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“Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de
fazer acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, dar um colo, 
de fazer bem feito. Ser mulher é ter confiança no amanhã e 
aceitar o dia de ontem, é desbravar caminhos difíceis em
instantes inoportunos e fincar a bandeira da conquista”.

8 DE MARÇO | DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Uma homenagem do Jornal Gazeta do Oeste

Barreiras é destaque pela descoberta 
de uma jazida de metal raro, tálio
No dia 27 de fevereiro, o professor da Universidade Federal da Bahia, Clayton Janoni, da área de geologia, usou a tribuna da câmara 
de vereadores para falar sobre o minério Tálio, jazida descoberta no povoado Val da Boa Esperança, no município de Barreiras, única 
ocorrência mundial conhecida de associação de manganês, cobalto e tálio. O tálio é um metal extremamente raro, estratégico e de alto 
valor, que atualmente só é produzido na China e no Cazaquistão......................................................................................................03

Micarama 2013

De 09 a 11 de maio Buritirama 
será palco do maior carnaval 
fora de época da região oeste 
da Bahia, “Micarama 2013”. O 
anúncio foi feito pelo prefeito 
Arival Viana, no dia 28 de 
fevereiro, em reunião com o 
secretariado em seu gabinete. 
A festa é em comemoração ao 
aniversário da cidade.
Quanto às atrações, ainda não 
foram divulgadas pela comissão 
organizadora da festa.

Em entrevista, 
prefeito Antônio 
Henrique fala de 
compromissos 
firmados com o 
governo do
estado...............09
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EDITORIAL DIRETOAOASSUNTO

Começou o ano legislativo 
em todas as esferas do poder, 
mas, como é comum no país 
do carnaval foi após os festejos 
que, de fato, os parlamentares 
entraram no ritmo e começa-
ram os primeiros embates no 
Congresso Nacional, nas As-
sembleias Legislativas e nas 
Câmaras de Vereadores.

O recesso de final de 
ano chegou ao fim, embora, 
na região oeste em algumas 
câmaras municipais tenham 
ocorrido sessões extraordiná-
rias o período. O trabalho dos 
parlamentares começou com 
uma ampla renovação dos 
seus quadros, nas câmaras 
municipais da região oeste, 
há casos em que mais de 80% 
dos vereadores são novatos.

Outro ponto que merece 
destaque foi o aumento do nú-
mero de vereadores em alguns 
municípios, a exemplo de Bar-
reiras que passou de 11 para 
19.  Em outubro de 2012, o 
Brasil elegeu 7,7 mil vereado-
res a mais do que em 2008.

Ao todo, foram eleitos 
60.320 mil vereadores em todo 
o país. O aumento do número 
de cadeiras para os legislati-
vos municipais foi consequên-
cia da aprovação da Emenda 
Constitucional 58/2008 pelo 
Congresso. De acordo com 
levantamento CNM, 2.153 mu-
nicípios aumentaram o núme-
ro de vereadores. 

Para alguns parlamentares 
que já somam mais de 30 anos 
de estrada, a proximidade com 
a população representa o céu 
e o inferno. Se por um lado ele 
permanece em contato diário 
com o eleitor, por outro sofre 
assédio por favores pessoais e 
cobrança por benefícios para a 
coletividade.

A expectativa em torno da 
atuação destes novos verea-
dores e também daqueles que 
foram reeleitos é cautelosa, 
mas indica um comportamen-
to esperançoso por parte da 
população, que acredita que a 
atuação dos vereadores será 
melhor nesta legislatura do que 
foi na anterior. O fato reside, na 
mudança de postura do eleitor 
em relação a escolha dos seus 
representantes.

Ainda do ponto de vista da 
atuação parlamentar, os vere-
adores novatos e os reeleitos 
necessitam de se patrulhar 
para participar mais ativamen-
te de debates relacionados 
com o dia a dia da sociedade. 
Não foram raras as vezes que 
algumas sessões importantes 
na câmara de vereadores de 

Reabertos os trabalhos em todas
as esferas do poder legislativo 

Barreiras, na gestão passada 
deixaram de ser realizadas por 
falta de quórum. 

Também a falta de infor-
mação sobre o dia a dia das 
câmaras municipais e da 
atuação dos vereadores por 
parte da população é visível. 
Para muitos, as câmaras de 
vereadores são consideradas 
como pouco importantes ou, 
sem importância alguma.  
Por outro lado, a maioria dos 
vereadores não tem conheci-
mento, nem informações de 
gestão financeira e da sua real 
função no parlamento. 

A bandeira de parceria 
entre os poderes pregada por 
prefeitos e presidentes de câ-
maras foi um tanto ofuscada 
em vários municípios, já que 
os chefes dos executivos não 
compareceram para a aber-
tura dos trabalhos dos legis-
lativos para habitual leitura 
da mensagem. 

Este é um ano em que os 
políticos buscam uma maior 
inserção, atraindo atenção dos 
eleitores em suas ações de 
olho na disputa das eleições de 
2014.  A atuação dos senhores 
parlamentares nesta legislatura 
é a de entrar no jogo político, 
tanto com o apoio as bases 
aliadas, como as investidas 
contra as oposições.

Na esfera federal, a eleição 
de Renan Calheiros para a pre-
sidencia do senado, culminou 
com um conjunto de denún-
cias de corrupção e de revolta 
dos brasileiros, que ocupou as 
manchetes dos jornais. Uma 
mobilização via redes sociais 
formou documento com 1,6 
milhão de assinaturas pedindo 
o impitima do senador.  

De certo, e é o que se es-
pera, é que os parlamentares 
nos três níveis do legislativo 
possam nos próximos quatro 
anos, apresentar, analisar e 
discutir projetos que possam 
melhorar a vida da sociedade.
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Jayme Modesto

Em um estado demo-
crático de direito, pautado 
no binômio igualdade e li-
berdade, na sua forma de 
governo presidencialista, 
cujos poderes são dividi-
dos em três – Executivo, 
Legislativo e Judiciário 
– onde o Poder Execu-
tivo possui a atribuição 
de governar o povo e 
administrar os interesses 
públicos. O Poder Legis-
lativo tem como objetivo 
elaborar normas gerais e 
individuais que serão apli-
cadas a toda uma socie-
dade. O Poder Judiciário 
cujo objetivo é garantir 
e defender os direitos 
individuais, promover a 
justiça e resolver todos 
os conflitos que possam 
surgir em uma sociedade.

Surge ainda em nossa 
sociedade o mais influen-
te dos poderes o quarto 
poder ou o poder da mí-
dia, que nem o mais cé-
lere dos filósofos Charles-
-Louis de Secondatt, ou 
simplesmente Charles 
de Montesquieu, poderia 
prever em sua obra O Es-
pírito das Leis (l’esprit dês 
lois 1748), que fora o pre-
cursor da separação dos 
poderes em Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

A mídia possui um 
poder inimaginável de 
manipulação social, ela 
influencia desde a gas-
tronomia, a moda a cul-
tura e costumes sociais. 
A influencia social é levar 
um individuo ou um gru-
po de indivíduos a pratica-
rem algo que não tinham 
em mente ou ainda que 
simplesmente desconhe-
ciam, é levar o público em 
geral a preocupar-se úni-
ca e exclusivamente com 
o que esta sendo “planta-
do” na mídia, em desape-
go a interesses sociais de 
maior relevância.

Podemos traçar um 
paralelo de como a mídia 
age nos dias atuais, com 
o que acontecia na Roma 
antiga, na época do “pão 
e circo”, onde os romanos 
eram levados ao Coliseu 
eram lhes servidos comi-
da e bebida e sangrentas 
lutas de gladiadores, as-
sim poderiam esquecer os 
mandos e desmandos das 
autoridades. Nos dias atu-
ais o quarto poder age da 
mesma forma, a sociedade 
em geral crê unicamente 
no que a mídia lhe impõe, 
tem-se um apego emocio-

Texto: Jayme Modesto

Passada a euforia das elei-
ções e das posses em primei-
ro de janeiro de 2013, novas 
questões e responsabilidades 
se colocam para os novos ges-
tores municipais. Os prefeitos 
empossados, para lograrem 
êxito neste mandato, terão que 
enfrentar questões inéditas.

Ser prefeito nunca foi ta-
refa fácil, temos plena ciência 
disso. Além das pressões lo-
cais, dos próprios cidadãos, 
os prefeitos vêm recebendo 
uma carga cada vez maior de 
responsabilidades. Para citar 
em poucos exemplos: a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, os 
programas federais de trans-
ferência de renda, os ganhos 
reais do salário-mínimo, o piso 
nacional do magistério e a si-
tuação falimentar em que se 
encontram vários municípios 
da região oeste.

Os novos gestores neste 
mandato de janeiro de 2013, a 
dezembro de 2016 serão exigidos 
em um patamar inegavelmente 

Fonte: Veja

Quase metade dos 
médicos em atividade no 
Brasil não possui um tí-
tulo de especialista, que 
é emitido por sociedade 
de especialidade ou ob-
tido com a conclusão de 
residência médica. Se-
gundo dados divulgados 
no dia 25 de fevereiro, 
pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM), as 
regiões do país que con-

O poder da mídia
(quarto poder) - manipulação

Novos gestores terão que se 
adequar a uma nova realidade

Quase metade dos médicos do 
país não tem especialização

Diovani Junior Gobi
Advogado

nal e social com o que lhe 
é transmitido ao passo que 
se esquecem das insatisfa-
ções com os governantes.

O ser humano por si só 
já é auto-sugestionável, e 
fácil de descobrir seus 
desejos, indubitavelmen-
te a curiosidade sobre a 
vida dos outros é a sua 
maior fraqueza e a partir 
daí a mídia utiliza de téc-
nicas sugestionáveis para 
“prender” a atenção do 
espectador e manipulá-lo.

Uma das mais utili-
zadas é a descrita em 
Operations Research 
Technical - manual TM-
-SW7905.1 (pesquisa de 
operações, manual técni-
co) – armas silenciosas. 
(HTTP://resistir.info/)

 “A maior parte das 
publicidades destinadas 
aos grandes públicos uti-
lizam um discurso, argu-
mentos, personagens e 
um tom particularmente 
infantilizadores, muitas 
vezes próximos do debi-
litante, como se o espec-
tador fosse uma criança 
pequena ou um débil 
mental. “ – se se dirige 
a uma pessoa como ela 
tivesse 12 anos de idade, 
então, devido à sugestibi-
lidade, ela terá, com uma 
certa probabilidade, uma 
resposta ou uma reação 
tão destituída de sentido 
crítico como aquela de 
uma pessoa de 12 anos”.

Assim o circo romano 
esta armado ao invés de 
gladiadores continuaremos 
a engolir BBBs, Fazendas, 
Novelas, programas sen-
sacionalistas e muitas ou-
tras baboseiras que ditarão 
o modo de vida da nossa 
sociedade. Ao passo que 
nossas autoridades gover-
namentais estão livres para 
fazer o que bem entenderem. 
E como cantava Lulu Santos 
“assim caminha a humani-
dade com passos de formi-
ga e sem vontade...”

superior aos que encerraram a 
gestão em dezembro último.

Os novos prefeitos, na ver-
dade terão que cumprir novos 
deveres e novas formas de 
exercer antigos deveres bus-
cando, a tão sonhada excelên-
cia na gestão pública.

A nova Lei da Transparência 
(Lei Federal 12.527), que en-
trou em vigor no ano passado, 
terá de ser plenamente aplicada 
pelos novos prefeitos. A grande 
maioria dos municípios, contu-
do, está deficiente com respeito 
à nova Lei de Transparência. É 
uma lei que vai muito além da 
divulgação da folha de paga-
mento na internet.

A lei, por exemplo, coloca o 
cidadão comum com poderes 
que antes eram exclusivos dos 
vereadores, como requisitar 
informações da gestão. Agora, 
qualquer cidadão pode fazer 
um pedido de informações às 
prefeituras. Os novos prefeitos 
não devem encarar isto como 
intromissão indevida, mas 
como um novo estágio do pro-
cesso democrático. 

UPB justifica inadimplência 
de municípios baianos
Fonte: UPB

Cerca de 80% dos mu-
nicípios baianos estão em 
situação de inadimplência 
com o Cadastro Único de 
Convênios (Cauc) e ficam 
impossibilitados de captar 
os recursos oferecidos pelo 
governo federal. Na pes-
quisa realizada pela União 
dos Municípios da Bahia 
constatou-se que a Previ-
dência Social (INSS) foi o 
item mais apontado em 289 
municípios, seguido pelo 
Sistema de Coleta de Da-
dos Contábeis dos Entes da 
Federação – SISTN em 230 
apontamentos, logo em se-
guida os tributos federais 
com 198, os convênios no 
Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira – SIA-
FI com 134, a previdência 
própria com 114 e o Fundo 
de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS com 103. 
Os convênios do Siconv 
aparecem, segundo pesqui-
sa da UPB, com 48 aponta-
mentos, o Sistema de Infor-
mações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação – 
SIOPE com 38 e o Sistema 
de Informações sobre Or-
çamento Público em Saú-
de – SIOPS com 15 apon-
tamentos. Totalizando 364 
municípios inadimplentes. 
A diretoria da UPB lembra 
que um só município pode 
apresentar até 14 itens pen-
dentes no CAUC. O CAUC é 
um serviço auxiliar de infor-
mações para transferências 
voluntárias desenvolvidas 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) com obje-
tivo de prestar informações 
em relação à situação dos 
CNPJs cadastrados em sua 
base de dados quanto ao 
cumprimento. 

centram o menor número 
de profissionais, como a 
Norte e a Nordeste, são 
as mesmas que possuem 
menos médicos especia-
lizados. O CFM considera 
esse dado “preocupan-
te”, já que, mesmo sem 
nenhuma especializa-
ção, os médicos podem 
exercer qualquer ramo 
da medicina, o que aca-
ba expondo a população 
a um atendimento me-
nos qualificado.
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Barreiras é destaque pela descoberta de uma jazida de metal raro, tálio

Sessão ordinária abriu os trabalhos
legislativos na câmara de Serra Dourada

Coco assessoria promoveu curso de
licitações, contratos e formação de pregoeiro

Texto e fotos: Cheilla Gobi

No dia 27 de fevereiro, 
o professor da Uni-
versidade Federal da 

Bahia, Clayton Janoni, da área 
de geologia, usou a tribuna da 
câmara de vereadores para 
falar sobre o minério Tálio, 
jazida descoberta no povoa-
do Val da Boa Esperança, no 
município de Barreiras, única 
ocorrência mundial conhecida 
de associação de manganês, 
cobalto e tálio. O tálio é um 
metal extremamente raro, es-
tratégico e de alto valor, que 
atualmente só é produzido na 
China e no Cazaquistão.

