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Prefeitos assumem mandatos
em meio a dificuldades financeiras

O dia 1º de janeiro de 2013 ficou marcado pela posse dos prefeitos dos municípios do oeste baiano, território de 
atuação deste jornal. Nestes quase trinta dias, a equipe de repor tagem do Jornal Gazeta do Oeste já percorreu quase 
todos os municípios que compõem a região e detectou situações absurdas e até hilárias em muitos dos municípios.
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EDITORIAL DIRETOAOASSUNTO

O dia 1º de janeiro de 
2013 ficou marcado pela 
posse dos prefeitos dos 
municípios do oeste baiano, 
território de atuação deste 
jornal. Nestes quase trinta 
dias, a equipe de reporta-
gem do Jornal Gazeta do 
Oeste já percorreu quase 
todos os municípios que 
compõem a região e detec-
tou situações absurdas e 
até hilárias em muitos dos 
municípios. Os discursos 
de esperança e renovação 
à frente do executivo muni-
cipal também foram marca-
dos pelo desafio de manter 
o equilíbrio financeiro que 
possa garantir salários do 
funcionalismo público em 
dia e capacidade mínima de 
investimentos para melhorar 
índices em serviços consi-
derados essenciais – como 
a educação, saúde e social. 
A maioria tem em comum, 
além da tarefa de pôr em 
prática as promessas as-
sumidas em campanha, 
um problema a enfrentar, as 
dificuldades financeiras que 
atingem a grande maioria 
dos municípios. São dívidas 
que rolam há anos, novos 
gastos e contratações feitas 
pelo antecessor às vésperas 
de deixar o cargo, além da 
falta de pagamentos, o que 
agrava ainda mais a situa-
ção como, a interrupção da 
coleta de lixo e a dificulda-
de de obter os dados reais 
da situação financeira dos 
municípios, um drama que 
atinge os novos gestores 
dos mais diversos partidos 
indiscriminadamente. 

A situação foi agravada 
em 2012 por conta da me-
dida do governo federal de 
reduzir a zero a taxa do IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados) para man-
ter aquecida a economia 
com a venda elevada de 
automóveis nas concessio-
nárias e a linha branca de 
eletrodomésticos, a maioria 
dos municípios enfrentam 
dificuldades para manter o 
equilíbrio fiscal. O IPI junta-
mente com o IR (Imposto de 
Renda) compõem 22,5% do 
FPM (Fundo de Participação 

Texto e fotos: Jayme Modesto

Não quero ser mais um 
a tecer críticas, longe dis-
so. Mas é visível para quem 
passa na chamada perime-
tral recém-construída pela 
prefeitura de Santa Maria da 
Vitória, que além de oferecer 
perigo para quem transita de 
carro, moto ou a pé é uma 
verdadeira falta conheci-
mento técnico, de cuidado 
com a vida humana e até 
mesmo falta de zelo com o 
dinheiro público. 

A pista foi construída 
paralelamente a BA 172 
que corta a cidade, ou seja, 
a pista foi alargada. O pro-
blema é que de repente os 
usuários se deparam com 

Prefeitos assumem mandatos em 
meio a dificuldades financeiras 

dos Municípios). 
Podemos afirmar que 

70% dos municípios do 
oeste, onde este jornal tem 
circulação garantida fecha-
ram 2012 com dificuldades 
financeiras. Somente muni-
cípios com capacidade pró-
pria de arrecadação como 
Jaborandi, Luís Eduardo 
Magalhães, Formosa do Rio 
Preto, São Desidério estão 
mais saudáveis financeira-
mente, diante do quadro que 
temos vivenciado. 

Os novos gestores te-
rão que, antes de tudo, criar 
suas próprias identidades 
política/administrativas e 
se firmarem no contexto 
político local e mostrar sua 
própria independência como 
chefe do executivo. Abdi-
cando evidentemente do 
perfil populista que o elegeu 
ou reelegeu, para que pos-
sam garantir o mínimo de 
equilíbrio e governabilidade. 

Em muitos destes mu-
nicípios, os novos prefeitos 
assumiram o cargo já anun-
ciando a proposta de fundir 
secretarias e cortar gastos 
para aumentar investimentos 
e manter o equilíbrio fiscal ao 
longo de 2013, já que a recei-
ta foi reduzida drasticamente 
e o montante das dívidas dei-
xadas pelos antecessores não 
corresponde com a arrecada-
ção, em alguns municípios os 
novos prefeitos decretaram 
estado de emergência. Mas, 
a maior queixa dos novos 
gestores é o sucateamento da 
máquina pública e a falta de 
informação no processo de 
transição de cargo conforme 
determina a lei. 
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Jayme Modesto

A questão em foco interes-
sa não somente aos agentes 
nela diretamente envolvidos 
como: professores, policiais, 
psicólogos, advogados, pais, 
cuidadores, promotores de jus-
tiça e magistrados, mas tam-
bém a todos os atores sociais. 
É mais que urgente que a po-
pulação seja despertada para 
a gravidade e o elevadíssimo 
crescimento da violência, e a 
sua consequente banalização, 
caso esse artigo não te ajude a 
se livrar de qualquer tipo de vio-
lência, vamos continuar espe-
rando que as autoridades nos 
livrem de todos os males, ou 
seja, como muitos preferem só 
esperar no criador, então sendo 
assim, você não é responsá-
vel 100 % pela violência que 
te envolve. O melhor é investir 
numa nova geração, que desde 
pequeno aprenda a respeitar 
o ser humano como algo pre-
cioso, para que conheça a paz 
naqueles que em seus lares de-
veriam inspirar a humanização 
como processo de civilização 
da sociedade. 

O que fomenta a violência 
na sociedade são pais e cuida-
dores de crianças, que não de-
mostra a vital humanização no 
labutar destes infantes sem dar 
a grande importância ao respei-
to devido para formar uma nova 
geração, que porvir irá conviver 
com os seus ensinamentos, 
para Serge Moscovici, as tro-
cas simbólicas infinitamente 
desenvolvidas em nossos am-
bientes sociais; de nossas rela-
ções interpessoais, e de como 
isto influência na construção 
do conhecimento compartilha-
do, da cultura, o que nos leva a 
situar o autor supracitado entre 
os chamados interacionistas 
simbólicos.

A questão do crescimento 
da violência atingindo hoje, in-
clusive as pequenas cidades e 
por consequência, o alto índice 
de homicídios é por demais 
complexos e exige uma análise 
de natureza econômica, políti-
cos, jurídicos e criminológicos. 

É também inútil a busca de 
culpados, de bodes expiatórios 
a quem se pudesse atribuir a 
responsabilidade por tal situ-
ação. Os meios de comunica-
ção e a opinião pública, muitas 
vezes de maneira superficial 
e reducionista, atribuem esse 
crescimento da violência sim-
plesmente a fatores de ordem 
sociológica e a desumanidade 
das metrópoles, o choque de 
valores decorrentes da migra-
ção urbana, também a fatores 
econômicos, o desemprego e 
a pobreza, outros falam da im-
punidade, a ineficácia das leis, a 
ineficiência da polícia, a lentidão 
do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público, por exemplo. 

Todavia, nenhum destes 
fatores, isoladamente consi-
derado, pode justificar uma 
elevação tão grande do índice 
de homicídios em todo país. 

Márcio e Vandin disputarão nova eleição

Violência: Sem culpados, 
ou todos culpados?

Obra da prefeitura de Santa Maria 
da Vitória coloca segurança de 
motoristas e pedestres em risco

Precisamos pensar e meditar um pouco sobre o 
tema, ainda que sem a pretensão de apresentar
soluções, mas com o único intuito de despertar 
para a importância do assunto e para a gravidade 
da questão, que estar por todos os cantos, nas 
escolas, lares, no trânsito, nas estradas, ou seja, 
em volta dos seres humanos, à violência é espera-
da. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade 
de refletir a respeito, não se preocupem que talvez 
quando a violência tiver na sua porta você irá se 
perguntar: porque tanta violência?

Késia Neres
Acadêmica do 5° semestre

do curso de psicologia

Estamos assistindo a todo o 
momento e ao vivo, a ação de 
bandidos atirando e matando 
cidadãos inocentes, ruas e pra-
ças cheias de jovens e crianças 
se drogando enquanto isso, a 
população vive acuada e encar-
cerada em seus próprios lares.  

    Repito, a questão é ex-
tremamente complexa, e, con-
sequentemente, a diminuição 
da violência depende não só do 
aprimoramento do Poder Públi-
co e de suas Instituições, mas 
principalmente de uma tomada 
de posição de toda a socieda-
de, que deve proferir um deci-
dido “não” contra a violência, 
no campo das ideias e na vida 
concreta cobrando das autori-
dades ações efetivas.

     Com otimismo construi-
remos uma realidade mais sau-
dável, faz-se necessário que se 
reconheça a atual situação, a 
violência verbal, física ou psi-
cológica começa em casa, no 
que concerne à violência contra 
as pessoas seja, ela criança ou 
adulta.    .

E, o que é mais preocu-
pante, tal escalada de violência 
acaba por anestesiar a sensibi-
lidade social para com a vida 
humana, pode-se dizer que, 
infelizmente, hoje em dia um 
homicídio é considerado como 
algo normal. E não é normal, a 
supressão violenta da vida de 
um ser humano nunca pode ser 
considerada algo normal.

Uma questão séria acabou 
virando uma rotina, aceitar um 
cuidador agredir, ameaçar, ou 
colocar de castigo uma criança 
virou uma atitude de violência 
que é para muitos uma questão 
cultural, será que essa naturali-
dade inibe a violência nas ruas? 
Como diz minha mãe, o bom 
costume começa em casa, os 
castigos físicos só fazem com 
que as crianças aprendam a 
se submeter aos seus efeitos 
psicológicos e de não se im-
plicar com as possibilidades da 
punição que era, e é de práxis 
na nossa sociedade, mesmo 
as pequenas agressões geram 
reservas psicológicas, o que 
faltam aos pais e cuidadores 
é começar a transformação da 
sociedade em casa.

um meio fio construído em 
alguns trechos separando 
as duas vias, sem a menor 
lógica, serviço de amador. 

Veja as fotos e tire as 
suas próprias conclusões:

Em um trecho de apro-
ximadamente 1.500 metros 
o meio fio com uma espes-
sura de 10 cm de largura e 
15 de altura, e foi construído 
em alguns locais e não em 
toda extensão da pista,  sem 
nenhuma sinalização, uma 
verdadeira armadilha, que já 
está todo quebrado em virtude 
de choque com os veículos. 
O povo reclama, com razão. 
Será que o prefeito que man-
dou construir esta armadilha 
ainda não percebeu? 

