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O Brasil parou e Barreiras entrou 
no mapa das manifestações 

Mais de cem cidades brasileiras foram palco das manifestações que marcaram o Brasil nestes últi-
mos dias, os números apontam que 1,25 milhão de pessoas participaram dos manifestos realizados 
em todo o país.  As protestações tiveram início em São Paulo, no dia 06 de junho contra o aumento 
de R$ 0,20 no valor do transporte público, os manifestantes foram violentamente reprimidos pela 
polícia. A partir de então, o movimento tomou grandes proporções estendendo-se por todo o país, 
inclusive em cidades do interior, Barreiras, no oeste da Bahia foi uma das que aderiram o movi-
mento, de forma pacífica. 

Depois de nove meses e 
duas eleições, Muquém 
continua sem prefeito

Confira as novidades e 
atrações da
EXPOAGRO 2013

Secretária de saúde é 
sabatinada na câmara 
de vereadores

Bandidagem dita às regras
da criminalidade, sob o
manto protetor da legislação 
e das “otoridades”

Laclin 
O Laclin iniciou suas atividades há mais de 40 anos em Barreiras. Seu idealizador e fun-
dador, o saudoso joão Pereira da Silva, desde o início teve o ideal de criar um laboratório 
de análises clinicas de nível regional que estivesse em ressonância com a vanguarda 
tecnológica do setor e cuja prestação de serviços fosse caracterizada pelo diferencial 
no atendimento aos clientes e na qualidade dos exames realizados. Ao longo desses 40 
anos de atuação no setor de diagnósticos, a empresa consolidou sua imagem junto à 
comunidade através da fidelização de seus clientes. Trabalhando com seriedade e ética 
profissional. Dessa maneira, sem render-se aos desafios e constantemente perseguindo 
o ideal de melhoria nos serviços prestados. Atualmente o laboratório Laclin funciona 
com três Bioquímicos, Dr. Rubem de Almeida Pamplona (CRF–BA 1410), Drª. Katia Pam-
plona (CRF-BA 3133) e Dr. Rubem Pamplona Filho (CRF-BA 3675).
Laclin tradição e seriedade em análises clinicas. 

25º Troféu 
Soja de Ouro

Desmandos despertam brasileiros e põem
em xeque o modelo de governo do país

São João do Sitio Grande atraiu multidão
As comemorações juninas do 
Sitio do Rio Grande começa-
ram mais cedo. Para promover 
cultura e lazer a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, por 
meio da prefeitura de São De-
sidério realizou nos dias 14 
a 16 de junho, a 16ª edição 
do São joão do Sitio Grande, 
localizada a 15 km da sede. 
Durante os três dias de festa, 
milhares de pessoas partici-
param do evento que foi além 
de apresentações de quadri-
lhas e barracas com comidas 
e bebidas típicas da época.
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Congresso promulga PEC que cria 
quatro Tribunais Regionais Federais 

Sancionada lei que institui o 2 de Julho 
como data comemorativa nacional 

Cigarro mata 350 pessoas diariamente 
no Brasil e 10 mil em todo o mundo 

No Brasil a bandidagem dita 
às regras da criminalidade, 
sob o manto protetor da
legislação e das “otoridades”

Brasil:
terra de índio? G1

Sob o comando do depu-
tado petista André Vargas, 
o Congresso Nacional pro-
mulgou no dia 06 de junho 
a Proposta de Emenda à 
Constituição que cria qua-
tro novos Tribunais Regio-
nais Federais. A PEC prevê 
a criação de tribunais em 
Minas Gerais, Amazonas, 
Paraná e Bahia, e foi apro-
vada pelo Congresso no co-
meço de abril. Para entrar 
em vigor, o texto deveria ser 
promulgado pelo presidente 
do Congresso, o que ainda 
não havia ocorrido porque o 
presidente, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), dizia que pode-
ria haver inconstitucionali-
dade na matéria, um suposto 
“erro material”.

A possibilidade de in-
constitucionalidade foi le-
vantada por opositores do 
projeto, como o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 

iBahia

A presidente Dilma Rou-
sseff sancionou o Projeto 
de Lei nº 61/2008, de au-
toria da deputada baiana 
Alice Portugal (PCdoB), 
que institui o dia 2 de julho 
como data histórica no ca-
lendário nacional.

De acordo com a parla-
mentar, o projeto não prevê 
a criação de mais um feria-
do nacional, mas faz jus “ao 
relevante papel que a inde-
pendência da Bahia signifi-
cou para a consolidação da 

Tribuna da Bahia

O cigarro é um dos pro-
dutos de consumo mais 
lucrativos no mundo. Os 
fabricantes ostentam uma 
clientela fiel e leal. O único 
problema é que seus melho-
res clientes morrem um a 
um. São também os únicos 
produtos legais que viciam 
a maioria dos consumidores 
e muitas vezes, o matam. 
Porém, a venda acarreta 
grandes lucros para a indús-
tria do tabaco, mas enormes 
prejuízos para os consumi-
dores.

um estudo realizado 
pela Aliança de Controle do 
Tabagismo (ACT) revela que 
o Brasil gasta em torno de 
R$ 21 bilhões no tratamen-
to de pacientes com doen-

Cathy Rodrigues
DRT-BA 4317
cathyannesr@hotmail.com

Depois de dois dias 
nauseosos, terminei de 
ler o Relatório Figueiredo 
(produzido em 1967, mas 
“descoberto” somente 
este ano, em abril), não 
na íntegra, em suas 7 mil 
páginas, mas um resumo 
de 68 páginas. E mesmo 
tendo lido tão pouco, fi-
quei assombrada e hor-
rorizada com a violência 
institucional sofrida pelos 
povos indígenas durante 
a ditadura militar – e que 
segue até hoje, mesmo 
na chamada democracia, 
através do abandono, da 
despersonalização e da 
marginalização da popula-
ção nativa. 

Distribuição de medi-
camentos com cianureto, 
cobertores infectados com 
vírus, torturas, trabalho 
escravo, chacinas, estu-
pros, venda de índios, de 
madeira, de minérios, de 
artesanato indígena, arren-
damento e venda de terras 
indígenas com o apoio do 
Estado... as barbaridades 
não tiveram limites e o Ser-
viço de Proteção ao Índio 
(SIP), órgão ligado ao Minis-
tério do Interior, que deve-
ria proteger os nativos das 
violações cometidas pelas 
chamadas “frentes civiliza-
tórias”, deu todo o seu aval. 

O Relatório cita que 
toda uma tribo, localizada 
em Itabuna, na Bahia, foi 
extinta através do vírus da 
varíola inoculado nos infe-
lizes indígenas para que se 
pudesse distribuir suas ter-
ras entre figurões do gover-
no. A seguir, o documento 
aponta que os Cinta-largas, 
em Mato Grosso, teriam 
sido exterminados com di-
namite lançada de avião e 
à estricnina adicionada ao 
açúcar “enquanto os ma-
teiros os caçam a tiros de 
‘pi-ri-pi-pi’ (metralhadoras) 
e racham vivos, a facão, do 
púbis para a cabeça, o so-
brevivente!!!” (pág. 7). já 
na página seguinte: “Em 
Mato Grosso, as ricas ter-
ras do Nabileque foram 
invadidas por fazendeiros 
poderosos e é muito difícil 
retirá-los um dia”.

 O Relatório é um con-
junto probatório assusta-
dor, que deixa claro que 
famílias tradicionais se 
apossaram de terras in-
dígenas em Mato Grosso, 
e tudo que estamos pre-
senciando hoje, é reflexo 
desse passado tenebroso e 
bárbaro, cometido pelo Es-
tado em terras indígenas e 
contra os índios.  

O índio brasileiro tem 
sido um estranho nativo 
para o Estado e para a so-
ciedade também, que nun-

Jayme Modesto

Houve uma época em 
que nós cidadãos tínhamos 
orgulho em dizer, o Brasil 
é uma terra abençoada, 
não temos guerras nem 
terremotos. Hoje viven-
ciamos atrocidade jamais 
imaginada que seria prati-
cada por brasileiros. Esses 
acontecimentos violentos 
nos questionam: o que 
estar acontecendo com 
nossa sociedade, que da 
noite para o dia comete 
tantos crimes? Assaltos, 
sequestros, assassinatos, 
guerra entre quadrilhas, 
arrombamentos, crimes 
passionais e contra o pa-
trimônio e tantas outras 
modalidades que nos apa-
vora a cada hora.

O cidadão de bem fica 
nesse fogo cruzado, atô-
nico, perplexo, refém de 
um sistema de violência 
inaceitável.

O Estado brasileiro 
nos últimos anos está fra-
cassando, não consegue 
reprimir a violência com 
medidas coercitivas. Não 
adianta construir presídios, 
adotar pena de morte, di-
minuir a maioridade penal, 
isso são medidas paliati-
vas, uma forma de masca-
rar a realidade. A máquina 
que cria a marginalidade 
trabalha a todo vapor. No 
filme “Tempos modernos” 
de Charles Chaplin, na 
cena que o operário é en-
golido pela máquina, hoje 
nossa visão é outra, enxer-
gamos os brasileiros sendo 
engolidos pela violência. 

Todos os dias a impren-
sa divulga as atrocidades, 
e, ultimamente tem mos-
trado crimes que só se via 
em filmes de suspense. 

A carnificina está em 
todo país, os bandidos de-
safiam a lei e debocham 
das “otoridades”. O cidadão 
que paga imposto sai de 
casa para trabalhar e não 
tem a certeza que volta.

Tantos e tantos impos-
tos que se pagam, e deve 
ser ressaltado um dos 
maiores do mundo, e, no 
entanto, o estado não ga-
rante a integridade física 
de nós cidadãos. 

Anos e anos de promes-
sas de palanque, que vão 
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joaquim Barbosa, que afir-
mou que a iniciativa deveria 
ter partido do judiciário, e 
não do Legislativo. Barbosa 
também criticou os custos 
que a criação dos tribunais 
demandaria, e questionou 
se a ampliação da estru-
tura resolveria, de fato, os 
problemas de celeridade da 
justiça Federal.

De acordo com a propos-
ta,  o Tribunal Regional Fe-
deral da 6ª Região terá sede 
em Curitiba e jurisdição nos 
estados do Paraná, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso do Sul. 
O Tribunal Regional Federal 
da 7ª Região terá sede em 
Belo Horizonte e jurisdição 
em Minas Gerais. O Tribunal 
Regional  da 8ª Região terá 
sede em Salvador e jurisdi-
ção no estado da Bahia, e o 
Tribunal Regional Federal da 
9ª Região terá sede em Ma-
naus e jurisdição nos estados 
do Amazonas, Acre, Rondô-
nia e Roraima. 

libertação do Brasil do jugo 
da coroa portuguesa”, além 
de ampliar o debate em tor-
no da restituição do nome 2 
de julho ao aeroporto inter-
nacional de Salvador, que 
passou a ser denominado 
Deputado Luiz Eduardo Ma-
galhães após a morte do po-
lítico baiano, em 1998.

A volta do antigo 
nome ao aeroporto so-
teropolitano tramita na 
Câmara dos Deputados 
como PL 6106/2002, de 
autoria do deputado Luiz 
Alberto (PT-BA).

ças relacionadas ao cigarro. 
O estudo demonstra ainda 
que o tabagismo é respon-
sável por 13% das mortes 
no País. São 130 mil óbitos 
anuais, sendo (350 por dia). 
Dados do Ministério da Saú-
de indicam que a fumaça 
do cigarro reúne cerce de 
4.700 substâncias tóxicas 
diferentes, muitas delas 
cancerígenas.

Mesmo sendo de conhe-
cimento dos consumidores 
do cigarro, sobre os riscos 
de doenças que podem le-
var a morte, os usuários não 
se intimidam e continuam 
fazendo uso do tabaco, ig-
norando a propaganda que 
trás nas carteiras, fotos de 
pessoas em estágios termi-
nais e com diversos tipos de 
câncer e pulmões doentes.

garantir mais segurança 
e, no entanto, mais cida-
dãos morrem cumprindo 
seu dever de pai de famí-
lia. Nossa segurança está 
literalmente falida. 

um país tão rico e ao 
mesmo tempo pobre so-
cialmente, temos soluções 
para combater o crime or-
ganizado e individual, no 
entanto, as “otoridades” 
não estão nem um pouco 
preocupadas com a segu-
rança da população, eles 
moram em mansões bem 
fortificadas, o povo que se 
dane.  Quantas vidas ainda 
serão necessárias se per-
der para que se tome uma 
posição.

um menor mata uma 
ou duas, ou mais pessoas, 
e cumpri quando muito 
três anos de internação, 
e tudo estará resolvido, 
e seu prontuário será ze-
rado, como se nunca ti-
vesse praticado qualquer 
tipo de ilicitude. 

um assaltante por cau-
sa de seu vício, a neces-
sidade de consumir uma 
pedra de craque, mata pes-
soas no semáforo, na porta 
de casa enfim, caso even-
tualmente seja preso ale-
gará que é louco ou usuá-
rio, receberá uma pena, 
e cumprirá uma pequena 
parte dela e logo volta-
rá para as ruas, sem falar 
que muitas vezes a polícia 
prende e a justiça manda 
soltar bandidos de altíssi-
ma periculosidade por falta 
de prisões ou de leis.

