% acham 

ela ruim ou péssima. A 
pesquisa foi publicada no 
jornal, “Folha de S. Paulo”. 
O Datafolha ouviu 2.562 
pessoas com 16 anos ou 
mais em 159 municípios. 
A margem de erro é de 
dois pontos. 

O instituto perguntou 
sobre a administração de 
Dilma para pessoas que 

dizem conhecer o julga-
mento do mensalão, no 
Supremo Tribunal Fede-
ral, ou não. Entre os que 
dizem ter tomado conhe-
cimento do julgamento, o 
governo é aprovado por 
62%. No grupo dos que 
ignoram o julgamento, 
a aprovação é quase a 
mesma, 63%. 

praças que serão constru-
ídas e revitalizadas pela 
Prefeitura de Barreiras 
terão como objetivo prin-
cipal oferecer um espaço 
público adequado ao lazer 
de jovens e adultos. “Ago-
ra, as praças serão um 

espaço saudável de convi-
vência da comunidade de 
cada bairro beneficiado. 
Na Praça da Juventude, 
teremos também acade-
mia ao ar livre, anfiteatro e 
quadra de vôlei de areia”, 
destacou o secretário.
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Câmara de Barreiras concede Título de 
Cidadão barreirense a personalidades
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

No dia 04 de setembro, a 
Câmara Legislativa de Bar-
reiras realizou sessão sole-
ne para entregar a diversas 
personalidades da cidade, o 
Título de Cidadão Barreiren-
se. A honraria foi concedida 
a 15 pessoas que, mesmo 
não sendo naturais do mu-
nicípio, contribuíram com o 
desenvolvimento desta ter-
ra, merecendo, portanto, tal 
cidadania adicional.

O evento teve início às 
20 horas e contou com a 
presença de políticos, repre-
sentantes da polícia militar, 
amigos e familiares dos ho-
menageados. A solenidade 
de outorga do título contou 
ainda com a presença do 
secretário de finanças da 
prefeitura de Barreiras, Di-
ram Almeida, representando 
a prefeita, Jusmari Oliveira.

A concessão de honraria 

Dr. Brancildes é na-
tural de Maceió – Ala-
goas, filho de Brancil-
des Olímpio do Espírito 
Santo e Neide Pimentel 
do Espírito Santo. 

É casado com a mé-
dica Maria das Graças 
Melo do Espírito Santo, 
com qual teve três fi-
lhos, Thiago, Rodrigo e 
Jéssica Gabrielle. 

Médico, Formado 
pela Escola de Medicina 
de Alagoas, pós-gradu-
ado, com atuação no 
Hemocentro de Minas 
Gerais e Hemocentro de 
Lilie, na França.

Tem DRT (4308) de 
comunicação (apresen-
tador e radialista), che-
gou a apresentar maté-

Os hOmenageadOs 

teve como finalidade espe-
cifica homenagear pessoas 
que tenham prestado rele-
vantes serviços em qual-
quer campo de atividades 
ao município de Barreiras.

“É uma tarefa honrosa 
para qualquer político presi-

dir uma seção solene como 
esta, no qual homenagea-
mos pessoas que tem con-
tribuído de alguma forma 
e ainda estão contribuindo 
para o progresso e avanço 
do nosso município. Pesso-
as que possuem uma gran-

deza imensurável. Esta casa 
sente-se honrada em com-
partilhar esta alegria que não 
é somente dos homenage-
ados, mas também de cada 
vereador que fez a indicação. 
Temos absoluta convicção 
que esta Casa Legislativa terá 

orgulho de ter registrado em 
seus anais, para a posteri-
dade, como os mais novos 
cidadãos barreirenses”, dis-
se o presidente da câmara, 
Pastor Sousa, momentos 

antes da entrega dos títulos.
A solenidade foi marca-

da pelos discursos emocio-
nados dos homenageados, 
que agradeceram pela hon-
raria concedida.

Os hOmenageadOs fOram:

- Brancildes Junior e Osmar Tormem – indicação do vereador Antônio 
Carlos de Matos.
- Aroldo Flores e Samuel Peixoto – indicação do presidente da câmara, 
Pastor Souza.
- João dos Santos Silva – indicação do vereador Carlos Tito.
- Joelma Vilela e Sheila Capitani – indicação do vereador Daniel Elias.
- João Luiz Pacini e Maria Franca – indicação do vereador Bezerra Sobrinho.
- Francisco Pereira e Plinio Giongo – indicação do vereador Giovani de Sousa.
- João Marques da Silva e Luiz Fernando Torres – indicação do verea-
dor Iremá Nascimento.
- Diogo Pereira e Luiz Cezar Soltoski – indicação da vereadora Izabel Rosa.

rias da área de Saúde 
na TV oeste, no quadro 
“Dicas de saúde”.

Chegou a Barreiras 
em 1996; Fundou o 
Centro de Hemodiálise e 
Hemoterapia UNISANG; 
Foi o primeiro médico 
da unidade móvel de 
saúde; trabalhou nos 
hospitais de Riachão 
das Neves e de São De-
sidério. 

Hoje, é médico co-
ordenador do Progra-
ma de assistência aos 
pacientes por tadores 
de Anemia Falciforme 
do Centro de Especia-
lidades de Barreiras; 
Médico Plantonistas do 
Hospital e Maternidade 
N. S. Aparecida em São 

dr. Brancildes Olímpio Júnior

Joelma alves Vilela Costa 
Joelma Alves Vilela 

Costa é natural de Anápo-
lis Goiás. Filha de Liver-
tina da Silva Vilela e de 

Desidério; Médico do 
ambulatório de Doenças 
do Sangue do Hospital 
do Oeste; Médico da 
Prefeitura de Barreiras; 
Prefeitura de Cotegi-
pe; Diretor Técnico e 
médico do UNISANG; 
membro (diretor) da 
UTB (união dos tenistas 
de barreirenses), além 
de Sócio, da ABA (As-
sociação Barreirenses 
Aero espor tiva), com 
Brevê de piloto recreio e 
despor tivo.

É sempre muito grato 
a todos, por tudo que con-
quistou em Barreiras. Prin-
cipalmente, aquelas pes-

soas que sempre tiveram 
ao seu lado, compartilhan-
do de seu crescimento.

E uma destas pesso-
as que engrandece o seu 
círculo de amizade é o 
vereador Antônio Carlos 
de Mato (CARLÃO) autor 
da indicação, por quem 
o Dr. Brancildes nutre um 
verdadeiro sentimento de 
gratidão.

Brancildes agrade-
ceu a homenagem: “É 
com muito orgulho que 
recebo este cer tificado 
de cidadão barreirense 
que me traz muito orgu-
lho e felicidade, muito 
obrigado!”.

Francisco Alves Vilela.
Desde muito jovem 

sempre trabalhou ajudan-
do seus pais e irmãos a 

custear as despesas do-
mesticam.

Trabalhou na Empresa 
Philips onde conheceu seu 
esposo José Godofredo da 
Costa. É mãe de dois filhos 
Gustavo e Stefany.

Em 1989 mudou-se 
para Barreiras, trabalhou 
como vendedora por vá-
rios anos. 

A realização do primei-
ro investimento comercial 
veio com a Loja de Rou-
pas Kmyzetha, nos anos 
seguintes abriu várias ou-
tras lojas no seguimento 

de óptica, fotografia e 
confecção, gerando mais 
de 200 empregos diretos.

No ano de 2007 em 
sociedade com o de seu 
esposo abriram o Super-
mercado Safra.

Atualmente divide seu 
tempo entre as empresas 
que administra e sua fa-
mília, tendo como missão 
maior servir a DEUS.

“Sinto-me vencedora e 
muito feliz. Queria usar as 
mais belas palavras para 
poder expressar tamanha 
emoção,” falou Joelma.

>>

Plenário da Câmara
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Osmar Leo Tormem é na-
tural de Chapecó, Santa Cata-
rina. Filho de Vitório Tormem 
e Odila Maggioni Tormem. 

Com muita dificuldade, 
seus pais (mãe, professo-
ra primária e pai, agricultor) 
sempre investiram na educa-
ção dos oito filhos, e possibi-
litou a eles a formação univer-
sitária, sendo um engenheiro 
agrônomo, um administrador 
de empresas (Osmar Leo) e 
quatro professoras.

Casado com a Senhora 
Sirlei Terezinha Dal Moro, é pai 
de Juliano e Marcelo Tormem, 
este nascido em Barreiras, 
que já lhe deram três netos.

O ano de 1985 é mui-
to significativo para Leo. 
Foi quando fixou residên-
cia em Barreiras, residindo 
inicialmente em fazendas, 
entretanto, obstáculos os 
trouxeram para a zona ur-
bana. Primeiro morando na 

Osmar Léo Tormem 
Rua 26 de Maio, depois se 
mudando para o bairro São 
Paulo onde abriram pequeno 
estabelecimento comercial.

Do bairro Loteamento 
São Paulo, Osmar Leo, es-
posa e filhos deslocam-se 
para o bairro Jardim Ouro 
Branco, local no qual reside 
até os dias atuais.