Conforme Janoni, a des-
coberta desses metais raros 
além de ser um grande achado 
para a pesquisa universitária, 
coloca Barreiras nas lentes de 
atrações mundiais. “É um as-
sunto que dia a dia vem che-
gando ao nosso conhecimento 

Texto: Jayme Modesto 

A Câmara Municipal de 
Serra Dourada coman-
dada pelo vereador 

presidente Zilton João de Macedo 
abriu os trabalhos legislativos de 
2013, com a realização de uma 
sessão solene no Plenário da câ-
mara municipal e contou com a 
presença dos 11 vereadores. 

A sessão solene teve início às 
10 horas, horário regimental no 
plenário da câmara municipal. A 
atual legislatura para os próximos 
quatro anos, conta com cinco 
novos vereadores e seis reeleitos 
já que a composição passou de 
nove para 11 parlamentares.

Em meio a um plenário lotado,  
após o acolhimento do presidente 
da casa a todos os presentes, se 
verificou a ausência do chefe do 
executivo municipal, Milton Frota 
para a costumeira mensagem de 
abertura dos trabalhos do legislati-
vo. A sessão também contou com 
a presença do secretário de finan-
ças Lindomar da Silva Barrense.

Na oportunidade, o presi-
dente reafirmou o seu com-
promisso por um trabalho de 
união de todos os edis em fa-
vor do povo serradouradense. 

“O plenário da câmara vive 
hoje uma nova realidade e as 
portas estarão sempre abertas 
para receber a população e suas 
demandas. Esperamos contar 
com o apoio de todos neste 
sentido para que possamos 
construir uma Serra Dourada 
melhor para se viver, aonde deve 

Da redação JGO
Fotos: Jayme Modesto

Nos dias 01 e 02 de 
fevereiro, a Coco 
Assessoria Con-

tábil promoveu o curso 
de licitações, contratos 
e formação de pregoeiro 
com a par ticipação das 
microempresas e empre-
sas de pequeno por te, 
“Pregão Presencial”.  

O curso foi ministrado 
por Orlando Gomes da 
Silva, ele que é graduado 
em economia pela Facul-
dade Católica de Ciências 
Econômicas com espe-
cialização em Gestão 
Organizacional Pública 
pela UNEB e autor do li-
vro: “Pregão Presencial e 
Eletrônico” – Manual do 

O minério raro foi pauta de discursão na sessão da Câmara de Vereadores de Barreiras no dia 27 de fevereiro.

e ao mesmo tempo curiosa 
mediante a descoberta que 
o município de Barreiras se 
deparou de um tempo para 
cá, relacionada a ocorrência 
da presença de um minério 
extremamente raro presente 
exclusivamente no município 
de Barreiras, onde não há 
outras evidencias no Brasil e 
nem no continente america-
no,” esclareceu Clayton.

Em apenas uma das áre-
as pesquisadas pela empresa 
Itaoeste, que detém a conces-
são para exploração e lavra 
da reserva, foi encontrado o 
equivalente para atender todo 
o consumo mundial, estimado 
em 10 toneladas anuais, pelo 
período de seis anos. 

A Superintendência do 
Depar tamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM 
da Bahia foi informada so-
bre a descober ta da única 
jazida conhecida de Tálio 
em fevereiro de 2011.

A reserva total de tálio me-
tálico é superior a 60 milhões 
de gramas na primeira área, 
onde a pesquisa foi concluída. 
Atualmente, o tálio é cotado a 
US$ 6 o grama.

É um metal macio e male-
ável e pode ser cortado com 
uma faca. Quando exposto ao 
ar, inicialmente apresenta um 
brilho metálico, porém rapida-
mente torna-se cinza-azulado 
semelhante ao chumbo. Quan-
do exposto ao ar, forma-se 
sobre o tálio uma camada de 
óxido, por isso, é preservado 
mantendo-o sob a água.

Ele está na Tabela Peri-
ódica entre o mercúrio e o 
chumbo, dentro do grupo 
IIIA, juntamente com elemen-
tos índio e o gálio, essenciais 
na eletrônica atual.

O uso dos compostos de 
tálio é restrito à produção de 
objetos muito específicos, 
como lentes especiais e célu-
las fotoelétricas. O tálio pode 

ser empregado em materiais 
termoelétricos, superconduto-
res de alta temperatura.

Na medicina, como agen-
te “descabelante”, o tálio fez 
muito sucesso no século IXX 
no tratamento da tinea, um 
tipo de micose cutânea. Ainda 
hoje, isótopos radioativos de 
tálio são empregados no diag-
nóstico de doenças cardíacas. 
Também pode ser usado como 
contraste em exames médicos.

De acordo com Clayton, 
o objetivo principal no uso da 
tribuna foi para levar informa-
ções e tentar contribuir com o 
conhecimento dos vereado-
res. “O nosso papel não é am-
bientalista, o nosso papel tem 
que ser racional, no ato de 
entender os dois lados e saber 
representar a relação espaço, 

sociedade e natureza”.
Clayton encerrou sua ex-

planação dizendo: “Que a partir 
de agora os senhores passem 
a pensar que este é um assun-
to que vai chegar ao conheci-
mento da população de for-
ma cada vez mais acelerada, 
principalmente dos moradores 
da localidade, ou seja a toda  
sociedade barreirense. Este 
primeiro momento é de inte-
gração e discursões profundas 
entre vários segmentos, mo-
mento de entendimento.

O presidente da câmara 
Carlos Tito agradeceu o pro-
fessor Clayton e franqueou a 
palavra aos vereadores para os 
questionamentos.

O principal foco dirigido ao 
professor foi vantagens e des-
vantagens principalmente nos 

impactos ambientais causados 
com a extração e lavra do mi-
nério. 

O professor foi enfático em 
afirmar, que a sociedade para 
alcançar recursos precisa fa-
zer uso da mineração, mesmo 
tendo que enfrentar as conse-
quências. “Qualquer minério 
fica a ideia de sustentabilidade, 
relação espaço, sociedade e 
natureza. Sempre iremos en-
tender que para se obter toda 
a acessibilidade de recursos, 
bens  que uma sociedade pre-
cisa, temos que fazer uso da 
mineração, e mediante tantos 
bônus, os ônus são consequ-
ências e esses ônus sabemos 
que no primeiro momento se 
projeta numa escala ambiental 
de comprometimentos dos re-
cursos hídricos”, afirmou.

prevalecer a paz, o respeito e a 
igualdade”, afirmou Zilton. 

O presidente lembrou ainda 
da necessidade de se cumprir 
a Constituição Federal, a Lei Or-
gânica Municipal, bem como o 
Regimento Interno da Casa ob-
servando as Leis e trabalhando 
pelo progresso do município e o 
bem-estar do seu povo, para ele, 
o mandato de vereador consiste 
em colocar os interesses coletivos 
acima dos objetivos pessoais e 
pregou a união entre os edis. “A 
população merece uma parceria 
forte, voltada ao desenvolvi-

mento da cidade”, destacou.
Zilton finalizou suas pala-

vras desejando aos vereadores, 
um trabalho de pleno êxito e que 
o  compromisso de todos seja 
em defesa  da população.

Quem também defendeu a 
união entre os poderes em benefício 
do povo, foi a vereadora Alba Frota, 
ex-presidente da casa, uma parla-
mentar atuante e dedicada as cau-
sas da sociedade serradouradense.

Durante os pronunciamentos 
os vereadores apresentaram suas 
bandeiras de luta e asseguraram um 
mandato transparente e participativo.

Pregoeiro 3ª edição.
O objetivo do curso foi 

a capacitação por exce-
lência nos procedimentos 
administrativos formais 
no âmbito da adminis-
tração pública como na 
realização de análises 
e procedimentos licita-
tórios. Atualização dos 
conhecimentos profissio-
nais da área de compras, 

aplicando conceitos e 
técnicas que visam aper-
feiçoar a capacidade de 
gerenciar com eficiência 
e ética, bem como formar 
e capacitar servidores 
públicos para atuarem 
como Comissão de Lici-
tação e Pregoeiros nas 
licitações no âmbito das 
administrações públicas 
municipais.

Professor da Universidade Federal da Bahia, Clayton Janoni

Mineral Tálio

Presidente da Câmara Zilton Macedo
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Wanderley comemora 28 anos de emancipação política administrativa 

Prefeitos do oeste se reúnem
com Jaques Wagner e Marcelo Nilo

Da redação JGO

No dia 25 de feverei-
ro, o município de 
Wanderley come-

morou 28 anos de emanci-
pação política administrativa. 
Fundado por Manuel Teixeira, 
Wanderley surgiu por volta 
de 1930 e as famílias Tei-
xeira, Sousa, Alves, Brito e 
Pereira foram as primeiras a 
habitarem a localidade, con-
forme a história.

Wanderley foi distrito de 
Cotegipe até conquistar sua 
emancipação política em 25 
de fevereiro de 1985 e seu 
primeiro chefe executivo foi, 
João de Queirós Rocha. Atu-
almente, o município conta 
com uma população estima-
da em 13 mil habitantes. 

Warderley dispõe de ter-
ras produtivas e férteis, o 
que vem atraindo pessoas de 
vários municípios baianos e 
até mesmo de outros estados 
ligados ao ramo da pecuária 
e da agricultura, em adquirir 
propriedades para investi-
mentos. Sua principal ativi-
dade econômica é a pecuária 
possuindo um dos maiores 
rebanho bovino da Bahia, 
aliada à agricultura, onde se 
destaca o plantio do milho, 

Da redação JGO

No segundo mês fren-
te às administrações 
municipais, prefeitos 

da região oeste da Bahia se 
reuniram com o governador 
Jaques Wagner e o presiden-
te da Assembleia Legislativa 
da Bahia, Marcelo Nilo, com 
objetivo de canalizar recursos 
para investimentos nos seus 
municípios, dado as dificul-
dades financeiras na qual vem 
enfrentando as prefeituras. 

O prefeito de Baianópolis, 
Anderson Cleyton ficou mui-
to satisfeito pela forma como 
foi recebido pelo governador 
e pelo presidente da Assem-
bleia. Durante o encontro, An-
derson Clayton reivindicou di-
versas obras de infraestrutura 
para Baianópolis.  “Fui muito 
bem recebido pelo governador 
e pelo presidente da Assem-
bleia, e eles me asseguraram 

No dia 25 de fevereiro de 2013, 
Wanderley completou 28 anos. Dia 
de valorizar a beleza e valor dessa 
terra onde nascemos, crescemos e 
onde tantos honrados pais de famí-
lias tiram seu sustento.

O Município é a primeira escola 
de cidadania, de espírito público e 
civismo, daí a importância de res-
saltarmos, nessa passagem dos 28 
anos de emancipação política de 
nossa querida Wanderley, os seus 
valores e a coragem de seu povo.

 O wanderleense é destacada-
mente, o maior patrimônio de nossa 
terra. Homens e mulheres de bem 
que aqui nasceram, e tantos outros 
que aqui chegaram e resolveram fi-
car, é a mais perfeita tradução dos 
sentimentos que aqui habitam. Por 
sua honradez, sua coragem e in-
contestável alegria, o wanderleense 
é, portanto, o nosso maior tesouro.

 Essa nossa convicção em torno 
do valor do wanderleense nos faz 
acreditar muito em nossa passa-
gem pela administração municipal, 
dignificar este solo, e proporcionar 
uma melhor qualidade de vida ao 
nosso povo. E, neste quesito, em 
especial, a educação sempre foi 
uma de nossas prioridades, por 

entendermos que é o bem maior 
que se pode prover a um cidadão. 
É esta uma semente para o futuro. 
Mas que não pode ser imposta ou 
praticada por apenas um dos la-
dos. Tem que ser compartilhada 
entre todos os segmentos da so-
ciedade. Desse modo é que produ-
zirá os bons frutos do amanhã.

 Por isso, nesse dia em que 
Wanderley chega aos 28 anos, 
nossa maneira de parabenizá-la, é 
reafirmando nosso compromisso 
com o povo de nossa terra; com 
seus valores e sua história. É dizer-
mos que Wanderley e cada um dos 
wanderleenses sempre encontra-
rão em nós, um amigo.

 Portanto, meus caros, o dia do 
aniversário de Wanderley é tam-
bém o dia do aniversário de cada 
um de nós. É o dia de cada ho-
mem, cada mulher, cada criança 
wanderleense. É o dia das pessoas 
de bem, honradas e destemidas, 
que aqui vivem.

Viva Wanderley. Viva o povo de 
Wanderley! E que Deus abençoe 
a todos.

 
 José Conceição do Santos

Prefeito

além do feijão, mandioca, 
dentre outros produtos.

A Festa do Milho é um 
dos mais importantes eventos 
da região oeste e conhecido 
nacionalmente. É promovido 
anualmente pela prefeitura mu-
nicipal e realizada sempre, no 
fim do mês de julho, com atra-
ções musicais de axé music, 
bandas de forró, no segmento 
sertanejo e com atrações lo-
cais. A gastronomia local tam-
bém é um ponto forte da festa 
e todos os anos os festeiros se 
deliciam com comidas típicas 
nas tradicionais barracas mon-
tadas, no circuito da festa.

Entre os eventos fes-
tivos destaca-se ainda o 
São João, que é realizado 
na Praça da Igreja e que 
também conta com muitas 
barracas típicas e grandes 
shows de forró e a Festa do 
Divino realizado no povoa-
do da Goiabeira situada às 
margens do rio Grande.