Mas, se algum cidadão 
trabalhador e cumpridor 
dos seus deveres resolver 
se defender dos infratores, 
e eventualmente caso te-
nha esta sorte resolva utili-
zar uma arma e por ventura 
venha a causar o óbito de 
um marginal será crucifi-
cado, marginalizado, e com 
certeza levado as barras do 
Tribunal e a prisão. 

A verdade é uma só. Se 
a sociedade não se unir e 
não colocar um basta ao 
caos que se apresenta e 
se mudanças não forem 
feitas, pessoas inocentes 
e trabalhadoras continua-
rão morrendo e os pais e 
as mães continuarão en-
terrando os seus filhos. 
Até quando?

ca souberam e tampouco 
tem interesse em saber 
como resguardar o índio e 
seus direitos. Prova mais re-
cente disso é a construção 
da usina de Belo Monte e 
o assassinato do índio te-
rena Oziel Gabriel Alves, 
de 34 anos, em mais um 
conflito fundiário, onde a 
força federal, através da 
polícia e com o consen-
timento de Brasília, fazia 
cumprir à bala uma ordem 
de reintegração de posse 
em Sidrolândia (MS), em 
favor de fazendeiro, onde 
mais uma vez, povos indí-
genas saíram perdendo, 
seja a vida, seja a terra. 

Na página 9 do docu-
mento, lê-se: “O patrimô-
nio indígena é fabuloso. As 
suas rendas alcançariam 
milhões de cruzeiro no-
vos se bem administrados. 
Não requereria um centavo 
sequer de ajuda governa-
mental e o índio viveria rico 
e saudável nos seus vastos 
domínios”. E é em nome 
deste patrimônio fabuloso, 
que governos seguem ig-
norando, desrespeitando, 
omitindo-se e espoliando 
povos valentes e históricos, 
reduzindo índios à condição 
de miseráveis, a uma mera 
sombra do que foram antes 
dos colonizadores “desco-
brirem” o Brasil. 

Na presidência do país 
desde 2011, a petista Dilma 
Rousseff jamais recebeu 
lideranças indígenas. Con-
tudo, a presidenta man-
tém relações estreitas e 
promíscuas com a base 
ruralista, desfigurando o 
processo de regularização 
das terras para atender 
interesses econômicos e 
políticos. As populações 
indígenas representam 
hoje apenas 0,4% da po-
pulação, ou seja, não ga-
rante maioria no Congres-
so Nacional, tampouco 
tem estofo para financiar 
campanhas políticas. 

O Relatório Figueiredo 
traz à tona (com nuances 
perversas) o que o governo 
brasileiro já sabe há déca-
das: a ocupação de inúme-
ras terras nas regiões Sul 
e Centro-Oeste é fruto de 
grilagem, desapropriações 
irregulares e outros crimes 
de máxima gravidade. A sa-
ber, a população indígena 
ocupa apenas 13% do ter-
ritório nacional e a quase 
totalidade de suas terras 
está localizada na Amazô-
nia, em áreas de florestas. 

O fato é que enquan-
to nativos forem tratados 
como invasores de uma ter-
ra que lhes pertence antes 
mesmo da famigerada des-
coberta do Brasil, esse país 
jamais poderá ser chamado 
de “terra de índio” – ainda 
que em tom jocoso. 

25º Troféu 
Soja de Ouro

Cheilla Gobi

Barreiras viveu um momento impar, no dia 08 
de junho. Todo o cenário foi cuidadosamente e 
detalhadamente preparado para a entrega do 
prêmio Troféu Soja de Ouro promovido anual-
mente pelo Country Club Rio de Ondas, no 
Salão de Eventos do Country. O glamour não 
estava somente no ambiente, mas no seleto 
grupo que participou da festa, inicialmente na 
cerimônia e depois no baile.

As 54 categorias foram premiadas na grande 
noite. O criador do Troféu Soja de Ouro, Gilmar 
Azevedo foi um dos homenageados.

Este ano o Troféu Soja de Ouro foi apresenta-
do pelos artistas Nelson Freitas e Iris Stefenelli, 
e conduzido pelos jornalistas Carlos Augusto e 
Anne Karine que ao chamar os ganhadores nas 
suas diferentes áreas de atuação, falavam sobre a 
importância que o trabalho de cada um tem para 
o desenvolvimento do município de Barreiras e 
região. A animação ficou por conta da banda mu-
sical Ciclone, que conduziu a festa de confraterni-
zação, após a entrega do “Oscar do Oeste Baiano” 
aos eleitos e homenageados do ano de 2012.

O Troféu Soja de Ouro é um reconhecimento 
àqueles que acreditam no potencial e investem 
no agronegócio regional, sendo, desta forma, 
um estímulo à competência individual e coletiva 
dos que fazem a diferença e movem a economia 
regional, os verdadeiros protagonistas da cadeia 
produtiva do agronegócio, gerando emprego e 
renda, e contribuindo para o desenvolvimento 
de todo o estado da Bahia. O objetivo central do 
prêmio é incentivar empresas e profissionais a 
investirem na qualidade de seus produtos e ser-
viços, criando assim uma competição saudável 
para o setor em Barreiras e região, onde os con-
sumidores são os maiores beneficiados. O “Os-
car do Oeste Baiano” se consolida, a cada ano, 
como o evento premiativo de maior durabilidade, 
transparência e profissionalismo na Bahia. A 25ª 
edição do Troféu Soja de Ouro – jubileu de Prata, 
a exemplo dos anos anteriores, reuniu empresá-
rios de todas as áreas do agronegócio e premiou 
diversas personalidades do cenário regional.

A comissão organizadora tendo como produ-
tor do evento Alberto Brion sente-se honrada em 
promover o reconhecimento as estrelas da ca-
deia produtiva da região oeste.

Walter Horita 
Walter Horita foi homenageado, mais uma vez, com o Troféu Soja de Ouro, Edição Comemorativa 25 Anos, na categoria 
Empresário do Agronegócio. Horita é um apaixonado pela agricultura. Para ele, é fundamental que o produtor rural esteja 
sempre atento às inovações tecnológicas, às tendências do mercado e ao aprimoramento da gestão. Segundo Horita, para 
se manter na atividade é preciso, em primeiro lugar, ter foco no negócio agricultura, cuidar da terra como sendo seu maior 
patrimônio, e estar sempre atento e preparado para inovar, seja no aspecto técnico, ou administrativo. 
Nascido em Maringá (PR), em 7 de junho de 1963, Walter Horita está hoje entre os maiores produtores de algodão do Brasil. 
Migrou do Paraná para o Oeste da Bahia em 1984, quando tinha apenas 20 anos de idade. Atualmente, junto com os irmãos 
Wilson e Ricardo, é proprietário do Grupo Horita, que atua na produção de algodão, soja e milho em suas propriedades – as 
fazendas Acalanto, Querubim, Sagarana, Timbaúba, Centúria, Ventura.
De 2003 a 2007, foi presidente da Fundação – BA, Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano.  De 
2004 a 2008, foi presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão.  Presidente da Cooperativa dos Pro-
dutores Agrícolas de Roda Velha (Copagro). De 2009 a 2011, foi presidente da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia. É o atual presidente da COPAGRO, Cooperativa de Produtores Agrícolas de Roda Velha.
“Agradeço a todos que me indicaram ao prêmio, bem como aos promotores deste evento, que, como provam os seus 25 anos 
de existência, é uma instituição consolidada e respeitada na nossa região”, diz Walter Horita.

Dolomita Calcário 
A Dolomita Calcário recebeu mais um Troféu 
Soja de Ouro, edição comemorativa jubileu 
de Prata, como empresa destaque do ano de 
2012. A Dolomita iniciou suas atividades no 
ano de 1992, na produção de calcário agrí-
cola, desenvolvendo um eficiente quadro 
de trabalho em diversos setores, e desde 
então prioriza o desenvolvimento susten-
tável para a região. A Dolomita é responsá-
vel por um produto de altíssima qualidade, 
com garantias certificadas no Ministério da 
Agricultura. “Queremos compartilhar este 
prêmio com toda a nossa equipe e especial-
mente com todos os nossos clientes”.

Noite de gala marcou a 
entrega do Troféu Soja de 
Ouro, Jubileu de Prata
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O Brasil parou e Barreiras entrou 
no mapa das manifestações 

São João do Sitio Grande atraiu multidão

Texto: Cheilla Gobi e Jayme Modesto

Mais de cem cidades 
brasileiras foram pal-
co das manifestações 

que marcaram o Brasil nes-
tes últimos dias, os números 
apontam que 1,25 milhão de 
pessoas participaram dos ma-
nifestos realizados em todo o 
país.  As protestações tiveram 
início em São Paulo, no dia 06 
de junho contra o aumento de 
R$ 0,20 no valor do transporte 
público, os manifestantes fo-
ram violentamente reprimidos 
pela polícia. A partir de então, 
o movimento tomou grandes 
proporções estendendo-se 
por mais de 380 cidades em 
todo o país, inclusive em ci-
dades do interior, Barreiras, 
no oeste da Bahia foi uma 
das que aderiram o movi-
mento, de forma pacífica. 

O grupo que reuniu cerca 
de cinco mil pessoas saiu da 
Praça Castro Alves, no dia 20 
de junho e percorreu as prin-
cipais Avenidas da cidade, 
Clériston Andrade, ACM e BR 
242. O trânsito ficou comple-
tamente parado. Os manifes-
tantes estavam com cartazes, 
apitos, caras pintadas e até 
mesmo usando nariz de palha-
ço. O manifesto foi um sinal de 
apoio aos protestos em todo o 
Brasil, não só contra o aumen-
to nas tarifas de ônibus, mas 
pelo descontentamento com a 
atual condução do sistema de 
governo no país. 

Ao contrário do que os go-
vernantes pensavam, o povo 
brasileiro não está entorpeci-
do e nem adormecido. Ele está 
ativo e demonstra força ao se 
indignar contra as atrocidades 

Redação Gazeta do Oeste 
informações Ascom

As comemorações ju-
ninas do Sitio do Rio 
Grande começaram 

mais cedo. Para promover 
cultura e lazer a Secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer, 
por meio da prefeitura de São 
Desidério realizou nos dias 14 
a 16 de junho, a 16ª edição 
do São joão do Sitio Grande, 
localizada a 15 km da sede. 
Durante os três dias de festa, 
milhares de pessoas partici-
param do evento que foi além 
de apresentações de quadri-
lhas e barracas com comidas 
e bebidas típicas da época.

Na abertura a animação 
foi por conta das Bandas, 
Tagino Godim e 100 Parea, 
o segundo dia o público foi 
embalado pelos artistas, Chi-
co Rei e Paraná, Ademário 
Coelho e Baião de dois. já no 
domingo, 16, Com uma pro-
gramação cultural que iniciou 
às 17horas, o público pôde 
assistir a corrida de jegue, as 

Desmandos despertam brasileiros e põem em xeque o modelo de governo do país

da violência e corrupção no país. 
As reivindicações em Bar-

reiras foram no âmbito munici-
pal, estadual e federal. A popu-
lação clamou pela melhoria da 
saúde pública, infraestrutura 
asfáltica, educação, seguran-
ça pública, e ainda contra a 
PEC-37, gastos abusivos com a 
Copa do Mundo, entre muitos 
outros assuntos. 

A primeira parada foi em 
frente a prefeitura, ouvia-se 
muitos gritos, vaias, cobran-
ças por parte dos protestantes. 
O Hino Nacional também foi 
executado durante o percurso.  

já ao anoitecer os mani-
festantes foram até a câma-
ra de vereadores, a princípio 
seria o ponto final, mas os 
manifestantes retornaram 
ao ponto de concentração 
(Praça Castro Alves). 

O movimento foi conside-
rado tranquilo, a polícia militar 
acompanhou todo o trajeto. Os 
manifestantes se comporta-
ram de forma ordeira. O único 
incidente foi por volta das 20 

horas quando um grupo ateou 
fogo em pneus na Benedita 
Silveira impossibilitando a 
passagens dos veículos. 

“O Brasil parou, e Barreiras 
não poderia ficar de fora e o 
manifesto superou as nossas 
expectativas. As pessoas pro-
testaram com consciência e 
perceberam que é um movi-
mento em prol da sociedade, 
por um Brasil melhor”, afirmou 
Michele de Almeida, estudan-
te de letras da uNEB.

 

yO gigante
     adormecido acordou!

Chega! Ninguém aguen-
ta mais, o copo transbordou. 
Esse é um momento históri-
co para o Brasil, depois de 20 
anos celebramos a chegada 
da democracia e estamos 
aprendendo a usá-la. 

Este é o reflexo de muitos 
anos de frustração e desilusão, 
de promessas e mentiras de 
políticos que se eternizam no 
poder, quando não passam de 

pai para filho. 
Os protestos e a insatis-

fação são necessários para a 
construção da vida política de 
um povo. Mais que isso, os ati-
vistas desprezaram os partidos 
políticos, uma vez que estes 
estão diretamente envolvidos 
na maior parte dos escândalos 
de corrupção que geraram as 
manifestações.  