A confiança em Deus e o 
trabalho árduo favoreceram 
a família Tormem com ins-
talação do Restaurante Raio 
do Sol. O negócio que teve 
início apenas com a família 
e dois funcionários, perdura 
até hoje, cresce a olhos vis-
tos e dá oportunidade de em-
prego a muitos. Isto é prova 
de que o amor, humildade, 
tolerância, honestidade e 
confiança em Deus rendem 
frutos e grandes bênçãos. 

“Barreiras foi a terra que 
escolhi para viver e nela eu vou 
permanecer,” disse Osmar.

Aroldo Geleski Flores 
Marafiga é Engenheiro 
Agrônomo, formado pela 
universidade federal de San-
ta Maria, Rio Grande do Sul.

Chegou a Barreiras em 
1984. É Casado com a Se-
nhora Nildete Alves Braga. 
Tem três filhos: Marcus Vi-
nicius, Alexandre Alex e Ál-
varo Augusto.

Extensionista por mais 
de 20 anos, Aroldo Marafi-
ga é agricultor, especialista 
em agricultura de sequeiro 
no cerrado baiano e autor 
do livro: Sugestões para a 
agricultura racional no oeste 

Plínio José Giongo, recém-
formado em Engenharia Civil, 
veio do Rio Grande do Sul 
para Barreiras em fevereiro de 
1981. Casou-se com a barrei-
rense “Odemira” tendo com a 
mesma, dois filhos, Aline que 
cursa o 5° ano de medicina e 
Plínio Junior, que cursa o 3° 
ano de Engenharia Civil.

Atuando como Engenheiro 
civil, construiu mais de 3.000 
obras, todas registradas no 
CREA, entre elas mais de 70 
obras de caráter social.  Re-
alizou ainda várias obras para 
as igrejas Católica e Evangé-
lica e para outras entidades 
filantrópicas. Esteve por 04 
anos na direção da Cáritas 
Diocesana de Barreiras.

aroldo gelesky flores marafiga

Plínio José giongo

baiano (editado em 1992 e 
reeditado em 2002).

Profissional que traba-
lhou pela implantação do 
plantio direto no cerrado 
baiano; investiu no uso de 
gesso agrícola como con-
dicionador de solo; é um 
dos pioneiros no plantio de 
eucalipto no oeste da Bahia 
e um entusiasta na defesa 
pelo trinômio: Floresta, Agri-
cultura, e Pecuária.

“É um orgulho e alegria 
participar deste desenvolvi-
mento econômico, e uma ale-
gria ainda maior receber esta 
homenagem”, falou Aroldo.

Fez projetos, e regularizou 
mais de 200 obras de peque-
no porte para pessoas com 
poucos recursos financeiros.

Ficou mais de seis anos à 
frente do Clube de Xadrez de 
Barreiras como presidente, le-
vando esta atividade esportiva 
para as escolas do nosso mu-
nicípio, num trabalho social e 
educacional de grande impor-
tância para o jovem estudante.

Atualmente é responsável 
pela construção do Memorial 
Dom Ricardo, como também 
da obra do Parque Santo Cristo.

“Quero agradecer por este 
dia tão especial. Irei retribuir 
esta homenagem com mais 
trabalhos sociais que me en-
gradecem muito,” disse Plinio.

Samuel Sampaio Pei-
xoto, nascido na cidade de 
Elísio Medrado, Bahia filho de 
Érico de Andrade Peixoto e 
Maria Sampaio Peixoto. Ainda 
pequeno trabalhou na lavoura 
junto com seus 11 irmãos.

É casado com Rubenita 
Leal e movido por uma pai-
xão empreendedora e por 
uma visão comercial inova-
dora veio para Barreiras no 
ano de 2001. 

Ao constatar que Barrei-
ras era uma região promisso-
ra, de muitas oportunidades, 
e fazendo uma sondagem 
mercadológica verificou que 
havia uma grande necessi-
dade de atender a enorme 
demanda por alimentos. 

Diante desse cenário, ele 
montou uma empresa que 
pudesse atender as neces-
sidades dos consumidores 

samuel sampaio Peixoto
de Barreiras e Região, crian-
do assim a distribuidora de 
Alimentos Peixoto, empresa 
que atua na sociedade de for-
ma sustentável e sempre em 
busca de melhorias para seus 
clientes e seus colaboradores.

São 11 anos de serviços 
prestados à comunidade, 
tornando-se assim uma re-
ferência no ramo de alimen-
tos. Trabalhando também, 
incessantemente, na obra 
do senhor Jesus, como Diá-
cono da 1ª igreja Batista em 
Barreiras e também como 
Gideão Internacional reali-
zando um trabalho maravi-
lhoso que é a distribuição da 
Palavra de Deus na Região.

“Barreiras é uma cidade 
próspera e abençoada por 
Deus. Obrigado por esta 
homenagem tão especial,” 
agradeceu Peixoto.

João dos Santos Silva é 
natural de Cotegipe – Bahia, 
filho de Orlando Ferreira 
Silva e Valerina dos Santos 
Silva. Casado com a barrei-
rense Ana Maria, pai de dois 
filhos; Galvão Bueno e Ga-
brielle Bruna.

Chegou a Barreiras em 
junho de 1986, onde foi con-
vidado para fazer um teste 
na Rádio Vale do Rio Gran-
de.  Trabalhou seis meses 
de experiência e depois foi 
contrato para fazer esportes. 
Quatro anos depois foi fazer 
programação musical. Em 
seguida virou repórter poli-
cial e se destacou fazendo 
programas populares. 

Anos depois foi contrata-
do pela rádio barreiras onde 
conquistou uma grande 
audiência. Ganhou três prê-
mios como melhor locutor. 

Jota Silva teve uma pas-
sagem também na Rádio FM 
líder, onde fez muito suces-
so apresentando, na época, 

João dos santos silva
uma novidade: o telefone ce-
lular. Isso porque andava de 
bicicleta e falava no celular ao 
mesmo tempo. 

Em 2006 ingressou na 
faculdade São Francisco de 
Barreiras (FASB, se tornando 
bacharel em direito em 2010). 

Em 16 de abril de 2010, 
foi convidado pelo vereador 
Carlos Tito para assumir a 
gerência regional do Insti-
tuto Baiano de Metrologia e 
Qualidade, (ibametro), onde 
tem feito um excelente tra-
balho frente ao órgão que 
teve um crescimento na or-
dem de 47% em 2011, ou 
seja, foi o que mais cresceu 
entre os 27 institutos exis-
tentes no país. 

Jota não escondeu a 
felicidade: “Normalmente 
as pessoas recebem home-
nagem após a morte, hoje 
estou recebendo em vida 
compartilhando a minha 
alegria com amigos e fami-
liares,” disse Jota Silva.

Sheila Capitani da 
Silvaé natural de Cas-
cavel - Paraná, filha de 
Luiz Alber to Azevedo da 
Silva e Idoina Capitani 
da Silva, casada com 
Aderbal G. Matutino Ju-
nior, mãe de dois filhos, 
Eduardo e Lucas. 

Reside em Barreiras 
há 28 anos e como em-
preendedora é proprietá-

sheila Capitani da silva
ria da Andaime Materiais 
de Construções. Seu la-
zer preferido é Equitação 
e seu sonho é ser feliz, 
tendo como base uma 
família abençoada.

“Há muito tempo 
me considero uma ci-
dadã barreirense, ape-
sar de está recebendo 
o título nesta noite,” 
ressaltou Sheila.
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João Luiz Pacini Costa é 
natural de Ribeirão Preto – SP, 
filho de Geraldo Nogueira Cos-
ta e Beatriz Pacini Costa, tem 
quatro irmãos. 

Médico, formado pela UNB 
Universidade de Brasília, com 
especialização em Oftalmolo-
gia conferida no Brasil e em 
Roma – Itália.

Mestre em Imunologia e 
Genética Dr. João Luiz foi apro-
vado em 1º lugar no concurso 
público para oftalmologista da 
Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal, em 1984. Com anseio 
permanente nas descobertas, 
inovações e aprimoramentos 
oftalmológicos, já publicou inú-
meros trabalhos científicos no 
Brasil e no exterior (Flórida e Te-
xas nos Estados Unidos). Uma 
carreira longa e bem sucedida 
que deu frutos não somente em 
Brasília, mas em Barreiras, aon-
de ele vem frequentemente.

Atualmente, em Brasília é um 
dos fundadores e também Diretor 
do Grupo Visão: Instituto Oftal-
mológicos Associados; Instituto 
Brasiliense de Olhos (INBOL); 
Instituto de Saúde de Olhos Brasí-
lia (ISOB), atendendo toda região.

Sua ligação com Barreiras 
iniciou-se ainda em sua ju-
ventude quando vinha visitar 

João Luiz Pacini Costa
amigos e passar suas férias. 
Quando surgiu a oportunidade 
profissional de voltar a Barrei-
ras por convite de Drª. Nara 
Preihs, não hesitou. Com esta 
parceria e através da Secreta-
ria de Saúde de Barreiras vem 
realizando cirurgias de catara-
ta voltadas especialmente aos 
mais necessitados. Somente 
em Barreiras Dr. João Luiz Pa-
cini acumula aproximadamente 
2.000 cirurgias de cataratas, 
realizadas sem afins lucrativos, 
em retribuição a todo o carinho 
e hospitalidade recebidos do 
povo barreirense.