Aos 28 anos de Cidade 
Emancipada, Wanderley 
tem à frente da Adminis-
tração Pública Municipal, 
o prefeito José Conceição 
dos Santos, que fez questão 
de parabenizar o município 
pelo seu 28° aniversário.

Mensagem do prefeito

Unidade móvel odontológico e um ônibus 
escolar foram incendiados em Correntina

Da redação JGO/informações ascom 
da deputada Kelly Magalhães

Uma unidade móvel 
odontológica e um 
ônibus escolar, re-

centemente entregues pelo 
Governo Federal a administra-
ção municipal e que estavam 
estacionados no pátio de um 
hospital público, no centro da 
cidade de Correntina, região 
oeste da Bahia foram incen-
diados na madrugada do dia 
16/02, os veículos ficaram 
completamente destruídos. 
Não houve feridos.

De acordo com informa-
ções da polícia, os dois ve-
ículos estavam parados no 
local desde o final de 2012, 
quando se iniciaram as fé-
rias escolares. A polícia ainda 
desconhece o que pode ter 
motivado o crime, investiga 
as causas do incêndio, e não 
descarta tratar-se de um ato 

de vandalismo. Já segundo 
comentários no município,  o 
crime teria sido praticado por 
motivações políticas.

A deputada estadual Kelly 
Magalhães condenou os cri-
mes em Correntina e pede 
à Secretária de Segurança 
Pública medidas urgentes. A 
parlamentar utilizou a tribuna 
da Assembleia Legislativa 
da Bahia, no dia 18/02 para 
tornar pública sua indignação 
referente a esses aconteci-
mentos em Correntina. Du-
rante a sessão ordinária, Kelly 
condenou as ações violentas. 

 “Faço meu apelo à Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca para acabar com o terror, 
o caos e a calamidade em 
que vive Correntina, desde o 
período eleitoral. O candidato 
que perdeu tentou, inclusive, 
tomar posse à força no dia 
1º. Solidarizo-me com a po-

pulação da cidade e com o 
prefeito Laertão”, disse.

 De acordo com a depu-
tada, os moradores locais 
estão desesperados com a 
frequência em que têm ocor-
rido esses atos violentos na 
cidade. Pediu ainda proteção 
ao ex-prefeito Maguila, que 
segundo a parlamentar vem 
sendo ameaçado.

 “Parece que estamos vi-
vendo no Velho Oeste, viven-
do a velha política. É preciso 
que a Secretaria de Seguran-
ça Pública tome medidas ur-
gentes e enérgicas para punir 
estes crimes contra o patri-
mônio público”, solicita Kelly.

 A deputada afirma que 
seria possível identificar os 
criminosos por meio das 
gravações das câmeras 
instaladas em prédios pró-
ximos ao local, como o do 
Banco do Brasil.

investimentos para melhorar a 
qualidade de vida do povo de 
Baianópolis”.

Na oportunidade, o pre-
feito de Cristopólis, Antônio 
Pereira apresentou ao chefe 
do governo baiano uma série 
de reivindicações, entre obras 
e serviços de grande relevân-
cia para o desenvolvimento do 
município. De acordo com o 
chefe do executivo cristopo-
lense, o governador foi bas-
tante receptivo demonstrando 
interesse em atender as suas 
solicitações na formação de 
uma parceria de grande valia 
para Cristopólis. “O governador 
Wagner demostrou interesse 
em colaborar com o município 
de Cristopólis, haja vista que 
tem total conhecimento da di-
fícil situação que vem passan-
do os municípios, entre elas, 
a questão da falta de recursos 
e ainda agravada pela seca. O 
governador garantiu que vai fa-

zer o possível para viabilizar e 
atender as nossas demandas”, 
afirmou Pereira. 

O prefeito de Tabocas, 
Humberto Pereira e o prefeito 
de Brejolândia, Gilmar Ribeiro 
(Mazim) também participaram 
da audiência com os chefes, 
do executivo e legislativo baia-
no. Na oportunidade também 
apresentaram uma pauta de 
reivindicações, objetivando 
viabilizar recursos para inves-
timentos em seus municípios. 
Beto e Mazim, além de irmãos 
governam os dois municípios 
vizinhos, Tabocas e Brejolân-
dia. Para ambos, o encontro 
foi bastante proveitoso, pois 
diante dos problemas admi-
nistrativos encontrados e as 
dificuldades financeiras pre-
cisam urgentemente firmar 
parcerias com os governos 
estadual e federal, para o 
efetivo desenvolvimento dos 
dois municípios. 

Prefeito de Wanderley,  José Conceição

Prefeito Beto, Governador Jaques Wagner, Prefeito Cleyton, Deputado Macelo Nilo, Prefeito Mazim e Antônio Pereira
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Escola SESC é inaugurada em Barreiras

Assessoria CDL

Agora boa parte das 
crianças que mo-
ram no bairro San-

to Antônio tem uma nova 
escola para estudar. Foi 
inaugurado, no dia 24 de 
fevereiro, o primeiro módulo 
da Unidade Oeste, a Escola 
SESC, em Barreiras.

Jackeline Teixeira San-
tos, tem seis anos de idade, 
é uma das alunas do módu-
lo fundamental e moradora 
do bairro Santo Antônio, ela 
demonstra sua empolgação 
em ser uma das alunas da 
Escola Sesc. “A minha es-
cola é bonita, gostei muito!”

O módulo educacional 
do SESC tem 1.600 m² e 
capacidade para atender a 
160 crianças a partir dos 
três anos de idade. “A ins-
tituição faz parte do projeto 

Módulo escolar
vai atender 160 
crianças a partir dos 
três anos de idade. 
As aulas iniciaram no 
dia 25 de fevereiro.

Programa de Comprometi-
mento e Gratuidade – PCG 
do SESC. Atenderemos as 
crianças que forem filhos 
de comerciários e também 
de baixa renda”, salienta a 
supervisora da Educação 
Infantil, Lenir dos Santos.

Atualmente são 10 turmas 

divididas em dois módulos. O 
infantil para crianças com até 
cinco anos de idade e o fun-
damental, para crianças com 
até 10 anos de idade. As au-
las são realizadas no turno da 
manhã e também à tarde.

Na solenidade estavam 
presentes, o vice-presidente 

do Sistema Fercomércio 
Bahia, José Carlos Lima, a 
diretora regional do SESC 
Bahia, Célia Batista, ex-presi-
dentes e diretores da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Bar-
reiras, o Prefeito de Barreiras 
Antônio Henrique, autorida-
des e outros representantes 
da sociedade civil organizada.

Durante o discurso de 
agradecimento, o vice-presi-
dente do Sistema Fercomér-

cio Bahia, José Carlos Lima, 
salientou a importância da 
escola para Barreiras e anun-
ciou o prazo para o fim das 
obras do SESC. “A escola 
vem para contribuir na edu-
cação local. A comunidade 
de Barreiras está de parabéns 
por ter uma unidade SESC 
desse quilate. Dentro de 90 
dias toda a área de esporte 
e lazer estará funcionando, 
para atender as necessidades 
dos comerciários”.

A instalação do SESC em 
Barreiras foi uma bandeira le-
vantada pela CDL e defendida 
pela diretoria durante cerca 
de vinte anos. Fato este, prio-
rizado pelo Plano Diretor de 
Investimentos, que norteia a 
expansão física das Unidades 
no Estado, em localidades de 
grande concentração de em-
presas do Comércio. O Cen-
tro de Atividades de Barreiras 
tem parceria com o Governo 
Municipal. O terreno foi do-
ado pela prefeitura quando 
Saulo Pedrosa era prefeito 
de Barreiras. Desde o início 
das obras, a diretoria da CDL 
realizou diversas visitas ao 
local das edificações, onde 
puderam conferir a evolução 
de toda estrutura.

 “Essa é uma grande con-
quista da CDL. É um projeto 

que existe há 20 anos e agora 
estamos começando a con-
cretizar. O SESC contribuirá 
diretamente para a saúde, 
educação, cultura e lazer dos 
comerciários locais,” acres-
centa Alberto Celestino, Pre-
sidente da CDL de Barreiras.

Já o prefeito de Barreiras 
fala das possibilidades de 
crescimento com a vinda do 
SESC para a cidade. “O Sesc 
representa o trabalho árduo 
de muita gente, em especial 
da CDL que lutou para que a 
unidade viesse para Barrei-
ras. Com certeza a iniciativa 
fortalece o município como 
uma cidade empreendedora 
da formação educacional”, 
finaliza o prefeito.

O SESC de Barreiras está 
sendo construído numa área 
de 16 mil metros quadrados. 
O investimento é de 15 mi-
lhões de reais. Mais da meta-
de da obra já foi feita.

São 8.100 metros qua-
drados de área construída, 
que vão ser ocupados por um 
teatro para 300 pessoas, uma 
piscina para adultos e uma 
para crianças e também 02 
campos de futebol. A quadra 
poliesportiva já foi coberta. O 
local também vai servir como 
área de shows, com capa-
cidade para 800 pessoas.  
Mais de 200 operários traba-
lham na construção. Todas 
as etapas estão sendo cum-
pridas dentro do cronograma.  

Tem ainda lanchonete, e 
módulos de salas de aula, 
consultórios odontológicos 
e espaço de convivência. A 
ação social do SESC se di-
vide em cinco campos: edu-
cação, saúde, assistência, 
cultura e lazer; e é voltada, 
principalmente, para os tra-
balhadores do comércio.

São Desidério comemora 51 anos de independência política
Da redação com informações ascom
Fotos: Rodney Martins

Ao som da Filar-
mônica Maestro 
Heliodoro Ribeiro 

percorrendo pelas prin-
cipais ruas da cidade 
anunciou pela madruga o 
51º aniversário de eman-
cipação política de São 
Desidério. O dia 22 de fe-
vereiro foi marcado com o 
momento cívico na Praça 
Abelardo de Alencar e em 
seguida a largada do 18ª 
rally de bike masculino.

Os mais de 800 par ti-
cipantes tiveram que per-
correr 41 quilômetros. Du-
rante o trajeto uma equipe 
de segurança par ticular, 
salva vidas e carros de 
apoio acompanharam os 
ciclistas para proteção e 
organização do rally.

Rally masculino marcou os 51 anos de emancipação de São Desidério

Segundo o secretário 
de Cultura, Nerito Carva-
lho, a ideia de mudar o 
percurso do rally foi pro-
porcionar mais lazer e 
conhecimento de outras 
localidades do município. 
“Com um aceitamento de 
80% dos par ticipantes, o 
rally mais uma vez foi re-
alizado com muito suces-
so, alegria e satisfação 
dos ciclistas. A cada edi-

ção estamos ouvindo os 
par ticipantes, para que a 
cada ano seja melhor que 
o outro,” disse.     

O prefeito Demir Bar-
bosa falou do 51º aniver-
sário de São Desidério e 
destacou a impor tância 
do rally de bike masculi-
no. “Hoje estamos come-
morando mais um ano de 
emancipação política de 
São Desidério, e notamos 

que a cada ano a cidade 
está crescendo no setor 
da educação, saúde, infra-
estrutura, espor te e bem 
estar da nossa população. 
Esse ano, o rally teve um 
novo percurso, levando os 
ciclistas a conhecer ou-
tras localidades da nossa 
região,” afirmou.

Na chegada do rally 
os par ticipantes foram 
recepcionados na Praça 
Abelardo de Alencar com 
sor teios de bicicletas e 
brindes. Para comple-
mentar a festa de ani-
versário as bandas Ar t 
Manha e Samba Hits des-
contraiu o público pre-
sente. A noite de sábado 
finalizou as comemora-
ções ao som das bandas 
BR 020 e Saliva Doce.        

Ato inaugural do SESC

Presidente e ex-presidentes da CDL
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Sessão ordinária marca abertura do ano legislativo 2013 na câmara de Brejolândia
Texto: Jayme Modesto
Fotos: Arquivo JGO

No dia 15 de feve-
reiro, uma sessão 
ordinária marcou a 

abertura do ano legislativo 
2013 e consequentemente a 
legislatura 2013/2016 da Câ-
mara Municipal de Brejolân-
dia. O prefeito Gilmar Ribeiro 
(Mazim), por motivo de força 
maior não compareceu para a 
mensagem do executivo.

A primeira sessão ordinária 
conduzida pelo presidente, Lin-

domar Pereira (Lídio) contou 
com a presença de todos os 
vereadores eleitos e reeleitos.

“Este é um momento res-
peitoso. Estamos comparti-
lhando dessa sessão em ho-
menagem a nossa Brejolândia 
e seu povo, povo ordeiro e 
trabalhador, de uma das me-
lhores cidades do interior da 
Bahia para se viver. Estamos 
abertos aos debates e as 
disputas com respeito mútuo 
e voltada aos interesses do 
município”, disse o presidente 

Lindomar Pereira ao iniciar os 
trabalhos legislativos. 

Lídio falou ainda, que seu 
objetivo é contribuir para que 
os vereadores eleitos para a 
câmara municipal de Brejolân-
dia recebam um conjunto de 
conhecimentos relevantes, 
para o bom exercício de seus 
mandatos, que vão desde 
uma visão geral do papel do 
legislador ao conhecimento 
sistematizado sobre o Poder 
Legislativo, o sistema tributá-
rio e o processo orçamentário 

Buritirama | Alan Machado é 
o líder do governo na câmara

Sessão ordinária dá início 
aos trabalhos da câmara de 
São Felix do Coribe 

Deputada Kelly reafirma compromissos com
Barreiras na abertura dos trabalhos legislativos

Prefeito de Tabocas firma 
parceria com DERBA 

João Néris DRT 4145/BA

Overeador Alan Nu-
nes Machado foi 
indicado pelo pre-

feito Arival Viana, para ser o 
líder do governo na câmara 
de vereadores de Buritirama.

Alan Machado é natural 
de Presidente Dutra, BA e já 
vem atuando no município 
desde antes da sua eman-
cipação, em virtude do seu 
trabalho na EBDA; é técnico 
em agricultura e formado 
em Letras pela UESPI. Tra-
balhou como professor de 
matemática e física durante 
vários anos dando sua con-
tribuição ao município.