Da redação JGO

O Tribunal Regional Elei-
toral da Bahia (TRE) decidiu 
que o município de Muquém 
do São Francisco localizado 
na região oeste do estado, 
terá nova eleição para es-
colha do prefeito. A justiça 
decidiu que o município de-
verá realizar um novo pleito 
até abril e terá que seguir 
os trâmites legais de toda 
eleição, como o registro 
de candidaturas e campa-
nha dos candidatos. A data 
ainda será definida pelo Tri-

Muquém do São Francisco terá 
nova eleição no dia 07 de abril

bunal, mas de acordo com 
informação extraoficial, o 
novo pleito será realizado 
no dia 7 de abril deste ano. 
Enquanto não se realiza 
uma nova eleição, o presi-
dente da Câmara Municipal 
é quem está administrando 
a cidade, até que um novo 
prefeito seja eleito. Outros 
pleitos já estão agendados 
pelos os Tribunais Regio-
nais Eleitorais de 17 mu-
nicípios brasileiros, onde 
também haverá eleição nos 
meses de fevereiro, março 
e abril deste ano.
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O projeto “Barreiras Urgente” segue a todo vapor
Texto: Cheilla Gobi 
Fotos: Cheilla Gobi/Dircom

Em menos de um mês, 
após tomar posse como 
prefeito do município de 
Barreiras, o prefeito An-
tônio Henrique de Souza 
Moreira ao lado do seu vi-
ce-prefeito Carlos Augusto 
(Paê), tem mostrado como 
será o ritmo de trabalho 
durante sua gestão.

Ainda levantando-se 
informações sobre pa-
trimônio, tombamentos, 
documentos, convênios e 
prazos, o prefeito não tem 
economizado tempo, e tem 
buscado resolver alguns 
problemas pontuais, como 
no setor da infraestrutura.

O projeto, “Barreiras Ur-
gente” segue a todo vapor. 
É fato que algumas ações 
são emergenciais, como 
limpeza urbana, reparos na 
iluminação pública e con-
sertos dos calçamentos 
centrais da cidade. A equi-
pe já é vista pelos muníci-
pes trabalhando com muito 
afinco e dedicação.

“Comparando a situ-
ação que vivíamos qual-
quer beneficio já é no-
tável na cidade, mas é 
claro que devemos reco-
nhecer que é eficaz todo 
trabalho que vem sendo 
realizado pelo novo ges-
tor e sua equipe e a pre-
ocupação com a popula-
ção, e o melhor é que no 
momento de planejamen-
to já estamos tendo ação 
ao mesmo tempo,” disse 
o morador da Vila Nova, 
Euler Souza dos Santos.

O “Barreiras Urgente” 
é uma ação emergencial 

e foi iniciado no dia 02 de 
janeiro e tem duração de 
45 dias. As etapas foram 
divididas da seguinte for-
ma: Varrição, coleta de lixo 
e retirada de entulhos do 
centro e principais vias pú-
blicas. 2ª etapa- Limpeza 
dos canais. 3ª - Reestrutu-
ração e organização da co-
leta de lixo, inclusive com 
ampliação emergencial do 
número de veículos cole-
tores. 4ª - Recuperação 
asfáltica. 5ª - Organização 
e reestruturação do Lixão, 
com aber tura de células 
para o depósito do lixo. 
6ª - Iluminação pública e 
colocação de lâmpadas 
nas praças e vias públi-
cas. 7ª - Reorganização do 
CAB- Centro de Abasteci-
mento de Barreiras e vias 
comerciais garantindo a 
circulação dos pedestres. 
8ª - Organização do espa-
ço de estacionamento de 
vans e carros de fretes, 
para desobstrução da área 
de estacionamento do CAB 
e das avenidas ACM e Cle-
riston Andrade. 9ª - Podas 
de árvores em praças e 
vias públicas. 10ª - Ações 

de limpeza no Hospital Eu-
rico Dutra, postos de saú-
de, escolas, cemitérios.

Com o faxinaço, o tra-
balho dos feirantes e am-
bulantes ilegais ficou com-
prometido.  No dia 04 de 
janeiro, homens da Guarda 
Municipal de Barreiras es-
tiveram na principal aveni-
da que cor ta a cidade – BR 
242 – retirando os feiran-
tes que, de forma irregular 
ocupavam com suas bar-
racas as margens da Ave-
nida, próximo ao Centro de 
Abastecimento. Os feiran-
tes mantinham barracas na 
BR 242, desde 2008, in-
terrompendo os passeios 
públicos nas proximidades 
da feira livre de Barreiras. 

Nos dias, 09 e 10, o 
Chefe de Gabinete, Dou-
rivaldo Aquino, se reuniu 
com a comissão dos fei-
rantes e ambulantes para 
definir as novas áreas de 
comércio no local.

Conforme Dourivaldo 

estas novas áreas são pro-
visórias e foram definidas 
em caráter emergencial, 
uma vez que o Centro de 
Abastecimento de Barrei-
ras ficou pequeno para o 
grande número de feiran-
tes e ambulantes que veem 
de toda a região oeste para 
vender no local. 

A limpeza dos canais é 
mais uma ação do “Barrei-
ras Urgente” e o prefeito 
já inspeciona os traba-
lhos. Antônio Henrique 
vistoriou canais de alguns 
bairros onde está sendo 
realizada toda a limpeza 
dos canais construídos 
a mais de 12 anos para 
o escoamento das águas 
pluviais. Durante a vistoria, 
o prefeito Antônio Henri-
que apresenta as ações 
para recuperação dos ca-
nais nos diversos bairros 
da cidade. “Primeiramente 
será realizado um trabalho 
de limpeza no local, com 
máquinas e também com 
capina. Após a limpeza dos 
canais que vão da BR 242 
até os bairros Vila Brasil e 
Santa Luzia será feita tam-
bém a recuperação das pla-
cas do canal e a cobertura, 
garantindo aos moradores 
dos bairros melhores con-
dições de vida, com mais 
saúde e infraestrutura”, co-
mentou, Antônio Henrique. 

Conforme a Diretoria 
de comunicação o balan-
ço geral será divulgado 
após o término, com os 
dados reais de como foi 
encontrada cada secreta-
ria e as medidas tomadas 
durante o processo de 
limpeza, ordenamento e 
estruturação emergencial.

Limpeza canal da Vila Brasil
e Santa Luzia

Prefeito de Barreiras, Antônio Henrique

Recolhimento do lixo   

Garantido repasse do
duodécimo para a Câmara 
de Vereadores de Barreiras 
Dircom

O prefeito Antônio 
Henrique autorizou 
no dia 21 o primeiro 
repasse do duodéci-
mo para a Câmara de 
Vereadores. O paga-
mento, que garante a 
manutenção da casa 
legislativa, já está 
disponível na conta 
da instituição na Cai-
xa Econômica.

De acordo com a 
Lei de Responsabi-
lidade Fiscal foram 
repassados R$ 550 
mil, valor integral 
do pagamento. O 
repasse para a Câ-

mara de Vereadores 
é fundamental para 
for talecer as ações 
do poder Legislativo. 
“Autorizo com satis-
fação esse repasse, 
dentro do prazo legal, 
por entender que ele 
é importante para a 
harmonia entre os po-
deres.”, afirmou o pre-
feito Antônio Henrique.

O secretário de 
Finanças de Barrei-
ras, Pedro Antônio de 
Oliveira Neto, comu-
nicou ao presidente 
da Câmara de Verea-
dores a realização do 
repasse.
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Arival Viana assume o quinto mandato de prefeito em Buritirama

Buritirama: Termício Moreira é
novamente presidente da câmara

Barreiras: Encontro microrregional 
de acolhimento aos gestores

Da redação JGO com informações de 
João Néris/fotos: Cleide Airys

Após uma votação ex-
pressiva com 56,02% dos 
votos, Arival Viana assume 
o seu quinto mandato de 
prefeito no município de 
Buritirama, ao lado do seu 
vice, Judson Ferreira Alves. 
Arival que é considerado um 
líder inconteste e conhecido 
em todo o oeste da Bahia 
pela sua atuação e liderança 
pretende fazer uma gestão 
inovadora buscando sempre 
o bem comum.

Arival realizou feitos 
administrativos impor tan-
tes e com ações baseadas 
em valores e princípios 
de austeridade e absoluta 

Da redação JGO com
informações de João Néris 

Termício Moreira de Oli-
veira, em seu sexto manda-
to como vereador assume 
pela quarta vez a presidên-
cia do legislativo de Buriti-
rama. Na eleição da nova 
Mesa Diretora para  o biênio 
2013/2014, o vereador ven-
ceu o candidato da oposi-
ção, Josenias Camargo (PT) 
com sete votos a quatro.

O último presidente em 
exercício foi o vereador 
Alan Nunes Machado, que 
fez um excelente trabalho 
a frente do legislativo, um 
de seus principais méritos 
foi a reestruturação da 
administração do poder 
legislativo municipal.    

A composição da nova 

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Foi realizado no dia 
15, o encontro de aco-
lhimento aos novos 
gestores da Microrre-
gião de Barreiras em 
parceria com a Equipe 
de Apoio Institucional 
da Diretoria da Atenção 
Básica (DAB), Diretoria 
de Vigilância Epidemio-
lógica (DIVEP), Direto-
ria Regional de Saúde 
(DIRES) da Secretaria 
de Saúde do Estado da 
Bahia – SESAB.

O evento aconteceu 
no plenário da câmara 
de vereadores de Barrei-
ras por volta das 14 ho-
ras e contou com a par-
ticipação de prefeitos, 
secretários municipais 
de saúde e de finanças, 
coordenadores da vigi-
lância epidemiológica e 
da Atenção Básica (AB) 
dos municípios da re-
gião oeste da Bahia.

Na composição da 
mesa, Sávia Machado 
representando o dire-
tor da Atenção Bási-
ca da SESAB, Ricardo 
Heinzelmann, diretora 

seriedade no uso dos re-
cursos públicos alcançou 
avanços significativos, e 
conforme ele pretende fa-
zer muito mais.

O Vice-Prefeito Judson 
Ferreira disse que apoiará 

Arival incondicionalmente 
em todos os momentos 
para o bem do povo buri-
tiramense.

O prefeito Arival falou da 
importância de se ter um 
gestor comprometido com o 

município, visto que existem 
agora, vários mecanismos 
de fiscalização, e que o pre-
feito tem que andar atento 
as novidades e tomar provi-
dências para não prejudicar 
não só o município, como 
também a sua pessoa.