Atencioso, preocupado, 
cuidadoso e possuidor de uma 
paciência “infinita”, Dr.João 
Luiz é uma pessoa orgulhosa 
por ter firmado um núcleo fa-
miliar feliz e unido, composto 
por sua esposa Maria Emília 
e seus queridos filhos Ma-
ria Beatriz, João Francisco e 
Maria Luiza, que sempre lhe 
acompanharam em sua longa 
jornada de Pai, Companheiro, 
Empreendedor e Médico.

Pacini destacou o grande 
significado desta homena-
gem: “Não tenho palavras 
para agradecer, este certifica-
do tem um significado muito 
grande,” disse ele.

João Marques da Silva, 
nascido em 27/12/1941 na 
localidade de Ibipeba (hoje, 
Santa Rita de Cássia - BA), 
é filho de Germano Marques 
da Silva e Carmosina Fran-
cisca da Silva.

Chegou a Barreiras, em 
1961, juntamente com seu pai, 
sua mãe e a irmã, Isabel.

Aqui eles encontraram uma 
cidade de promissora onde po-
deriam desenvolver o talento 
natural da família para o ramo 
do comércio. Começaram com 
uma pequena bodega na Rua 
Severino Vieira. Com muito 
trabalho, em menos de seis 
meses, adquiriram a primeira 

João marques da silva
casa própria.

João de Germano, como 
é mais conhecido, fez a sua 
primeira viagem a São Paulo 
juntamente com o pai, quando 
tinha apenas 16 anos. A merca-
doria comprada cabia em três 
malas. Começava ali a sua jor-
nada vitoriosa no comércio bar-
reirense. Eram produtos popula-
res, como sandálias japonesas, 
vasilhas de plástico etc., coisas 
para serem revendidas com 
muita rapidez, pois não havia ca-
pital para estocar mercadorias.

Em menos de um ano, ti-
veram condições de comprar 
um caminhão e trazer carre-
gado de mercadorias. Mas não 

foi fácil, passaram por muitas 
dificuldades. Após assumir 
integralmente o comando do 
comércio da família, João de 
Germano diversificou suas ati-
vidades investindo nos ramos 
da pecuária, da indústria de te-
cidos e imóveis. Tornou-se um 
grande empreendedor.

Casado com Jacy da Costa 
Pereira, tem seis filhos, 14 netos 
e três bisnetos.

João é uma pessoa sem-
pre disponível para ajudar no 
crescimento desta cidade que 
ele adotou como sua. Pois foi 
aqui que ele adquiriu tudo o 
que tem hoje. Ele sempre diz 
que Barreiras foi muito gene-
rosa com ele, por isso ele se 
sente na obrigação de devol-
ver, de doar, para ela uma par-
te do que dela recebeu.

Foi com esse espírito des-
pojado de vaidade que João de 
Germano doou uma área de 40 

hectares para a instalação da 
Universidade Federal da Bahia; 
doou área para o aterro sanitá-
rio, onde será uma usina de re-
ciclagem do lixo; doou também 
uma área para a construção do 
Parque Santo Cristo; uma área 
de mil metros quadrados para 
a Loja Maçônica, onde será 
construído o mosteiro; além 
de terrenos para construção 
de creche e escolas no bairro 
Morada da Lua.

João Germano é um ho-
mem que se preocupa com 
o bem estar de seus conter-
râneos, o bom filho, bom pai, 
bom avô. Nas suas horas de 
descanso gosta muito de can-
tar. Afinal, quem não conhece 
o seu João cantando na noite 
no tradicional Bar do Vieirinha?

“É com grande satisfação 
que recebo este título. Vou 
guardar como um troféu,” 
disse João.

Maria Vilanir Ribeiro da 
Franca é natural de Petrolina 
– PE. Licenciada, de forma 
plena, em letras e pedagogia, 
pós-graduada em língua portu-
guesa, sempre dispensou uma 
atenção especial ao desenvol-
vimento do setor educacional 
em nosso município. Durante 
muitos anos lecionou e ocupou 
cargos de direção nas escolas 
Antônio Geraldo, Jutahy Maga-
lhães e Presidente Médici.

Foi também superintendente 
regional de educação desenvol-
vendo um excelente trabalho para 
regularizar administrativamente 
mais de 90% das escolas e co-
légios de 1º e 2º graus da região 
oeste, o que lhe valeu, naquela 
época, a condição de figurar entre 
as superintendentes mais eficien-
tes do Estado da Bahia.

Desde os idos de 1965 a 
professora Vilanir, sempre ao 
lado do marido Otacílio Monteiro 
da Franca, participa ativamente 

maria Vilanir ribeiro da franca
da vida política de Barreiras e re-
gião. No período de 1977 a 1983 
foi à primeira dama do município, 
função que exerceu com bastan-
te desenvoltura, sobretudo nas 
áreas de educação e assistência 
social. Graças ao seu empenho 
a Associação das Crianças Po-
bres de Barreiras foi reativada e 
continua, até hoje, a prestar um 
inestimável serviço às crianças 
menos favorecidas da cidade.

Atualmente a professora Vi-
lanir é a diretora da Rádio Vale 
do Rio Grande, empresa criada 
nos meados dos anos 80 por 
ela e pelo marido Otacílio Mon-
teiro da Franca e que mantém 
uma programação eclética, 
voltada principalmente para a 
divulgação dos valores cultu-
rais da nossa região.

“Me sinto filha de Barreiras, 
pois aqui construir família, patri-
mônio fizemos amizades. Estou 
muito feliz hoje porque sou bar-
reirense!” falou Maria.

Francisco Nobre Pereira 
é cearense, filho de Gusta-
vo Alves Pereira e Antônia 

Luiz Fernando Rodrigues 
Torres é natural do Rio de 
Janeiro (RJ), diplomou-se 
como bacharel em direito pela 
Faculdade Direito da Universi-
dade do Distrito Federal – atual 
UERJ – na turma de 1954. 

Participou do curso de 
Direito Internacional minis-
trado pelo Comitê Jurídico 
Interamericano da OEA – 
Organização dos Estados 
Americanos e também do 
curso de jornalismo da Aca-
demia Brasileira de Letras. 
Advogado militante no Fôro 
do Rio de Janeiro.

É funcionário aposenta-
do da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio, onde 
exerceu o cargo de Procu-
rador de 1ª categoria, tendo 
sido encarregado do serviço 
judiciário da Assembleia du-
rante 10 anos e coordenado 
a Comissão Especial que 
elaborou o anteprojeto de 
Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro entre tantas 
outras atividades importan-

francisco nobre Pereira

Luiz fernando rodrigues Torres

Nobre Pereira é casado com 
Ivana Filgueira e Silva Pe-
reira, com a qual teve dois 

tes naquela Casa Legislativa. 
Já recebeu dezenas de 

condecorações e diversas 
honrarias de várias institui-
ções e organismos nacio-
nais e internacionais. 

Foi iniciado na Maço-
naria no ano de 1969, ten-
do recebido dezenas de 
condecorações no Brasil 
e no exterior. Foi fundador 
do Capítulo Rio de Janeiro 
da Ordem Demolay, sendo 
membro efetivo do Supre-
mo Conselho desta Ordem. 
Atualmente, o Sr. Luiz Fer-
nando Rodrigues Torres é o 
Soberano Grande Comenda-
dor, reeleito para o Supremo 
Conselho do Grau 33 do Rito 
Escocês Antigo e Aceito da 
Maçonaria para a República 
Federativa do Brasil.

Por seus méritos pesso-
ais e pelos relevantes servi-
ços prestados ao município, 
que lhe foi concedido o tí-
tulo de cidadania adicional 
que foi entregue pelo repre-
sentante Euro Castro.

filhos; Ivan Thiago e Hana 
Clara. Formou-se Técnico 
em Contabilidade no Colé-
gio Padre Vieira, e reside em 
Barreiras desde 1973.

Contribuiu para o fortale-
cimento do futebol Barreiren-
se, sendo vice-presidente da 
Liga Barreirense de Futebol 

por quatro mandatos, vice-
presidente da Liga Barreiren-
se de Futebol de Salão por 
dois mandatos, foi também, 
Diretor de Futebol, Diretor de 
Arbitragem e Tesoureiro. 

“Estou muito feliz por ter 
sido agraciado com este tí-
tulo,” falou Francisco.

Diogo Pereira Cardoso de 
Sá, filho de Silvia Pereira da 
Mota e Carlos Fernando Car-
doso de Sá é natural de Barra 
do Piraí, Rio de Janeiro. Resi-
de em Barreiras desde 2007. 

Atua como fisioterapeuta, 
habilitado pela Universidade 
de Severino Sombra, pós-
graduado em Metodologia 
do Ensino, coordenador do 

diogo Pereira Cardoso de sá  
Centro de Prevenção e Rea-
bilitação do Oeste da Bahia, 
professor do curso de fisio-
terapia e fisioterapeuta da 
Clínica Oeste Reabilitação. É 
casado com Ana Paula Ca-
margo.