Durante o processo po-
lítico administrativo do mu-

Texto: Jayme Modesto

OO Salão da Câma-
ra Municipal de 
Vereadores foi 

palco da Sessão Solene de 
aber tura do primeiro biê-
nio da gestão 2013/2014, 
que aconteceu no dia 18 
de fevereiro. O prefeito 
Moacir Pimenta, não com-
pareceu no evento. 

Entre os temas levan-
tados na sessão, destaca-
ram-se a igualdade harmô-
nica dos três poderes e o 
papel do vereador na polí-
tica municipal. 

O presidente Wanderley 
Soares Fróis encarregou-se 
de dar as boas vindas aos 
membros do Legislativo e no 
seu discurso de abertura dos 

Angela Natsumi (DRT-BA 2065)

No dia 15/02, a As-
sembleia Legisla-
tiva da Bahia abriu 

oficialmente os trabalhos de 
2013. A solenidade contou 
com a presença do gover-
nador Jaques Wagner (PT), 
que reabriu os trabalhos, 
e do vice-governador Otto 
Alencar (PSD), além de se-
cretários, deputados e ou-
tras autoridades políticas e 
militares. A deputada Kelly 
Magalhães (PCdoB) aprovei-
tou a ocasião para cobrar do 
secretário de Administração 
Penitenciária e Ressocializa-
ção, Nestor Duar te, celerida-
de na construção do presídio 
de Barreiras. Duar te garantiu 
que o presídio é uma priori-
dade do governo e confirmou 
a informação de ampliação 
do número de vagas, de 450 
para 533. O secretário disse 
ainda que no próximo mês 

Da redação JGO

Oprefeito de Ta-
bocas do Brejo 
Velho, Humber-

to Pereira da Silva (Beto) 
acompanhado do secretário 
municipal Cássio Fernandes 
se reuniram com o deputa-
do Marquinho Viana (PV),  
no dia 20 de fevereiro em 
uma audiência com o dire-
tor Geral do DERBA Saulo 
Pontes de Souza. Na opor-
tunidade o diretor do DER-
BA autorizou a liberação de 
uma patrulha mecanizada 
para a melhoria das estra-
das vicinais do município de 
Tabocas do Brejo Velho. 

O prefeito Beto disse 
que com esta parceria será 
possível fazer melhorias em 

nicípio ocupou importantes 
cargos, como: vice-prefei-
to, secretário de adminis-
tração, finanças e assessor 
especial de. É presidente 
do PP no município e está 
no seu segundo mandato 
como vereador, sendo que 
presidiu a câmara no perío-
do de 2011/2012.

Sobre o que espera na 
câmara, Alan Machado diz: 
“Espero que o ano seja 
caracterizado pelas boas 
relações de convivência e 
entendimento interpartidá-
rio, para que o município de 
Buritirama seja contempla-
do com importantes ações 
do governo municipal, tenho 
esperança que a oposição 
não venha a contrapor-se 
aos interesses da comuni-
dade, pelo simples fato de 
ser adversária ao partido da 
administração municipal. O 
objetivo é aprovar os proje-
tos que gerem benefícios à 
população,” finalizou.

A primeira sessão está 
programada para o dia 07 
de março, às 09 horas.

do Município, bem como as 
reais dimensões de seu papel. 

“Acreditamos que o co-
nhecimento do processo 
legislativo possa ampliar as 
possibilidades de geração de 
leis e fiscalização do Execu-
tivo de forma coerente, com 
as expectativas dos cidadãos 
e cidadãs, para com os seus 
eleitos, e a ética na política 
municipal”, disse Lídio.

A pauta    da primeira 
sessão foi a formação das 
comissões permanentes.

várias artérias vicinais do 
município melhorando assim 
a trafegabilidade de veículos 
e pedestres. Beto também 

agradeceu o esforço do de-
putado Marquinhos Viana 
em viabilizar benefícios para 
o município de Tabocas.

trabalhos disse que a menta-
lidade política da população 
mudou e encontra-se mais se-
leta quanto a escolha de seus 
representantes, ainda agrade-
ceu aos vereadores que lhes 
deram o voto de confiança na 
eleição para mais um mandato 
a presidência da casa e encer-

rou dizendo que sua relação 
com o poder executivo se 
manterá através do diálogo, 
pois o município não pode-
rá ser penalizado devido a 
questões pessoais, ideológi-
cas e par tidárias.

Todos os vereadores uti-
lizaram a tribuna para sau-
dar os presentes e deixaram 
suas palavras de otimismo, 
compromisso e respeito 
pelo povo sãofelense, colo-
cando a disposição do exe-
cutivo para realizarem um 
trabalho conjunto. 

A sessão foi encerrada 
pelo presidente da Câmara 
Wanderley Fróis que agra-
deceu a presença de todos 
e pediu a união dos verea-
dores na defesa dos interes-
ses da população.

estará assinando o emprésti-
mo junto a banco e que ainda 
neste semestre serão inicia-
das as obras.

 Kelly afirmou que neste-

novo ano legislativo conti-
nuará sua luta em busca de 
melhorias para a região oeste 
e não deixará de envidar es-
forços na defesa do povo.

Presidente da Câmara Lindomar Pereira Vereadores de Brejolândia

Vereador Alan Machado

Prefeito Humberto Pereira

Presidente da Câmara Wanderley Fróis
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Câmara de Tabocas do Brejo Velho abre os trabalhos do ano legislativo 2013 

Com uma grande festa e apoio de 11 partidos, o PP
de Muquém oficializou candidatura de Márcio Mariano

Muquém | Partidos realizam convenções 
para homologação de candidaturas

Texto: Jayme Modesto
Fotos: Ascom câmara

ACâmara de vere-
adores do muni-
cípio de Tabocas 

do Brejo Velho deu início, 
no dia 15 de fevereiro, os 
trabalhos do ano legislativo 
2013. Além da participação 
dos vereadores eleitos e re-
eleitos, a sessão ordinária 
contou também com a pre-
sença do prefeito Humber-
to Pereira (Beto), e da vice 
Gisele Gleiser, secretários e 
população em geral.  

Os trabalhos foram ini-
ciados com a estrutura da 
sede do poder legislativo to-
talmente reformada, e aqui-
sição de uma mesa e um 
novo computador, impres-
sora HP, bebedouro, e cons-
trução da rampa de acesso 
para deficientes físicos.

No discurso de abertura, 
o presidente da Casa vere-
ador Valdemir Almeida de 
Deus saudou a todos dese-
jando boas vindas, agrade-
ceu a presença do prefeito 
Beto e falou da importância 
do poder legislativo para o 
processo democrático e em 
especial, em prol dos inte-

Texto e fotos: Jayme Modesto

O Partido Progressis-
ta (PP) oficializou 
em convenção rea-

lizada no dia 09 de fevereiro, 
em Muquém do São Francis-
co, a candidatura de Márcio 
Mariano e Jurandir Alves de 
Barros, a prefeito e vice res-
pectivamente. Emoções e 
esperanças renovadas mar-
caram a grande festa da con-
venção no espaço do Merca-
do Municipal. Na corrida pela 
chefia do governo municipal 
os partidos PP e PT disputam 
uma nova eleição.

Ao todo Márcio entra na 
campanha com um time de 11 
partidos, o PP; PDT; PTdoB; 
PSB, PR; PRP, PMDB; PSDB; 
PSDC; PTB e PCdoB, que for-
mou a coligação, “Unidos com 
o Povo pra Vencer de Novo”.

A festa da democracia 
teve início às 16 horas e foi 
até às 20h30minh. Mais de 
1200 pessoas lotaram o es-
paço, que ficou pequeno para 
acomodar simpatizantes de 
diferentes povoados do mu-
nicípio, para apoiar Márcio 
Mariano e Jurandir.

“A importância não é o 
número de par tidos e sim 
os nomes que estão nos 
par tidos. Pessoas de grande 
significância e importância 
política na cidade e por terem 
par ticipado da administra-
ção do município. Essa força 
política muito grande que se 
forma nesse dia é que nos dá 
muita esperança na vitória”, 
frisou  Márcio Mariano.

O candidato conta ainda 
com o incondicional apoio de 

Por Jayme Modesto

Prontos para come-
çar uma nova cam-
panha. Os partidos 

que compõem os blocos 
de situação e oposição em 
Muquém do São Francisco 
realizaram convenções no 
dia 09 de fevereiro para ho-
mologação dos nomes dos 
seus candidatos.

PT e PP e partidos co-
ligados receberam delega-
dos e filiados com direito 
de voto para a homologa-
ção dos nomes dos can-
didatos que concorrerão a 

resses da população. Falou 
que a Câmara irá acompa-
nhar os trabalhos do executi-
vo e tem certeza que o pre-
feito Beto irá cumprir com os 
compromissos feito junto a 
população, salientando ainda, 
que a população precisa estar 
mais presente nas sessões. 

De acordo com Mir, a 
presença da população é 
de grande importância, pois 

os vereadores irão ver que 
os munícipes têm interesse 
em ver uma administração 
transparente voltada para o 
bem comum. Mir reforçou 
ainda, a harmonia entre o 
legislativo e o executivo. 
“Precisamos somar força 
para que junto ao poder 
executivo possamos sanar 
vários problemas que ainda 
dependem de força política 

administrativa, buscando 
recursos para nosso mu-
nicípio, neste contexto o 
prefeito pode contar com o 
incondicional apoio dessa 
Casa”, afirmou.

O prefeito Humberto Pe-
reira, na leitura da mensa-
gem ao Legislativo fez uma 
explanação das dificuldades 
e ações do governo munici-
pal nos primeiros 60 dias da 
atual gestão. Também falou 
das metas a serem atingi-
das, e desejou um excelente 
ano legislativo. “O peso que 
está sobre os ombros de 
cada um dos senhores, está 
também sobre os meus. Te-
mos uma missão muito im-
portante. Tabocas é uma ci-

dade promissora e que tem 
muito ainda o que conquis-
tar. Vamos nos empenhar e 
fazer o máximo com todas 
as nossas energias, vamos 
dar uma nova dinâmica ao 
governo e vencer essa ba-
talha. A cidade precisa ser 
governada com total trans-
parência e com muita res-
ponsabilidade. Precisamos 
de harmonia entre o poder 
legislativo e executivo, e 
também com o judiciário. 
Isso se faz necessário por-
que somos moradores de 
uma mesma cidade. Pre-
cisamos manter o diálogo 
para alcançar o consenso e 
um resultado que seja satis-
fatório a toda a comunida-

de”, disse Beto.
O presidente reforçou 

ainda, o compromisso que 
a câmara tem com a popu-
lação. De acordo com ele, 
os vereadores precisam se 
adequarem a nova realida-
de.   “Precisamos observar 
e cumprir a Lei Orgânica 
Municipal, Constituição 
Federal, bem como o Regi-
mento Interno da Casa, tra-
balhando pelo progresso do 
município e o bem-estar do 
nosso povo. No meu enten-
dimento, o mandato de vere-
ador consiste em colocar os 
interesses coletivos acima 
dos interesses pessoais”, 
falou o presidente pregando 
a união entre todos. 

uma das mais expressivas li-
deranças do município, o ex-
-prefeito José Nicolau Teixeira.

O espaço do galpão de feira 
foi tomado por bandeiras, fai-
xas, bexigas e muita animação. 
Os candidatos foram ovaciona-
dos pelo grande público, além 
da presença dos deputados 
João Leão e João Bomfim, que 
desejaram força aos postulan-
tes e afirmaram que em breve 
estarão em muquém para unir 
forças na caminhada em busca 
de uma expressiva vitória.

Marcaram presenças 
também, a prefeita de Morpa-
rá, Edinalva Pereira, o prefeito 
de Cristópolis, Antônio Perei-
ra e lideranças de vários mu-
nícipios da região oeste.

O discurso otimista de 
que Márcio é o melhor nome 
para representar o município 
nos próximos quatro anos 
e que a união das siglas vai 
conduzir a vitória do progres-
sista foi amplamente repetido 
por todos os presentes que 
usaram a tribuna.

“Temos o compromisso 
de fazer uma campanha limpa 
e de propostas. Espero que 
nossos adversários também 

tenham essa mesma inten-
ção, pois quem vai ganhar é 
a população, porque iremos 
discutir problemas e buscar 

soluções  e ai a eleição vai 
se dar em um nível menos 
agressivo, diferente das ante-
riores”, afirmou Márcio.

No final do evento, a po-
pulação que par ticipava da 
convenção foi ao encontro 
de Márcio, Jurandir e Nico-
lau, que entre muitos abraços 
tiveram dificuldades de aten-
der a todos os pedidos para 
posarem para fotos, pois 
todos os presentes queriam 
externar o seu apoio e aper tar 
as mãos de seus líderes, to-
dos queriam uma recordação 
desse momento histórico da 
democracia em Muquém.

nova eleição no dia 07 de 
abril deste ano.

O PT realizou sua con-
venção às 9 horas e o PP 
às 16 horas. A eleição 
será apenas para a chapa 
majoritária.  

Participaram da conven-
ção os partidos que com-
põem o arco de alianças 
das duas coligações. As 
chapas foram encabeçadas 
com os mesmos nomes da 
eleição do dia 07 de outu-
bro de 2012, apenas o PT 
teve o nome do vice-prefei-
to substituído, saiu Rogerio 
Rios e entrou Gilmária Rios.

Márcio e Jurandir

Vandin e  Gilmária
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Arival Viana cobra do desembargador a volta do cartório para Buritirama

Secretaria de Assistência Social de Buritirama realizou reunião de abertura dos trabalhos do ano de 2013

Secretaria de educação de Buritirama realizou a primeira jornada pedagógica de 2013

Da redação JGO
com informações João Néris

O prefeito de Buriti-
rama Arival Viana 
esteve no dia 25 

de fevereiro par ticipando 
do encontro com várias 
autoridades e profissio-
nais do Poder Judiciário 
da Bahia, entre elas: O 
Corregedor das Comar-
cas do Interior, Desem-
bargador Antônio Pessoa 
Cardoso, o Juiz de Direito 

Texto e fotos: Jayme Modesto

No dia 15/02 foi realiza-
da no espaço Reggae 
Nyght Club, a reunião 

de abertura dos trabalhos do 
órgão. Além da secretária de 
assistência social, Ana Claudia 
Paraence Viana e o prefeito Ari-
val Viana, estiveram presentes 
demais secretários de governo, 
funcionários do CRAS e cente-
nas de idosos e pessoas que se-
rão beneficiadas pelos serviços 
disponibilizados.