A série de protestos que 
tomou conta das ruas do Bra-
sil e do mundo deve continuar. 
Todos protestam pelos mesmos 
ideais, esta série de manifesta-
ções está ganhando ainda mais 
força com atos de apoio realiza-

dos até mesmo em outros paí-
ses, alguns famosos também 
já aderiram a causa, através de 
campanhas pelas redes sociais. 

A corrupção e a impuni-
dade já fazem parte do co-
tidiano do povo brasileiro, 
a exemplo dos mensaleiros 
que já foram condenados em 
última instância, e ainda es-
tão livres, com direito a recor-
rer da sentença, o que não se 
aplica ao cidadão comum. 

“O movimento é do povo, 
para o povo, contra a corrupção, 
roubalheira descontrolada, a 
impunidade, pois temos exem-
plos de muitos que já foram 
condenados, mas não vão parar 
na cadeia, continuam no poder 
e precisamos lutar contra essas 
barbaridades”, afirmou a mani-
festante Cristina Correia. 

O Brasil é o país com a 
maior carga tributária do mun-
do, o impostômetro mostra 
diariamente recordes e mais 
recordes de arrecadação, no 
entanto, o país carece de in-
vestimentos na saúde, educa-
ção, segurança, infraestrutura, 
saneamento básico, logística 
entre outras deficiências.

Porque não assegurar aos 
brasileiros a mesma seguran-
ça que está sendo garantida 
na Copa das Confederações? 
A máscara do governo e o seu 
poder de manipular o povo 
com esmolas estão prestes a 
cair. Mesmo assim, os políticos 
fingem não entender qual a 
motivação dos protestos, que 
trazem apenas um único pon-
to negativo, a infiltração de 
uma minoria de baderneiros. 
Não adianta protestar e votar 
nos mesmos corruptos. Protes-
te, mas mude o voto em 2014.

brincadeiras de quebra-po-
tes, pau de sebo, casamento 
caipira e quadrinhas juninas. 
Mais tarde as atrações, Orlan 
Pietro, Banda BR 020, Forró 
LPM. Bandas locais também 
participaram da festa que 
abriu espaço para os artistas 
da terra, Gil Lima, Sanfoneiro 
Alcione, Sandro dos Tecla-
dos, a dupla Moisés e Danilo 
e Darley e jotinha vencedo-
res do festival Canta e En-
canta/2011. E, como parte 
da programação houve o tra-

dicional casamento caipira 
com a apresentação do grupo 
de teatro os ‘Trakinus’.

yEstrutura
uma grande estrutura 

foi montada para acolher os 
visitantes e contou com dois 
palcos, barracas de bebidas, 
coquetéis e petiscos, barra-
cas exclusivas para comidas 
típicas, banheiros químicos, 
pontos de apoio estratégicos 
de segurança, saúde, vigilân-
cia sanitária. 

A ornamentação realçou o 
cenário típico do interior que 
se configura em aconchego 
para o participante. O evento 
contou com o trabalho das 
polícias Militar e Civil e ainda 
seguranças particulares. 

yResultados positivos
Trinta barracas dispo-

níveis aos foliões, além da 
praça de alimentação e 
vendedores ambulantes co-
memoram o resultado dos 
três dias de festa. O folião se 

deliciou com a grande varie-
dade de bebidas e comidas 
típicas, uma tradição do São 
joão do Sitio Grande. 

O posto de saúde que 
prestou atendimento nos três 
dias do evento também apre-
sentou registros satisfatórios, 
apenas atendimento de pes-
soas que exageraram no con-
sumo de bebidas alcoólicas. 

De acordo com registros 
do posto policial instalado no 
distrito de Sitio Grande, houve 
número mínimo de ocorrên-

cias.  De acordo com o Capitão 
Gama, da PM, a tranquilidade 
foi a marca da festa este ano. 
Segundo ele, a estrutura do 
espaço facilitou o trabalho da 
polícia. Em três dias de festa 
apenas uma ocorrência sim-
ples e nenhum acidente.

O secretário de cultura 
Nerito Carvalho, falou do 
grande público presente 
nos três dias de festa e de 
sua satisfação em mais um 
grande evento realizado 
com resultado positivo. “O 
São joão Sitio Grande, já é 
referência nacional e esse 
ano superou as nossas ex-
pectativas. Foram três dias 
de festa e a população lo-
cal, região e estados vieram 
prestigiar, a sexta e sábado 
foi casa cheia com presença 
de autoridades. Todo esse 
sucesso é resultado de uma 
boa organização da equipe 
da secretaria de Cultura, 
e nos próximos anos esta-
remos investindo para que 
cada edição seja cada vez 
melhor,” concluiu.  

25º Troféu 
Soja de Ouro

Neuci Vigna 
Neuci Vigna recebeu o Troféu Soja de Ouro, edição 25 anos, na categoria Médico ve-
terinário, destaque do ano de 2012, pelo profissionalismo, dedicação e o atendimento 
diferenciado.  “É gratificante ter o nosso trabalho reconhecido. Neste ato queremos 
agradecer aos nossos clientes, colaboradores e amigos, os verdadeiros responsáveis 
por esta conquista!”

Bamagril 
A Bamagril foi a vencedora do Troféu Soja de Ouro, edição 25 anos, na categoria, Revenda 
de Implementos Agrícolas. “Esta conquista devemos a cada um de nossos colaboradores e 
clientes. Nosso muito obrigado!”

Unisang  
A unisangue Centro de Hemodiálise e Hemoterapia foi 
vencedora mais uma vez do Troféu Soja de Ouro, edição 
comemorativa jubileu de Prata. ”É gratificante está re-
cebendo mais uma vez o Troféu Soja de Ouro. O nosso 
muito obrigado”!

Synagro  

A Revenda de Insumos Agrícolas Synagro foi a vencedora do 
Troféu Soja de Ouro, edição comemorativa 25 anos. “Após 
muito trabalho e dedicação chegamos a esse resultado, o 
que reforça a certeza de que estamos no caminho certo”!

Maxum Case  
Maxum Case foi a vencedora do Troféu Soja de Ouro, edição 
25 anos, na modalidade, Concessionária de Máquinas Agrí-
colas. A empresa agradece a todos que colaboraram com 
este sucesso. “Obrigado a todas as pessoas que contribuíram 
para o nosso sucesso e crescimento. O resultado deste traba-
lho é graças a confiança de cada um de vocês”.

Algopar  
A Beneficiadora de Algodão, Algopar recebeu o Troféu Soja 
de Ouro, jubileu de Prata, como empresa que mais se desta-
cou no ano de 2012. “Sentimo-nos orgulhosos por esta con-
quista, certamente foi merecida graças ao trabalho realizado”.

Casa Campos  
Na categoria Loja de Materiais de Construção, a Casa Campos 
foi a vencedora do Troféu Soja de Ouro, 25ª edição. uma mere-
cida homenagem, mostrando mais uma vez responsabilidade 
e competência no que faz. “Reconhecimento que não é só da 
empresa, mas de todos aqueles que partilham conosco dessa 
jornada, principalmente os nossos clientes e colaboradores”.

Oeste Cotton  
A Oeste Cotton foi a vencedora da 25ª edição do Troféu 
Soja de Ouro, na categoria Corretora de Algodão. O prêmio 
foi graças ao trabalho desenvolvido pela empresa que se 
diferencia pela agilidade, transparência, organização e 
absoluto respeito, o que proporciona sempre o melhor e 
exclusivo atendimento comercial e operacional a todos os 
clientes. “Muito obrigado por esta homenagem”!
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Depois de nove meses e duas eleições, 
Muquém continua sem prefeito

Texto: Cheilla Gobi e Jayme Modesto
Fotos: Jayme Modesto

Nove meses após o 1º 
turno das eleições, 
a população de Mu-

quém do São Francisco no 
oeste baiano, ainda não 
sabe quem realmente irá 
governar o município, pe-
los próximos três anos e 
meio. Com 8.500 eleito-
res, o município já teve 
duas eleições, sendo a 
suplementar realizada em 
07 de abril, tendo o can-
didato Márcio Mariano 
(PP) mais votado nos dois 
pleitos barrado por não 
apresentar a certidão de 
antecedentes criminais da 
justiça Federal de 2º grau, 
conforme o TRE. A admi-
nistração municipal é alvo 
de uma acirrada disputa 
judicial, e o município vem 
sendo administrado desde 
o dia 01 de janeiro pelo 
presidente da câmara de 
vereadores, Osmar Gaspar.

A eleição de sete de ou-
tubro de 2012, o candidato 
Márcio Mariano, foi impug-
nado em última instância  
pela justiça, alegando que 
o pepista entregou fora do 
prazo a certidão da justiça 
Federal de 2º grau. O mes-
mo documento que, em 
decisões posteriores, o TSE 
entendeu não ser neces-
sário para quem nunca ha-
via ocupado cargo eletivo. 
A decisão do juiz eleitoral 
da comarca de Ibotirama 
elevou a temperatura na 
cidade e causou revolta na 
população que foi às ruas 
protestar. Márcio obteve 
mais de 50% dos votos váli-
dos, o que pela lei teve que 
haver uma nova eleição. 

Entretanto, o processo 
eleitoral fora de época, foi 
marcado por suspeitas de 
arbitrariedade e parcialida-
de do juiz eleitoral da 173º 
Zona Eleitoral de Ibotira-
ma, Pedro Henrique Izidro 
da Silva, por agir de forma 
tendenciosa. Além de de-
núncias de compra de vo-
tos, uso da máquina pública 
para favorecer um dos gru-
pos da disputa, reviravoltas 
que resultaram num episó-
dio de tensão, desmando e 
violência.

48 horas após o prazo 
estabelecido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE) para publicar a deci-
são referente aos registros 
dos candidatos para a elei-
ção suplementar, o juiz no-
vamente indeferiu o pedido 

de Mariano sob a alegação 
de que foi ele o causador 
intencional da nova eleição 
no município. Portanto, de-
veria ser penalizado com a 
exclusão. O questionamen-
to é, como que alguém que 
foi vitorioso provocaria uma 
nova eleição intencional-
mente? 

Logo após o indeferi-
mento da candidatura, Ma-
riano recorreu da decisão 
ao TRE e obteve o parecer 
favorável do procurador 
regional eleitoral Sidney 
Madruga para concorrer à 
prefeitura, na condição de 
candidato sub judice. 

Sobre o teor da sentença 
do juiz que indeferiu a can-
didatura de Mariano, ba-
seada na tese de que ele foi 
culpado pela nova eleição,  
Madruga considerou a deci-
são um “equívoco dos maio-
res”. Para o procurador, os 
casos analisados pelo TSE 
indeferem o registro de can-
didatura de políticos que 
derem causa a anulação de 
eleições por estarem inele-
gíveis, o que não se aplicava 
a Mariano.

Madruga destacou ain-
da que o indeferimento da 
candidatura poderia inten-
sificar a tensão e prejudicar 
o exercício da democracia 
na cidade, e falou também 
do risco de ter uma ter-
ceira eleição, ao custo de 
milhões, por causa de uma 
certidão judicial.

A seccional baiana da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) encaminhou ao 
TRE um relatório que aponta 
irregularidades na atuação 
do juiz eleitoral de Ibotira-
ma em relação ao processo 
eleitoral em Muquém. O do-
cumento é baseado em rela-
tos feitos por advogados que 
atuam na comarca.

yRevelações
Além da guerra judicial, 

a eleição fora de época em 
Muquém foi marcada por 
episódios que revelaram a 
compra de votos e o uso da 
máquina pública da prefei-
tura para favorecer o candi-
dato do PT. Em 20 de março, 
o Correio publicou a primei-
ra de uma série de reporta-
gens, com imagens e relatos 
que comprovam a utilização 
de ônibus financiados pelo 
governo federal ou contra-
tados pela prefeitura para 
transporte de eleitores do 
candidato Evandro Guima-
rães e militantes do PT. As 
reportagens também reve-

laram a montagem de um 
esquema de favorecimento 
tocado pelo prefeito interi-
no da cidade, Osmar Gaspar 
(PT), que assumiu o cargo, 
após ser eleito presidente 
da câmara. 

As ações do petista para 
beneficiar o aliado, segun-
do imagens e relatos cap-
tados pelo Correio, incluem 
oferta de dinheiro, gasolina 
e promessas de emprego 
para quem trocasse o 11 
pelo 13,  uma referência aos 
números dos candidatos na 
urna eletrônica. O esquema 
também foi baseado na no-
meação de parentes e alia-
dos do segundo colocado 
para o comando de órgãos 
do primeiro escalão da pre-
feitura e irregularidades em 
licitações. 

Em uma delas, o prefei-
to interino contratou, por 
mais de R$ 2 milhões, uma 
empresa para realizar o 
transporte escolar na cida-
de, registrada em nome de 
uma moradora que reside 
em  uma casa humilde si-
tuada em um assentamen-
to rural de Muquém.

yMárcio X Vandim
De um lado, o prefeito 

eleito em eleições suple-
mentares em Muquém do 
São Franscisco, Márcio Ma-
riano acusa o adversário 
Evandro Guimarães, o Van-
dim, de compra de votos, 
ameaça à segurança dos 
eleitores, uso da máquina 
pública para financiar a 
campanha petista e frau-
de em licitações. Por outro 
lado, Vandim acusa Mariano 
de falsificação de documen-
tos, desvio de recursos e um 
esquema com a empresa 
Mariano junior Comércio 
de Combustíveis durante a 
gestão pepista.