“Barreiras é uma terra de 
realizações, e aqui eu tenho 
alcançado os meus sonhos,” 
falou Diogo.
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A emenda ficou 
pior que o soneto

O PT, numa esquisita 
manobra política que o ex-
pôs e, também, o ex-presi-
dente Lula, usou a tribuna da 
Câmara dos Deputados no 
dia 18 de setembro para ba-
ter forte no Supremo Tribunal 
Federal ao condenar a forma 
do julgamento do mensalão. 
Mais ainda, por permitir que 
suas sessões sobre os men-
saleiros sejam transmitidas 
ao vivo pela imprensa por 
constituir “um risco para a 
democracia”. A tese é do se-
cretário de Comunicação do 
Partido, deputado André Ve-
gas. É exatamente o inverso. 
O que se faz às escondidas 
não está de acordo com o 
estado democrático de direi-
to, assim como às escondi-
das aconteceu o escândalo 

Samuel Celestino

do mensalão. Ademais, 
quem transmite as imagens 
do STF é a TV Justiça, que 
abriu os trabalhos do judici-
ário para o conhecimento da 
população e, portanto, pres-
ta um serviço à democracia. 
Os parlamentares criticaram 
o relator Joaquim Barbosa 
por suas teses. 

Mais uma vez erraram, 
porque ser parlamentar é 
muito diferente de ser juris-
ta. Ao espernear, os deputa-
dos protestaram contra a re-
vista Veja e, também (o que 
é uma temeridade para eles) 
o publicitário Marcos Valé-
rio, operador do esquema 
no qual Lula estaria envolvi-
do. A reação dos parlamen-
tares petistas foi totalmente 
equivocada e terminou sen-

do uma emenda pior do que 
o soneto. O líder do partido 
não se manifestou, embora, 
em outro erro, os parlamen-
tares tenham cobrado expli-
cação ao próprio Lula, que 
está em absoluto silêncio.

Presença de universitários marca Semana do Cerrado
Dircom – Barreiras

Começou no dia 12 de 
setembro a Semana do 
Cerrado, um evento pro-
movido pela Secretaria do 
Meio Ambiente e Susten-
tabilidade – SEMMAS com 
o apoio das universidades 
e faculdades de Barreiras, 
Faculdade São Francisco de 
Barreiras – FASB, Universi-
dade do Norte do Paraná – 
UNOPAR, Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB e 
a Universidade Federal da 
Bahia – UFBA, que atraiu 
muitos universitários para o 
Palácio das Artes.

O evento tem como ob-
jetivo promover a discussão 
de temas relativos à con-
servação da biodiversidade 
do cerrado, a adoção de 
políticas de educação am-

biental e de uso consciente 
dos recursos hídricos, além 
de buscar promover parce-
rias e intercambio de infor-
mações e conhecimentos 
entre diferentes instituições 
e sociedade civil. 

“Este encontro é um 
momento de integração 
e busca de conhecimen-
to com os estudantes das 
universidades para juntos 
podermos discutir e pro-
mover ações para a preser-
vação do meio ambiente e 
os recursos hídricos que 
serão o nosso tema alvo no 
evento”, falou o Secretário 
de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade, João Bosco 
da Silva Junior.

Ontem no primeiro dia 
do encontro a programação 
foi bastante diversificada 

contou com palestra sobre 
as ações do Centro de Tria-
gem de Animais Silvestres 
na Região Oeste, mesa re-
donda sobre recursos hí-
dricos, com os participan-
tes, José Cisino Lopes da 
AIBA, o professor DSc José 
Cláudio Campos da UFBA 
e o professor DSc Marcelo 
Latuf da UFBA e exposição 
fotográfica.

“As palestras são muito 
importantes para nós aca-
dêmicos, pois através do 
tema Preservação do Meio 
Ambiente, trocamos ex-

periências entre os alunos 
de faculdades e universi-
dades diferentes presentes 
aqui no evento”, declarou o 
estudante universitário do 
8º semestre do curso de 
agronomia da FASB, Caio 
Prado.

No dia 13 acontece a 
segunda rodada de pales-
tras com temas relaciona-
dos ao potencial econô-
mico, cultural e turístico 
do cerrado, o uso do GPS 
e aplicação em programas 
e sistemas, o controle de 
queimadas e incêndios flo-

restais, apicultura regional, 
frutos do cerrado, processo 
de comunicação de águas 
subterrâneas, conceitos 
e definições para manejo, 
tratamento e destinação de 
resíduos, gestão ambiental, 
meio biótico para fins de 
licenciamento ambiental, 
arborização urbana e eco-
logia da restauração.

E no dia 14 último dia 
do encontro será feita a 
limpeza dos rios e matas 
ciliares com a colaboração 
dos estudantes participan-
tes do evento.

“O papel fundamental 
deste encontro foi juntar os 
estudantes de várias uni-
versidades dos cursos de 
agronomia e as entidades 
do agronegócio, como AIBA 
para discutir questões rela-
cionadas à preservação do 
meio ambiente e em espe-
cial do bioma do cerrado”, 
falou o engenheiro agrôno-
mo professor Coordenador 
do curso de agronomia da 
FASB e professor assistente 
e pesquisador do curso de 
agronomia da UNEB, Jorge 
da Silva Júnior.

Obras da UPA Santa Luzia estão a todo vapor
Fonte: DIRCOM
Prefeitura de Barreiras

Iniciadas em maio deste 
ano, as obras de constru-
ção da primeira Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA 
de Barreiras, no bairro San-
ta Luzia, estão com mais de 
80% da fundação concluída. 
A previsão do engenheiro 
Clarck Platon Bezerro, da 
Construtora Link Ltda, res-
ponsável pela obra, é que os 
trabalhos sejam finalizados  
em apenas nove meses. 

A vinda da UPA para Bar-
reiras representa um avanço 
histórico para toda região 
oeste, capaz de desafogar 
os números de atendimen-
tos no Hospital do Oeste. 
Isso só foi possível graças 
a busca incansável do mu-
nicípio por novos recursos 
junto aos entes federativos.

Classificada pelo Mi-
nistério da Saúde como 
tipo II, a UPA de Barreiras 
é destinada a municípios 
com população entre 100 
a 200.000 habitantes. A 

unidade terá uma área total 
construída de 1.232 metros 
quadrados e um significativo 
investimento, na ordem de R$ 
2,5 milhões.  Funcionará 24h 
por dia e estará apta a atender 
entre 151 a 300 pessoas dia-
riamente. A estrutura contará 
com leitos, sala de espera, 
raios-X, consultórios, centro 
cirúrgico, salas de curativo, 
de eletroencefalograma e ne-
crotério.

UPA’s - As Unidades de 
Pronto Atendimento - UPA 24h 
são estruturas de complexi-

dade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saú-
de e as portas de urgência 
hospitalares, onde em con-
junto com estas compõe 
uma rede organizada de 
Atenção às Urgências. 

A estratégia de aten-
dimento está diretamente 
relacionada ao trabalho do 
Serviço Móvel de Urgên-
cia – SAMU que organiza 
o fluxo de atendimento e 
encaminha o paciente ao 
serviço de saúde adequado 
à situação.

CRAS recebe mais quatro novos carros para atender as zonas rurais
Dircom – Barreiras

Os serviços de assistên-
cia social prestados pelos 
quatro centros de referência 
e assistência social (CRAS) 
foram estendidos à zona ru-
ral de Barreiras, onde cada 
equipe trabalhará em um ter-
ritório definido pela Secreta-
ria de Trabalho e Promoção 

Social. Para estruturar e ofe-
recer melhores condições ao 
trabalho, no dia 05 de setem-
bro foi entregue quatro car-
ros Fiat Uno, zero quilômetro, 
totalizando oito veículos utili-
zados pelo programa.

A equipe volante do CRAS 
conta com um psicólogo, as-
sistente social e mobilizador. 
“Estamos investindo na pro-

teção social das crianças até 
os idosos, fizemos o projeto 
e fomos contemplados com 
quatro equipes volantes do 
CRAS, além das quatro fi-
xas já existentes. A primeira 
equipe que tem como refe-
rência o CRAS da Morada da 
Lua já está atuando e levou 
o Programa Idade Viva à co-
munidade da Baraúna”, des-

tacou a secretária de trabalho 
e promoção social Dagmar 
Santana.

Os territórios e grupos de 
trabalho estão vinculados aos 
centros instalados na zona 
urbana de Barreiras. “Cada 
CRAS cobre uma região da 
zona rural. Faremos primeiro 
um trabalho de apresentação 
às comunidades sobre os 

serviços que são prestados, 
baseada nos vínculos com 
os usuários e suas necessi-
dades”, esclareceu o psicó-
logo Felipe Carneiro.

Atividades de capaci-
tação, palestras e oficinas 
também fazem par te das 
ações que serão desenvolvi-
das pelos representantes do 
Centro de Referência na zona 

rural. “Veremos a demanda 
de cada localidade, se existe 
casos de vulnerabilidade so-
cial, violência contra crian-
ças, adolescentes e idosos. 
Vamos trabalhar com o for ta-
lecimento dos vínculos com 
as famílias onde estiverem 
violados ou enfraquecidos”, 
disse Normeci Pereira, assis-
tente social.
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Postulantes ao executivo barreirense apresentam propostas à CDL e APLB
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Nos dias 19 e 20 de 
setembro, os postulantes 
ao executivo municipal bar-
reirense tiveram a oportu-
nidade de apresentar suas 
propostas de governo à Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
– CDL e APLB Sindicato. 

Os encontros tiveram 
início às 19h30, respecti-
vamente, cujo objetivo foi 
oportunizar aos postulan-
tes ao cargo, espaço para 
se posicionarem em rela-
ção às áreas de competên-
cias da CDL e educação. 