Na oportunidade foi apre-
sentada a equipe que irá 
comandar os trabalhos do 
importante órgão, além das 
metas a serem cumpridas. 

Texto e fotos: Jayme Modesto

“Com o lema, “Educar 
é Transformar Vidas! 
Uma Educação Para a 

Cidadania”, e o tema: “Cuidan-
do da Saúde do meu Profes-
sor”, a Secretaria Municipal de 
Educação de Buritirama abriu 
a Jornada Pedagógica 2013. A 
solenidade foi realizada de 11 
a 15 de fevereiro, no espaço 
da escola Carlos Ivan, além 
dos professores da rede mu-
nicipal de ensino, autoridades 
locais como o prefeito Arival 
Viana, o vice-prefeito Judson 
Pereira, o secretário de edu-
cação Geraldo Cruz Junior, a 
secretária de assistência social 
Ana Claudia Viana, a secretária 
de saúde Nádia Caitano e vere-
adores marcaram presença no 
evento e ainda profissionais da 
educação e convidados.

A proposta da semana pe-
dagógica teve como enfoque 
refletir sobre as necessidades 
dos profissionais da área de 
educação tornar-se conhece-
dores de si mesmos.

O Secretário de Educação, 

e Diretor do Fórum da Co-
marca de Barra, Vitor Ma-
noel Sabino Xavier Bezer-
ra, o Juiz da Vara Cível e 
Eleitoral Murilo, e demais 
representantes do judici-
ário e da sociedade civil 
organizada. O Presidente 
da Câmara de Vereado-
res de Buritirama Termicio 
Moreira, o prefeito da Bar-
ra, Ar tur Silva, Dom Luiz 
Flávio Cáppio, Bispo da 
Diocese da Barra também 

par ticiparam do encontro. 
A reunião foi conduzida 

pelo Desembargador, An-
tônio Pessoa, cujo objeti-
vo foi fiscalizar, orientar e 
buscar formas de melho-
rar o atendimento ao cida-
dão pelas comarcas. Este 
por sua vez mostrou a real 
situação das comarcas, 
e disse que o orçamento 
anual da CNJ é mal cal-
culado, além de dizer que 
ao invés de aumentar o 
número de juízes é neces-
sário aumentar o número 
de servidores. Falou tam-
bém que se o judiciário não 
fizer concurso público até 
2015, naturalmente vão fe-
char muitos cartórios e que 
é preciso a união de todos 
os poderes, em especial, o 
apoio da sociedade junto 
aos juízes em todos os sen-
tidos. Lembrou que muitos 
cartórios só estão funcio-
nando, graças à parceria 
com algumas prefeituras 
que ainda dão suporte. 

O Prefeito Arival Viana 
reclamou a forma como 
está sendo tratada a po-
pulação de Buritirama, 
no tocante aos serviços 
car torários, depois da pri-
vatização dos mesmos. 
Segundo Arival, ele repre-
senta mais de vinte mil 
habitantes em Buritirama 
e com esta determinação 
do Tribunal de Justiça da 
Bahia em que tirou o car tó-
rio da cidade, a população 
vem passando por humi-
lhação em todos os aspec-
tos, além de ter um custo 
alto e desnecessário tendo 
que se deslocar até Barra.

O prefeito destacou 
que para uma pessoa ti-
rar uma cer tidão, tem que 
pagar passagens de ida e 
volta, sair quatro horas da 
manhã, custo alimentação 
e perca de tempo. “Isso 
saindo da sede, imagine 
vindo do interior do muni-
cípio”, assegurou Arival.

Arival propôs total 

apoio para a volta do car-
tório para a sede em Bu-
ritirama, onde a prefeitura 
dará toda estrutura para 
o seu funcionamento, se 
tornando viável para aten-
der a população e a de-
manda do car tório.

Na opor tunidade o pre-
sidente da câmara de Bu-
ritirama, Termicio Moreira 
hipotecou total apoio a 
reivindicação do prefeito 
Arival Viana.

Termicio falou que a 
câmara de vereadores 
está á disposição para fa-
zer parcerias com o Poder 
Judiciário, visto que traga 
benefícios para os buriti-
ramenses e fez um convite 
aos juízes para visitarem o 
munícipio e constatarem as 
dificuldades que a popula-
ção tem para usar os servi-
ços. Segundo o presidente, 
a melhor forma é a volta do 
cartório para a cidade.

A coordenadora do CRAS 
apresentou para a população 
as atividades que serão desem-
penhadas. Arival Viana, além de 
fazer uma explanação dos pri-
meiros 40 dias afrente da admi-

nistração municipal falou ainda 
dos planos em realizar um gran-
de trabalho para a terceira idade.

 “Viemos para fazer diferente, 
e vamos fazer. Como assistente 
social e ser humano, tenho o com-

promisso e o desejo do fundo do 
meu coração de cuidar de cada um 
de vocês que muito já fizeram por 
nossa terra”, afirmou a secretária. 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social é órgão da 

administração municipal res-
ponsável pela formulação, im-
plementação e controle da Políti-
ca Pública de Assistência Social 
no município tendo por objetivo 
prover a garantia dos mínimos 
sociais, a inclusão e o desen-
volvimento da pessoa humana; 
tarefa que executa diretamente 
por meio de programas e proje-
tos e indiretamente por meio da 
sua capacidade de articulação 
como as outras políticas sociais 
existentes no município.

São atribuições do secretá-
rio municipal de assistência so-
cial comandar e supervisionar a 
execução das atribuições de que 
trata o parágrafo anterior, bem 
como assistir e assessorar o 

prefeito na coordenação da for-
mulação, execução e acompa-
nhamento da Política Municipal 
de Assistência Social, e coorde-
nar todas as atividades previstas 
no campo de atuação da secre-
taria e do sistema municipal de 
assistência social do município.

Geraldo Cruz Júnior, salientou as 
metas para 2013 e desejou um 
bom trabalho a todos os seus 
colegas. “É um momento que 
nos reunimos para discutirmos 
a temática do ano que é bem 
convidativa, um tema bastante 
atual que abre o caminho para 
a cidadania. Nesse momento 
levamos os educadores a uma 
reflexão sobre este tema da mais 
alta importância”, afirmou. 

O prefeito Arival Viana no 
seu pronunciamento aprovei-
tou para fazer uma explanação 
de como encontrou a adminis-

tração e das dificuldades que 
vem enfrentando para colocar 
a casa em ordem, além de fo-
car a importância do evento. 
“Precisamos traçar novas me-
tas, novos objetivos para edu-
cação municipal. O Brasil é a 
7ª economia do mundo, mas 
ocupa hoje o 80º lugar em ní-
vel de educação e lamentavel-
mente, a Bahia é o pior estado 
quando se trata de educação. 
Na minha visão, educação está 
centrada em três pilares: Poder 
público, família e professor”, 
destacou o prefeito que ainda 

fez um veemente apelo aos 
educadores e a todos os envol-
vidos no processo, para uma 
educação de qualidade.

Durante o encontro, os par-
ticipantes conferiram palestras, 
realizaram trabalhos de sensi-
bilização em grupo, oficinas e 
ainda tiveram um tempo para 
terapia em grupo, momento 
este onde o professor pôde falar 
de suas dificuldades e também 
ouvir outros para juntos enten-
derem que qualidade de vida é 
um processo que se deve bus-
car em conjunto, cuidando e 

respeitando um ao outro. 
A palestra magna com o 

tema da Jornada foi ministrada 
pelo Dr. Mário Augusto Eccher, 
Doutor em psicanálise clínica, 
palestrante conferencista com 

experiência em administração 
de cursos com temas voltados 
a liderança, em diversos mu-
nicípios, professor em cursos 
de pós-graduação em psica-
nalise clínica e psicopatologia.   

Secretária de Ass. Social Ana Cláudia

Prefeito Arival Viana na abertura da Jornada Pedagógica

Palestrante Mário, Secretário Geraldo Cruz, Prefeito Arival Viana e Secretária Ana Cláudia
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Em entrevista coletiva, prefeito de Barreiras fala de compromissos firmados com o governo do estado
Texto: Cheilla Gobi
Foto: Jayme Modesto

O prefeito de Barrei-
ras, Antônio Henri-
que de Souza Morei-

ra juntamente com a secretária 
municipal de saúde Regina Fi-
gueiredo concedeu na manhã 
do dia 22/02, entrevista cole-
tiva à imprensa, quando falou 
sobre compromissos firma-
dos com o governo do estado 
da Bahia na área da saúde. A 
secretária de ação social, An-
tônia Pedrosa também mar-
cou presença na coletiva. 

O encontro com os pro-
fissionais de imprensa acon-
teceu após uma viagem do 
prefeito e da secretária de 
saúde a Salvador, quando na 
oportunidade se reuniram em 
audiência com o secretário 
estadual de saúde Jorge Solla 
no último dia 20. A entrevista 
foi estruturada em três mo-
mentos, o primeiro o prefeito 
Antônio Henrique anunciou os 
resultados da audiência com 
o secretário Solla confirman-
do de imediato que o Hospital 
Municipal Eurico Dutra - HMED 
permanecerá no comando do 
município. Informou ainda que 
a maternidade terá condições 
para receber toda obstetrícia, 
anunciou a instalação de um 
Centro de oncologia, assim 
como a implantação do Centro 

de Atendimento Psicossocial 
para tratamento de alcoolismo 
e drogas (Caps AD), Labora-
tório Central - LACEN e Uni-
dade de Pronto Atendimento 
- UPA. No segundo momento 
a secretária Regina Figueire-
do detalhou o desdobramento 
das ações e logo depois cada 
veículo de comunicação teve 
a oportunidade para fazer per-
guntas.

O Prefeito esclareceu so-
bre os ruídos de que o Eurico 
Dutra voltaria ao comando 
do estado e segundo Antônio 
Henrique realmente esta era a 
intenção. “Fomos a Salvador 

resolver esta situação e quero 
informar que o Eurico Dutra 
permanecerá sob o coman-
do do município. Realmente a 
possibilidade de transferência 
da administração do HMED 
chegou a ser ventilada no iní-
cio de meu mandato, mas de-
cidimos manter o Eurico Dutra 
no comandado pelo município, 
mas para isso precisaremos 
fazer uma ampla reestrutura-
ção, com atendimento médico 
ambulatorial e realização de ci-
rurgias eletivas para desafogar 
o atendimento no Hospital do 
Oeste”, disse o prefeito.

A secretária Regina Figuei-

redo falou do desdobramento 
para execução das primeiras 
ações para operacionalizar o 
convênio e as demais ações 
em torno deste plano estabe-
lecido pelo secretário estadu-
al de saúde, Solla. “Foi uma 
reunião extremante produtiva! 
Receberemos uma equipe da 
secretaria de saúde do esta-
do para analisar os espações 
físicos, reequipa-los e dá 
condições para que se faça a 
clinica médica, o ambulatório 
e cirurgias eletivas que estão 
reprimidas há alguns anos e 
que tem causado transtornos 
enormes aos pacientes e fa-

miliares”, disse Regina. 
Conforme a secretária, a 

Maternidade Municipal terá 
condições para receber toda 
obstetrícia destacando que a 
ala de obstetrícia e UTI Neona-
tal do Hospital do Oeste - HO 
serão transferidas para aquela 
unidade de saúde, com intui-
to de desafogar o hospital. A 
equipe irá fazer esta largada 
do Eurico Dutra e maternida-
de com data simbólica 08 de 
março em homenagem ao dia 
internacional da mulher. “Lar-
gada nos trabalhos e implan-
tação no tratamento da ma-
ternidade para que esteja apta 
a atender,” afirmou. Regina 
disse ainda que a par tir do 
momento que a maternidade 
estiver pronta para receber 
todo o oeste acontecerá um 
dos maiores avanços que é o 
serviço de oncologia que será 
implantado no HO. 

APOSENTADORIA - Outra no-
vidade será um mutirão de 
aposentadoria exclusivamente 
para agilizar os processos dos 
funcionários do Eurico Dutra. 
“É uma atenção por quem 
tanto trabalhou e que hoje luta 
pelo direito natural de ter seu 
descanso remunerado”. 

UPA - Regina ressaltou quanto 
a Unidade Pronto Atendimento 

- UPA que está com as obras 
paradas, mas a retomada da 
construção está sendo vista 
com a Caixa Econômica Fe-
deral. Segundo a secretária 
ainda tem a possibilidade de 
uma segunda UPA, também 
um compromisso do secre-
tário Jorge Solla para com o 
município de Barreiras.

PROVAB - No mês de janeiro 
a secretaria de saúde cadas-
trou o município no Programa 
de Valorização da Atenção 
Básica - Provab, e na entre-
vista coletiva foi anunciado 
que Barreiras foi contempla-
da com aprovação para que 
tenha sete médicos nos PSF 
pagos pelo Provab.

Com relação a vinda de 
ambulâncias, os resultados 
não foram satisfatórios. “Não 
temos resultados reais devido 
a inadimplência que se encon-
tra o município e na saúde o 
nosso atraso é com relação as 
ambulâncias”, afirmou.

Não foi definido prazo para 
a concretização de todas estas 
ações. “Estamos trabalhando 
com planejamento para que 
ocorra o mais urgente possí-
vel e iremos receber para cada 
atendimento uma equipe para 
fazer o diagnostico e poste-
riormente implantarmos”, afir-
mou o prefeito.

Sessão solene marca início dos trabalhos 
na câmara de vereadores de Cristópolis

Sessão ordinária reabre os trabalhos 
legislativos para 2013 em Canápolis

Texto e fotos: Jayme Modesto

OCom a presença do 
chefe do executivo 
municipal Antônio 

Pereira e do Vice Adail Tavares 
da Câmara, o poder legislativo 
municipal de Cristópolis deu 
início aos trabalhos do ano le-
gislativo de 2013 no dia 18/02. 
A câmara teve uma renovação 
de apenas três vereadores. Já 
a estrutura física do prédio foi 
totalmente reformado, recebeu 
nova pintura, as cadeiras do 
plenário foram todas refor-
madas, bem como a sala dos 
edis, sistema de ar condiciona-
do e novas placas legislativa.