O prefeito alertou que 
precisará de todo apoio 
necessário para trazer be-
nefícios para a população. 
Destacou ainda, que o papel 
do vereador não é somen-
te fiscalizar, como também 
apresentar projetos para o 
bem da população e deixou 
claro, que qualquer um dos 
11 vereadores que bater no 
seu gabinete procurando 
melhorias para o povo, ele 
estará sempre a disposição.

Prefeito Arival Viana, vice Judson e esposas

Prefeito Arival Viana e ex-prefeito Oslindo Jacobina

Foto Oficial de Posse

Mesa Diretora ficou assim 
constituída: Termício Mo-
reira Presidente, Edson Ra-
mos vice-presidente, Celso 
Ribeiro 1º Secretário, Antô-
nio Ferreira 2º Secretário.

A bancada da Situação: 

Termício Moreira, Ferreira, Is-
rael, Alan Machado, Celcinho, 
Edson da Mary e Lizinha.

A bancada da Oposição: 
Josenias Camargo, Mauro dos 
Morrinhos, Nairoldo Almeida, 
Naldo do Santo Expedito.

Presidente da Câmara Termício Moreira

da 25ª DIRES/SESAB, 
Maria Raquel da Auro-
ra, secretária de saúde 
de Barreiras, Regina Fi-
gueiredo representando 
o prefeito Antônio Hen-
rique de Souza Moreira 
e também a coordena-
dora da saúde da famí-
lia, Aline Lima.

Foram abordados te-
mas de relevância para 
qualificação da atenção 
básica dos municípios, 
com objetivo de ins-
trumentalizar os novos 
gestores e sua equipe 
para o planejamento 
da gestão municipal, 
como: Apresentação 
dialogada da política 
estadual da Atenção Bá-
sica; Projetos estraté-
gicos e recursos finan-
ceiros do MS e SESAB 

para os municípios da 
microrregião; Apresen-
tação Vigilância Epide-
miológica.

De acordo com a 
diretora da 25ª DIRES/
SESAB, Maria Raquel 
da Aurora, a Atenção 
Básica é fundamental 
no sistema de saúde.

“O intuito deste en-
contro foi acolher os no-
vos gestores com suas 
equipes, bem como o 
for talecimento da AB na 
região. A Atenção Bá-
sica é um meio estru-
turante no sistema de 
saúde, ou seja, o carro 
chefe. Se a Atenção Bá-
sica nos municípios for 
eficiente, 85% dos pro-
blemas da saúde deixa-
rão de existir”, afirmou 
Maria Raquel.

Operação “Fim de ano” registrou 
373 acidentes na Bahia
Por Cheilla Gobi/infor. PRF

Durante Operação “Fim 
de ano,” no período de 21 
de dezembro a 02 de janeiro 
foram registrados 373 aci-
dentes, que deixaram 250 
feridos e 50 vítimas fatais nas 
rodovias federais que cortam 
o estado, conforme informa-
ções do Núcleo de Comuni-
cação Social – NUCOM, da 
Polícia Rodoviária Federal.

Comparando à Opera-
ção Fim de Ano 2011 houve 
uma redução de 32,67% na 
quantidade de acidentes e de 
13,79% em números de feri-
dos, mas houve um aumento 
de 16% em quantidade de ví-
timas fatais. Segundo dados 
da PRF, na operação do ano 
passado foram registrados 
554 acidentes, 290 feridos e 
42 vítimas fatais.

Os principais tipos de 
acidentes foram as coli-
sões, saídas de pistas se-
guidas de capotamento ou 
tombamento.

Sobre a jurisdição da dele-
gacia 10/10 de Barreiras foram 
registrados 20 acidentes, 13 
mortes e 39 feridos. De acordo 
com o inspetor da Polícia Ro-
doviária Federal, Vanderlúcio 
Alves dos Santos, o número de 
mortes tem aumentado e que o 
fator principal responsável pela 
maioria das mortes continua 
sendo a imprudência. “O nú-
mero de mortes tem crescido, 
e a imprudência ainda continua 
sendo o principal fator”, afir-
mou Vanderlúcio.

Segundo informações da 
PRF os principais vilões para 
as causas dos acidentes são 
ultrapassagem, excesso de 
velocidade e bebida alcoólica.

Conforme dados da PRF, a 
BR 101 foi a rodovia com maior 
incidência de acidentes com 
vítimas fatais, seguida pelas 
BRs 116, 242 e 324. Na BR 
101 foram registrados 13 aci-
dentes com 16 vítimas fatais. 
Na BR116 foram seis acidentes 
com sete vítimas fatais. BR 242 

foram registrados, quatro aci-
dentes com 05 vítimas fatais 
e na BR 324, três acidentes 
com quatro vitimas fatais.

Em todo o estado foram 
fiscalizados 15.343 veículos 
e 15.743 pessoas, sendo 
extraído um total de 4.602 no-
tificações de trânsito. Apesar 
de inúmeras campanhas rea-
lizadas alertando quanto aos 
riscos de trafegar em excesso 
de velocidade, neste período 
a fiscalização com os radares 
flagraram 30.590 veículos co-
metendo esta infração.

Inspetor da Polícia Rodoviária 
Federal, Vanderlúcio Alves
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Pimentel assume o comando 
do governo de Catolândia
Da redação JGO

Gilvan Pimentel Ataíde 
(Pimentel) e Evalda Vieira de 
Almeida Souza comandará 
o governo pelos próximos 
quatro anos como prefeito 
e vice-prefeita, respectiva-
mente em Catolândia, re-
gião oeste da Bahia. 

Nos primeiros dias à 
frente da prefeitura de Ca-
tolândia, Pimentel disse ter 
recebido uma instituição 
sucateada. O prefeito pro-
meteu restabelecer a ordem 
na cidade e colocar para 
funcionar os serviços públi-
cos essenciais à população.

Segundo o prefeito, a ges-
tão dele tem como objetivo 
suprir as falhas deixadas pela 
administração anterior. “A si-
tuação é preocupante, caóti-
ca, pois encontramos a pre-
feitura com muitos débitos. 
O município completamente 
abandonado, sucateado, dí-

vidas com os funcionários 
públicos, no INSS, embasa, 
comércios locais, não sabe-
mos nem por onde come-
çar”, afirmou Pimentel. 

Disse ainda que está 

imprimindo em ritmo ace-
lerado ações corretivas e 
efetivas para minimizar a si-
tuação e promete em breve 
normalizar o funcionamento 
da administração municipal.

Prefeito de Catolândia, Pimentel

Prefeito Milton Frota comandará o governo 
de Serra Dourada nos próximos quatro anos

Texto e foto: Jayme Modesto

Em duas cerimônias se-
paradas, uma realizada na Câ-
mara Municipal e outra no au-
ditório do Fórum Perílio Pereira 
da Silva, foram empossados, 
os vereadores, prefeito, vice-
prefeito de Serra Dourada. 

Os primeiros a tomarem 
posse foram os vereadores 
por volta das 10 horas. Às 
16 horas teve início a ceri-
mônia de posse do prefeito e 
vice-prefeito, no auditório do 
fórum. O grande público que 
se fez presente demostrou 
entusiasmo, aplaudindo e fa-

zendo aclamações durante os 
discursos apresentados pelos 
novos administradores, o em-
presário, Milton Frota e o vice-
prefeito, Zilmar Monteiro.   

Milton em seu discurso 
disse que fará uma adminis-
tração de muito trabalho, bus-
cando cada vez mais o cresci-
mento da cidade. “Temos a 
certeza que vamos fazer um 
grande trabalho, pautado na 
honestidade e transparên-
cia das ações, buscando 
sempre o melhor para Serra 
Dourada. Podem ter certeza 

que vamos trabalhar muito”, 
afirmou o prefeito.

Após a cerimônia de pos-
se, o prefeito Milton arrastou 
centenas de eleitores e ami-
gos em passeata pelas ruas 
de Serra Dourada. A festa 
continuou na Praça principal 
com apresentações de ban-
das locais e da mais esperada 
atração da noite, banda “Forró 
Perfeito”, onde uma multidão 
comemorou com o prefeito 
Milton a consagração da vitó-
ria expressiva, conquistada no 
dia 7 de outubro de 2012.

Cerimônia de posse

Com grande expectativa, Mazim  assume a prefeitura de Brejolândia
Texto e foto: Jayme Modesto

Com a experiência de 
oito anos como gestor no 
município de Tabocas do 
Brejo Velho, tomou posse 
no dia 01 de janeiro, o novo 
prefeito de Brejolândia, Gil-
mar Ribeiro (Mazim).  

Em uma cerimônia 
bastante concorrida com 
o plenário da câmara de 
vereadores repleto de lide-
ranças políticas, amigos e 
simpatizantes, o republica-
no não poupou otimismo 
ao afirmar que apesar das 
dificuldades irá promover 
uma gestão voltada para 
o desenvolvimento social 
e econômico do municí-
pio. “Vamos empreender 
um trabalho voltado para a 
justiça social, o desenvol-

vimento sócio econômico 
e promover a concórdia, 
e, principalmente, para dar 
vazão aos anseios e dese-
jos da sociedade brejolan-
dense”, anunciou. 

Mazim fez uma breve 
explanação das dificulda-
des que terá pela frente em 
decorrência da falta de re-
cursos causados pela gra-

dativa redução nos repas-
ses oficiais, mas prometeu 
imprimir ações efetivas, 
nas áreas sociais, da saú-
de, educação e infraestru-
tura, além de modernizar 
a administração municipal, 
segundo ele, uma forma de 
minimizar o impacto da fal-
ta de recursos. 

O novo prefeito foi enfá-

tico ao revelar que implan-
tará uma gestão arrojada. 
“Cuidarei das finanças 
municipais com responsa-
bilidade e transparência eli-
minando os desperdícios, 
combatendo distorções e 
cobrando eficiência. Darei 
atenção às questões so-
ciais do município colocan-
do o serviço à disposição 

de quem realmente neces-
sita das mãos seguras do 
poder público”. 

Mazim governará Bre-
jolândia tendo ao seu lado 
o renomado médico Arlin-
do Gonçalves como vice-
prefeito, que também já foi 
gestor da cidade.

As suas primeiras ações 
estão sendo impactantes e 

importantes. Reestrutura-
ção total da sede do poder 
executivo, recadastramento 
geral de servidores públi-
cos, mudança da feira-
livre, demolição mais que 
necessária de um galpão 
construído na Praça Alpi-
niano José Alves e projetos 
para implantação do novo 
centro comercial (feira). 