Par ticiparam da argui-
ção os candidatos, José 
Rober to, Zito Barbosa, 
Jusmari Oliveira e Renato 

Santos. Nos dois eventos, 
o prefeiturável Antônio 
Henrique não compare-
ceu. Além dos candidatos 
marcaram presença nos 
encontros representantes 
das duas entidades repre-
sentativas das classes. 

As perguntas foram for-
muladas pelas diretorias 
das instituições, empresa-
rial e sindical. Na CDL, os 
postulantes tiveram cinco 
minutos para responder 
as perguntas, já na no de-
bate da APLB realizado no 

Centro Cultural, Rivelino de 
Carvalho, o tempo foi redu-
zido para três minutos. 

De acordo com a orga-
nização da CDL, algumas 
perguntas não foram bem 
aproveitadas, visto que a 
sugestão da Instituição 

era a apresentação de pro-
postas de cada candidato. 
Segundo a mesa, algumas 
respostas foram direciona-
das em formato de ataque, 
portanto foram desconsi-
deradas.

Conforme as regras 
estabelecidas, os com-
promissos firmados serão 
registrados e enviados aos 

associados da CDL.
No debate da APLB, 

uma carta compromisso foi 
passada para os postulan-
tes ao cargo no executivo, 
sendo que os candidatos 
José Roberto e Renato 
Santos se opuseram a as-
sinar justificando que teria 
de inserir mais dois itens 
no documento oficial.

Muquém comemorou a Independência 
do Brasil com desfile cívico 

Cidade limpa povo educado

Embasa intensifica mobilização para adesão ao 
sistema de esgoto de Muquém do São Francisco

Texto/Fotos: Jayme Modesto

Muquém do São Francis-
co apresentou no dia 07 de 
setembro, uma grande festa 
cívica de imponente beleza e 
organização em comemora-
ção a Independência do Brasil.

O desfile das escolas mu-
nicipais do município foi um 
rico espetáculo de educação, 
cultura e civismo.

O prefeito José Nicolau 
marcou presença no evento 
acompanhado de amigos e 
simpatizantes. O evento foi 
realizado pela manhã com iní-
cio na Praça Jaime do Amor, 
percorrendo várias ruas do 
Centro da cidade.

Este ano teve como novi-
dade durante o desfile das es-
colas, breves apresentações 
de histórias com as raízes da 
cultura do município, como o 
vaqueiro e o índio.

Segundo a comissão orga-
nizadora esta é uma forma de 
valorizar e resgatar a cultura.

Por Jayme Modesto

Dizem que é possível saber o 
grau de educação de um povo, ob-
servando-se o estado de limpeza 
de sua cidade. Se isso é verdade, 
que nota merecemos, nós, o povo 
barreirense? 

Chamei o povo barreirense 
de mal educado? Não! Fiz apenas 
uma pergunta. Ora, se cabe ao 
povo do município avaliar a quali-
dade dos serviços prestados pelo 
Poder Público e pelas concessio-
nárias, também cabe a esse povo 
avaliar-se a si mesmo, no tocante 
ao modo como trata os espaços 
públicos, urbanos e rurais. Imagi-
nem quanto constrangimento e in-
dignação, se um visitante dissesse 
publicamente que os habitantes de 
Barreiras são sujos e mal educa-
dos! 

Barreiras é uma cidade polo 
regional e universitária, por esta 
razão recebe muitos visitantes, 
homens de negócios, empresá-
rios e investidores, imaginem que 

Para fortalecer a adesão 
dos moradores de Muquém 
do São Francisco, no oeste 
da Bahia, à rede de esgoto, a 
Embasa promoveu na última 
semana uma reunião para 
esclarecer dúvidas sobre as 
ligações dos imóveis e sobre 
as tarifas. Cerca de 20 repre-
sentantes da população par-
ticiparam do encontro, que 
também exemplificou sobre o 
uso correto da rede, por onde 
deve passar apenas esgoto, e 
não água das chuvas. 

Do trabalho de adesão ini-
ciado em fevereiro, a Embasa 
iniciou a coleta e tratamento 
dos esgotos domésticos de 
aproximadamente 407 imó-
veis, beneficiando atualmente 
cerca de 1,7 mil pessoas.

A assistente social da Em-
basa, Geisa Mendes, explica 
que esta reunião comunitária 
é o fortalecimento de um tra-
balho de mobilização iniciado 
no ano passado, que alcança 
uma nova fase. Ao direcionar 

os seus esgotos domésticos 
para a rede coletora, desa-
tivando as suas fossas, ela 
acredita que as pessoas pas-
sam a compreender a impor-
tância para toda a cidade, evi-
tando a poluição dos lençóis 
freáticos e dos rios da região. 
“Precisamos atingir aqueles 
que ainda não conseguiram 
se ligar à rede mostrando 
os benefícios, mas também 
alertando para as responsa-
bilidades”, afirma.

A Embasa finalizou a par-
te de testes na estrutura no 

ano passado, quando tam-
bém começou a notificar a 
população para interligar os 
seus domicílios no prazo de 
90 dias. Nestas visitas a equi-
pe também aproveitou para 
sensibilizar os moradores 
para as vantagens de um sis-
tema, que tem uma rede co-
letora com uma extensão de 
9,8 mil metros, que conduz 
os esgotos domésticos até as 
três estações elevatórias, que 
por sua vez, vão bombeá-los 
até a Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE).

impressão terá alguém que, che-
gando a Barreiras se depare com 
um quadro como o que estamos 
presenciando em alguns pontos 
da cidade, especificamente em 
volta do centro financeiro e centro 
de abastecimento?  O que para 
nós já é normal, poderá chocar e 
provocar náuseas em quem não 
esteja habituado. 

O problema do lixo em Barrei-
ras é um assunto de todos. Quem 
é o culpado por toda essa sujeira, 
a prefeitura? Ou o próprio povo? 
Para saber a resposta, basta pas-
sar por aquele local no final da tar-
de que você saberá quem é o res-
ponsável por tamanho desmando. 

O caminhão do lixo obedecen-
do a um calendário determinado 
passa para fazer a coleta nas ruas, 
mas o grande problema é causado 
pelos próprios comerciantes que 
jogam a sujidade de seus comér-
cios espalhada no chão, dificul-
tando o trabalho dos garis no dia 
seguinte e emporcalhando ainda 
mais a cidade. 

Ali, se encontra todo tipo de 
lixo amontoado, até restos de car-
caças de animais, que são avida-
mente disputados por cães, mes-
mo para quem está acostumado, 
como é o nosso caso, passar por 
ali sempre causa desconforto. E ai 
cabe a pergunta. Que sentido faz 
jogar lixo nas ruas? e para que 
existem lixeiras? As principais 
avenidas e Praças de Barreiras 
receberam lixeiras, projeto para 
manter a cidade limpa, e com 
práticas simples como colocar o 
lixo em local adequado e de forma 
correta, tal problema talvez fosse 
solucionado. Em poucos meses 
os coletores que não foram rouba-
dos foram quebrados por vânda-
los, cabe a pergunta. O que leva 
uma pessoa a depredar um equi-
pamento público? Isso realmente 
configura-se, falta de educação e 
cidadania. 

Mede-se o grau de educação 
de um povo pelo nível de limpeza 
de sua cidade. Como pretender 
ser educado se não consegui-

mos nem mesmo manter limpas 
nossas ruas. Pela maneira como 
vemos o lixo ser tratado nas ruas 
de Barreiras, podemos dizer que 
ainda temos muita gente mal-edu-
cada na cidade.

Outro agravante que observa-
mos diariamente e que também 
contribui para a sujeira de nossa 
cidade são as panfletagens e fol-
ders de casas comerciais distri-
buídos aleatoriamente. Sem falar 
de alguns comerciantes que se 
acham donos das ruas, usando 
as calçadas para exposição de 
seus produtos, outros ocupam as 
vias públicas com churrasqueiras, 
mesas e cadeiras, ferindo frontal-
mente o principio da acessibilida-
de, sem falar ainda nos motoristas 
mal educados que estacionam 
seus carros e motos em cima das 
calçadas.

Precisamos urgentemente de 
um novo código de postura e que 
seja cumprido o que determina a lei, 
com fiscalização rigorosa em quem 
comete estes tipos de abusos. 

Desrespeito ao direito de ir e vir. Carros estacionados irregularmente.

Comerciantes “donos das ruas”
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Barreiras está entre as 12 cidades que a secretaria da copa elegeu para receber public view
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

A cidade de Barreiras 
localizada na região Oes-
te da Bahia, e uma das 
20 candidatas a Centro 
de Treinamento durante o 
mundial, sediou no dia 28 de 
agosto, durante todo o dia, a 
sétima edição do Fórum Re-
gional Copa Bahia 2014.

O evento foi realizado 
no auditório do Hotel Solar 
das Mangueiras e contou 
com a par ticipação do se-
cretário estadual para As-
suntos da Copa do mundo 
da FIFABrasil 2014 (Seco-
pa), Ney Campello, do co-
ordenador de relações in-
ternacionais e espor tivas e 
responsável pelo programa 
de interiorização, Marco 
Costa, coordenadora para 

assuntos da copa do mun-
do/SETUR, Paola Publio, 
a gestora do Projeto Copa 
2014, Helena Garcia, o 
secretário de Cultura e Es-
por tes de Barreiras, João 
Bosco Fernandes, o Tenen-
te Coronel do 10° Batalhão 
de Polícia Militar – BPM, 
Osival Cardoso e ainda a 

presença de empresários e 
autoridades locais.