O pastor Antônio Ângelo da 
Igreja Assembleia de Deus leu 
uma mensagem bíblica. O pre-
feito Antônio Pereira se dirigiu à 
tribuna, onde fez um discurso de 
exaltação e respeito à parceria 
entre todos os poderes estabe-
lecidos em prol de Cristópolis. 
“O nosso governo tem como 
objetivo estabelecer parcerias 
com o legislativo, com o gover-
no estadual, federal, enfim, com 
todos”, disse o prefeito acres-
centando ainda que nos dias 
que esteve em Brasília consoli-
dou parcerias que trarão muitos 
benefícios para Cristópolis.

O prefeito também utilizou 

Texto e fotos: Jayme Modesto

Os trabalhos do poder 
legislativo de Caná-
polis para 2013 foram 

oficialmente iniciados no dia 20 
de fevereiro, em sessão solene 
na câmara de vereadores. Além 
dos nove edis compareceram a 
sessão também o secretário de 
saúde, Wagner de Oliveira Sou-
za, o secretário de educação, 
Ruy Caraúbas e autoridades 
locais. Por motivo de viagem, o 
prefeito Rubiê Oliveira não com-
pareceu para leitura da mensa-
gem do executivo na abertura 
dos trabalhos legislativos 2013. 

Ao abrir os trabalhos, o 
presidente da câmara, o vere-
ador Charles Pereira de Souza 
cumprimentou os colegas de 
legislatura e também ratificou 
o compromisso do legislativo 
para com o município. “Iremos 
trabalhar em prol de Canápolis 
com projetos e ações que fa-
voreçam e beneficiem a popu-
lação devolvendo a confiança 
que nos foi depositada”. 

Charles exaltou ainda a im-
portância da união dos poderes 
executivo e legislativo. “Preci-
samos estar aliados para abra-
çar as causas de Canápolis e 
de todo o seu povo. Da minha 

a tribuna para elogiar o novo 
grupo de vereadores que ele 
acredita ser formado de par-
lamentares sérios e compro-
metidos com os problemas do 
município e seu povo.

Antes de declarar encer-
rada a primeira sessão da 
câmara, o presidente da Casa, 
Oscarino Vieira fez um breve 
e firme discurso de inclusão, 
ordem e conciliação. “Vamos 
abrir as portas do legislativo 
para que os vereadores e a 
sociedade possam criticar, 
colaborar e contribuir com 
propriedade para o bem co-
mum de Cristópolis. No entan-
to, vamos abolir qualquer ma-
nifestação de falta de decoro, 
qualquer picuinha e questões 
pessoais que se coloquem 
acima do interesse do povo”.

Após sessão solene para 
abertura dos trabalhos e men-

sagem do executivo, foi reali-
zada a segunda sessão sendo 
esta a ordinária onde foram 
debatidos vários projetos. 

Representantes de entidades 
e de segmentos de classe do 
município também estiveram pre-
sentes no plenário. O prefeito e o 
vice também marcaram presença 
na sessão ordinária. O presidente 
Oscarino Vieira deu boas vindas 
a todos os parlamentares, que 
também fizeram uso da palavra 
dando a sua mensagem de um 
ano legislativo exitoso e profícuo.

Compõem a câmara de Cris-
tópolis os vereadores: Oscarino 
da Silva Vieira-presidente, Getúlio 
dos Santos Custodio-vice-presi-
dente, Marcos E. da Câmara – 1º 
secretário, Elias Souza Braga, Sir-
lei Araújo dos Santos, Jadir Vasco 
de Araújo, Zenildo Conegundes 
da Mata, José Lopes Meneses e 
Edinaldo Costa de Araújo.  

parte podem ficar certos de 
que continuarei honrando com 
os meus compromissos e res-
ponsabilidades. Tenho certeza 
que, juntos conseguiremos 
realizar um grande trabalho”, 
reforçou o presidente.  

 Sobre as expectativas para 
2013, Charles acredita nas 
ações do executivo para a im-
plantação de projetos impor-
tantes, previstos no plano de 
desenvolvimento para Canápo-

lis, que abrange ações principal-
mente nas áreas de saúde, edu-
cação, infraestrutura, emprego e 
renda. Com a experiência de 20 
anos na área de saúde, sendo 
sete como secretário, o vereador 
Charles está exercendo o seu 
primeiro mandato como verea-
dor e já assumiu a responsabi-
lidade de comandar o legislativo 
nos próximos dois anos. 

Ao assumir a presidência no 
dia primeiro de janeiro, uma de 
suas primeiras ações foi a refor-
ma geral na estrutura física do 
prédio do poder legislativo, im-
plantou um rigoroso sistema de 
redução de gastos, inclusive com 
cortes de salário, reestruturou o 
sistema administrativo da casa e 
promete fazer uma administração 
transparente, com o objetivo de 
resgatar a credibilidade do poder 
legislativo, o presidente espera 
contar com a presença e partici-
pação da população no plenário.

Presidente da Câmara Charles Pereira

Plenário da Câmara de Cristópolis

Mesa Diretora, prefeito e vice



Prefeito de Riachão das Neves fala dos primeiros 60 dias a frente do governo

JGO - Qual o balanço que 
o senhor faz desses quase 
60 dias a frente da admi-
nistração municipal de 
Riachão das Neves?

Hamilton - Encontramos 
uma administração bastante 
dificultosa, dificuldades de 
toda natureza com inúmeras 
dívidas, mas a que mais nos 
preocupou foi o pagamento 
do 13° salário, bem como 
da folha de dezembro pa-
gamentos estes não efetua-
dos pelo gestor antecessor. 

Por Cheilla Gobi e Jayme Modesto

OPara não fugir a regra, Riachão das Neves foi mais 
um município, onde novo prefeito Hamilton de 
Santana Lima recebeu a administração em estado 

de calamidade. Inadimplência, débitos com servidores e 
sucateamentos dos equipamentos públicos foram algu-
mas das mazelas pontuadas pelo prefeito. 
Riachão é mais um município no qual o novo gestor, eleito 
em 2012 vem enfrentando dificuldades no início do go-
verno, em decorrência da situação deixada pelo anteces-
sor, no entanto, um dos maiores problemas para o novo 
prefeito tem sido o não pagamento dos servidores. 
O prefeito Hamilton Santana esclareceu que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal é clara, ao afirmar que um ges-
tor não pode deixar débito para o seu sucessor, segun-
do ele, o que não foi observado pelo ex-prefeito.  
Hamilton afirmou que recebeu a máquina pública sem 
nenhuma estrutura e condições de funcionamento, uma 
situação complicada, a começar pela transição. Confor-
me Hamilton, tudo isso sem nenhuma explicação por 
parte do ex-gestor, salientando ainda que a situação era 
de calamidade, para um município que não tem receita 
própria e vive praticamente de repasses oficiais, o que 
tornou mais difícil para colocar a administração dentro 
de um estágio aceitável de funcionamento.

Mesmo com todas as difi-
culdades estamos realizan-
do um trabalho focado no 
futuro de Riachão, sanando 
dívidas desde linhas telefô-
nicas até mesmo os salários 
dos servidores. Com a aju-
da de Deus e colaboração 
de todos estamos liquidan-
do os débitos e organizando 
a administração municipal 
deixando a população de 
Riachão mais feliz.

Temos uma grande pre-
ocupação com a educação, 
por tanto estamos investin-

do na capacitação dos pro-
fessores para que possam 
desempenhar um ótimo 
trabalho em sala de aula 
transmitindo aos alunos 
melhores conhecimentos, 
com isso promovendo uma 

educação de qualidade.
Nestes primeiros dias 

a frente do governo mu-
nicipal, já promovemos 
reformas nas escolas, re-
cuperação das estradas vi-
cinais que ligam Riachão a 

Posso garantir com toda
convicção que iremos trabalhar 
diuturnamente com objetivo 
de fazer uma administração 
transformadora, pautada no 
trabalho, ética e transparência.

Cariparé, a que liga Riachão 
a São José e a que liga até 
entroncamento e ainda re-
cuperamos pontes. Temos a 
proposta de pagar todos os 
débitos com os professores 
agora no mês de março e 
abril, com isso quitaremos 
todas as dívidas deixadas 
pela administração anterior.

JGO - O que a população 
pode esperar da adminis-
tração do prefeito Hamil-
ton Santana de Lima?

Hamilton - Posso garantir 
com toda convicção que 
iremos trabalhar diuturna-
mente com objetivo de fazer 
uma administração trans-
formadora, pautada no tra-
balho, ética e transparência. 
Nesta administração quere-
mos dar um foco especial 
voltado para a juventude e 
o idoso, além das pessoas 
que sempre acreditaram no 
munícipio de Riachão das 
Neves. Estamos muito fe-
lizes de estarmos a frente 
da administração munici-
pal de minha terra, onde a 
nossa marca sempre foi o 
trabalho, honesto e dedica-
do as causas de Riachão, 
no entanto quero reafir-
mar o nosso compromisso 
com o desenvolvimento e 
progresso de Riachão das 
Neves especificamente nas 
áreas da educação, saúde, 
agricultura, infraestrutura, 

além do lazer. Temos muita 
vontade em modificar  este 
marasmo que encontramos 
em Riachão, e esperamos 
que as pessoas nos envie 
mensagens, nos mande 
sugestões, pois queremos 
trabalhar em parceria com 
toda sociedade, para reali-
zarmos um governo voltado 
para o futuro.

JGO - O senhor falou da 
importância da parceria 
com a população, e com as 
esferas dos governos, o se-
nhor tem alguma perspec-
tiva de parceria com o go-
verno estadual e federal?

Hamilton - Estarei viajando 
no início do mês de março 
para Salvador objetivando 
um encontro com o Presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Marcelo 
Nilo do PDT, no qual fui elei-
to, na opor tunidade estarei 
também com o governador 
Jaques Wagner levando uma 
pauta de reivindicações para 
Riachão das Neves. Irei ain-
da a Brasília e se for preciso 
farei até uma sentinela na 
por ta do Palácio do Planalto 
para falar com a presidente 
Dilma Rousseff e apresen-
tar um raio X da situação 
de Riachão das Neves com 
objetivo viabilizar recursos 
para novos investimentos e 
colocarmos o munícipio nos 
trilhos do desenvolvimento.
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Câmara de São Desidério reabre os trabalhos legislativos com mensagem do prefeito

Texto e fotos: Cheilla Gobi

OA câmara de São 
Desidério reali-
zou no dia 20/02, 

no Plenário Celso Barbo-
sa, sessão solene para a 
abertura dos trabalhos le-
gislativos do ano de 2013.  
A Sessão iniciou por volta 
das 07h30min com a  leitu-
ra do texto bíblico feita pela 
1ª secretária, vereadora 
Maria das Graças dos San-
tos Gobbi e posteriormente 
execução do Hino Nacional.

Autoridades militares, re-
presentantes de entidades e 
de segmentos de classe do 
município também estiveram 
presentes no plenário. A ses-
são solene também contou 

com a presença do prefeito 
Demir Barbosa, vice-prefeito 
Reginaldo Cesar Filho, se-
cretários de governo, verea-
dores de Catolândia, além de 
servidores públicos.

O presidente da câ-
mara, vereador Manoel 
Divino de Souza (Manoel 
Bega) abriu a sessão dan-
do boas vindas aos edis 
e franqueou a palavra aos 
mesmos que tiveram um 
tempo regimental para os 
pronunciamentos.

Após o período de reces-
so, os 11 vereadores eleitos 
começaram a nova legisla-
tura ouvindo a mensagem 
enviada pelo prefeito De-
mir Barbosa que falou dos 
avanços já conquistados e 

também das previsões da 
administração pública mu-
nicipal para os próximos 
quatro anos.

“Vamos trabalhar juntos 
pela melhoria do nosso mu-
nicípio, sinto-me preparado 
para governar São Desidé-
rio, pois foram 16 anos de 
elaboração. Não irei gover-
nar apenas para os que me 
concederam voto, mas para 
os quase 30 mil habitantes 
do município em parceria 
com todos os vereadores. 
No final deste mandato, São 
Desidério será uma cida-
de ainda mais estruturada, 
com melhores estradas, 
esgotamento sanitário, pra-
ças. Pretendemos ainda dar 
um banho de iluminação, 

construir uma nova rodoviá-
ria, casas populares. É uma 
luta árdua, mas não impos-
sível”, disse o prefeito.

O vereador Zé Barbosa 
(grupo oposição) disse 
que estará atento ao tra-
balho do gestor. “Estarei 
atento ao seu trabalho elo-
giando e aplaudindo, mas 
avaliando com altas criti-
cas quando for necessá-
rio”, garantiu. 

Conforme a vereadora 
Graça um município não 
precisa somente de aplau-
sos, precisa está realmente 
atento as falhas. Convicta, 
Graça disse ainda que o 
prefeito não irá decepcionar 
o povo de São Desidério. 
“Demir não irá decepcionar 

nem a mim, nem ao ex-pre-
feito, Zito Barbosa e nem 
aos nossos filhos”, afirmou.

O presidente da casa 
falou como irá conduzir os 
trabalhos na câmara biênio 
2013/2014. “Irei conduzir 
os trabalhos da casa com 
muita determinação, orgu-
lho, humildade respeitando 
sempre os meus colegas 
vereadores. Quero dizer a 
população de São Desi-
dério que esta casa estará 
sempre de portas abertas, 
pois esta casa é do povo”, 
concluiu o presidente.

Manoel Bega destacou 
também sobre as parce-
rias. “Só quero dizer ao 
povo que confie no traba-
lho dessa casa que será 
feito com muito respeito 
e dedicação. Aos colegas 
vereadores peço a união 
para trabalharmos juntos 
pelo povo. Faremos mais 

uma vez uma parceria 
com o executivo para re-
alizarmos o melhor para 
São Desidério”.