Mazim afirmou que um 
dos maiores problemas 
que vem enfrentando neste 
primeiro mês de governo é 
a demanda em busca de 
emprego. Segundo ele, 
uma situação de difícil 
solução, já que a folha 
de pagamento do municí-
pio já ultrapassou o limite 
prudencial, mas que de 
forma equilibrada vai pro-
curar solucionar.

Vice-prefeito Dr. Arlindo e prefeito Mazim em cerimônia de possse Beto, Dr. Arlindo, Mazim e Lídio

Eleito por unanimidade vereador Lídio assume o legislativo brejolandense 
Texto e foto: Jayme Modesto

Lindomar Pereira conhe-
cido popularmente como 
Lídio, no seu segundo man-
dato foi eleito para presi-
dir o legislativo municipal 
brejolandense, no biênio 
2013/2014 em chapa única. 

Lídio foi eleito por una-
nimidade contando com o 
apoio dos oito parlamen-
tares que compõe o Poder 
Legislativo municipal de 
Brejolândia. A nova Mesa 
Diretora ficou assim cons-
tituída: Lindomar Pereira 
- presidente; Paulo Bastos 
- vice-presidente; Robson 
Francisco Lopes Pereira 
- primeiro secretário; Al-
demir de Jesus (Losim) - 

segundo secretário. 
Apesar de pouco tempo 

na vida pública, Lídio tem 
se destacado pelo seu bri-
lhante trabalho na câmara 
de vereadores. Na sua pri-
meira eleição foi o vereador 
mais votado alcançando 
quase 500 votos. Já no seu 
segundo mandato foi eleito 
presidente da câmara com o 
apoio total dos oito vereado-
res, tanto de situação como 
da oposição.  

A câmara de vereadores 
de Brejolândia ficou assim 
composta: Lindomar Pe-
reira, Paulo Bastos, Milton 
Rocha, Robson Francisco 
Lopes, Aldemir de Jesus, 
Horley Nunes Silva, Heri Ri-
beiro de Oliveira, José Irio 

de Souza e Hilda de Oliveira.
Após a votação e pos-

se, Lídio agradeceu: “Quero 
agradecer a todos por esta 
oportunidade, principalmen-
te aos oito colegas vereado-
res que me honraram com 
seu voto de confiança. Por-
tanto é uma mesa diretora 
que a partir de agora passa 
a representar nove verea-
dores, mas que acima de 
tudo tenho certeza do com-
prometimento de todos nós 
em atender verdadeiramente 
todos os cidadãos brejolan-
denses, não tenho dúvida 
de que a câmara municipal 
de Brejolândia nesta gestão 
dará uma resposta positiva 
aos anseios da população”, 
afirmou Lídio.
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Jabes Junior governa um dos mais importantes municípios do oeste baiano
Texto: Jayme Modesto / Fotos: Ascom

Jabes Junior assumiu no 
dia 1º de Janeiro de 2013 
o governo de um dos mais 
importantes municípios da 
região oeste. Formosa do 
Rio Preto vem conquistan-
do um espaço importante 
na mídia baiana e nacio-
nal, devido o seu potencial 
agrícola e o patrimônio 
ecológico da cidade.

Em entrevista ao jornal 
gazeta do oeste, o prefeito 
falou de suas expectativas e 
das primeiras ações. Disse 
ainda que apesar do municí-
pio ter um grande potencial, 
ainda há muito trabalho a 
ser feito pela frente. 

Jabes Junior afirmou 

ainda que está preparado 
e com muita coragem e 
disposição para adminis-
trar Formosa. Conhece a 
realidade do município, as 

carências e as experiências 
que também deram certo. 
Através de parcerias com 
o governo estadual e fede-
ral, Jabes Junior pretende 

transformar Formosa do Rio 
Preto no município mais im-
portante do oeste da Bahia.

Já o vice-prefeito Gerson 
Bonfantti, destacando que 

Formosa é o maior municí-
pio da Bahia em extensão 
territorial, porém com desi-
gualdade social ainda muito 
grande. Conforme Bonfantti, 
a pretensão é fazer uma par-
ceria com os grandes produ-
tores para mudar esse qua-

dro e que o maior objetivo é 
transformar Formosa em um 
grande polo industrial, ge-
rando emprego e renda para 
o município. “Só assim vai 
ser possível trabalhar para 
acabar com essa diferença”, 
disse o vice-prefeito. 

Prefeito Jabes e vice Jerson Bonfanti - cerimônia de posse

Deputada pleiteia viaturas para 
Serra Dourada e Baianópolis

Assessoria da deputada

A deputada estadual 
Kelly Magalhães (PCdoB), 
por meio de ofício envia-
do ao Comando da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, 
solicitou viaturas para os 
municípios de Baianópolis 
e Serra Dourada.

Para Kelly, todo o esfor-
ço no sentido de oferecer 
mais segurança para a po-
pulação é necessário. “Faço 
coro com o povo, reforçan-
do junto aos órgãos compe-
tentes do Governo do Esta-
do as suas reivindicações. É 

preciso reprimir a violência 
e oferecer mais segurança 
para todos”, disse, acres-
centando que acredita que 
o governo não deixará 
de envidar esforços para 
atender os pleitos.

“O prefeito de Baianópo-
lis, Anderson Cleyton, e a 
vereadora de Serra Dourada 
Irenice Moreira me encarre-
garam de ser porta-voz das 
solicitações. Fico muito 
feliz em poder encaminhar 
estes pedidos e também 
em ver o comprometimen-
to de outros políticos com 
o povo do oeste”, finalizou.

Aeroporto de Barreiras receberá 
R$ 54 milhões para ampliação
Da redação JGO/informações 
ascom Barreiras

A ampliação do aero-
porto de Barreiras, a 853 
km de Salvador, é um de-
sejo antigo da população 
que finalmente vai sair do 
papel. O prefeito do mu-
nicípio, Antônio Henrique 
foi a Salvador no dia 10 
de janeiro para participar 
do lançamento do edital 
de licitação das obras que 
foi assinado pelo gover-
nador Jaques Wagner e 
pelo ministro interino da 
Aviação Civil, Guilher-
me Ramalho, na gover-
nadoria em Salvador. O 
vice-prefeito e secretário 
de Desenvolvimento, In-
dústria, Comércio e Ser-
viços, Carlos Augusto 

O convênio para ampliação do aeroporto de Barreiras foi assinado no dia 10 de janeiro

Barbosa, também esteve 
presente na solenidade.

As obras incluem a 
construção de um novo 
pátio de estacionamento, a 
implantação de um parque 
de abastecimento de com-

bustível, com área de 7.800 
m², e ampliação de pista 
dos atuais 1.606 metros 
para 2.300. As intervenções 
somarão R$ 54 milhões.

Atualmente, duas com-
panhias aéreas operam no 

município, a Trip e a Pas-
saredo, com dois voos 
diários. De acordo com a 
assessoria de imprensa 
do Derba, com as obras, 
o aeropor to passará a 
receber aviões de maior 
por te e terá um movi-
mento de cerca de 300 
passageiros por dia.

“A região oeste é a que 
mais se desenvolve no 
estado. A ampliação do 
aeropor to de Barreiras 
vai facilitar a mobilidade 
dos investidores na re-
gião e, ainda, reduzir o 
valor da passagem. Há 
décadas Barreiras e o 
oeste baiano esperam por 
este anúncio que vai ser 
muito importante para a 
região”, afirmou o prefei-
to Antônio Henrique.

Assinatura do prefeito Antônio Henrique para ampliação do  aeroporto

Delta Ville lança a 4ª etapa do loteamento Cidade Nova 
Da redação JGO
Foto: Jayme Modesto

A Delta Ville Empre-
endimentos lançou a 
quar ta etapa do Resi-
dencial Cidade Nova. 
Os proprietários, inves-
tidores e futuros mora-
dores já estão liberados 
a construir seus imó-
veis, visto que a prefei-
tura concedeu a licença 
de implantação.

A Delta Ville Empre-
endimentos agora com 
um novo empreendi-
mento imobiliário em 
Barreiras, o Residencial 
DeltaPark Cidade Nova, 
localizado às margens 
do Contorno Viário, li-

gado as outras três eta-
pas do Cidade Nova. 

A Delta Ville no pri-
meiro momento dis-
ponibilizou exclusiva-
mente cerca de 1324 
unidades, com lotes 
residenciais variando 
entre 144m² e 200m². 
Os lotes comerciais de 
400m², todos financia-
dos em até 180 meses.

O loteamento Cidade 
Nova, surgiu com o in-
tuito de atender uma ca-
rência de habitação em 
Barreiras, e dispõe de 
lotes com preços aces-
síveis e a melhor infra-
estrutura da cidade. De 

acordo com os empre-
endedores em nenhum 
outro loteamento havia 
na implantação, sistema 
de esgotamento sanitário 
e escoamento das águas 
pluviais, rede de energia 
elétrica e de abasteci-
mento de água, além de 
asfalto, meio fio e sarje-
ta. O loteamento Cidade 
Nova foi inovador.

Parcelas a partir de 
R$ 116,00/mês, sem ne-
cessidade de apresentar 
comprovante de renda ou 
de residência, sem con-
sultas ao Serasa ou SPC. 
Cada CPF pode adquirir 
no máximo cinco lotes.
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Mudanças e metas: Foco do novo
presidente da câmara de Barreiras, Carlos Tito 
Texto: Cheilla Gobi 

Carlos Tito tem a 
oportunidade de exercer 
o seu quarto mandato de 
vereador no município de 
Barreiras, região oeste da 
Bahia, e neste momento 
com um desafio ainda 
maior que é o de exercer 
a Presidência do Poder 
Legislativo Municipal. Tito 
fala sobre suas futuras 
ações e pretensões, te-
mas, como mudança no 
regimento interno e na 
Lei Orgânica, transparên-
cia nos gastos públicos, 
orientação aos próprios 
vereadores, a relação 
com a imprensa local, 
além das expectativas.

Conforme Tito as di-
ficuldades encontradas 
serão superadas com 
determinação e coragem 
e que as oportunidades 
de estabelecer mudanças 
não serão passadas. O 
Presidente assegurou dar 
vez a participação popular 
nas decisões legislativas. 
“As dificuldades superarei 
de frente, com muita de-
terminação e coragem, 
uma vez que não deixarei 
passar a oportunidade de 
estabelecer as profundas 
mudanças que o legisla-
tivo de Barreiras anseia 
por tanto tempo e que são 
esperadas pela maioria 
da população barreiren-
se, um legislativo sério, 
transparente, eficiente e 
comprometido com os di-
reitos dos cidadãos. Uma 
presidência que dará vez 
e voz ao barreirense e que 
incluirá definitivamente a 
participação popular nas 
decisões legislativas. Te-
nho a obrigação de cor-
responder positivamente 
com a boa expectativa do 
nosso povo em meu tra-
balho”, afirmou. 