Questionado sobre de-
núncias de abandono nos 
serviços públicos do muni-
cípio, como postos de saúde 
sem medicamento e fecha-
dos, escolas sem professo-
res, merenda e transporte, 
além da falta de abasteci-
mento de água, o petista 
garante que o município 
nunca esteve tão bem na 
administração pelo prefei-
to interino, Osmar Gaspar. 
Vandim também negou as 

acusações de privilegiar 
correligionários, contratos 
sem licitação, e crimes elei-
torais. 

yPopulação irritada   
    e sem perspectiva 

De acordo com a popu-
lação de Muquém, o muni-
cípio encontra-se num des-
caso total, é uma vergonha. 
Segundo os moradores, o 
pior é saber que tudo isso 
é por culpa das autoridades 
que são omissas e não res-
peita a vontade da maioria. 

Conforme a estudan-
te de agroindústria, Ca-
mila Oliveira da Silva, de 
17 anos, a população de 
Muquém não quer Vandim 
como prefeito. “O povo já 
decidiu duas vezes nas ur-
nas que não quer Vandim 
como prefeito”, afirmou. 

já Evermondio Almeida 
Passos, disse que o proble-
ma de Muquém é da jus-
tiça que permitiu que um 
candidato sem condições, 
concorresse à eleição. “É 
preciso que as autoridades 
tomem uma posição, esta 

indefinição está causando 
grandes transtornos para a 
população que já é sofrida”, 
disse Evermondio apostan-
do que a decisão do TSE seja 
a realização de uma nova 
eleição ou a declaração de 
Márcio Mariano prefeito.

Para Deusdete Pereira 
dos Santos, morador do po-
voado de Mangatuba, esta 
situação precisa ser decidi-
da e também culpa a justiça 
pelo descaso instalado no 
município. “Márcio não po-
dia concorrer à eleição, ele 
é ficha suja”.

Há moradores que pen-
sam até mesmo em mudar 
de cidade, caso esta situa-
ção não seja resolvida. “Mu-
quém é um município em 
estado de calamidade, se 
nada fizerem para resolver 
esta situação precisamos 
mudar daqui, estamos pas-
sando por um momento di-
fícil e insuportável, a cidade 
além de não ter prefeito, 
não tem médico, a educa-
ção é um fracasso, estamos 
verdadeiramente abando-
nados, só se vê desmando e 
perseguição na prefeitura e 

posso afirmar que toda cul-
pa é da justiça que não res-
peita a vontade do povo e o 
direito da maioria, já estão 
falando em outra eleição, 
isso é uma vergonha!” afir-
mou Lindaura Ferreira de 
Oliveira, 44 anos.

Em entrevista a equipe 
de reportagem do Gaze-
ta do Oeste, o candidato 
petista que concorreu as 
duas eleições e saiu der-
rotado nas urnas, Vandim, 
disse estar tranquilo e con-
fia numa decisão favorável 
da justiça. “A situação de 
Muquém é atípica, há um 
equivoco quando dizem que 
o meu adversário ganhou 
as duas eleições, isso não 
procede, porque não havia 
duas candidaturas, apenas 
um candidato efetivamen-
te registrado. Espero que 
o TSE defina esta situação 
que está evidentemente 
causando instabilidade no 
município e que tudo seja 
resolvido o mais rápido pos-
sível e Muquém volte à nor-
malidade”. 

Vandim falou também 
que espera que o causador 

de toda esta instabilidade 
seja penalizado, já que “foi 
ele” que deu nulidade ao 
pleito provocando uma nova 
eleição. “Tenho esperança 
que serei diplomado, até 
por que já houve a eleição 
suplementar com uma can-
didatura única, mas tudo 
pode acontecer até mesmo 
que esta decisão venha ser 
em nível de Supremo Tribu-
nal Federal”. 

um dos questionamen-
tos foi: A Constituição ga-
rante que a representativi-
dade é pela maioria, como 
você quer ser diplomado se 
perdeu a eleição por duas 
vezes? Vandim reafirmou 
categoricamente que Mu-
quém nas eleições de 2012 
e 2013 teve uma candida-
tura única, por isso, ele é o 
vencedor.   

Quanto a administração, 
o petista disse que, apesar 
das dificuldades iniciais, 
hoje a situação está tranqui-
la e o prefeito Osmar Gaspar 
vem conduzindo o município 
de forma equilibrada sem 
maiores problemas.  

O candidato Márcio Ma-

riano que venceu os dois 
pleitos e teve sua diploma-
ção indeferida, falou que 
está confiante e aguarda 
o julgamento da justiça na 
terceira instância, até por-
que conta com o parecer fa-
vorável do procurador elei-
toral Sidney Madruga e uma 
decisão unânime do Tribu-
nal Regional Eleitoral. Acre-
dita ainda que o plenário do 
TSE deve seguir a mesma 
linha de pensamento e não 
é uma decisão unilateral 
e monocrática de uma mi-
nistra que irá impedir sua 
diplomação. Mariano alfi-
netou o prefeito interino 
Osmar Gaspar, segundo ele 
o município vivência um 
verdadeiro caos. Dívidas 
com fornecedores e funcio-
nários, notas fiscais sem 
comprovação de despesas, 
licitações fraudulentas e 
outras mazelas, além da fal-
ta de médicos, merenda es-
colar e professores. “O pre-
feito interino Osmar Gaspar, 
não manda em nada, quem 
manda mesmo na prefeitura 
são os irmãos, Eladio e ja-
caré, que se intitulam como 
comerciantes da coisa pú-
blica, já que estão na prefei-
tura para fazer comércio e 
não governar”, afirmou. 

Marcio também falou 
que muitas pessoas já re-
correram à justiça em busca 
de seus direitos, mas não 
tem obtido retorno de seus 
pleitos. “O prefeito interino 
Osmar Gaspar nem na pre-
feitura aparece, o Ministério 
Público já pediu seu afasta-
mento em um processo de 
700 páginas, onde inclusive 
consta uma tentativa de su-
borno,” afirmou Mariano.

O prefeito interino Os-
mar Gaspar, que governa 
o município desde pri-
meiro de janeiro de 2013 
afirmou ser uma situação 
de instabilidade, e culpa 
também Marcio Mariano. 
“É uma situação compli-
cada e tem um culpado, 
Marcio Mariano. Ele não 
poderia ser candidato por 
não apresentar a certidão 
da justiça federal, por isso 
mesmo acredito que o TSE 
poderá diplomar Vandim 
a qualquer momento, até 
porque uma terceira elei-
ção seria um desastre”, 
disse Gaspar frisando 
ainda os problemas en-
frentados no início de sua 
administração, já que não 
houve transição de gover-
no, tendo que começar 
tudo no escuro sem ne-
nhuma informação.

Secretária de saúde é sabatinada na câmara de vereadores
Texto e fotos: Jayme Modesto

A secretária munici-
pal de saúde Regina 
Figueiredo, usou a 

tribuna da câmara de verea-
dores na sessão do dia 19 de 
junho, para falar das ações 
e dos desafios à frente da 
pasta. A secretária que já 
havia sido convidada para 
prestar esclarecimentos em 
outra oportunidade come-
çou pedindo desculpas pelo 
desencontro de agenda e 
seguiu fazendo uma expla-
nação com a demonstração 
de planilhas mostrando a 
evolução da pasta nestes 
seis meses, abrangendo to-
dos os programas, com foco 
maior na “Atenção Básica”. 

A secretária apresentou 
dados dos atendimentos 
realizados neste ano como 
consultas da atenção bá-
sica, de 2.125 em janeiro a 
7.566 em maio; Consultas 
de enfermagem, de 947 em 
janeiro a 4.500 em maio; 
Consultas odontológicas, 
de 430 em janeiro a 1.405 
em maio; Procedimentos 
técnicos, de 4.538 em janei-
ro a 14.991 em maio.

Regina Figueiredo tam-

bém relatou investimentos 
no Centro de Saúde Leoní-
dia Ayres, Hospital Eurico 
Dutra e Serviço de Atendi-
mento Móvel de urgência – 
Samu, além de campanhas 
educativas e aquisição de 
materiais e equipamentos. 
Segundo ela, um dos maio-
res entraves têm sido as 
questões burocráticas em 
torno da aquisição de me-
dicamentos; ainda assim, 
garantiu que os processos 
licitatórios estão próximos a 
ser concluídos.

Segundo a secretária, 
ações de combate à dengue 
estão sendo bem-sucedi-

83 atualmente. Fizemos 
três ciclos de visitação de 
imóveis: 30.665 no primei-
ro ciclo, 29.926 no segundo 
e 11.042 no terceiro, ainda 
em andamento”. 

Regina Figueiredo con-
siderou este um bom índice 
diante da existência de 65 
mil residências no municí-
pio, e o fato de não haver 
número maior de locais visi-
tados foi atribuído ao receio 
do morador em recepcionar 
o agente.

A sabatina com os verea-
dores durou mais de duas 
horas, tempo suficiente 
para a secretária discorrer 
sobre todas as cobranças 
e demandas da população, 
como já era esperado al-
finetou a gestão anterior 
pelo descaso da saúde no 
município. 

As explicações não pa-
receram convincentes à 
maior parte dos vereadores 
e o trabalho da secretaria 
sofreu algumas críticas. Ao 
final dos questionamentos 
dos edis, a secretária fez 
nova rodada de esclareci-
mentos e garantiu enviar à 
Casa uma versão impressa 

com os dados da saúde. 
A secretária falou da 

perspectiva e da ampliação 
no atendimento que vão 
ocorrer logo que a situação 
for normalizada. Segundo 
ela, está trabalhando para 
isso. No entanto, Regina 
ponderou no empolgado dis-
curso dizendo que as unida-
des de saúde ainda carecem 
de pessoal e estrutura física 
adequada. De acordo com 
ela, tudo está sendo feito 
para normalizar a situação o 
mais rápido possível.    

O presidente Tito ga-
rantiu que a Câmara vai 
continuar acompanhando 
o andamento da pasta. “No 
início do ano fizemos uma 
série de visitas às unida-
des de saúde, constatamos 
os problemas, carências e 
compilamos num relatório, 
que foi enviado a órgãos fis-
calizadores. Retornamos às 
unidades na última semana, 
identificamos que muitos 
impasses ainda não foram 
sanados. O Legislativo vai 
continuar acompanhando 
com rigor as ações e omis-
sões e letargias da secreta-
ria”, afirmou Tito.

Wanderley | Treinamento do SAMU tende capacitar e melhorar o atendimento às vitimas

ACoordenação da Base 
Descentralizada do 
Serviço de Atendi-

mento Móvel de urgência 
(SAMu) de Wanderley-Bah-
ia, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, promo-
veu nos dias 14 e 15 de ju-
nho o curso de Atendimento 
Pré-Hospitalar (APH) para 
os técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e condutores, 
com o objetivo de capacitar 
e melhorar cada vez mais 
os conhecimentos e habi-
lidades necessárias para o 
atendimento às vítimas de 
urgência e emergência. O 
curso foi ministrado pelos 
enfermeiros jose Henrique 
e o socorrista George jose 
ambos do SAMu de Barrei-
ras e o enfermeiro Alex, de 
Luís Eduardo Magalhães, 
instrutores da empresa oes-
te treinamentos.

Na sexta-feira, foram 
abordadas algumas temá-
ticas: regulação médica, 
como desobstruir vias aé-
reas por corpo estranho 
com a manobra de Heimli-
ch, retirada de pacientes 
em lugares de difícil acesso 

Kelly pede construção 
de hospitais no oeste e 
vacinação contra HPV
Ascom da deputada

A
deputada Kelly 
M a g a l h ã e s 
(PCdoB), por meio 

de indicação ao secre-
tário estadual de Saú-
de, jorge Solla, pediu a 
construção de hospitais 
nos municípios de Santa 
Maria da Vitória e Bom 

e o socorro as vítimas de 
acidentes automobilísticos, 
que são as principais ocor-
rências dos atendimentos 
realizados diariamente den-
tro do município.

O Prefeito Municipal de 
Wanderley, josé Conceição 

dos Santos, ressaltou que 
uma das prioridades de sua 
gestão é possibilitar capa-
citação aos funcionários 
públicos municipais, para 
que estes possam atender 
a população com qualidade 
e responsabilidade. “Não 
mediremos esforços para a 
prática de treinamentos e 
formação no município.”

De acordo com a coor-
denadora do SAMu a en-
fermeira Tamires Rios em 
sua visão, a equipe deve 
chegar o mais próximo 
possível da perfeição, des-
ta forma, o treinamento é 
a única possibilidade para 
que isso ocorra.

Para o socorrista Leo-
nardo Queiroz, o curso foi 

de extrema importância 
para o aprendizado, tornan-
do a equipe mais capacita-
da e treinada para realizar 
o atendimento as vítimas. 
“Todo conteúdo foi de gran-
de aproveito, não iremos 
esquecer mais e tentar co-
locar em prática as apren-
dizagens adquiridas numa 
situação real de atendimen-
to”, destacou.