Os 11 vereadores que 
compões a câmara mu-
nicipal de São Desidério: 
Gerson de Carvalho Pereira 
(Gerson da Coelba), Maria 
das Graças dos Santos Go-
bbi (Graça do Cleusmar), 
Devanir Rodrigues Figueira, 
Manoel Divino de Souza, 
José dos Santos de Oliveira 
(Camarão), Jose Neves Bar-
bosa (Zé Barbosa), Antenor 
Barbosa Filho (Tena), An-
tenor Barbosa Filho (Tião), 
Gerivaldo

Soares, Joacy Carva-
lho, Biracy Silverio Alves 
(Bira do Sindicato).

Mesa diretora: Manoel 
Bega – presidente, Camarão 
– vice-presidente, Maria das 
Graças – 1ª secretária, Gerson 
de Carvalho – 2º secretário.

Prefeito Demir Barbosa, vice Reginaldo e vereadores

Presidente da Câmara Manoel Bega
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Riachão das Neves | Planejamento
educacional no contexto de novos saberes 
foi tema da Jornada Pedagógica

Texto: Cheilla Gobi 
Fotos: Jayme Modesto

No dia 25 de feve-
reiro, centenas de 
pessoas se reu-

niram no Clube Recreativo 
Riachoense, município de 
Riachão das Neves para par-
ticipar da abertura oficial da 
Jornada Pedagógica 2013. 
Com o tema “Planejamento 
Educacional no Contexto de 
Novos Saberes”, o evento 
seguiu até o dia 01 de março 
com oficinas direcionadas 
para os profissionais de edu-
cação do município.

Profissionais da educa-
ção, representantes da so-
ciedade civil e do executivo 
participaram do evento e 
foram recepcionados com 
música e animação pelo 
palestrante, Erik Penna que 
abordou o tema “motivação” 
na abertura da Jornada.

A secretária de educa-
ção, Irlane Costa iniciou os 
trabalhos falando da neces-
sidade de fortalecer a rela-
ção entre escola, família e 
comunidade, na perspectiva 
de humanizar as escolas e 
oferecer aos alunos uma 
educação de qualidade. “É 
importante trabalharmos em 
equipe, porque a educação 
se faz em conjunto. Precisa-
mos inovar buscando sem-
pre o melhor, com intuito de 
alcançarmos uma educação 
de qualidade para o nosso 
município”, afirmou.  

O prefeito Hamilton San-
tana de Lima compareceu 
na abertura do evento e fa-
lou da importância do com-
promisso de todos para a 
construção de uma educa-
ção de qualidade. “Uma das 
nossas maiores preocupa-
ções é com a educação, 
portanto vamos investir na 
capacitação dos professo-
res para que eles possam 

A secretária de educação, Irlane de Santana Costa iniciou os trabalhos falando da
necessidade de fortalecer a relação entre escola, família e comunidade, na perspectiva 
de humanizar as escolas e oferecer aos alunos uma educação de qualidade.

desempenhar um ótimo 
trabalho em sala de aula 
transmitindo aos alunos, 
melhores conhecimentos”, 
assegurou o prefeito.

Durante a semana foram 
apresentadas as propostas 
pedagógicas e programas 
da rede municipal de ensi-
no. “O primeiro passo para 
iniciarmos o ano letivo é a 
semana pedagógica e que 
de fato é de extrema impor-
tância, pois nesta semana 
são tratados os temas, pro-
gramas, os projetos que se-
rão desenvolvidos durante 
todo o ano”, disse Irlane.

De acordo com a dire-
tora da Escola Municipal 
Demóstenes Torres, Alcio-
ne Gonçalves Machado, a 

abertura da semana peda-
gógica foi positiva. “Trabalho 
no município há 13 anos e 
faço questão em participar 
de todas as palestras, em 
minha opinião, esta com Erik 
Penna foi uma das melhores, 

perde quem não participou. 
Uma palestra descontraída,  
inovadora, motivacional  e 
com certeza nós profissio-
nais da educação iremos 
desenvolver um excelente 
trabalho”, garantiu Alcione.

Câmara de Angical 
retoma os trabalhos 
legislativos de 2013

Texto: Jayme Modesto
Fotos: Arquivo JGO

No dia 25 de feve-
reiro, no plenário 
da câmara mu-

nicipal de Angical foi re-
alizada a primeira sessão 
ordinária do primeiro pe-
ríodo Legislativo de 2013. 
O presidente da câmara, 
vereador Emerson Maria-
ne abriu o ano legislativo 
convidando os vereadores 
a se unirem em favor do 
município. “Nossa bandeira 
é Angical. Não devemos nos 
ater a questões pequenas, 
políticas e partidárias, mas 
lutar pelo bem comum da 
população de nossa cidade. 
O município vive hoje um 
novo momento, com a reno-
vação do executivo e do le-
gislativo. Unidos precisamos 
lutar por segurança, uma 
educação de qualidade, saú-
de digna, e a reestruturação 
e melhoria das comunidades 
da zona rural”, afirmou. 

A maioria dos verea-
dores que fizeram uso da 
palavra ressaltou a impor-
tância da parceria, entre 
o poder executivo e o le-
gislativo municipal, neste 
novo mandato.

Na mensagem do exe-
cutivo, o prefeito Leopoldo 
Neto (Pôpo) disse: “Preci-
samos do apoio do poder 

legislativo, mas esta não 
será uma relação de im-
posição. Queremos com 
esta Casa debater todos 
os projetos. Porém, os 
vereadores têm que com-
preender os desafios que 
temos que enfrentar. Nin-
guém será tratado como 
adversário, ao contrário, 
seremos todos aliados em 
prol de um Angical mais 
próspero e justo para to-
dos”, assegurou Pôpo.

Pôpo ressaltou tam-
bém sobre o empenho 
para colocar as finanças 
em dia. O prefeito já visitou 
várias localidades da zona 
rural e associações comu-
nitárias e fez um amplo le-
vantamento das principais 
prioridades, nas quais ele 
pretende começar o seu 
trabalho administrativo. 
Uma das principais preo-
cupações são as estradas 
que foram abandonadas 
pela gestão anterior. 

O prefeito ainda elencou 
os principais desafios de 
seu governo em 2013 nas 
áreas da saúde, educação, 
infraestrutura e social. 

Diversos assuntos de 
interesse comum foram 
debatidos pelos vereado-
res durante a 1ª Sessão 
ordinária, do ano legislati-
vo de 2013.

Formosa | Vereador perde mandato e suplente é convocado
Texto e foto: Fernando Machado/ZDA

ACâmara de Formo-
sa do Rio Preto 
extinguiu na noite 

do dia 22/02, durante ses-
são ordinária, o mandato 
do vereador Fábio Araújo 
Rocha, o popular profes-
sor Fábio, do PSD.

Segundo parecer jurídico 
da Casa, lido durante a ses-
são, o edil deveria ter feito 
a desincompatibilização de 
suas funções junto à prefei-

tura de Formosa do Rio Preto 
antes da posse. O documento 
garante que Fábio tem rece-
bido três salários, dois como 
professor e um de vereador, 
comprovado através de fo-
lhas de pagamentos, ferindo 
a Lei Orgânica do Município 
e o Regimento Interno da 
Câmara. O primeiro-suplente 
de vereador, Lisídio Correia 
Barreto, também do PSD, foi 
convocado a assumir o car-
go. O vereador ora afastado 
ainda tem direito a defesa. 

Presidente Emerson Mariani

Prefeito Hamilton, Secretária Irlane e palestrante Erik Penna

Prefeito Leopoldo Neto



tor de Justiça, os novos prefei-
tos devem evitar os excessos. 

Contudo, neste mandato, 
de janeiro de 2013 a dezembro 
de 2016, os atuais prefeitos 
serão exigidos em um patamar 
inegavelmente superior aos 
que encerraram a gestão em 
dezembro último.

Mas como cumprir todos 
os compromissos assumidos 
durante as campanhas e pro-
mover ao mesmo tempo, o de-
senvolvimento e crescimento 
estruturante e sustentável?

Para a maioria dos novos 
gestores, para se cumprir to-
das estas demandas, a linha 
político-administrativa a ser 
seguida é aquela também 
anunciada na campanha, mu-
dança, transparência, austeri-
dade, economicidade, compe-
tência e seriedade no trato com 
a coisa pública.
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Sessão solene marca início dos trabalhos na câmara de vereadores de Barreiras

Prefeitos entre a cruz e a espada

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto/Cheilla Gobi

ASessão solene rea-
lizada no dia 05/01, 
às 19 horas marcou 

a abertura do ano legislativo 
2013 na câmara municipal de 
Barreiras. Além do prefeito An-
tônio Henrique, autoridades ci-
vis e militares, representantes 
de entidades e de segmentos 
de classe do município, tam-
bém estiveram presentes no 
plenário. A sessão solene con-
tou ainda com a presença do 
vice-prefeito Carlos Augusto 
(Paê), secretários de gover-

Texto: Jayme Modesto

Enxugar a folha de 
servidores é um dos 
principais desafios 

dos novos prefeitos. Muitos 
afirmam que assumiram as 
administrações engessadas, 
com uma folha de pagamen-
to inchada, impedindo novas 
contratações, investimentos e 
até a manutenção de serviços 
básicos nos municípios que 
não tem receita própria.

De acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
nos municípios, as despesas 
com pessoal não podem ser 
superior a 54% da receita cor-
rente líquida. Segundo vários 
prefeitos da região oeste da 
Bahia, a folha de pagamento 
de algumas prefeituras já ul-
trapassam 58 e até 60%, com-
prometendo cerca de 62% do 

Com a presença do chefe do executivo Antônio Henrique de Souza Moreira, a câmara municipal de vereadores deu início aos
trabalhos do ano legislativo de 2013. Novidade desta legislatura é o aumento do número de vereadores, e a considerável renovação.

no do município de Barreiras, 
vereadores de localidades vizi-
nhas e servidores públicos.

Uma das novidades des-
ta legislatura é o aumento do 
número de vereadores que 
passou de 11 parlamentares 
para 19. A Mesa Diretora ficou 
composta pelos vereadores, 
Carlos Tito - presidente; Eurico 
Queiroz vice - presidente; Kar-
lúcia Macedo - 1º secretária e 
Antônio Eugenio Barbosa - 2º 
secretário. Demais vereadores: 
Agnaldo Pereira Junior, Alcio-
ne Rodrigues, Antônio Carlos 
de Matos, Bem Hir Aires, Célio 
Akama, Gilson de Souza, Hipo-

lito dos Passos, Izabel Rosa, 
Lúcio Carlos Ferreira, Maria das 
Graças Melo, Marileide Carva-
lho Pinto, Núbia Ferreira, Otoniel 
Teixeira, Rodrigo Gonçalves de 
Castro e Sá e Rudival Mendes. 

O presidente da câmara, 
vereador Carlos Tito abriu a 
sessão dando boas vindas aos 
edis e franqueou a palavra aos 
mesmos que tiveram um tem-
po regimental de três minutos 
para fazer suas colocações. 

O prefeito Antônio Henrique 
de Souza Moreira se dirigiu à 
tribuna, onde fez a leitura da 
mensagem do executivo. Na 
ocasião, o prefeito também fez 

um balanço do primeiro mês 
de seu governo e falou sobre 
os problemas, que segundo ele 
recebeu da administração pas-
sada ao assumir a prefeitura de 
Barreiras em janeiro deste ano. 
“Ao trabalho, pelo trabalho e 
com muito trabalho vamos jun-
tos formar força para recuperar 
Barreiras com olhar no futuro”.

O gestor aproveitou o ensejo 
para anunciar a líder do prefeito 
na câmara. “Sei da capacidade 
e competência dos 19 vereado-
res. No entanto, vejo na pessoa 
da vereadora Maria das Graças 
Melo a dignidade para dialogar 
em nome do nosso governo, em 
defesa das nossas ações em 
benefício do povo de Barreiras”.

Maria das Graças agrade-
ceu o prefeito pela indicação 
e ressaltou os compromissos. 

“Nesta câmara não serão tra-
vados entraves pessoais de um 
poder contra outro, mas será 
com certeza a casa da dis-
cussão e do entendimento. Os 
vereadores que compõem esta 
legislatura sabem da importân-
cia da nossa atuação, sabem 
também que seremos cobrados 
pelos nossos posicionamentos, 
mas temos a certeza que en-
contraremos sempre o caminho 
do equilíbrio e do bom senso. 
Vamos trabalhar por Barreiras, 
este é o nosso compromisso,” 
falou a líder do prefeito.

O presidente da casa desta-
cou ações desenvolvidas neste 
primeiro mês, mesmo estando 
em recesso parlamentar e fa-
lou dos compromissos para os 
próximos quatro anos. “Este foi 
apenas o primeiro mês de tra-

balho, penso que estes 19 ve-
readores terão muito o que fa-
zer, porque sabemos não só da 
nossa atuação como poder le-
gislativo por que não será mais 
um legislativo com apêndices 
como extensão do poder exe-
cutivo. Não estamos aqui para 
perseguir o executivo, mas 
fazer com que nossas ações, 
responsabilidades de fazer 
com que a gestão administra-
tiva do executivo e legislativo 
seja vitoriosa para a popula-
ção de Barreiras, até porque 
somos funcionários públicos 
e estamos recebendo eleva-
dos subsídios de salários para 
uma prestação de serviço pú-
blico a altura do nosso povo 
que precisa e merece, por-
tanto este é o nosso compro-
misso.” Com estas palavras o 
presidente encerrou a sessão.

Os novos prefeitos tem um quadrimestre para se adequarem a Lei de Responsabilidade Fiscal e reduzir a folha de salários 
dos servidores para o limite mínimo prudencial de 51,3% ou até o limite máximo de 54% permitido pela LRF.

orçamento. 
O fato é que ao deixarem 

os cargos e passarem as ad-
ministrações aos sucessores, 
muitos fizeram novas contra-
tações de concursados que 

estavam na fila de espera e 
alguns até intencionalmente 
com o objetivo de inviabilizar a 
nova gestão. Para alguns, não 
foi surpresa a folha de paga-
mento do mês de janeiro.  Para 

não sermos repetitivo, esse é 
um procedimento normal do 
gestor que está no fim do man-
dato.