O Fórum objetivou a 
discursão dos benefícios 
e o impacto na economia 
local com a escolha dos 
centros de treinamento. 
O evento faz par te de um 
Programa de interioriza-
ção da Copa do Mundo na 

Bahia, com intuito de que 
os resultados da copa se-
jam extraídos não só na ca-
pital baiana, mas em todo o 
interior do estado.

“Dentro deste cronogra-
ma de interiorização, a vin-
da a Barreiras é para discu-
tir meios, mecanismos da 
participação da cidade no 

programa das competições 
tanto em 2013 quanto em 
2014,” afirmou o secretário 
estadual para assuntos da 
copa, Ney Campello.

De acordo com Ney 
existem várias oportuni-
dades, no qual uma diz 
respeito a possibilidade de 
recepcionar uma seleção, 

outra forma de participação 
é na qualificação profissional 
e a terceira oportunidade é a 
exibição pública dos jogos, 
o chamado public view com 
um grande telão de alta de-
finição e Barreiras está entre 
as 12 cidades que secretaria 
da copa elegeu para receber 
tal exibição. 

Será o Circo uma 
boa escola política?

Oziel tem candidatura 
deferida pelo TRE-Ba

Buritirama: Câmara acata
parecer do TCM e aprova contas 
do prefeito Oslindo Jacobina

TRE-BA já julgou 2.159 processos

Falta de defensor público no oeste baiano

O primeiro palhaço eleito 
deputado na história do país 
está rindo à toa. No último 
mês, Tiririca (PR-SP) viu 
uma proposta de sua au-
toria dar o primeiro passo 
para virar lei e foi indicado 
por jornalistas que cobrem 
o Legislativo como um dos 
25 melhores deputados do 
ano. Com a indicação na 
primeira fase, ele disputa 
agora o voto do internauta, 
que definirá a ordem final 
de classificação do Prêmio 
Congresso em Foco 2012, 
que será entregue no dia 8 
de novembro. 

O Tribunal Regional Elei-
toral da Bahia (TRE-BA) de-
cidiu por unanimidade, na 
noite do dia 18 de setem-
bro, dar provimento ao re-
curso de Oziel Alves de Oli-
veira (PDT), deferindo a sua 
candidatura à Prefeitura de 
Luís Eduardo Magalhães.

Apesar de ressalvas de 
membros na Cor te a res-
peito do uso de liminares, 
por par te dos que concor-
rem nestas eleições, como 
expediente para garantir 
a candidatura, o entendi-
mento do relator do caso, 
o desembargador Carlos 
Alber to Dultra Cintra, foi 
o de respeitar a decisão 
do Tribunal de Justiça (TJ-
BA). Em decisão liminar, o 

A Câmara de Vereadores 
do Município de Buritirama, 
na sessão ordinária do dia 
20 de setembro aprovou 
por seis votos favoráveis 
e três contra, às contas 
do Prefeito Oslindo Jaco-
bina de Almeida, referente 
ao exercício financeiro de 
2010. As contas veio com 
o parecer favorável a apro-

Até o fechamento des-
ta edição, aguardavam o 
julgamento, 131 registros 
de candidaturas a verea-
dor, prefeito e vice-prefei-
to de toda a Bahia seguem 
sem definição no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-
BA). No total, o órgão já 
julgou 2.159 processos, 
do montante de 2.290 au-
tuações, de acordo com 

Defensores públicos reclamam 
de déficit de profissionais e 
pedem orçamento maior

Um grupo de represen-
tantes da Associação dos 
Defensores Públicos da Bahia 
(Adep-Ba) foi até a Assem-
bleia Legislativa no dia 11 
de setembro protestar contra 
o déficit de profissionais no 
estado e pedir um orçamen-
to maior para a Defensoria 
Pública. Reforçada por apro-
vados em um concurso que 
ainda não foram convocados, 
a categoria pretendia coletar 
até o dia (12) a assinatura 
dos deputados estaduais em 
uma moção. 

Tiririca é eleito um dos
melhores deputados do ano

“Para mim, só de estar 
na lista é uma vitória. Não 
sou político, estou político. 
É uma diferença grande. 
Estou bem pra caramba. E 
o mais importante: sem dei-
xar de ser eu mesmo aqui”, 
comemora. Ele acredita 
que está surpreendendo 
quem não apostava em sua 
atuação. “Estou superfeliz 
com isso, mostrando para 
os meus eleitores que eles 
não deram voto perdido. 
Não estou fazendo feio. 
Não quero decepcionar o 
povo nem me decepcio-
nar”, afirma o deputado. 

TJ suspendeu os efeitos 
do julgamento do Tribunal 
de Contas, que rejeitou as 
contas de gestão anterior 
do candidato.

A decisão da Cor te 
Eleitoral alterou sentença 
proferida na 205ª Zona 
Eleitoral, onde o candi-
dato, que concorre pela 
coligação, “Fé, Trabalho 
e Competência” formada 
pelos par tidos (PDT / PT / 
PSL / PPS / PTC / PRP / 
PSD / PC do B / PT do B), 
havia sido indeferido por 
ter as contas rejeitadas e 
ser enquadrado na Lei da 
Ficha Limpa. Ainda cabe 
recurso da decisão ao pró-
prio TRE-BA ou ao Tribunal 
Superior Eleitoral.

vação pelo Tribunal de Con-
tas dos Municípios – TCM.

Os vereadores da base, 
Alan Machado, Zifirino 
Francisco, Maré,Termicio, 
Ferreira e Celcinho votaram 
conforme o Parecer do Tri-
bunal, optando pela apro-
vação. Já os vereadores do 
PT, Camargo, Givaldo e Mil-
ton Borges votaram contra.

a assessoria do TRE-BA. 
Os números, apesar de 
encaminhados pelo Tri-
bunal, sofrem constantes 
atualizações e pode diver-
gir quanto ao andamento. 
Boa par te desses pro-
cessos decorre da Lei da 
Ficha Limpa, cuja eleição 
2012 é a estreia do pro-
jeto de iniciativa popular. 
(Raio Laser/Tribuna).

Segundo o defensor pú-
blico Gil Braga de Castro, das 
272 comarcas baianas, apro-
ximadamente 30 tem atuação 
do órgão. “O oeste baiano, por 
exemplo, não tem defensor. 
Em outras comarcas, como 
Guanambi, Irecê e Santo Ama-
ro, só há um defensor”, afir-
mou Castro ao Bahia Notícias, 
ao apontar um mapa do esta-
do estendido no chão. 

A defensora Tatiane Ferraz 
Queiroz disse que 160 aprova-
dos em um concurso homolo-
gado no ano passado aguar-
dam nomeação. “Há cerca 
de 212 defensores na Bahia, 
quando o ideal seria 583. Tam-

bém pedimos um orçamento 
mais digno; o do Judiciário e 
do Ministério Público são bem 
maiores”, comparou. 

Consultado pela repor ta-
gem, o presidente da Adep-Ba, 
Cláudio Piansky, declarou que 
um terço dos parlamentares já 

havia assinado a moção, que 
será enviada ao governador 
Jaques Wagner. “O órgão não 
tem capilaridade para atender 
à demanda da sociedade”, 
avaliou Piansky. 

Fonte: Bahia Notícias
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Profissionais da educação que concorrem vagas na 
câmara municipal de Barreiras participaram de debate

IBAMETRO realiza verificação de taxímetro 

Mais nove creches estão sendo construídas em Barreiras

Secretaria de Educação promoveu 
curso de formação em Braille 

Texto e fotos: Cheilla Gobi

Organizado pelo Sindi-
cato dos trabalhadores em 
educação – APLB, o debate 
realizado no dia 13 de setem-
bro entre os educadores que 
concorrem vagas no poder 
legislativo no município de 
Barreiras se caracterizou por 
questões relacionadas à edu-
cação. O evento teve início às 
19 horas, no Centro Cultural 
Rivelino de Carvalho.

Oito dos onze candida-
tos que haviam confirmado 

ASCOM-IBAMETRO

De acordo com as por-
tarias nº 115 e 116/12, do 
Diretor Geral, Eduardo José 
Sampaio, o Instituto Baiano 
de Metrologia, Normalização 
e Qualidade- IBAMETRO, re-
gional de Barreiras, realizou 
de 17 a 21 de setembro, a 
verificação dos taxímetros 
das cidades de Barreiras e 
Luís Eduardo Magalhães. Ela 
tem como objetivo, vistoriar 
e atualizar os aparelhos com 

DIRCOM/Barreiras

As mães trabalhadoras te-
rão mais alternativas de atendi-
mento aos filhos na rede muni-
cipal de educação. O convênio 
firmado entre a Prefeitura de 
Barreiras e o Governo Federal 
está garantindo a construção 
de mais nove creches, cinco 
delas já foram iniciadas nos 
bairros: Ribeirão, Novo Hori-
zonte, Sombra da Tarde, Vila 
Brasil e Vila Amorim.