A bancada tem mui-
tos vereadores novatos e 
com intuito de orienta-los 
sobre o regimento e os 
procedimentos internos, 
Tito garantiu fortalecer 
os mandatos dos verea-
dores, instrumentalizan-
do o Poder Legislativo 
de mecanismos mínimos 
de acompanhamento e 
fiscalização dos atos le-
gislativos e executivos, 
segundo o Presidente 
para que isso ocorra os 
vereadores precisam do-
minar bem o Regimento 

Interno e a própria Lei 
Orgânica do município. 
“A minha orientação para 
a assessoria jurídica da 
Câmara é de que sirvam 
aos 19 vereadores de 
modo a assessorá-los 
exclusivamente nas suas 
competências legislati-
vas, vale registrar que 
não faremos assistência 
judiciária gratuita à comu-
nidade, mas sim o que é 
dever da equipe jurídica 
do legislativo, auxiliar os 
vereadores na elabora-
ção dos seus projetos de 
lei e nos atos legislativos 
necessários ao bom de-
sempenho dos mandatos. 
Bem como encurtaremos 
em muito o contato e a 
participação dos técnicos 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios em Barreiras 
na orientação e auxílio 
aos vereadores”.

Quanto ao regimento 
interno e a Lei Orgâni-
ca, Tito pretende propor 
várias mudanças. “Pre-
cisamos atualizá-los a 
realidade atual de nossa 
sociedade, especialmen-
te com relação à legisla-
ção vigente que trata da 
transparência total dos 
atos e ações administra-
tivas.”

De acordo com o Pre-
sidente é preciso fazer 
com que tanto o Poder 
Legislativo quanto o Po-
der Executivo Municipal 
sejam absolutamente 
transparentes em suas 

decisões. Segundo Tito 
a exemplo disso é a ine-
xistência injustificada de 
um Diário Oficial impres-
so na Câmara de Verea-
dores de Barreiras, que 
nunca teve, bem como 
a Prefeitura de Barreiras 
que também não tem. “A 
partir de agora a Câmara 
de Barreiras terá um Diá-
rio e fiscalizaremos para 
que a Prefeitura também 
o tenha, com a publi-
cação de todos os atos 
da administração para 
que tanto os vereadores 

quanto a população em 
geral possam fiscalizar 
a aplicação dos recursos 
públicos”, afirmou. 

Em apenas 25 dias 
de trabalho à frente da 
Presidência, a câmara já 
implantou o Diário Oficial 
Impresso, a Ouvidoria do 
Poder Legislativo 24 ho-
ras com o número 0800-
075-8101 bem como um 
novo Site (Home Page) 
que serão lançados ofi-
cialmente nos próximos 
dias em ato público na 
sede da Câmara. De acor-

do com Tito a partir de 
agora a sociedade civil 
organizada do município 
fará uso permanente da 
Tribuna Popular da Câma-
ra para fazer ecoar suas 
defesas. Além disso, bus-
carão a imprensa para 
divulgar diuturnamente as 
ações do Poder Legislati-
vo, especialmente os in-
vestimentos que farão em 
favor da sociedade barrei-
rense. Segundo ele, a sua 
relação com a imprensa 
local será a melhor pos-
sível vez que reconhe-
cem o importante papel 
democrático exercido 
pela imprensa. “Busca-
remos estabelecer uma 
permanente divulgação 
dos atos institucionais 
do Poder Legislativo 
através da imprensa 
oficial sem se esquecer 
dos outros veículos de 
comunicação de massa. 
Sempre de modo impes-
soal”, garantiu.

Na estrutura admi-
nistrativa da casa, tam-
bém haverá mudanças. 
Segundo Tito, várias 
alterações estruturais e 
físicas na sede da Câ-
mara já estão sendo 
realizadas, tais como: 
a construção e novo 
acesso lateral para ve-
ículos, cober turas para 
a garagem, implantação 
de completa ilumina-
ção cênica para a área 
externa do prédio e em 
breve a instalação de um 
elevador para uso dos 
por tadores de neces-
sidades especiais que 
forem à Câmara e pre-
cisarem ir até o primei-
ro andar aos gabinetes 
dos vereadores ou em 
qualquer setor superior 
da Câmara. Implantarão 
ainda monitores internos 
para a publicação na ín-
tegra de todos os atos 
legislativos bem como 
reformulando a estética 
do Plenário com mais 
investimentos. Tudo isso 
já nos primeiros dias 
de gestão e tudo com a 
parceria da maioria dos 
servidores efetivos do 
Poder Legislativo. “Te-
nho a convicção que nós 
detentores de mandato 
eletivo passamos e eles 
ficam, assim, devem es-
tar mais comprometidos 
com o sucesso de nos-
sa gestão. Não irei parar 

por aqui, tenho muito 
mais propostas factíveis 
que irei realizar em bre-
ve em parceria com os 
meus valorosos colegas 
vereadores, para juntos, 
transformarmos o Poder 
Legislativo de Barreiras 
numa boa referência”. 

As sessões acontecerão 
a partir de agora no turno 
noturno, às 19 horas, todas 
as terças e quartas-feiras. 
A primeira será no próximo 
dia 05 de fevereiro, inclusive 
com a presença do Prefeito 
Antônio Henrique que tra-
rá a mensagem do Poder 
Executivo com as principais 
metas de seu governo para 
esse ano de 2013.

Quanto a dinâmica da 
política, Carlos Tito Com-
preende que para o cida-
dão manter preservados 
seus princípios especial-
mente na política parti-
dária e no exercício do 
poder é preciso ter muita 
humildade e determina-
ção. “Há um filósofo cha-
mado Ademir Barros que 
diz que “o ser humano é 
o mais inesperado dentre 
todos os seres...”, talvez 
por isso mesmo seja di-
fícil conhecer esse limite. 
Compreendo que para o 
cidadão manter preser-
vados seus princípios 
especialmente na política 
partidária e no exercício 
do poder é preciso ter 
muita humildade e deter-
minação, pois os sábios 
sabem que tudo isso é 
passageiro”. 

Tito disse está de-
terminado a fazer um 
trabalho sério e eficien-
te como Presidente da 
Câmara, com ações que 
honrem a confiança dos 
seus colegas vereadores 
e de toda sociedade bar-
reirense. “Irei trabalhar 
incansavelmente para 
demonstrar que as solu-
ções para os problemas 
sociais existem, basta 
coragem e vontade polí-
tica para realizar correta-
mente as mudanças que 
a nossa população pre-
cisa. Costumo dizer que 
recursos financeiros não 
faltam, não falta pesso-
al, não falta estrutura 
pública, falta sim é von-
tade política para mudar 
o planejamento para 
acer tar. Buscarei fazer 
o melhor que eu puder”, 
concluiu o presidente. 

As dificuldades superarei 
de frente, com muita
determinação e coragem, 
uma vez que não deixarei 
passar a oportunidade de 
estabelecer as profundas 
mudanças que o
legislativo de Barreiras
anseia por tanto tempo e 
que são esperadas pela 
maioria da população
barreirense, um legislativo 
sério, transparente,
eficiente e comprometido 
com os direitos dos cidadãos”
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Jaborandi: Ex-prefeito José Dias entrega
prefeitura saneada e com dinheiro em caixa
Texto e fotos: Jayme Modesto

A administração do 
município de Jaborandi 
foi considerada pela FIR-
JAN como a melhor gestão 
entre os 417 municípios 
do estado da Bahia. De 
acordo com informações 
do ex-prefeito de Jaboran-
di, José Dias (Regente), 
a prefeitura foi entregue a 
nova gestão, prefeito, As-
suero de Souza Oliveira 
com totais condições ad-
ministrativas e financeiras. 

Ao encerrar o proces-
so de transição, Regente 
fez um balanço dos quatro 
anos de trabalho a fren-
te do governo municipal. 
Conforme ele sem dívidas 
e sem restos a pagar, a pre-
feitura de Jaborandi, não 
sofreu os desgastes co-
muns com a transição para 
o novo gestor. “Tivemos 
todo o cuidado de destinar 
de forma correta e legal a 
aplicação dos recursos em 
Jaborandi, por isso esta-
mos tranquilos. Deixamos 
a prefeitura saneada e com 
todas as condições neces-
sárias para o novo prefeito 
iniciar seu mandato”, afir-
mou Regente, ressaltando 
ainda que deixou valores 
consideráveis nas contas 
da prefeitura.

O principal fator de 
controle das contas do 
município foi uma siste-
mática vigilância diária dos 
gastos e implantação de 
mecanismos que reduzi-
ram despesas. 

Referente ao orçamen-
to do município, Regente 
falou que houve a preocu-
pação de destinar recur-
sos maiores em setores 
essenciais como a saúde, 
educação e na ação so-
cial. Segundo o ex-prefei-
to, a despesa com a folha 
de pagamento também 
passou por um rigoroso 
controle, concluindo o 
mandato com gastos den-
tro do limite prudencial 
com funcionários, cum-
prindo assim a lei de res-
ponsabilidade fiscal.

O município de Ja-

borandi tem 26 anos de 
emancipação política e 
uma população estimada 
em 9.500 habitantes, é 
tambem um dos poucos 
da região com 100% sa-
neamento básico, obra 
também executada pelo 
ex-prefeito.

Obras - No Projeto Minha 
Casa Minha Vida o ex-pre-
feito deixou 206 prontas. 
Construção do Ginásio 
poliespor tivo na sede do 
município; construção da 
biblioteca municipal, e do 
Centro Cultural; Pavimen-
tação asfáltica e recupera-
ção de ruas; Ponte Rio Ar-
rojado – Barriguda; Ponte 
Colônia do Rio Formoso; 
Construção da lagoa de 
tratamento de esgoto na 
sede do município, cons-
trução de casas populares; 
Calçamento com paralele-
pípedo setor Veredas; Pis-

ta de cooper; Reforma de 
escolas municipais, qua-
dras e postos de saúde.  

A merenda escolar tam-
bém foi motivo de orgulho 
para os alunos. O transpor-
te escolar foi pioneiro com 
frota própria e profissionais 
habilitados. Além dos ôni-
bus comprados nos dois 
primeiros mandatos, foram 
adquiridos 05 ônibus novos 
nos últimos três anos, 01 
micro-ônibus, 03 forgões 
e 04 usados. Foram im-
plantados ar condicionados 
em quase todas as salas 
de aula das escolas muni-
cipais, capacitação e gra-
duação dos professores, 
implantação do programa 
“Jaborandi no esporte”.