A conclusão do Curso de 
Atendimento Pré-hospitalar 
foi realizado uma simulação 
na Praça principal da cidade, 
onde retratou uma colisão 
entre uma moto e um carro. 
O momento foi para que a 
equipe do SAMu colocasse 
em prática todos os conheci-
mentos adquiridos durante o 
treinamento e assegurar um 
atendimento da forma mais 
correta e segura numa situa-
ção real de ocorrência.

das, como mutirões de lim-
peza, tratamento a ultrabai-
xo Volume (carro fumacê) 
e campanhas educativas. 

“Houve declínio das notifi-
cações de casos de dengue. 
Passamos de 48 agentes de 
endemias em janeiro para 

jesus da Lapa, no oeste 
baiano.

Santa Maria da Vitó-
ria possui cerca de 40 
mil habitantes e Bom 
jesus da Lapa, aproxi-
madamente 63.500 ha-
bitantes, apontada pelo 
Censo 2010 como a 30ª 
maior cidade da Bahia. 
“A construção de hospi-

tais nestas cidades sig-
nifica uma ampliação 
estratégica da rede hos-
pitalar pública do nosso 
estado e atenderá uma 
grande região”, justificou.

Ainda buscando 
melhorias na Saúde, 
a deputada enviou ao 
Governo do Estado indi-

cação solicitando a im-
plantação do Programa 
de Vacinação contra o 
Papiloma Vírus Humano 

(HPV), para homens e 
mulheres, na rede públi-
ca de saúde do Estado 
da Bahia.

Para Kelly, o aumento 
de casos de contamina-
ção desta doença impli-
ca em gastos vultosos no 
tratamento e, portanto, 
a prevenção é essencial. 
“Apresentei sob a for-
ma de Projeto de Lei na 
Assembleia Legislativa 
proposta nesse sentido. 
No entanto, por implicar 
em despesas para o erá-
rio, é matéria privativa 
do Poder Executivo. Por 
isso, peço que o Gover-
no do Estado determine 
a execução deste impor-
tante programa, no âm-
bito da Secretária Esta-
dual de Saúde”, disse a 
deputada.

Secretária de saúde Regina Figueiredo

Deputada Kelly Magalhães

Planário da Câmara

Prefeito interino Osmar Gaspar
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Cantor Leonardo e Prefeito Milton Frota

25º Troféu 
Soja de Ouro

25º Troféu 
Soja de Ouro

Dell Anno 
Mais uma vez a Dell Anno, Móveis Planejados é a vencedora do Troféu Soja de Ouro, edição 
25 anos. O grupo que detém as marcas Encaixe VersátilFavorita e Delano, apresenta linhas 
arquitetônicas arrojadas e contemporâneas com a proposta de oferecer algo inusitado aos 
seus clientes, marcando reposicionamento da marca. A loja surpreende o público pelo de-
sign sofisticado e moderno. “Nossos sinceros agradecimentos a todos os clientes, colabora-
dores e amigos pela confiança e credibilidade depositada em nossos produtos e serviços”!

Topvel 
A Topvel Concessionária foi mais uma vez a premiada com o Troféu soja de Ouro, como 
a melhor revendedora de veículos do ano de 2012. Para a empresa o prêmio é uma de-
monstração inconfundível de estarem no caminho certo.
Trabalhando sempre de forma honesta, disciplinada, focada e perseverante, tendo a 
credibilidade como seu maior patrimônio, o Grupo Brandão é composto por doze em-
presas, vinte e uma lojas e uma fazenda. O grupo Brandão representa as marcas HONDA 
através da TROPICAL Motos, CHEVROLET com a TOPVEL e SERRANA veículos, FORD 
com a BuRITI veículos, estendendo-se também pelo segmento de locação de veículos 
com a SERRANA Locadora de veículos, corretora de seguros com a ANFINS – Anjo Fiel 
e na área de reflorestamento através da FLORAMA – Florão da América Silvicultura.
O Grupo Brandão está presente nas cidades de, Senhor do Bonfim, jacobina, Irecê, Bar-
reiras, Luiz Eduardo Magalhães, Bom jesus da Lapa, Vitoria da Conquista, Guanambi, 
jequié, Itapetinga, Ipiaú, Brumado, Capim Grosso, Campo Formoso, Xique-Xique e ago-
ra também em Itabuna, Eunápolis e Teixeira de Freitas.

Churrascaria Los Pampas 
A churrascaria Los Pampas por vários anos recebeu o Troféu Soja de Ouro como churras-
caria destaque, e agora não foi diferente, mas uma vez levou a estatueta como melhor do 
ano, pela qualidade e atendimento. O Los Pampas é considerada a melhor churrascaria de 
Barreiras e região. “Queremos agradecer por mais este prêmio em reconhecimento ao nosso 
trabalho. Obrigado a todos os nossos clientes pela preferencia.” 

Arroz Tio Mário 
Arroz Tio Mário foi o contemplado com o Troféu Soja de Ouro, na categoria, Indústria Regio-
nal. Para os responsáveis pelo sucesso, ser reconhecido é motivo de grande honra e agra-
decem pela homenagem. “Para nós é uma honra receber este prêmio, é uma demonstração 
inequívoca de que estamos no caminho certo”.

Arcondicionado & Cia  
Desde que chegou à região, a Arcondicionado & Cia tem 
procurado oferecer o que há de mais moderno em sistema 
de condicionamento de ar, por esta razão mais uma vez foi 
congratulada com o Troféu Soja de Ouro, pelo destaque em 
climatização de ambientes. “Agradecemos a todos pelo re-
conhecimento do nosso trabalho”.

Sojicultor Valter Gatto  
Valter Gatto foi o Produtor de Soja destaque do ano de 2012 
recebendo o Troféu Soja de Ouro comemorativo de 25 anos. 
Considerado um dos mais importantes e conceituados em-
presários do agronegócio, Gatto é parte integrante desse 
que é considerado um dos mais importantes eventos que 
promove e reconhece aqueles que se destacam. “O nosso 
muito obrigado por este honroso reconhecimento”!

Casa do Milho  
Mais uma vez a Casa do Milho levou a estatueta do Troféu 
Soja de Ouro, edição Bodas de Prata, na categoria Revenda 
de Sementes, destaque do ano de 2012. Estar entre os me-
lhores é para a empresa motivo de honra e muita satisfação. 
“O nosso muito obrigado por esta honrosa homenagem.” 

Nordeste Engenharia de Risco  
A Nordeste Engenharia de Risco foi a ganhadora do Tro-
féu Soja de Ouro, edição comemorativa de 25 anos, como 
destaque do ano de 2012, na categoria Vistorias, Inspeções 
e Microfilmagens. “É motivo de muito orgulho receber esta 
homenagem como empresa destaque. Queremos agradecer 
a nossa equipe e principalmente os nossos colaboradores”.

Gloria Venâncio  
A saga de uma mulher pioneira, que conheceu sacrifí-
cios e encampou na luta pelo desbravamento do cer-
rado baiano em seus primeiros dias. Ela viu o cerrado 
virgem, rude e selvagem, sendo desbravado pelo ma-
quinário que a nova civilização sulina trazia. Expôs-se 
a lutas heroicas, assistiu e participou do combate do 
homem contra a natureza, mas vislumbra na atualida-
de, a glória invejável de contemplar uma região impo-
nente e próspera. Assim é a história que marcou a vida 
da pioneira Gloria Venâncio. Natural de São joão do 
Ivaí, estado do Paraná. Gloria foi uma das primeiras 
mulheres a chegar à região e é considerada a mãe das 
pioneiras que desbravaram o cerrado. Gloria Venâncio 
foi merecidamente homenageada com o Troféu Soja de 
Ouro “Mulher pioneira do Oeste da Bahia”.

Econômica Tecidos  

A Econômica Tecidos foi sempre destaque na modalidade 
Loja de Tecidos e Confecções no Troféu Soja de Ouro, provan-
do que é líder no mercado, pela referência em preço, com-
petitividade e na qualidade de seus produtos. “Ser lembrado 
é acima de tudo um agradecimento que deve ser retribuído 
com um obrigado muito especial. Queremos agradecer aos 
clientes, fornecedores e a toda equipe de colaboradores que 
fazem da Econômica Tecidos líder no setor”. 

Jocian - A arte de fotografar  
A fotografia é a arte de conseguir expressar um momento úni-
co, que só pertence a um par de olhos. E, a mais nenhum. Pois, 
cada um vê o mundo do seu jeito: uns mais coloridos, outros 
menos; uns alegres, outros tristes. A fotografia é, portanto, a 
expressão mais intima do olhar do fotógrafo sobre o que ele 
vê. Por isso, ela é uma das mais sublimes formas de expressão 
do ser humano, pois consegue transformar um segundo numa 
imagem que poderá ficar para sempre. Ou flagrar uma situa-
ção e fazer dela lema para discussões no mundo todo. Ou re-
tratar um momento harmonioso e torná-lo símbolo de amor e 
paz. Neste contexto, conta com competência do profissional.

Good Way Turismo  
A Good Way Turismo tem motivo para comemorar. A empre-
sa recebeu o titulo de empresa destaque no ano de 2012, 
na 25ª edição do Troféu Soja de Ouro, na categoria Passeio 
Turístico. O prêmio é resultado do trabalho eficiente desen-
volvido pela Good Way, do reconhecimento pela sociedade. 
“Queremos compartilhar esta honrosa homenagem com a 
nossa equipe e nossos clientes, os verdadeiros vencedores”.

Professor Willamy Shelig
Curso Venha, Veja e Vença  
O Professor Willamy Shelig do Curso Venha, Veja e Vença foi mais 
uma vez homenageado com o prêmio de melhor trabalho na 25ª 
edição do Troféu Soja de Ouro. Willamy se encaixa no perfil de 
pessoas criativas e capazes de contribuir, atuando na formação 
de profissionais capazes de superar as dificuldades, buscando 
a inovação. “A premiação é motivo de orgulho não só para mim 
enquanto professor, mas para todos os alunos e nos motiva ainda 
mais, na preparação de profissionais nas diversas áreas”. 

Plasteca  
A Plasteca, empresa prestadora de serviços técnicos na área 
de agricultura e pecuária, foi mais uma vez a vencedora do 
Troféu Soja de Ouro, edição comemorativa 25 anos, pelo des-
taque no ano de 2012. A Plasteca foi fundada em 12 de junho 
de 1980, nasceu junto com a fronteira agrícola do Oeste da 
Bahia. A empresa oferece um trabalho técnico voltado à in-
teração de toda a sua equipe com os produtores assistidos, 
objetivando levar e disponibilizar novas tecnologias ao meio 
agrícola e pecuário com excelentes ganhos produtivos e no-
vos limites de produtividade. “Comprometimento a um esfor-
ço conjunto, isso é o que faz um time funcionar, uma empresa 
funcionar, uma sociedade funcionar, uma civilização funcio-
nar. Muito obrigado pela confiança”!

Doutor Ricardo Lindemberg  
Dr. Ricardo Lindemberg, Cirurgião Dentista, Implantodon-
tista e graduando em medicina, proprietário do instituto 
de Reabilitação Oral – Ibro recebeu mais uma vez o Troféu 
Soja de Ouro, edição Bodas de Prata, na categoria Reabili-
tação Oral, pelo brilhante serviço prestado no ano de 2012. 
Dr. Ricardo, com vasta experiência cirúrgica em reabilita-
ções orais complexas envolvendo implantes dentários e 
enxertos ósseos. Hoje a clínica de Ricardo é referência em 
todo Oeste baiano. “Gostaria de agradecer a organização 
do evento por esta brilhante festa, e a todos que me indica-
ram permitindo assim que eu estivesse aqui hoje receben-
do esta honrosa homenagem!”

Horti Fruti Supermercado  
O supermercado Horti Fruti foi mais uma vez agraciado 
com o Troféu Soja de Ouro, edição 25 anos, como super-
mercado destaque do ano de 2012, pela qualidade e profis-
sionalismo e a competitividade no mercado. “Foi uma sa-
tisfação receber mais este prêmio, o que reafirma o nosso 
compromisso com o desenvolvimento regional. Queremos 
compartilhar esta honraria com nossa equipe de trabalho, 
o nosso muito obrigado”! 
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Câmara promulga lei que proíbe taxa de esgoto de 80% em Barreiras Mansidão | Administração implementa ações no município

Oeste da Bahia ganha subcomitê de prevenção e combate a incêndios florestais

Imprensa deixa superintendente da Embasa em sinuca de bico

Ministério Público Federal pede
bloqueio de bens do ex-presidente Lula

É realizado na UMOB treinamento 
sobre auditoria do valor adicionado 

Texto e fotos: Cheilla Gobi

A Câmara Municipal de 
Barreiras promulgou, 
no dia 07 de junho, o 

Projeto de Lei 1029/13, que 
dispõe sobre proibição da co-
brança da taxa de esgoto de 
80% no município. A lei, ori-
ginária do projeto 037/09, de 
autoria do vereador Carlos 
Tito, foi aprovada na sessão 
do dia 17/04, por 10 votos a 
favor contra 06 abstenções e 
vetada pelo Executivo, com 
a alegação de inconstitucio-
nalidade já que a câmara de 
vereadores não tinha pode-
res para legislar sobre a ma-
téria e devolveu à câmara, a 
lei tramitou dentro do prazo 

Ascom

Nos dias 11 e 12 de ju-
nho a união dos Mu-
nicípios do Oeste da 

Bahia – uMOB promoveu mais 
um treinamento, desta vez, foi 
apresentado aos municípios 
um sistema de Gestão Digital 
de Fiscalização e de Auditoria 
do Valor Adicionado Fiscal de 
ICMS (VAF), para uso das prefei-
turas municipais, 100% na web, 
o que possibilita aos fiscais do 
município um controle total de 
todas as operações realizadas 
em seu território. 