Segundo o secretário de 
infraestrutura Marcus Penalber, 
serão 2.800 metros quadrados 
de área construída e um in-
vestimento superior a R$ 1, 3 
milhão de reais por obra. “Essa 
é uma obra muito esperada, 
principalmente pelas famílias 
de baixa renda que dependem 
das instituições públicas. Ago-
ra, as mães e seus filhos serão 
atendidos com mais dignida-
de”, comentou Penalber.

Fonte: DIRCOM / Prefeitura de Barrei-
ras com adequações da redação JGO

A Secretaria Municipal 
de Educação promoveu cur-
so de formação em Braille e 
libras que teve inicio no dia 
27 de agosto, na escola mu-
nicipal Costa Borges.

O curso voltado para 
profissionais que lidam no 
atendimento ao público teve 
carga horária para o curso 
de libras de 80 horas e para 
o de Braille de 40.

As aulas aconteceram 
nas segundas-feiras, no co-
légio Costa Borges e foram 
oferecidas 80 vagas.

No curso foram minis-

Edital: Prefeitura municipal de Barreiras
Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para tratar 
do cumprimento ao quanto determina o §4° do art. 9° da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), e dá outras providências.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS – Estado da Bahia, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber a todos os munícipes que:
 Considerando, que esta municipalidade deverá cumprir o 
quanto determina o § 4° do art. 9° da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei n° 101/2000);
 Considerando, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais.

RESOLVE:
Art. 1° - Fica marcada para o dia 27 de setembro do cor-
rente ano, audiência pública do 2° quadrimestre de 2012.
§ 1° - A audiência que trata o caput deste artigo será rea-
lizada no espaço do auditório da Câmara Legislativa deste 
Município, ás 15:00 horas.
 § 2° - Ficam convidados todas as autoridades deste muni-
cípio, bem como todos os munícipes, para dar ciência do 
quanto determinado do § 4° do art. 9° da LRF.
 Art. 2° - Este edital entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.  
 Gabinete da Prefeita do Município de Barreiras, 18 de se-
tembro de 2012.

presença participaram do 
debate, sendo: o professor 
Adalton, coligação “Compro-
misso com o trabalho”, as 
professoras Aldeci, Carmélia 
da Mata, coligação “Por uma 
Barreiras mais humana”, Ci-
dinha, partido não coligado, 
Eurides, coligação, “Fé e 
Vitória, Glauciana, Karlúcia 
Macêdo, coligação, “Por uma 
Barreiras mais humana”, e 
Marileide, coligação, “Juntos 
pelo desenvolvimento”. Os 
professores Cid e Neves da 

coligação, “Por uma Barrei-
ras mais humana”, e a pro-
fessora Vânia, coligação “Fé 
e Vitória” não compareceram.

“O convite foi feito aos can-
didatos de todas as coligações 
que são trabalhadores na área 
da educação e tem como ob-
jetivo debater assuntos sobre 
a educação de Barreiras para 
tomarmos ciência dos compro-
missos que os candidatos terão, 
caso sejam eleitos,” falou a Pre-
sidente da APLB Sindicato, Nei-
riani Wanderlei, momentos antes 

do debate.
No primeiro momento, os 

candidatos tiveram três minutos 
para apresentação. No segun-
do, foram sorteadas as per-
guntas, no qual cada vereador 
teve também três minutos para 
respondê-las. As perguntas 
foram elaboradas pela catego-
ria, mas a plateia também teve 
oportunidade de questionar os 
postulantes. Para a finalização 
do debate, cada candidato teve 
dois minutos e meio para suas 
considerações finais.

valor da bandeirada e o valor 
cobrado. 

Em Barreiras a averigua-
ção foi nos dias 17, 18,19 
e 20, já na cidade de Luís 
Eduardo, somente no dia 21 
de setembro.

Conforme o gerente re-
gional do órgão, Jota Silva, 
penalidades previstas em 
legislação vigente serão 
aplicadas à aqueles que 
deixaram de comparecer no 
período citado em portarias, 
sem apresentar justificativa. 

tradas noções básicas so-
bre as concepções e etio-
logias de cegueira, surdez 
e surdocegueira, noções 
básicas da língua brasileira 
de sinais-libras e do sistema 
de leitura e escrita do siste-
ma Braille.

“Os cursos são ministra-
dos por profissionais com 
deficiência, garantindo assim 
a inclusão dessas pessoas no 
mercado de trabalho, além de 
ofertar aos cursistas um ensi-
no de qualidade com profis-
sionais altamente capacitados 
em suas habilidades”, justifi-
cou a Coordenadora Geral do 
curso, Sandra Samara Farias.

Esperada pelos moradores 
do Ribeirão há muitas décadas, 
só agora viram o sonho se tor-
nar realidade, com o início das 
obras. “Moro aqui há 20 anos, 
esse é um trabalho de grande 
importância que esperamos por 
mais de 10 anos e que agora 
está se realizando. É uma obra 
maravilhosa”, destacou o repre-
sentante da Associação do Bem 
Estar da Comunidade do Bairro 
Ribeirão, Odesvaldo dos Santos.

As creches terão estrutura 
padronizada de alta qualidade 
com oito salas, anfiteatro, re-
feitório, parque de diversões, 
laboratório de informática, 
sala de leitura, salas do setor 
pedagógico e banheiros com 
acessibilidade. Outras quatro 
unidades serão instaladas nos 
Bairros: Cascalheira, Barreiras 
I, Morada da Lua e Minha Casa, 
Minha Vida.

De acordo com o Instituto 

de Pesquisa Econômica Apli-
cada – Ipea, cerca de 35% das 
famílias são chefiadas por mu-
lheres atualmente. As creches 
implantadas em Barreiras aten-
derão a cerca de três mil crian-
ças, dando tranquilidade as 
mães de família que precisam 
trabalhar para ajudar na renda 
familiar. Desse modo, promo-
vendo aumento nos números 
de futuros empregos e gerando 
mais renda para essas famílias.

Ruas de Barreiras recebem pavimentação asfáltica
ASCOM-IBAMETRO

Buscando melhorar a quali-
dade de vida da população bar-
reirense a Prefeitura de Barreiras 
está asfaltando mais de 55 ruas 
da cidade, sendo mais de 34 
km de asfalto. Essa iniciativa do 
Governo Municipal garante aos 
cidadãos uma vida mais digna, 
com melhores condições de 
moradia e trabalho.  

As obras de asfaltamento 
que começaram no mês de 
junho não param, e tem um 
prazo de 211 dias para se-
rem concluídas.

A Rua Flamengo é uma das 

55 ruas contempladas, através 
do convênio firmado entre Pre-
feitura de Barreiras e Governo 
do Estado. O asfalto que chega 
às ruas é uma reinvindicação 
antiga dos moradores desta rua 
e visa mudar a vida dos mora-
dores de toda cidade.

“Parei de trabalhar com 
lanche e comida por conta da 
poeira que existia aqui, foram 
oito anos de sofrimento e agora 
estou achando ótimo, porque 
além do asfalto, o nosso bairro 
ganhou um Posto de Saúde e 
uma pracinha”, falou a comer-
ciante e moradora, Dona Santa 
Mendes Vieira.

Maquete
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Barreiras está entre as dez cidades mais empreendedoras
DIRCOM/Barreiras

Em Barreiras o número 
de empreendedores indi-
viduais que se formalizam 
vem aumentando vertigino-
samente, prova disso, são 
os dados fornecidos pelo 
Portal do Empreendedor, 
onde Barreiras está entre as 
10 cidades da Bahia com 
maior número de empreen-
dedores individuais regula-
rizados.

De acordo com o SE-
BRAE atualmente a cidade 
possui 2.753 empreende-
dores individuais, na região 
oeste de 2010 até agosto 
deste ano foram registra-
dos 8.705 empreendedores 
individuais, sendo 588 em 
Barreiras.

“Procurei o SEBRAE 
logo que decidir abrir a mi-
nha empresa, acho muito 
importante o micro-em-

presário estar regularizado, 
pois facilita e muito a nossa 
vida em relação a abertura 
de conta e na aquisição de 
empréstimos bancários”, 
disse a micro-empresária, 
Erica Patrícia Tavares, pro-
prietária de salão de beleza.

O empreendedor indivi-
dual é a pessoa que trabalha 
por conta própria e que se 
legaliza como empresário. 
Para ser um empreende-
dor individual, é necessário 
faturar no máximo até R$ 
36.000,00 por ano, não ter 

participação em outra em-
presa como sócio ou titular 
e ter um empregado contra-
tado que receba o salário 
mínimo ou o piso da cate-
goria.

A regularização do em-
preendedor gera uma série 

de benefícios, como: regula-
rização do negócio e alvará 
emitido pela prefeitura, aqui-
sição de CNPJ; possibilida-
de de abertura de conta em 
banco e o acesso a crédito 
com juros mais baratos; ter 
endereço fixo para facilitar a 
conquista de novos clientes; 
apoio técnico do SEBRAE; 
cobertura da Previdência 
Social para o empreende-
dor individual e para a sua 
família;  possibilidade de ne-
gociação de preços e condi-
ções nas compras de mer-
cadorias para revenda, com 
prazo junto aos atacadistas 
e melhor margem de lucro, 
emissão de nota fiscal para 
venda para outras empresas 
ou para o governo e dispen-
sa da formalidade de escri-
turação fiscal e contábil.