O arraia de Santa Antô-
nio se tornou uma das me-
lhores festas do calendário 
festivo da Bahia. Jaborandi 
recebe milhares de visitan-
tes e filhos da terra.

Regente demonstrou 
responsabilidade com os 
gastos do dinheiro públi-
co, credibilidade com seus 
munícipes, prestadores 
de serviços e fornecedo-
res, credibilidade com ór-
gãos públicos estaduais e 
federais e a consciência 
tranquila do bom trabalho 
prestado, Regente é um 
exemplo a ser seguido.

 “Precisamos refletir so-
bre todas as ações desen-
volvidas em nosso mandato, 
buscando melhorar a vida do 
povo de Jaborandi. Governar 
é dividir os recursos do mu-
nicípio e ao mesmo tempo 
fazer com que as pessoas 
tenham cada vez mais em-
pregos e consequentemente 
poder criar seus filhos, sus-
tentar a família. Governei 
com respeito e seriedade 
preocupado com a melhor 
qualidade de vida do povo de 
Jaborandi”, disse Regente.

Ex-prefeito José Dias
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A empresa oferece: veículo, uma remuneração fixa + comissão de vendas e fone.
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Ex-deputada Antônia Pedrosa participa 
de inauguração em Baianópolis

LEM: Jarbas Rocha é indicado 
líder do prefeito na câmara

UMOB elege nova diretoria

Texto e fotos: Jayme Modesto

Uma das últimas 
ações de Jandira Xavier 
como prefeita de Baia-
nópolis foi a Praça Ana 
Avelina Xavier Costa, 
uma homenagem a ex-
secretária de ação social 
do município que faleceu 
prematuramente inaugu-
rada no dia 28 de dezem-
bro.

A ex-deputada e atual 
secretária de ação so-
cial de Barreiras, Antô-
nia Pedrosa fez questão 
de participar do evento. 
Na oportunidade Antô-
nia aproveitou para rever 
amigos e lideranças po-
liticas a onde participou 
de encontro com vere-

Texto: Cheilla Gobi
Foto: Jayme Modesto

O vereador Jarbas Rocha 
(PHS) ganhou a confiança 
do prefeito de Luís Eduardo 
Magalhães, Humberto San-
ta Cruz e foi indicado para 
ser o líder do Poder Executi-
vo na Câmara Municipal.

Jarbas é a revelação das 
urnas no município, o ve-
reador mais votado na sua 
coligação. Ele deve ocupar 
espaços importantes nas 
sessões e vai causar impac-
tos consideráveis no dia a 
dia dos trabalhos na câmara. 

O parlamentar defenderá 
a importância dos conteú-
dos das matérias de interes-
se do prefeito. Jarbas afirma 
estar pronto para rebater 
qualquer ataque de ideias ou 
falas contrárias ao prefeito 
Humberto, nas sessões do 
parlamento municipal. “Sou 
líder do prefeito na câmara 
e também tenho um papel 
muito importante que é bus-
car a melhoria no serviço 
público do nosso município. 
Iremos trabalhar em plena e 
total harmonia com todos 
os vereadores, prefeito e a 
população. A intensão da 
câmara é dar continuidade 
ao grande trabalho que vi-
nha sendo feito na gestão 
anterior e que agora com 
certeza fará muito mais”.

O vereador afirmou que 
irá honrar os votos obtidos 

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Os prefeitos da região 
Oeste da Bahia se reuniram 
no dia 07 de janeiro, por 
volta das 15 horas, para 
eleger a nova diretoria da 
União dos Municípios do 
Oeste da Bahia - UMOB. A 
eleição aconteceu na sede 
da entidade, localizada no 
bairro Renato Gonçalves, 
em Barreiras e contou com 
a participação de 14 pre-
feitos dos 18 municípios 
integrantes da associação, 
contou ainda com a pre-
sença do deputado federal 
João Leão.

O prefeito de Luís Edu-
ardo Magalhães, Humberto 
Santa Cruz foi eleito presi-
dente da UMOB, por unani-
midade. “Mais do que uma 
missão é um desafio. Esta-
mos vivendo hoje um novo 
momento para região oeste 
da Bahia e nesta ocasião 
iremos primar primeira-
mente pela união de todos 
os prefeitos visando o me- O deputado federal, João Leão participou do encontro com os prefeitos

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães é o novo presidente da União dos Municípios do Oeste da Bahia

lhor para a nossa região”, 
disse Humberto.

A nova diretoria para 
o biênio 2013/2014 tem 

como vice-presidente o 
prefeito de Formosa do Rio 
Preto, Jabes Júnior; pri-
meiro secretário o prefeito 

de São Desidério, Demir 
Barbosa; segundo secretá-
rio o prefeito de Catolândia 
Gilvan Pimentel; primeiro 
tesoureiro o prefeito de 
Cotegipe, Marcelo Mariani; 
segundo tesoureiro o pre-
feito de Cristópolis, Antônio 
Pereira. O prefeito Antônio 
Henrique é o presidente do 
Conselho Fiscal.

Conforme o ex-presi-
dente da União dos Municí-
pios e também ex-prefeito 
de Formosa, Manoel Afonso 
Araújo (Neo), o objetivo foi 
a construção de uma cha-
pa harmoniosa que atenda 
a todos os municípios. 

Diante das dificuldades 
financeiras dos municí-
pios, o novo presidente, 
Humberto falou do papel 
da UMOB junto aos gover-
nos federal e estadual para 
a canalização de recursos. 
“Vamos provocar um reu-
nião em Salvador com o 
governador Jaques Wagner 
e todos os prefeitos da re-
gião e levar uma pauta com 
todos os problemas e mais 

do que levar os problemas 
devemos levar a solução 
para os mesmos”, afirmou 
o presidente.

O deputado João Leão 
informou que no próximo 
dia 1° de março acontecerá 
em Barreiras, uma audiên-
cia pública para apresentar 
as principais necessidades 
da região e também discutir 
o andamento das obras da 
Ferrovia de Integração Oes-
te Leste (Fiol). 

Prefeitos que participa-
ram da eleição: Hamilton 
Américo (Riachão das Ne-
ves), Marcelo Mariani (Co-

tegipe), Antônio Henrique 
de Souza Moreira (Barrei-
ras),  Anderson Cleyton 
Santos Almeida (Baianó-
polis), Leopoldo de Oliveira 
(Angical), Humberto Santa 
Cruz (Luís Eduardo Maga-
lhães),  Gilmar Ribeiro da 
Silva (Brejolândia), Gilvan 
Ataíde Pimentel (Catolân-
dia), Antônio Pereira (Cris-
tópolis), Humberto Silva 
(Tabocas do Brejo Velho), 
Demir Barbosa (São Desi-
dério), Jabes Júnior (For-
mosa do Rio Preto), Ney 
Borges (Mansidão) e Artur 
Silva Filho (Barra).

Novo presidente da UMOB, Humberto Santa Cruz 

adores e discutiu o seu 
futuro projeto político.

Antônia informou ao 
povo de Baianópolis, 
oposição ao novo gru-
po político. “A partir de 
agora estou com a pre-
feita Jandira, juntamen-
te com os vereadores e 
com Baltazarino Jr. para 
comunicar ao povo de 
Baianópolis que seremos 
oposição ao novo grupo 
político. Faremos uma 
oposição democrática 
e com responsabilidade 
defendendo unicamente 
os interesses de todos 
os cidadãos baianopo-
lense,” destacou. 

A ex-deputada se co-
locou a disposição de 

Jandira, vereadores e do 
povo de Baianópolis jun-
tamente com o prefeito 
de Barreiras e afirmou 
colaborar no que for pos-
sível. “Eu e Antônio Hen-
rique estamos de mãos 
dadas e nos colocamos 
a disposição de Jandira, 
vereadores e do povo 
para atender no que for 
possível, principalmente 
na área da saúde. Antô-
nio Henrique fará inge-
rência junto ao governo 
do estado e ao deputado 
federal, João Leão para 
conseguir obras fede-
rais e estaduais para 
atender o município de 
Baianópolis”, afirmou 
Antônia Pedrosa. 

Antônia Pedrosa, ex-prefeita de Baianópolis Jandira, presidente da câmara e vereadores

destacando que não será 
classista e nem barrista e 
sim municipalista. “Batalhei 
muito por este mandato, em 
duas eleições fiquei como 
primeiro suplente e agora a 
população de Luís Eduardo 
me presenteou com este 
mandato, sendo o vereador 
mais votado da minha coli-
gação”, afirmou.

Conforme Jarbas, atu-
almente um dos maiores 
gargalos de Luís Eduardo 
Magalhães é a segurança, 
pois a cidade apresenta 
índices alarmantes de vio-
lência. O vereador já esteve 
reunido com o presidente 
da Assembleia Legislativa 
da Bahia, o Deputado Es-
tadual Marcelo Nilo (PDT). 
No encontro, Jarbas pediu 
para que fosse reformada e 

ampliada a atual delegacia 
de polícia. Após o deputa-
do manter contato com o 
secretário de administração 
penitenciaria e ressocializa-
ção, Nestor Duarte, prome-
teu solucionar o problema.

Outra exigência do ve-
reador feita ao deputado foi 
com relação a implantação 
da delegacia de roubo e 
furto de veículos, delegacia 
esta, que já está publicada 
no diário oficial do estado 
desde 2004. 

Jarbas também frisou so-
bre a área da saúde. “Outra 
ação que o município está 
carente ainda é a saúde. Por-
tanto vamos buscar junto ao 
governo federal a ampliação 
da UPA e a construção de um 
hospital de referência para 
Luís Eduardo”, concluiu. 

Vice-prefeito de LEM, Alecrin e vereador Jarbas
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Prefeito Antônio Pereira e vice-prefeito Sorriso

Prefeito de Tabocas promete fazer um governo com transparência
Texto e foto: Jayme Modesto

Em cerimônia cercada de 
muita confiança e esperan-
ça, o prefeito de Tabocas do 
Brejo Velho, Humberto P. Silva 
(Beto) do PL-Partido da Repú-
blica, e a vice-prefeita Gisele 
Gleiser assumiram o coman-
do do governo municipal.

Lideranças políticas e 
simpatizantes não poupa-
ram os aplausos ao novo 
gestor, que assegurou tra-
balhar pelo bem da cidade 
com dedicação, transparên-
cia e ética na condução dos 
recursos da municipalidade. 