O curso abordou funda-
mentalmente a funcionalidade 
deste sistema, com a facilidade 
do atendimento e execução dos 
procedimentos, maior produti-
vidade e fidelidade da apuração 
perante a Secretaria Estadual 
da Fazenda, permitindo assim 
um melhor planejamento, con-
correndo para a plena garantia 
da defesa dos interesses dos 
municípios. Além disso, como é 

A prefeitura municipal 
de Mansidão já deu início 
ao serviço de terraplana-
gem no terreno onde serão 
construídas 40 casas popu-
lares do Programa Minha 
Casa Minha Vida.

O prefeito Ney Borges 
ressalta que dará total 
apoio para a edificação dos 
domicílios e, que essas no-
vas casas serão implanta-
das a uma área próxima ao 
Bairro São Gonçalo criado 
em sua última gestão onde 
foram construídas 100 ca-
sas. Essas 40 se tornarão 
uma extensão do referido.

No dia 16 de junho, o 
prefeito de Mansidão, Ney 
Borges (PMDB), esteve na 
comunidade do Alto dos 
Coqueiros, em um encon-
tro com moradores da re-
gião, na reunião o prefei-
to assinou e entregou 92 
declarações de posse de 
terras públicas para que 
através da Associação 
para Educação Comunitá-
ria e Apoio à Agropecuá-
ria (ASECA) essas famílias 
possam ser beneficiadas 
com casas populares pelo 
programa nacional de 
habitação rural (PNHR), 
dentre as 92 pessoas 27 
são de Angical Centro, 33 
Angical I, 26 Angical III e 
6 da comunidade do Alto 
dos Coqueiros.

Após a conclusão da 
pavimentação asfáltica em 
diversas ruas no distrito de 
Aroeiras e na sede do muni-
cípio, como, Irmã Dulce, 13 
de Maio, Castro Alves, ulys-
ses Guimarães, Belarminio 
Aleixo e Praça jK, no dia 06 
de junho, a Comunidade do 
Gato foi agraciada com obra.

Segundo o morador Os-

O distrito de aroeiras a 
nove quilômetros da sede  
do município, comemorou 
a festa de Santo Antônio o 
padroeiro da comunidade. 
Durante os novenários, o 
lugarejo manteve-se agita-
do com a presença de cen-
tenas de pessoas, porém 
nos dias 12 e 13 de junho 
no ápice dos festejos, o 
movimento triplicou, até 
porque a prefeitura pro-
porcionou aos munícipes 
e visitantes uma festa com 
Elson dos Teclados, Elbinho 
e CIA, Felipão Moral, jairo e 
Gil e ainda o Show religioso 
com a Banda Maranata.

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Em comemoração à Se-
mana do Meio Ambiente, 
o governo da Bahia, por 

meio da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema), lançou 
no dia 06 de junho, o segun-
do subcomitê de prevenção e 
combate a incêndios florestais, 
sendo o oeste, a região contem-

Texto e fotos: Cheilla Gobi
e Jayme Modesto

Apopulação de Barrei-
ras há muitos anos 
vem sendo penalizada 

com o descaso da Embasa - 
Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento, os serviços 
prestados por ela são extre-
mamente precários, além da 
falta de água em muitas ruas 
e bairros. As reclamações 
sobre a péssima prestação 
de serviços em todo o esta-
do não é nenhuma novidade. 
Enquanto o serviço, que já 
era ruim, a cada dia fica pior 
e o valor pago pela tarifa, faz 
o caminho inverso.

A julgar pela opinião 
dominante dos veículos de 
comunicação, que por sua 
vez tendem a reverberar as 
vozes sonantes da popula-
ção, em seu dever de infor-
mar, os barreirenses, estão 
diante de um novo impasse: 
‘manutenção do sistema X 
investimentos e cobranças 
abusivas’.

No dia 10 de junho, o 
superintendente de assun-
tos regulatórios da Emba-
sa, júlio Mota, esteve em 
Barreiras para comunicar a 
imprensa local o posiciona-
mento da empresa sobre a 
votação que resultou na lei 
que suspende a tarifa de es-
goto de Barreiras.

Não se trata esta da úni-

regimental e entrou na pau-
ta do dia 04/06, onde o veto 
foi rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos verea-
dores, 11votos pela rejeição 

contra 07 a favor do veto.
O prefeito não sancio-

nou e o prazo de 48 horas 
foi expirado. Dessa forma, 
coube ao Legislativo tomar 

a decisão. Portanto, a partir 
de agora fica expressamente 
proibida a cobrança de taxa 
de esgoto no município de 
Barreiras. O não cumprimen-
to da presente lei acarretará 
como penalidades a Embasa, 
advertência na primeira in-
fração, multa de R$ 5 mil na 
segunda e multa de R$ 10 mil 
a partir da terceira infração.

“É um exemplo para todo 
o estado da Bahia. Os verea-
dores e os próprios prefeitos 
tem que se posicionar sem-
pre em defesa da população, 
pois somos eleitos para de-
fender os interesses da cole-
tividade”, disse Tito.

Com esta decisão da câ-
mara abre-se ainda um pre-

cedente para que a popula-
ção venha a ser ressarcida, 
através da justiça, devido a 
cobrança ser considerada 
ilegal. “O código de defesa 
do consumidor impõe que 
não só inciativa privada, 
mas o próprio poder público 
representado pela emba-
sa seja obrigado a devolver 
todo o valor arrecadado a 
título de taxa de esgoto pe-
los últimos cinco anos, em 
dobro,” garantiu Tito.

Agora, o próximo pas-
so será o diálogo da pos-
sibilidade da retomada da 
administração do sistema 
de águas e esgoto, con-
forme Tito.

Os sete vereadores que 

votaram a favor do veto, 
Aguinaldo junior, Hipóli-
to dos Passos, Vivi Barbo-
sa, Rui Mendes, Marileide 
Carvalho, Núbia Araújo e 
Graça Melo argumentaram 
que, a matéria deveria ser 
de competência estadual e 
que não há como oferecer 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário sem 
cobrança de tarifa.

Votaram a favor do fim 
da cobrança da taxa de es-
goto os vereadores Carlão, 
Karlúcia Macêdo, Digão 
Sá, Bem Hir, Eurico Quei-
roz, Beza, Lúcio Carlos, 
Gilson Rodrigues, Otoniel 
Teixeira, Alcione Rodri-
gues e Célio da Saúde.

ca ‘sinuca de bico’ imposta 
pela imprensa local à senho-
ra Embasa que detém a con-
cessão dos serviços em Bar-
reiras há mais de 40 anos, o 
tema merece maior reflexão 
e que seguramente irá parar 
nos tribunais.

O assunto em pauta é a 
derrubada do veto do exe-
cutivo, a lei 1029, que diz 
respeito à proibição da co-
brança da taxa de esgoto de 
80%, a Embasa vem entoan-
do acalorada argumentação 
em favor da cobrança e diz 

que a lei é inconstitucional, 
um argumento que na visão 
da câmara de vereadores é 
inconsistente e peca pela 
absoluta falta de respeito a 
população, ao tratar a ques-
tão em nível estadual a par-
tir somente da ótica de que 
a câmara não pode legislar 
sobre a matéria, como se os 
parlamentares não tivessem 
o dever constitucional de 
defender os interesses do 
município.

“Não existe competência 
constitucional da câmara de 

proibir cobrança de tarifa, 
embora a lei fale de taxa, na 
verdade toda prestação de 
serviço isso está na Consti-
tuição todo serviço precisa 
de cobrança. Temos certeza 
que essa lei não prospera 
será declarada inconstitu-
cional por conta de todo 
arca bolso ilegal”, afirmou o 
superintendente. 

A chantagem é sempre 
a não execução das obras 
de esgotamento sanitário 
que parece não ter mais 
fim. Segundo júlio, a obra 
foi interrompida, devido a 
uma série de fatores, sendo 
a mais importante a mu-
dança de local da estação 
de tratamento. Disse ainda 
que já foram implantados 
250 km de redes na cidade 
de Barreiras, o que vale a 
75% da obra. A estimativa 
é que a obra seja retomada 
em setembro, pois faltam 
25 milhões para conclusão.

Mas conforme o superin-
tendente, a não cobrança da 
tarifa poderá inviabilizar o 
saneamento na cidade. “É 
um serviço que precisamos 
da união de todos. Não exis-
te gratuidade, ao invés de 
ajudar pelo contrário con-
dena as pessoas a não terem 
saneamento”.

Abusiva, exorbitante
Por que cobrar 80%? De 

acordo com júlio, os cus-
tos de um sistema de água 
e também de esgoto por 
consequência estão ligados 
diretamente ao tamanho 
desse sistema, se a cidade é 
grande o consumo é de am-
plas vasões de água. As com-
panhias e a embasa também 
admitem o coeficiente de 
engenharia que 80% da 
água que é fornecida para as 
casas retornam como esgoto 
e o projeto inteiro é feito ba-
seado nisso.

Questionamentos
O que se questiona é que 

a embasa não investiu ne-
nhum centavo e a empresa 
cobra 80%. jayme Modesto 
do Gazeta do Oeste interro-
gou: Como cobrar se a em-
basa não investiu?  

júlio – Porque tem cus-

tos para manter, para operar.
Outra pergunta do jay-

me foi: Qual a lei que re-
gulamenta a tarifa de sa-
neamento?

júlio – 7307/98 e tem 
um decreto 7765/2000

Segundo o radialista 
Edivaldo Costa, não pode 
haver uma prestação de 
serviço sem a competente 
contrapartida, sem a taxa. 
“Se não houve o investi-
mento com que direito ela 
cobra a taxa, se o sistema 
não foi implantado?”

Outro questionamento 
foi: O que a embasa fez com 
o que arrecadou durante 40 
anos?

O superintendente disse 
que a embasa não ampliou o 
sistema de esgotamento, mas 
investiu. Só não falou onde e 
quais os investimentos.

plada, o primeiro foi lançado no 
início do mês de maio na região 
da Chapada Diamantina. 

O lançamento do segundo 
subcomitê, aconteceu na uni-
dade da universidade Federal 
da Bahia (ufba) no município 
de Barreiras e a ação tem por 
finalidade antecipar e intensi-
ficar as ações de combate às 
queimadas. Coordenado pelo 

secretário estadual do Meio 
Ambiente, Eugênio Spengler, o 
evento reuniu representantes 
dos municípios de Barreiras, 
São Desidério, Luís Eduardo 
Magalhães, Baianópolis, Santa 
Rita de Cássia, Formosa do Rio 
Preto e Correntina.

De acordo com Eugênio 
Spengler, não basta apenas 
formar o subcomitê, é preciso 
equipa-lo. O secretário frisou 
a importância de se instituir 
ações de prevenção. A ideia é 
que se crie também um nú-
cleo coordenador. O secretário 
estadual esclareceu ainda que 
está sendo elaborada minu-
ta de convênio para repasse 
de recursos às brigadas e às 
prefeituras. “Esse núcleo faci-
litará a comunicação entre os 
diversos atores sociais que es-
tão na linha de frente do com-
bate. Precisamos mobilizar as 
prefeituras, entidades para 
representar o subcomitê”. 

Para o secretário do meio 
ambiente de Barreiras com 
subcomitê o trabalho será ain-
da mais intenso e eficiente. 
“Historicamente temos tido 
ocorrências anuais de incên-
dios florestais em que o con-
trole não tem sido eficiente 
e esse subcomitê vai organi-

zar; gerenciar toda a discus-
são pertinente a questões de 
incêndios florestais, princi-
palmente na prevenção”. 

Barreiras já conta com 29 
brigadistas treinados, e um ge-
rente pelo prevfogo, e durante 
esta semana do meio ambiente 
mais 21 voluntários estão rece-

bendo treinamento, através de 
uma parceria da SEMA, INEMA, 
e corpo de Bombeiros. 

A reuniu de trabalho está 
prevista para acontecer ainda 
este mês e terá de eleger um 
representante para fazer parte 
do comitê estadual. Eugênio su-
gere que seja da sociedade civil.  

yServiço de terraplanagem yPavimentação asfáltica Comunidade do Gato

yPavimentação asfáltica Comunidade de Aroeiras

mar, o prefeito Ney Borges 
realiza um sonho dos mora-
dores do lugarejo, além de 
concluir uma grande obra, 
a benfeitoria vai refletir 
também na saúde dos resi-
dentes, principalmente das 
crianças e dos idosos que 
sofriam com a poeira, já 
que, no meio da comunida-
de passa a BA 351 que tem 

um trânsito considerado.
O governo, “uma Aliança 

com o Povo” está programan-
do uma grande festa de inau-
guração prevista para acon-
tecerá nos próximos dias, já 
que os habitantes  do Gato 
tem São joão como Santo de 
devoção.  A próxima comuni-
dade a celebrar a chegada do 
asfalto será o Angical.