Os documentos neces-
sários para a legalização 
são: identidade, CPF, com-

provante de residência e 
número do recibo de Decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física. Caso o tra-
balhador não tenha declara-
do, será solicitado título de 
eleitor.

O único custo da forma-
lização é o pagamento men-
sal de R$ 31,10 (INSS), R$ 
5,00 (Prestadores de Servi-
ço) e R$ 1,00 (Comércio e 
Indústria) por meio de carnê 
emitido exclusivamente no 
Portal do Empreendedor.  O 
registro é gratuito e pode ser 
feito pelo Portal do Empre-
endedor, no endereço ele-
trônico www.portaldoem-
preendedor.gov.br. 

Maiores informações:
Secretaria de desenvolvi-
mento da indústria, comér-
cio, serviços, mineração e 
turismo (SICMTUR):
(77) 3614-7132.

Câmara de Jaborandi extrapola gastos com combustível em época de recesso parlamentar 

5.390 novas vagas para vereador em todo o País Uma Ministra Para o STF

Por Jayme Modesto

Em novembro de 2011, 
o Jornal Gazeta do Oeste 
publicou uma grave denun-
cia que envolvia a câmara 
de vereadores de Jaborandi, 
no qual na época os nomes 
do ex-presidente Wilsom 
Moura e da atual Mesa Di-
retora, que tem como presi-
dente Lourival Dias da Silva 
foram citados num verda-
deiro escândalo envolvendo 
os parlamentares, com gas-
tos excessivos de combus-
tível no recesso parlamen-
tar, inclusive com veículos 
que estavam quebrados há 
vários meses, além de ou-
tros desmandos envolvendo 
as duas gestões.

Por Jayme Modesto

Nas eleições munici-
pais deste ano, serão elei-
tos 10,4% mais vereadores 
que em 2008. O aumento 
no número de vagas nas 
câmaras de vereadores 
se deve à Emenda Cons-
titucional 58, aprovada 
pelo Congresso Nacional, 
e que resultou em 5.390 
novas cadeiras nos legis-
lativos municipais.

A emenda modificou 
a fórmula de cálculo da 
quantidade de vagas nos 
legislativos municipais 
e estabeleceu que, ago-
ra, elas variam de nove 
cadeiras para cidades 
com até 15 mil habitan-
tes até 55 cadeiras para 
municípios com mais de 
oito milhões de pessoas. 
Pelo novo cálculo, ape-
nas cinco municípios ti-
veram reduzido o número 
de vereadores que serão 

Com a aposentação obri-
gatória do ministro Cezar 
Peluso, no último dia 31, a 
presidenta Dilma Roussef 
indicou ao cargo o ministro 
do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) Teori Zavascki, que 
para assumir o posto impen-
de aprovação do Parlamen-
to, que acontecerá em breve. 
Entretanto, novas vagas sur-
girão na Corte Constitucio-
nal. Dos 11 ministros, o atual 
presidente, Ayres Brito, com-
pletará 70 anos em 18 de 
novembro, e deverá aposen-
tar-se compulsoriamente; já 
Celso de Mello, que comple-
ta a idade máxima em 2015, 
teria confidenciado a amigos 
que deixaria o STF logo após 
o julgamento do “mensalão”. 

Assim, nossa presiden-
ta terá duas oportunidades 
maravilhosas de deixar um 
legado para o fortalecimento 
do Estado Democrático de 
Direito e gravar seu nome 
na história: basta nomear 
para o cargo de ministra do 
STF Eliana Calmon. É essa 
baiana, nascida em 05 de 

Os parlamentares não 
têm de comprovar quem 
usou o veículo, por onde an-

daram e o motivo pelo qual 
precisaram deixar a Câma-
ra. A fiscalização não é feita 

nem mesmo no recesso. 
No dia 04 de setembro,  o 
Tribunal de Contas dos Mu-

nicípios julgou procedente a 
denúncia formulada contra 
a Câmara de Jaborandi, da 
responsabilidade de Lourival 
Dias da Silva, por irregulari-
dades em gastos com com-
bustível e na manutenção de 
veículo de luxo, no decorrer 
do exercício de 2011.

A relatoria, diante das 
impropriedades cometidas, 
aplicou uma multa de R$ 
2 mil ao gestor, que ainda 
pode recorrer da decisão.

Conforme relatório técni-
co, o ordenador das despe-
sas realizou irrazoavelmente 
um dispêndio com combus-
tíveis, nos meses de janei-
ro a março, na quantia de 
1.696,36 litros de gasolina 

destinados ao um único ve-
ículo, em pleno período de 
recesso parlamentar.

Foi identificado também 
impropriedades no que con-
cerne a manutenção de um 
veículo de luxo para servir 
ao presidente da Câmara, 
não se revelando razoável 
que um Legislativo de pe-
queno porte, cujo Município 
não chega a ter 10 mil ha-
bitantes, seja proprietário de 
uma Hillux, veículo de luxo, 
ferindo os princípios consti-
tucionais. 

Íntegra do voto da de-
núncia formulada contra a 
Câmara de Jaborandi. (o 
voto estará disponível após 
conferência).

eleitos, enquanto 1.695 
aumentaram o número de 
cadeiras. De acordo com 
o Censo 2010, o país tem 
5.565 municípios.

Proporcionalmente, os 
estados com municípios 
que mais criaram vagas 
foram: Pará (24,5%), Ce-
ará (23,8%) e Maranhão 
(18,6%). Já os municípios 
do Tocantins foram os que 
menos criaram vagas, com 
aumento de apenas 2,7%.

De acordo com levan-
tamento feito pela Con-
federação Nacional dos 
Municípios (CNM) dispu-
tam as 57.434 vagas de 
vereador, em todo o país, 
432.867 candidatos. As 
mulheres ainda são mi-
noria entre eles, somando 
31,5% das candidaturas. 
Ao todo, 296.810 homens 
disputam as câmaras mu-
nicipais, enquanto 136.057 
mulheres são candidatas.

novembro de 1944, procu-
radora da república e juíza 
federal entre 1974 e 1999, 
sempre aprovada em con-
curso público, e ministra do 
STJ desde então, a principal 
responsável pela transpa-
rência no Poder Judiciário. 
Como corregedora do CNJ 
(Conselho Nacional de Justi-
ça), função que ocupou por 
dois anos, até o último dia 
04, promoveu um verdadeiro 
combate ao nepotismo e ao 
corporativismo. O Judiciário 
não é mais o mesmo. Creio 
ser esse o melhor perfil para 
um ministro do STF. 

Em recente entrevista à 
Revista Veja, Eliana destacou 
a importância do julgamento 
do “mensalão”: “O Supremo 
faz com que a magistratu-
ra se enquadre num novo 
modelo. Toda a carreira- e 
a magistratura em especial- 
vive de lição e exemplo. Te-
mos de ser exemplo para as 
pessoas que estão abaixo de 
nós. No momento em que 
o Supremo ensina a lição e 
dá exemplo, vira referencial. 

O juiz da comarca passa a 
ter referência, admiração, 
e passa a trabalhar para se 
igualar àqueles que ele ad-
mira no topo da hierarquia. 
Quando o Supremo faz um 
julgamento técnico, sério 
e rápido, com votos com-
preensivos, como tem sido 
neste caso, isso transmite 
credibilidade ao povo bra-
sileiro. O Supremo está di-
zendo que a corrupção, que 
durante dois séculos reinou 
neste país, a partir de ago-
ra tem um freio, e este freio 
está no Poder Judiciário. 
Não haverá mais tolerância 
com a corrupção. Não te-
nho dúvida de que isso já 
está provocando mudanças 
nos planos de certos bandi-
dos, inclusive os de toga”. 

O Supremo precisa de 
alguém com os predicados 
de Eliana. Ela acredita na 
Justiça.

Vladimir Polízio Júnior, 41 
anos, é defensor público 
(vladimirpolizio@gmail.
com).



Academia Bio Fit: saúde com seu jeito 
Academia Bio Fit que 

traz o slogan: “Saúde 
com seu jeito” trabalha 
com foco em alunos 
que almejam seguir 
um estilo de vida ativo 
e saudável, na busca 
de um corpo em forma 
através de exercícios 
físico adequados.

A Bio Fit está loca-
lizada em dois endere-
ços, sendo um na Rua 
Pedro Dourado, n° 135 
e também na Avenida 
Castelo Branco, S/N°, 
no Bairro Santa Luzia. 
Tanto a matriz quanto a 
filial oferecem aos ma-
triculados exercícios 
físicos com acompa-
nhamento adequado, 
com grandes profissio-
nais e equipamentos 
de qualidade e excelên-
cia no atendimento.

ACADEMIA BIO FIT DA RUA PEDRO DOURADO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 06 àS 11 

HORAS E DAS 14 àS 23 HORAS.
SÁBADO E FERIADOS DAS 07 àS 10 HORAS E 

DAS 15 àS 18 HORAS
FONE: (77) 3611-3264

ACADEMIA BIO FIT DA SANTA LUzIA
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 06 àS 11 HORAS E 

DAS 15 àS 22 HORAS.
SÁBADO E FERIADOS DAS 07 àS 10 HORAS

FONE: (77) 3021-2257.

PARCEIROS: ZORZO E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO.

hOráriO de
aTendimenTO:
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