O Republicano prometeu 

Tabocas: Valdemir exemplo de humildade e superação 
Texto e foto: Jayme Modesto

Experiência e simplicidade 
são palavras que melhor defi-
nem o perfil do presidente da 
Câmara Municipal de Tabocas 
do Brejo Velho, o vereador Val-
demir Almeida de Deus popular 
Mi do Barro Alto (PTC). 

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Gazeta do Oeste, Mi fa-
lou das expectativas para o de-
safio de gerir o Legislativo lo-
cal pela segunda vez. Mir entra 
para o seu terceiro mandato e 
vem imprimindo no parlamento 
taboquense sua marca de hu-
mildade e competência. 

Valdemir perdeu seu pai 
quando tinha apenas 11 anos, 
por tanto a vida não foi nada 
fácil, tanto para ele quanto 
para seus sete irmãos. Mi 
teve dois filhos, Valdetina Al-
meida de Deus e Pedro Seve-
rino de Deus já falecido.

Apesar das dificuldades, 
Mi não desistiu dos seus ob-
jetivos e lutas e sua trajetória 

se resume da seguinte forma: 
Presidente da associação de 
moradores de Cedro, Olho 
D’água e Barro Alto de 93 a 

2003. Secretario de agricultura 
no ano de 2000. Vereador no 
ano de 2004 pelo PMDB. 2007 
a 2008, presidente da câmara. 

Por divergências do PMDB Mi 
se desfilou do partido em ou-
tubro de 2011. Em 2011 foi 
reeleito pelo PTC. 

O vereador explicou seus 
planos para orientar os novos 
edis da Casa e afirmou que tem 
como meta dar continuidade no 
trabalho que já vinha sendo re-
alizado na Câmara, segundo ele 
uma administração cidadã com 
a máxima transparência focada 
na melhoria de vida das pessoas. 

Mir afirmou que não mu-
dará muita coisa na estrutura 
administrativa da câmara, mas 
conforme o presidente a res-
ponsabilidade aumenta. “Eu 
vou gerir a câmara com muita 
simplicidade pedindo a todos 
que colaborem conosco com 
carinho, amor, simplicidade e 
com Deus no coração. Vou ser 
justo e dar a modernidade que 
a câmara precisa. Agora va-
mos fazer com muita tranqui-
lidade, sobretudo, e com muita 
vontade de acertar. Eu vou dar 
o meu melhor”, garantiu.

Conforme Mi a primeira ini-
ciativa, antes de iniciar os tra-
balhos legislativos é fazer um 
estudo do Regimento Interno e 
da Lei Orgânica, respeitando 
os principais nor teadores da 
ação parlamentar e espera 
que os vereadores respeitem 
o regimento. “Isso é para que 
possamos transmitir con-
fiança e consequentemente 
adquirirmos a credibilidade 
da sociedade taboquense”, 
disse o presidente.

A partir do dia 1º de fe-
vereiro, os novos edis irão 
discutir o regimento interno 
para que todos tenham co-
nhecimento mínimo quanto ao 
funcionamento da Casa.

Mir assegurou que na sua 
concepção não existe câmara 
de oposição e situação. “Existe 
uma câmara só, o Poder Legis-
lativo. Vamos respeitar a todos, 
independente de posição e ide-
ologia política partidária, todos 
terão o mesmo direito”. 

Compete à câmara fiscali-

zar e fazer as leis, mas executar 
é uma prerrogativa do Executi-
vo. Conforme o presidente, logi-
camente que todas as matérias 
que irão passar pela casa, o 
interesse é que sejam executa-
das. “Precisamos entender que 
tudo depende do orçamento. 
Precisamos nos preparar para 
o ano de 2014, até porque pre-
tendo fazer uma gestão voltada 
para uma parceria com o exe-
cutivo. Quero daqui a dois anos 
entregar esta Casa dinamizada, 
com as coisas funcionando 
plenamente, de ter fechado a 
gestão com maior transparên-
cia possível. Ter feito com que 
o povo tenha mais participação. 
Fazer com que esta casa seja 
não só seja dinâmica, mas fa-
zer também com que os verea-
dores façam os seus mandatos 
com muito respeito”, afirmou. 

Mi acredita que o prefeito 
eleito em Tabocas fará uma 
gestão de superação, na sua 
visão será o melhor prefeito na 
história do município.

trabalhar por grandes proje-
tos para a cidade. “Arrumar 
a casa é o nosso compro-
misso número um. Mas 
precisamos ir, além disso, 

pois um prefeito não pode 
se contentar apenas em ser 
um mero síndico”, disse ele.

Recepcionado por uma 
multidão e saudado aos gri-

tos, no espaço Fama tradi-
ções em eventos, Beto assi-
nou o termo de posse. 

Antes havia participado 
da eleição da Mesa Diretora 

da Câmara de vereadores, 
num plenário abarrotado de 
correligionários. 

No discurso, Beto afir-
mou ainda que vai fazer uma 
gestão focada na austerida-
de, estabelecendo metas e 
cobrando resultados, mas 
ponderou que os problemas 
da cidade “não serão resol-
vidos da noite para o dia”. 

Disse também que não 
vai tolerar coisas erradas ou 
fisiologismo na administra-
ção municipal. Beto destacou 
que o principal pré-requisito 
para fazer parte da sua ad-
ministração é a competência. 
“Meu compromisso é com a 

transparência, com a ética, 
com a austeridade, e é isso 
que espero da nova equipe de 
governo”, frisou.

Beto fez questão de agra-
decer o apoio da família, prin-
cipalmente aos seus pais que 
estavam presentes e também ao 
prefeito eleito de Brejolândia, Gil-
mar Ribeiro (Mazim), seu irmão.

O novo prefeito afirmou 
que, assim como seu irmão 
Mazim, irá governar a cida-
de com paixão e dedicação. 
“É isso que nosso governo 
pretende fazer, trabalhar 
com paixão para trazer de 
volta o desenvolvimento de 
Tabocas”, concluiu Beto.

Cristópolis: União e trabalho foram as 
palavras de ordem em evento de posse
Zé Filho/Portal Oeste10

Eleito prefeito de Cris-
tópolis com 5.118 votos, 
o economista Antônio 
Pereira (PP) tomou pos-
se do cargo na tarde do 
dia 01 de janeiro. A ce-
rimônia foi realizada na 
Câmara Municipal de Ve-
readores do município. 

O vice-prefeito Adail 
Tavares, o popular Sorri-
so (PSC), que foi reeleito, 
também fora empossado. 
O presidente do legislati-
vo local, vereador Oscari-
no Vieira (PP), coordenou 
o esmero. Durante todo 
evento, as palavras união 
e trabalho foram ecoa-
dos com destaque nas 
falas dos líderes políticos 
de Cristópolis. “Fizemos 
muito pelo nosso povo. E 
sabemos que somos re-

conhecidos por isso. Se 
algo não pôde ser feito, 
com certeza não foi por 
falta de vontade nossa, foi 
sim devido às limitações 
do orçamento. Mas Antô-
nio Pereira dará continui-
dade a este trabalho com 
muita dedicação”, decla-
rou o ex-prefeito Antônio 
Xavier, o Toinho (PMDB). 

Antônio Pereira pro-
meteu empenho e muita 
dedicação a Cristópolis: 
“Podem confiar em nós 

mais uma vez. Vou traba-
lhar dia e noite, se preciso 
for, para não decepcionar 
este povo que tanto amo”. 

Já o vice-prefeito 
Sorriso agradeceu aos 
familiares, amigos, cor-
religionários e enfatizou 
a importância do trabalho 
em grupo na nova gestão. 
“O novo governo enfren-
tará grandes desafios, 
mas poderá vencê-los 
com muito trabalho, dedi-
cação e união”. 

Novo prefeito de Wanderley diz 
que prefeitura está sucateada

Texto e foto: Jayme Modesto

Menos de um mês 
depois de tomar posse, 
o novo prefeito de Wan-
derlay, Zé Bomba disse 
que encontrou o cofre 
vazio e a frota de veícu-
los sucateada.

A Prefeitura de Wan-
derley começou o ano de 
2013 repleta de problemas 
antigos. Além de cofre va-
zio e dívidas, herdou tam-
bém uma frota totalmente 
sucateada e uma folha de 
pagamento inchada. 

A tão esperada e 
obrigatória transição 
como determina a lei 
não foi feita integralmen-
te, conforme o prefeito 

O novo prefeito de Wanderley José Conceição dos
Santos, popular, Zé Bomba denunciou cofre vazio e
frota de veículos abandonada. O atual prefeito disse que 
a situação a cada dia se avoluma de tal forma, que está 
difícil fazer uma avaliação da situação.

Zé Bomba. “Encontramos 
uma prefeitura com muitos 
problemas financeiros e do-
cumentais. Precisamos de 
tempo para que possamos 
tomar pé da situação. São 
tantos problemas para en-
frentar e sem dinheiro, que 
precisamos encontrar uma 

forma sem comprometer 
os serviços de atendimento 
à população”, afirmou.
(Matéria completa 
sobre a situação do 
município na próxima 
edição).
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AMORVALE elege novo presidente
Da redação/informações
Jornal Comércio Hoje
Foto: Marco Athayde

No dia 08 de janeiro foi 
eleita a nova diretoria da 
Associação dos Municípios 
do Médio São Francisco - 
AMOVALE que congrega re-
presentação de 16 municí-
pios. A escolha aconteceu nas 
dependências da Universidade 
Norte do Paraná- UNOPAR em 
São Félix do Coribe. 

A nova diretoria foi 
composta por seu novo 
presidente: Manuel Ro-
cha (prefeito de Coribe), 
vice-presidente: Pe. Amário 
(prefeito de Santa Maria da 
Vitória), 1º Secretário Tales 
Euclides (prefeito de Serra 
do Ramalho) 2º Secretário: 
Drº Wilson (prefeito de San-

Prefeito de Angical Popô

Um grande público prestigiou a cerimônia de posse

Prefeito de Riachão Dr. Hamilton

tana) Tesoureiro: Moacir Pi-
menta (prefeito de São Félix 
do Coribe), Conselho Fiscal: 
Assuero (prefeito de Jabo-
randi), Conselho Fiscal: Drº 
Alex (prefeito de Côcos), 
Conselho Fiscal: Alfredinho 
(prefeito de Sítio do Mato). 

Então assim ficou a nova di-
retoria eleita por unanimida-
de para o biênio 2013/2014.