As atrações musicais 
não foram os únicos atra-
tivos, muitos queriam 
ver mesmo era a mudan-
ça radical que o distrito 
sofrera com as obras de 
infraestrutura realizadas 
pelo governo “uma Alian-
ça com o Povo”.

No dia, 13, logo pela 
manhã aconteceu a missa 
em comemoração a Santo 
Antônio, e em seguida o 
Prefeito Ney Borges com 
a bênção do bispo dioce-
sano Dom josafá Meneses 
inaugurou a pavimentação 
asfáltica das ruas  13 de 
Maio,  Ozorio Dias, 7 de 

Setembro, Santo Antônio, 
Florentino Henrique e a re-
cuperação das Praças jose 
Lima e Alfredo Henrique,  a 
nova ponte que dá acesso a 
comunidade de São josé e 
a iluminação pública total-
mente restaurada.

 No mês de julho em 
Mansidão acontecem os 
festejos de São Gonçalo 
padroeiro da cidade e, já 
estão confirmadas as Ban-
das Real Som, Tio Barnabé 
e Edson Gomes. O prefeito 
Ney Borges frisou que nes-
ta ocasião será entregue 
uma gama de outras obras 
na sede no interior.

yConstrução de 92 casas
  populares em comunidade rural

O prefeito ressaltou 
que, além das declara-
ções, a prefeitura estará 
disposta a ajudar no que 
for possível as constru-
ções das casas, e que, em 

breve, estará enviando 
para Câmara de Vereado-
res o Projeto de Lei com a 
finalidade de lotear uma 
área pública do povoado 
de Angical Centro.

O bloqueio de bens 
tem como fina-
lidade garantir 

a devolução aos cofres 
públicos de quatro mi-
lhões de euros que Lula, 
segundo o MPF, usou in-
devidamente.

A ação interposta pelo 
MPF refere-se ao gasto 
desses quatro milhões de 
euros com a impressão e o 
envio pelo correio de mais 
de dez milhões de cartas 
enviadas pela Segurança 
Social a reformados entre 
Outubro e Dezembro de 
2004, segundo ano do pri-
meiro mandato de Lula.

A missiva avisava os 
reformados que um con-
vênio estabelecido en-
tre a Segurança Social e 
o até então desconheci-
do Banco BMG lhes per-
mitia a partir de então 
pedirem empréstimos a 
juros baixos e sem qual-
quer burocracia àquela 
instituição bancária, 
com o desconto das par-
celas sendo feito direta-
mente nas reformas.

Até aí não haveria pro-

blema, não fossem dois 
detalhes, que chamaram 
a atenção dos promoto-
res. O BMG, único banco 
privado a ser autorizado 
na altura a realizar esse 
tipo de empréstimo, con-

seguiu a autorização em 
menos de duas semanas, 
quando o normal seriam 
vários meses, e as cartas, 
simples correspondência 
informativa, eram assi-
nadas por ninguém me-

nos que o próprio pre-
sidente da República, 
algo nada comum para 
esse tipo de aviso.

Para o Ministério Pú-
blico, não há dúvida de 
que Lula e o então minis-
tro da Segurança Social, 
Amir Lando, que tam-
bém assinou as cartas 
e é igualmente acusado 
na ação, usaram a cor-
respondência para obte-
rem promoção pessoal 
e lucro político e que a 
ação do presidente da 
República favoreceu a 
extrema rapidez com que 
o BMG conseguiu autori-
zação para operar o ne-
gócio, desrespeitando 
as normas do mercado. 
A 13.ª Vara Federal, em 
Brasília, a quem a ação 
foi distribuída, ainda não 
se pronunciou sobre o 
pedido do MPF.

Matéria publicada originalmente 
no Jornal português Correio da 
Manhã, nenhum veículo de comu-
nicação do país teve a coragem de 
publicizar um processo contra o 
ex-presidente. 

100% na web garante seguran-
ça, e pode-se treinar via web, 
não apenas os servidores, mas 
também os contribuintes. 

O evento foi ministrado por 
Marco Aurélio Cordeiro, ana-
lista de sistemas, com vasta 
experiência em soluções tecno-
lógicas para o serviço público 
municipal em Minas Gerais. Os 
municípios que participaram 
foram: Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães, Riachão das Neves 
e São Desidério.

Está previsto para o mês 
de julho um seminário sobre 
o Meio-ambiente e outro so-
bre Pesca, com o Diretor da 
Bahia Pesca, Cássio Ramos 
Peixoto, objetivando capacitar 
os municípios para atuarem e 
desenvolverem atividades que 
promovam desenvolvimento 
econômico e bem-estar social.  

A sede da uMOB está locali-
zada na Avenida Aylon Macedo, 
Morada Nobre, 174.
Contato: (77) 3613-
3858/9942-6595 e-mail: 
umob@hotmail.com

Superintendente de assuntos regulatórios da Embasa, Júlio Mota

Secretário Estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler
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Vereadores homenageiam 18 personalidades com a Comenda 26 de Maio
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Empresários, religio-
sos, médicos, pre-
sidente de asso-

ciação, professores... não 
faltaram profissionais 
das mais diversas cate-
gorias a serem homena-
geados no dia 28 de maio 
pela Câmara de Vereado-
res de Barreiras, através 
da Comenda 26 de Maio, 
em comemoração ao ani-
versário do município, 
que completou 122 anos 
de emancipação política 
este ano. 

Há dois anos a câma-
ra aprovou o projeto de 
resolução nº 01/2011 
que criou a comenda de 
honra ao mérito 26 de 
maio para homenagear 
os cidadãos nascidos ou 
naturalizados na cidade 

de Barreiras, ou que te-
nham prestado grandes 
serviços ao município. A 
honraria visa ampliar o 
relacionamento entre o 
Poder Legislativo e a co-
munidade local. Este ano 
cada parlamentar indi-
cou uma personalidade 
para homenagear.

“Esta sessão solene 
é para que possamos de 
forma regimental home-
nagear o nosso município 
com a chamada comen-
da de honra 26 de maio. 
Estamos contemplando 
toda comunidade de Bar-
reiras por meio dos home-
nageados, cada um que 
deu sua contribuição e 
atuação junto a socieda-
de, tanto contemporânea 
quanto história que mui-
to nos honra”, afirmou 
o presidente da câmara, 
Carlos Tito Cordeiro.

25º Troféu 
Soja de Ouro

Armazém Paraíba 
O Armazém Paraíba foi mais uma vez o vencedor do Troféu Soja de Ouro, edição come-
morativa 25 anos. uma das maiores redes de varejo do Brasil, o Armazém Paraíba possui 
pontos-de-venda nos estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia e Pernambuco. A loja de 
departamentos comercializa móveis, eletrodomésticos, celulares e informática, tecidos, 
confecções, calçados e artigos de cama, mesa e banho.
O Armazém Paraíba é um dos mais sólidos exemplos de empreendedorismos na história 
empresarial do país. Ele gerou negócios afins à sua atividade e deu nascimento às diversas 
empresas que hoje formam o Grupo Claudino.
Contar a história do Armazém Paraíba através de datas precisas não é tarefa simples. Na 
verdade, o comércio faz parte da vida da família Claudino há muito mais de cinquenta anos. 
E pensar que tudo pode ter começado quando a família abriu as portas de uma bodega em 
Luís Gomes, Rio Grande do norte, depois atuou em modestos estabelecimentos comerciais 
em Cajazeiras, na Paraíba.Desde sua criação, a empresa investe em ações que aproximam 
a marca e os clientes, como a realização de eventos populares, promoções e patrocínio de 
manifestações culturais. Outra forma de divulgação é a constante presença na mídia, o que 
inclui arrojados investimentos em marketing e publicidade. O uso da música em propagan-
das, inclusive, contribuiu para a popularização do Armazém Paraíba.

Construtora Panteon 
A Construtora Panteon conquistou o prêmio Troféu Soja de Ouro, edição comemorativa 25 
anos, como destaque do ano de 2012, no segmento, Construtora. “Sentimo-nos honrados 
pela conquista de mais uma importante premiação. Agradecemos a todos que contribuíram 
de forma direta ou indireta com o sucesso de nossa empresa. Nosso muito obrigado”!

Sávio Imóveis  
A empresa ganhadora do Troféu de Ouro, na categoria 
imobiliária foi mais uma vez a Sávio Imóveis pelos re-
levantes serviços prestados, comprometimento e credi-
bilidade no mercado imobiliário. “O reconhecimento do 
nosso trabalho, só aumenta a nossa responsabilidade. 
Nossos sinceros agradecimentos.”

Alla Z  
Alla Z foi a loja que mais se destacou no ano de 2012, o 
que garantiu mais uma vez o reconhecimento com o Tro-
féu Soja de Ouro, edição comemorativa de 25 anos. “É com 
muita honra que a Alla Z compartilha esta importante ho-
menagem com seus colaboradores que com muita dedica-
ção e profissionalismo contribuíram para esta conquista, 
em especial aos nossos clientes”.

Oeste Pecuária  
Oeste Pecuária foi destaque na modalidade Revenda de 
Produtos Agropecuários no Troféu Soja de Ouro, edição 
comemorativa 25 anos, provando que é líder de merca-
do, pois é referência em preços, competitividade e na 
qualidade de seus produtos. “Agradecemos aos nossos 
clientes e colaboradores pela honrosa homenagem”!

Promaq  
A Promaq foi congratulada com o Troféu Soja de Ouro 
edição comemorativa de 25 anos pelo brilhante trabalho 
desenvolvido no ano de 2012, na categoria: Móveis para 
Escritório, Instalação Comercial e Assistência Técnica. “É 
no trabalho e na satisfação dos nossos clientes que encon-
tramos a motivação para continuarmos desenvolvendo as 
nossas atividades com profissionalismo e dedicação”.

Contém  
A Contém Assessoria Contábil foi a vencedora do Troféu 
Soja de Ouro, edição comemorativa 25 anos, pelo excelente 
trabalho realizado no ano de 2012. “A vasta e respeitada 
clientela da Contem Assessoria Contábil indica a credibili-
dade da empresa. O nosso muito obrigado”!

Auto Peças Barreiras  
A Auto Peças Barreiras foi a vencedora do Troféu Soja 
de Ouro, edição comemorativa 25 anos, na categoria, 
Auto Peças, pelo destaque empresarial no ano de 2012. 
A equipe agradece a todas as pessoas que fizeram com 
que a empresa recebesse um prêmio nesta magnitude. 
“É graças a vocês que acreditam em nosso potencial. 
Hoje podemos nos orgulhar dessa prova concreta do re-
conhecimento do nosso trabalho”.

Zito Barbosa 
Nasceu em Barreiras, dia 9 de junho de 1960. Filho de Ed-
sonnina e Celso Barbosa. Estudou no colégio Folk Rocha 
e colégio Padre Vieira, de onde também viria a ser, mais 
tarde, professor. Formou-se em Engenharia Civil. Em 1996 
foi eleito prefeito do município de São Desidério. Reeleito 
em 2000 e 2008. Casou-se com Marizete de Souza, com 
quem teve um filha: Brenda.

Gill Arêas Machado  
Nasceu em 17 de novembro de 1968, em Brasília. Filho de 
Gilzomar e Sônia Machado. Casou-se com Rita de Cássia 
e teve dois filhos: Arthur e Igor. Aos 20 anos de idade, Gill 
começou a atuar no ramo de marmoraria. Também traba-
lha com entretenimento, em um dos blocos carnavalescos 
mais tradicionais da cidade. É formado em Administração 
pela Faculdade São Francisco de Barreiras – FASB. Em 
1998 participou da diretoria da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas – CDL, assumindo a presidência em 2006.

Idemar Antônio Froldi  
Nasceu em Pirangi, São Paulo. Cursou até o quarto ano de 
medicina na universidade Federal do Paraná. Decidiu suce-
der o pai no ramo cerealista, na cidade Cornélio Procópio, 
Paraná. No Rio de janeiro fundou o Iate Clube Angra dos 
Reis. Em Curitiba, fundou uma empresa de suplementos 
alimentares. Em Barreiras, fundou a Agropastoril Sucuriú, 
empresa voltada à pecuária. Atua em defesa da criação do 
Estado do São Francisco, tendo Barreiras como capital.

Zevite de Brito Alves 
Nasceu no município de jânio Quadros, Bahia, em 14 de 
dezembro de 1954. Filho de Pompílio e Edésia. Quando 
criança, ajudava os pais trabalhando na feira. Ao mudar-se 
para Itapé, sul da Bahia, tornou-se comerciante. Casou-se 
com Thelma Souza, com quem teve três filhas: Kátia, Karll-
yane e Katylane. Foi vereador em Itapé e presidente da Câ-
mara. Na década de 90 começou a trabalhar em Barreiras, 
para onde se mudaria, atuando no ramo de extração de 
areia, terraplanagem e pavimentação.

Walney Vieira Toledo 
Nasceu em joão Pessoa, Paraíba, em 23 de julho de 1951. 
Chegou a Barreiras em 1984. Casou-se e teve três filhos: 
Fábio, Rodrigo e Érica. Formou-se em medicina pela uni-
versidade Federal da Paraíba e especializou-se em saúde 
pública e pediatria. Em Barreiras foi secretário de saúde, 
participou da consolidação da maternidade municipal e 
dos postos de saúde dos bairros Vila Brasil, Vila dos Fun-
cionários e Vila Tatu. Foi presidente do Conselho Municipal 
de Saúde e diretor do hospital Eurico Dutra.

Kelly Magalhães 
Natural de Barreiras, iniciou sua vida política há mais de 
20 anos, quando filiou-se ao Partido Comunista do Brasil. 
Trabalhou como comerciária e atuou no sindicato dos ban-
cários da Bahia. Participou da fundação da união Brasileira 
de Mulheres de Barreiras e do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher. Graduou-se em Letras pela universidade 
Estadual da Bahia em 2002. Foi eleita vereadora em 2004 e 
2008 e ao assumir a presidência da Câmara deu continuida-
de à construção da sede do Legislativo. Atualmente é depu-
tada estadual e preside a comissão de Educação e Cultura.

Alberto Lins Franca 
Natural de joão Pessoa, Paraíba, nasceu em 1º de março 
de 1943. Filho de Maria Ivete e Luís Monteiro França. Che-
gou a Barreiras em 1959. Casou-se com Maria Lúcia e teve 
três filhos: jorge, Ayrton e Ivete. Trabalhou na construção 
da BR 242. Tornou-se empresário de gêneros alimentícios 
e de distribuição de combustíveis. Participa da organiza-
ção de festejos religiosos da Paróquia São Sebastião e do 
Cantinho Senhor dos Aflitos.

Antonio Henrique Junior 
Nasceu em 30 de agosto de 1970, na cidade de Itabuna, 
Bahia. Vive em Barreiras há 25 anos. Filho de Antonio Hen-
rique Moreira e judite Paulino. Casou-se com Nádia Ferrei-
ra, com quem teve 4 filhos. Formou-se em contabilidade e 
atuou como secretário de saúde em 2004.
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Confira as novidades e atrações da EXPOAGRO 2013

Cheilla Gobi

COs trabalhos na orga-
nização da maior Feira 
Agropecuária e Indus-

trial da região oeste da Bahia 
já começaram no Parque de 
Exposições Engenheiro Geral-
do Rocha. Este ano “uma nova 
feira para um novo tempo” é o 
slogan da EXPOAGRO, evento 
realizado pela Prefeitura de 
Barreiras de 30 de junho a 07 
de julho. Os setores da pecuá-
ria, indústria, comércio, má-
quinas, automóveis, motos, 
institucionais e entretenimen-

to, marcarão presença na feira 
que tem sua programação du-
rante todo o dia.

Para que tudo esteja pron-
to no prazo, a Comissão Geral 
vem trabalhando em ritmo 
acelerado. Existe todo plane-
jamento e encaminhamen-
tos para o desenvolvimento 
das ações que serão desen-
volvidas durante o evento, 
como a busca de parcerias, 
contratação de empresas e 
serviços, o cadastramento de 
empreendedores, os serviços 
de manutenção do parque, 
a montagem das estruturas 

móveis, a exposição e comer-
cialização de animais e pro-
dutos, a prestação de serviços 
à comunidade, rodadas de 
negócios, palestras, dentre 
outras atividades que estarão 
acontecendo durante os dias 
de programação.

Novidades foram divulga-
das no lançamento da EXPOA-
GRO, no dia 07 de junho, pelo 
prefeito de Barreiras, Antônio 
Henrique de Souza Moreira e 
o Secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Ozimar Amorim. De acordo 
com o secretário, a parte de 

limpeza já está concluída. 
Disse ainda que toda área 
será totalmente estruturada, 
com um layout mais moderno 
dando assim uma nova cara 
ao parque. “Este ano teremos 
grandes mudanças na parte 
estrutural. Iremos fazer uma 
avenida central com intuito 
de valorizar diversas áreas. A 
logística dos stands também 
será repaginada”.

As grandes estruturas da-
rão forma ao parque dentro 
dos próximos dias, transfor-
mando os espaços onde irão 
funcionar stands, o palco prin-

cipal de shows e o Pavilhão 
de Negócios, onde estarão 
concentradas as principais 
ações de negócios da feira, 
com espaço para exposição 
de produtos, auditório para 
a realização de palestras, e 
exposição dos serviços ofere-
cidos por empresas dos mais 
variados segmentos. “A nossa 
proposta é que, a cada ano se 
transforme em uma verdadei-
ra feira de negócios, com a 
participação de empresários 
dos mais variados setores não 
só da região, mas de várias lo-
calidades do país”.

Este ano, as principais 
ações, além das rodadas de 
negócios, estarão voltadas à 
valorização do agronegócio, o 
beneficiamento e a exposição 
e comercialização de animais. 
Este ano a Exposição conta 
mais uma vez com a parceria 
da Acrioeste com atuações 
especificas no setor pecuário. 
“O entretenimento é um dos 
componentes da feira, mas a 
nossa preocupação é o fortale-
cimento do agronegócio e eco-
nomia”, declarou o secretário.

Ozimar destacou outras 
novidades como, agricultu-
ra familiar, avanços na ilu-
minação e segurança.

Agricultura familiar
A agricultura familiar terá 

espaço de destaque na EX-
POAGRO. Conforme Ozimar, 

o produtor da agricultura 
familiar precisa de assistên-
cia técnica, e está dentro do 
plano de governo.

Foram eleitas três ca-
deias sendo elas: a pisci-
cultura, pecuária leiteira e 
mandiocultura, segundo o 
secretário por acreditarem 
ser importantes e estrutu-
rantes na geração de renda. 

Atrações musicais
A abertura oficial será no 

dia 30 com atrações locais, 
mas a prefeitura antecipou 
a festa para o dia 29, com o 
show de Frank Aguiar, entrada 
franca. Dia primeiro joão Neto 
e Frederico, 02 de julho atra-
ções locais, dia 03 Michel Teló, 
04 joão Lucas e Marcelo, 05 
Vitor e Leo, 06 Maria Cecilia 
e Rodolfo, 07 atrações locais.

De acordo com o secretá-
rio, o valor da entrada será em 
média, R$ 10 reais.  Entrada 
franca nos dias 30, 02 e encer-
ramento 07 de julho.

Segundo Ozimar após a 
feira, a intenção é a realiza-
ção de eventos durante todo 
o ano no parque Engenheiro 
Geraldo Rocha. Em novembro 
já está prevista a Expogeneti-
ca. “O objetivo é a realização 
de eventos durante todo o ano 
como a expogenética, festa do 
peixe, leilões, entretenimento, 
dentre outros acontecimen-
tos”, concluiu Ozimar.

Bahia Farm Show atinge
R$ 671 milhões em negócios  

Exportação de soja superará 
processamento pela 1ª vez

Sancionada lei para criação de fundo de apoio à cultura do caju

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

uma das maiores fei-
ras de tecnologia agrícola 
do mundo, a Bahia Farm 
Show realizada em Luís 
Eduardo Magalhães supe-
rou as expectativas de fa-
turamento e divulgou uma 
movimentação de R$ 671 
milhões em negócios nos 
cinco dias de feira (28 de 
maio a 01 de junho), da 9ª 
edição, conforme levanta-
mento feito junto às insti-
tuições financeiras repre-
sentadas no evento. 

O número é superior ao 
da edição passada - que al-
cançou R$ 595 milhões. De 

Exame

As exportações de soja 
em grão do Brasil na atual 
temporada devem superar 
pela primeira vez o volu-
me processado pelas in-
dústrias, que reclamam 
da carga tributária sobre a 
atividade de esmagamento, 
disse nesta quinta-feira a 
entidade que representa as 
empresas do setor.

Em abril, a Abiove havia 
estimado exportações de 
38,2 milhões de toneladas 
e processamento 38,3 mi-
lhões no mesmo período.

As exportações brasi-
leiras na temporada atual, 
após uma colheita recorde, 
deverão crescer alguns mi-
lhões de toneladas em re-
lação ao período anterior, 
com o Brasil assumindo a 
liderança mundial no ran-

Ministério da Agricultura

A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta sexta, dia 
21, a lei que autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cultura 
do Caju (Funcaju), que tem entre seus objetivos desenvol-
ver o financiamento e a modernização da agroindústria do 
caju, além de fortalecer a exportação de produtos do setor.

O fundo terá como fonte de recursos o Orçamento da 
união, doações e contribuições a qualquer título de enti-
dades públicas e privadas, nacionais e internacionais, e de 
pessoas físicas; recursos provenientes de ajustes e convê-
nios firmados com instituições públicas e privadas; e rendi-
mentos de aplicações financeiras em geral. A nova lei entra 
em vigor em janeiro de 2014.

acordo com informações 
da assessoria de comuni-
cação, não estão incluídas 
nesse montante as vendas 
à vista ou financiadas por 
instituições financeiras 
das próprias montadoras 
de máquinas e implemen-
tos agrícolas participan-
tes. O fluxo de 64 mil visi-
tantes também superou as 
expectativas. 

Conforme o Presiden-
te da feira, júlio Cézar 
Busato, esta foi a melhor 
Bahia Farm Show de todos 
os tempos, apesar do pro-
dutor do Oeste da Bahia 
ter sofrido uma quebra de 
20% na safra, com a estia-
gem e o ataque da Helico-

verpa. “Os números confir-
mam o que já sentíamos 
no dia-a-dia. Nossa ex-
pectativa de superar o va-
lor de R$ 595 milhões das 
vendas de 2012, em mais 
de 11%,  se concretizou”,    
comemorou Busato.

A feira foi promovi-
da pela AIBA-Associação 
de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia, ABAPA
-Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão, 
ASSOMIBA–Associação 
dos Revendedores de Má-
quinas e Implementos do 
Oeste da Bahia, Fundação 
Bahia e Prefeitura Munici-
pal de Luís Eduardo Ma-
galhães, município que 
sedia o evento.

king dos exportadores.
O Departamento de 

Agricultura dos EuA 
(uSDA) já aponta o Brasil 
como principal exportador 
de soja do mundo tanto 
no ano-safra 2012/13, que 
está praticamente encer-
rado, quanto na próxima 
temporada --que deverá ver 
um aumento de área plan-
tada no Brasil mas também 
uma recuperação da produ-
tividade norte-americana, 
após uma forte seca.

O uSDA projeta expor-
tações de 37,9 milhões 
de toneladas do Brasil e 
de 36,2 milhões dos EuA 
em 2012/13, com essa 
diferença crescendo em 
2013/14, quando o Brasil 
deverá exportar 41,5 mi-
lhões de toneladas e os 
EuA 39,46 milhões.

O secretário-geral da 

Abiove afirmou que há um 
“caos tributário” incidindo 
sobre o processamento de 
soja, enquanto as exporta-
ções são desoneradas.

“Hoje o Brasil tem uma 
política para exportação 
de matéria-prima de de-
soneração total, o que ao 
nosso ver está correto, 
para não perdermos com-
petitividade. A parte das 
indústrias ainda não foi 
desonerada. Temos pro-
blemas de acúmulo de cré-
dito de ICMS, PIS/Cofins”, 
disse Fábio Trigueirinho à 
Reuters.

Segundo ele, um dos 
impactos deste movimen-
to de priorização das ex-
portações é uma crescen-
te ociosidade das plantas 
industriais de esmaga-
mento, com estagnação 
nos investimentos.

25º Troféu 
Soja de Ouro

Sementes Oilema  
Acompanhando de perto as tendências do setor produtivo da região oeste e estando 
na busca constante de tecnologia, reflexo direto de muito trabalho e dedicação, a 
empresa Sementes Oilema foi premiada com o Troféu Soja de Ouro, comemorativo dos 
25 anos, na categoria, Produtor de Sementes. 

MARCUS VINICIUS -PRODUTOR DE CAFÉ
REPRESENTADO POR MARCELO BRAGA 

O empresário Marcus Vinicius foi o vencedor do Troféu soja de Ouro, edição 25 anos na 
categoria cafeicultor, empreendedor do ano de 2012. O empresário foi destaque como pro-
fissional inovador que modifica e constrói com atuação e criatividade. O prêmio foi recebido 
pelo seu representante.

Inovação  
A Inovação foi congratulada com o Troféu Soja de Ouro, 
edição comemorativa de 25 anos, na categoria Consultoria 
em Gestão do Agronegócio. “Obrigado pelo reconhecimen-
to do nosso trabalho, estamos lisonjeados com este prêmio 
de tamanha importância no oeste da Bahia”! 

José Antônio Fichener  
Na categoria Pecuarista Inovador, josé Antônio Fichener foi 
o vencedor desta edição do Troféu Soja de Ouro, jubileu de 
Prata, pelo brilhante desempenho e investimentos em tec-
nologia em favor da pecuária regional. “É um prazer receber 
tamanha homenagem. Quero agradecer a todos que colabo-
raram com tal conquista, muito obrigado!” 

Óticas São Luís  
Óticas São Luís foi a contemplada na categoria ótica, como em-
presa destaque do ano de 2012. Recebeu o Troféu Soja de Ouro 
pelos relevantes serviços prestados, sendo uma das mais impor-
tantes do ramo no oeste baiano, pela competência e profissiona-
lismo. Os empresários agradecem clientes e colaboradores pela 
honrosa homenagem.
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