A instituição teve na 
gestão do ex-prefeito de 
Santana e ex-primeiro se-
cretário da UPB (União dos 
Municípios da Bahia) Mar-

cão Cardoso um coeficiente 
qualitativo e representativo 
em várias instâncias do po-
der estadual e federal. De 
acordo com informações 
divulgadas no Jornal Co-
mércio Hoje, na gestão de 
Marcão que a entidade teve 

sua sede própria, travou 
uma luta justa e democrá-
tica com entidades da so-
ciedade civil e organizada, 
prefeitos, deputados, se-
nadores e chegando até ao 
conhecimento da presidenta 
da República Dilma Rousse-
ff no Palácio do planalto em 
Brasília sobre a implantação 
do campus da UFOBA no 
Território da Bacia do Rio 
Corrente. Fez parcerias 
com o Ministério Público e 
com os governos em suas 
mais variadas esferas para 
dar soluções as necessi-
dades da região, como por 
exemplo, a criação do con-
sórcio intermunicipal. 

“Quero agradecer a to-
dos os prefeitos que foram 
reeleitos e que estão aqui, 
que fizeram parte desses 4 

anos enquanto estive pre-
sente na AMORVALE, pelo 
apoio, pelo desprendimento, 
pela dedicação à entidade, 
por entender que a entida-
de não buscava fortalecer 
nome de “a”, “b” ou “c” 
prefeitos, mas buscava for-
talecer a região e isso foi e é 
o nosso propósito de sem-
pre. Muito obrigado a todos 
vocês pela parceria, pelo 
apoio ao longo desse tem-
po”, disse Marcão Cardoso.

O novo presidente Ma-
noel Rocha agradeceu e pe-
diu apoio de todos. “Eu que-
ria agradecer em nome da 
diretoria eleita. Conto com 
o apoio de todos vocês para 
administrar a AMORVALE 
nos próximos dois anos, 
que tenho certeza que será 
de muito trabalho.” 

Popô toma posse 
em Angical

Hamilton assume prefeitura de
Riachão das Neves em meio ao caos 

Por Jayme Modesto

Novo prefeito de Angi-
cal, Leopoldo de Oliveira 
Neto (Popô) do PP assumiu 
o governo municipal trans-
mitindo muita confiança e 
vontade de trabalhar. Popô 
afirmou que o município 
está passando por um mo-
mento difícil, mas que este 
quadro será revertido com 
a força do trabalho. “Neste 
primeiro mês de governo es-
tamos enfrentando momen-
to críticos na administração. 
A prefeitura está cheia de 
dívidas, abandonada, os 

Por Jayme Modesto

O novo prefeito de Ria-
chão das Neves, Hamilton 
assim como vários outros 
gestores eleitos fala das 
dificuldades no início do 
governo. Segundo o prefeito 
sucateamento total é assim 
que se pode definir a situa-
ção da prefeitura de Riachão 
das Neves. 

O prefeito observa que 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal é clara ao afirmar que 
um gestor não pode deixar 
débito para o seu sucessor, 
mas irresponsavelmente o 
seu antecessor não obser-
vou, ou fez vistas grossa. 

Em sua primeira entre-
vista ao Jornal Gazeta do 
Oeste como prefeito de Ria-
chão das Neves, Dr. Hamil-
ton fez uma explanação da 
situação financeira do muni-
cípio enfatizando que o ce-
nário atual da cidade se re-
sume em dívidas. Segundo 
ele ainda não se sabe pre-
cisamente os valores exato.

“Encontramos muitas 
dificuldades. Sabíamos dos 
problemas, mas não na 
dimensão que nos depara-
mos. Foi necessário baixar-
mos um decreto declarando 

últimos quatro anos foi de 
total irresponsabilidade, 
os equipamentos públicos 
completamente sucateados, 
além das dívidas deixadas 
pelo ex-gestor”, afirmou.

Conforme o prefeito, 
muito trabalho precisa ser 
feito para tentar recuperar 
o tempo perdido, mas Popô 
está confiante e conta com 
uma boa equipe de secre-
tários e colaboradores para 
resgatar a credibilidade do 
município junto aos fornece-
dores e servidores. Um dos 
principais focos na adminis-
tração do Popô está voltado 
para os cuidados com a 
reforma agrária, a maior da 
Bahia. “Pedimos a popula-
ção que tenha um pouco de 
paciência e compreensão, 
pois este primeiro momento 
é de ajustar e colocar a casa 
em ordem”, disse Popô.

de calamidade pública devi-
do a situação sucateamento 
que o município enfrenta. 
Não sabemos precisamente 
o valor da dívida porque não 
houve uma transição na sua 
plenitude”, afirmou o prefeito.

Hamilton pretende res-
tabelecer a normalidade do 
município. “Vamos fazer 
o possível para restaurar o 
quanto antes a normalidade de 
Riachão das Neves. Sabemos 
que temos muito a fazer, nos 

primeiros dias de administra-
ção reunimos com nossa equi-
pe e já traçamos metas. Nos 
primeiros dias de administra-
ção providenciamos máquinas 
para proporcionar melhores 
condições de trafegabilidade 
e iremos trabalhar muito para 
o bem de nosso município”, 
afirmou Hamilton.

Matéria completa sobre a 
situação de calamidade do 

município na próxima edição.

Cleiton da Lia assume o mandato em 
Baianópolis pelos próximos quatro anos
Da redação JGO

No município de Baia-
nópolis região oeste da 
Bahia, o prefeito Anderson 
Cleyton Santos Almeida 
(Cleiton da Lia) pelo PDT 
assumiu o governo muni-
cipal no dia 01 de janeiro 

ao lado dos vereadores e do 
seu vice, Juraci Soares de 
Oliveira. Cleiton venceu as 
eleições no primeiro turno 
com 44,59% dos votos vá-
lidos, o que corresponde a 
4.189 votos. 

Cleiton afirmou que 
apesar das dificuldades 

financeiras atuais e a situ-
ação na qual encontrou o 
município fará o possível 
para cumprir seu programa 
de governo garantiu ainda, 
que sua gestão será pau-
tada na ética e na trans-
parência administrativa. 
Segundo ele, não poupará 

esforços no sentido de tra-
balhar pelo bem do muni-
cípio e o interesse comum 
da sociedade baianopolen-
se, nestes quatro anos de 
seu governo. “Agora é bo-
tar o pé no chão e trabalhar 
muito pelo bem de Baianó-
polis”, afirmou o prefeito.
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Casal Zeni e Gauvane Senna
comemorou 30 anos de casamento

4ª Micareta do Bloco Bem Kerer em Coribe

Por Cheilla Gobi

Em clima de namoro 
o casal, Zeni e Gauvane 
Senna comemorou no 
último sábado, 30 anos 
de casamento. A come-
moração aconteceu no 
Espaço Javan e contou 
com a presença dos fi-
lhos, nora, netos e de-
mais familiares e amigos.

 “Uma aliança feita no 
altar do Senhor selada por 
tua benção. Com o sacra-
mento se tornaram dois 
em uma só carne, uma 
união tão intima vivida no 
amor que se converteu 
em resposta a palavra do 
Senhor. O que Deus uniu 
o homem não separa”. 
Com estas palavras ini-
ciou a cerimônia.

Nestes 30 anos de 
vida matrimonial o casal 
resolveu dizer sim todos 
esses dias, um para o 
outro. Durante 30 anos, 
Gauvani e Zeni passa-
ram por momentos ma-
ravilhosos, mas também 
dias nebulosos. Perío-
dos de grandes alegrias 
e também de tristeza, 
mas com sabedoria, jun-
tos o amor supera tudo.

Os familiares e ami-
gos desejam toda feli-
cidade ao casal e es-
peram comemorar as 
bodas de diamante. 

Texto e fotos: Jayme Modesto

Coribe promoveu de 19 a 
20 de janeiro de 2013, a 4ª 
Micareta do Bloco Bem Kerer. 
Axé Coribe, carnaval fora de 
época do município que em 
todos os anos bate recorde 
de público, e em 2013 não 
foi diferente, a produção do 
evento comandada pela pro-
dutora Sandra Barros, não 
poupou esforços para pro-
mover o evento de nível, com 
muita segurança e animação.  

Uma festa para ficar na 
história, apesar de toda a 
dificuldade financeira a pre-
feitura apoiou um dos mais 
animados eventos festivos do 
calendário do município que, 
por dois dias envolveu a popu-
lação de Coribe e toda a região, 
no melhor carnaval fora de 
época já realizado na cidade.  

O planejamento e execu-
ção de estratégias que pos-
sibilitaram não apenas solu-
cionar as adversidades, mas 
também garantir uma grade 
de atrações com nomes de 
peso do axé music, como Igor 
Kanário ex da Bronca e Banda 
Capitão Axé, no Trio Twister 
que encerrou o evento na noi-
te de sábado para domingo, 
no circuito da Av. Ruy Barbosa 
com saída do alto posto DM.

O trio elétrico Twister ser-
viu de palco aos artistas que 
comandaram a folia do primei-
ro ao último minuto em que rei-
nou a festança, que começou 
no sábado 19 com Banda Igor  
Kanário  e encerrou no domin-
go com Kapitão Axé.

O segundo e último dia da 

micareta de Coribe, apesar de 
ser domingo, concentrou uma 
multidão de pessoas, tornan-
do o circuito pequeno quando 
da apresentação da Banda 
Kapitão Axê, que entrou na 
Avenida às 22:00h e levou 
a multidão ao delírio com 
sua pegada forte, aliado ao 

carisma da vocalista Dydda 
Castilho, que não se conteve 
diante da multidão agrade-
cendo pela receptividade. 

Foi uma festa tranquila, 
com público intenso e anima-
do. A cidade foi tomada por 
visitantes de toda a região e 
até da capital do Estado.

No dia 20 de janeiro um dos mais respeitados profissionais de fotografia do 
Oeste da Bahia, Jocian do Studio fotográfico Jocian participou em Recife do 
workshop Fotografia de casamento – visão, técnica e pós-produção. Segundo ele 
o, “O intuito do workshop não foi passar uma receita de bolo para fazer boas fo-
tos. Teve a intenção de aguçar os sentidos e o olhar dos participantes”, afirmou.

Restaurante e Pizzaria

Fantasticu’s
Praça Dr. Pina Ribeiro, 108,

Centro, Santana - BA
Tel: 77 3484.2486

8128.4012 / 9977.2542

COBERTURAS DE EVENTOS E BOOKS
Avenida cel. Antônio Rodrigues Viana, N° 802.

Fone: 77 9969-9395 - Buritirama/Ba
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