É esse o tamanho do de-
safio dos novos prefeitos, to-
mar decisões de demitir para 
ajustar a folha, o que de modo 
geral irá gerar impactos na vida 
de muitas pessoas, por que na 
contra mão de uma decisão 
como essa, a maioria dos alia-
dos estão querendo é novos 
empregos.  

O Ministério Público – MP 
está atento, e vem acompa-
nhando denúncias de demis-
sões de servidores, para os 
prefeitos uma sinuca de bico, 
ajustarem a folha como reco-
menda a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, ou atender as 
recomendações do MP. Como 
diz a máxima, se correr o bicho 
pega, se ficar o bicho come.

Surge uma luz, para o 
promotor de justiça Eloilson 
Landim, de Fortaleza (CE), o 
enxugamento das despesas é 
necessário, Landim recomen-
dou aos prefeitos do Ceará, em 
entrevista a uma emissora de 
Rádio, que os novos prefeitos 
evitem cometer os erros dos 
antecessores, com gastos 
em excesso e contratações 
de servidores de forma ilegal, 
sem concurso público. Vale 
ressaltar que ainda não é uma 
jurisprudência, apenas uma re-
comendação.

Para administrar bem, os 
novos prefeitos precisam en-
xugar a folha de pessoal, com 
a demissão de servidores que 
entraram nas administrações 
públicas, apenas por apadri-
nhamento político. Uma alerta! 
Se quiserem terminar bem os 
mandatos, segundo o promo-

Governo federal implanta programa “Água para todos” em Angical
Da redação JGO

Com esforço do 
prefeito de An-
gical, Leopoldo 

Neto (Pôpo), comunida-
des rurais do município 
serão beneficiadas com 
o programa do governo 
federal, “Água Para To-
dos”. Serão entregues 
870 cisternas aproxima-

damente, somente na 
primeira etapa. No dia 26 
de fevereiro foi realizada 
em Angical uma audiên-
cia pública, para definir 
metas para a implanta-
ção do programa, bem 
como um esclarecimento 
à população da impor-
tância e dos benefícios.

Cerca de 70 pessoas 

estiveram presentes 
no evento, entre elas 
o prefeito Leopoldo 
Neto, vereadores, se-
cretários municipais, 
presidentes de asso-
ciações, representan-
tes da EBDA , Sindica-
to dos Trabalhadores 
Rurais e representan-
tes da sociedade civil.

Presidente da Câmara Carlos Tito

Prefeito Antônio Henrique
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Município de Wanderley realiza audiência 
pública para a implantação de cisternas

Prefeito de Coribe Manuel Rocha, deputado
Marquinho Viana e José Rocha firmam compromisso

Desacato a servidor público deixará de ser crime 

Zona rural de Cristópolis 
receberá 426 cisternas para 
o combate à seca

Carnaval em Angical foi sucesso

Da redação com informações ascom

Aprefeitura de Wander-
ley, através do gover-
no, “Um município 

melhor é a Gente que Faz”, 
realizou no dia 28 de fevereiro, 
uma audiência pública, no Gal-
pão da Cidadania, para discutir 
a implantação de 582 unida-
des de cisternas do programa, 
“Água para Todos”, do governo 
federal. O município foi con-
templado com 582 unidades 
de cisternas. As ações serão 
em parceria com a Compa-
nhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – CODEVASF. A aber-
tura do evento contou  com 
a presença do prefeito, José 
Conceição dos Santos, a pre-
sidente da câmara, Fernanda 

Texto: João Néris DRT 4145/BA

Recuperação da rodo-
via que liga São Felix 
do Coribe a Coribe e 

implantação do sistema de 
água na zona rural. Estes 
são os dois primeiros de-
safios que o deputado Mar-
quinho Viana (PV), ao lado 
do deputado federal José 
Rocha (PR) e do prefeito 
Manuel Rocha, irão enfren-
tar para melhorar a vida das 
comunidades do município. 

O compromisso foi 

Jayme Modesto

No Brasil exis-
te um crime 
absurdo: é o 

desacato a servidor 
público, previsto no 
ar tigo 331 do Código 
Penal. Além de ser um 
crime absurdo, seu 
principal uso é servir 
de ameaça ao cidadão.

É  público e notório: 
em todos os guichês 
públicos onde o aten-

Da redação JGO com
informações ascom

O município de Cristó-
polis promoveu uma 
reunião no salão do 

Centro de Múltiplo Uso no mu-
nicípio, no dia 27 de fevereiro, 
com as equipes de técnicos da 
Codevasf e da JM Engenharia, 
empresa terceirizada responsá-
vel pela capacitação dos benefi-
ciários do programa. O objetivo 
da reunião foi a implantação de 
426 cisternas para o abasteci-
mento da população que vem 
sendo penalizada com a seca. 

Na oportunidade foi apre-
sentado os critérios e detalhes 
para que o cidadão afetado pela 
falta d’água possa receber uma 
das centenas de cisternas a se-
rem instaladas no município.

Anne Karine Ferreira 

Muita alegria, diver-
são e paz, assim 
aconteceu o carna-

val 2013 de Angical nos dias 
9, 10, 11 e 12 de fevereiro na 
Avenida Getúlio Vargas. Depois 
de quatro anos sem esta festa, 
a administração do município 
presenteou a população de An-
gical, Missão de Aricobé e tam-
bém as localidades vizinhas com 
uma bela festa momesca. Sem 
custos altíssimos foi possível 
fazer uma festa de acordo com a 
atual situação do município.

Popô assumiu o seu pri-
meiro mandato enfrentando 
grandes desafios, resgatar a 
credibilidade da administração 
e sanear as inúmeras dívidas. 
“Cumpro aqui uma promessa 
de campanha, prometi fazer 
o carnaval de Angical durante 

Sá Teles e demais vereadores, 
contou também com a presen-
ça do diretor da Codesvaf de 
Barreiras, Antônio do Carmo, 
representantes de associações 
e sindicatos rurais, agentes 
comunitário de saúde, igrejas, 
ADAB, EBDA e representantes 
do poder público. 

Durante o evento, o diretor 
regional da Codevasf, Antônio 
do Carmo, destacou que o obje-
tivo do programa, é promover a 
universalização do acesso e uso 
da água em áreas rurais para 
consumo humano e para produ-
ção agrícola e alimentar, visando 
o pleno desenvolvimento e a 
segurança alimentar e nutricio-
nal  de famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

As cisternas são de polieti-
leno, tem capacidade de 16 mil 

litros de água, tem vida útil de 
até 30 anos e apresenta econo-
mia na manutenção, qualidade 
e durabilidade do reservatório, 
além de não fornecer risco de 
vazamento. Essas cisternas  
são destinadas as comunida-
des rurais que não tem abaste-
cimento de água potável.    

A iniciativa irá beneficiar 

582 famílias de Wanderley. Os 
beneficiários devem ser para 
famílias de áreas rurais, em 
situação de pobreza ou extre-
ma pobreza, com carência 
de acesso a água e renda per 
capita de até R$ 140,00, ins-
critas no Cadastro Único (Ca-
dÚnico) do programa do go-
verno federal, os aposentados 
que vivam exclusivamente da 
renda previdenciária, mesmo 
possuindo renda per capita 
superior a R$ 140,00, tam-
bém podem ser beneficiados.

Durante a audiência públi-
ca, foi formado o Comitê Gestor 
Municipal do Programa “Água 
para Todos”, composto por re-
presentantes da sociedade civil 
e poder público municipal, que 
serão  responsáveis pela indi-
cação dos beneficiários e pela 
fiscalização do processo de 
cadastro e acompanhamento 
das famílias beneficiarias, a 
fim, de realizar reuniões nas 
localidades para a formação 
do comitê comunitário e reu-
niões aber tas para questiona-
mentos da população. 

O benefício é provido pelo 
Programa Água para Todos, 
do Governo Federal, que con-
ta ainda com a parceria dos 
municípios em que serão im-
plantados, no que diz respeito 
à mobilização da população 
interessada na formação do 
Comitê Gestor Municipal.

O prefeito Antonio Perei-
ra resaltou a importância da 
parceria entre os governos: 
“Tivemos recentemente um 
encontro com a presidenta 
Dilma, onde mostramos as 
dificuldades do nosso muni-
cípio. Ela garantiu ajudar, não 
só a Cristópolis, mas todos 
os pequenos municípios bra-
sileiros. Estivemos ainda com 
o governador Jaques Wagner, 
que também prometeu atender 
nossos pedidos”, afirmou. 

toda a minha administração. 
Não é uma grande festa a altu-
ra do que a população merece, 
porém é o que foi possível fazer, 
diante da grave situação em que 
o nosso município enfrenta. Es-
peramos que em 2014 esta fes-
ta possa ser bem melhor e com 
mais recursos”, afirmou Popô.

A secretaria de cultura 
atuou firme na execução do 
projeto do carnaval que teve 
como objetivo maior, o resgate 
cultural do município de Angical 
fazendo com que os blocos que 
sempre foram tradição saís-
sem com todo o incentivo que 
merecem, Bloco das Casadas, 
As Raparigas, Valeu Boi e até o 
Nazáro estiveram presentes no 
carnaval de Angical 2013.

Em 2014 tem muito mais, 
e o que não vai faltar é a ale-
gria e a hospitalidade do povo 
de Angical.

firmado durante a soleni-
dade de apresentação do 
deputado Marquinho Via-
na como representante 

de Coribe na Assembléia 
Legislativa feita pelo de-
putado José Rocha, com 
excelente aceitação por 

par te das lideranças po-
líticas, representantes de 
associações e da popula-
ção de Coribe. 

dimento é ruim, onde 
há filas, onde o ser-
vidor é incompetente, 
destreinado ou nervo-
sinho, lá está o lem-
brete enfiado na cara 
do cidadão: “Desaca-
tar funcionário público 
é crime”. Veja o exem-
plo aí abaixo. Quem 
nunca viu um desses 
em locais onde é mal 
atendido? É quase 
uma marca registrada.

Onde há um car taz como esse,
o cidadão já sabe: será mal atendido!

DESACATO

CÓDIGO PENAL: ART. 331
DESACATAR A FUNCIONÁRIO

PÚBLICO NO EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO, OU EM RAZÃO 

DELA. 
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Nádia Caitano participa do Encontro de Acolhimento
Nacional aos Secretários Municipais de Saúde em Brasília

Arena Fonte Nova será inaugurada dia 7 de abril com o clássico BAVI

Deputados votam pelo fim de salário extra

Prefeitura de Buritirama recebe ônibus para transporte escolar

Prefeitura de Buritirama viabiliza emissão 
de centenas de títulos de imóveis rurais

Processo do mensalão será encerrado até julho

Coleta de assinaturas para criação de 
novo partido de Marina começa no Acre

Texto: João Néris DRT 4145/BA

Nos dias 31 de janeiro 
e 01 de fevereiro de 
2013, a secretária 

municipal da saúde, Nádia 
Caitano esteve participando 
do Encontro de Acolhimento 
Nacional aos Secretários Mu-
nicipais de Saúde em Brasília.

A cerimônia ocorreu no 
Centro de Eventos Brasil 21, 
e contou com a presença de 
autoridades nacionais en-
volvidas com a saúde, entre 
elas: Os presidentes do CO-
NASEMS, CONASS, CNS, 
OPAS e o Ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, que na 
ocasião assinou alterações 
em várias por tarias.

Segundo a organização, 
participaram cerca de 2.500 

A inauguração da Are-
na Fonte Nova está 
confirmada para o 

dia 7 de abril. O clássico esta-
dual BAVI (Bahia x Vitória) vai 
marcar a realização da primei-
ra partida oficial do estádio. O 
anúncio foi feito em coletiva 
de imprensa realizada no dia 
28 de fevereiro, por represen-
tantes do governo do Estado e 
da Federação Baiana de Fute-
bol (FBF). A Arena Fonte Nova 
é o primeiro estádio que foi 
construído a ser inaugurado. 
Isso representa o profissio-
nalismo do Consórcio e em-
prenho do governo do Estado 
em cumprir o cronograma da 
Fifa”, afirmou o secretário 
estadual de Comunicação, 
Robinson Almeida. A partir 

AO Supremo Tribunal 
Federal (STF) der-
rubou no dia 27 de 

fevereiro, por 6 votos a 4, a li-
minar do ministro Luiz Fux que 
obrigava o Congresso Nacional 
a votar em ordem cronológi-
ca, os mais de três mil vetos 
presidenciais que aguardam 

Por João Néris DRT 4145/BA

Aprefeitura de Buriti-
rama, através da se-
cretaria municipal da 

educação recebeu no dia 08/02, 
o primeiro ônibus de um total de 
seis; fruto do Programa Caminhos 
da Escola. Uma ação do PAR (Pla-

João Néris DRT 4145/BA

No dia 21 a 28 de fe-
vereiro a equipe da 
Coordenação de De-

senvolvimento Agrário - CDA 
em parceria com a prefeitura 
de Buritirama, SRT (Buritira-
ma), EBDA (Buritirama) esteve 
fazendo cadastros dos imóveis 
rurais do munícipio de Buri-
tirama, onde neste primeiro 
momento foram emitidos 300 
títulos de imóveis rurais. Esta 
foi uma parceria também com 
a secretaria de agricultura, 
meio ambiente e desenvol-
vimento rural, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Buriti-
rama, Secretaria da Agricultura 
do Estado da Bahia (SEAGRI), 
através da CDA.

O prefeito destacou que já 
havia solicitado pessoalmente 
em audiência ao CDA e pos-
teriormente ao secretário da 
agricultura do estado, Dr. Edu-
ardo Salles, quando o mesmo 
esteve em Buritirama em uma 
Audiência Pública na câmara 
de vereadores no ano passado. 
Assim que tomou posse, Arival 
continuou com os contatos 
para que pudesse acontecer 

O presidente do Su-
premo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro 

Joaquim Barbosa, afirmou no 
dia 28 de fevereiro, a corres-
pondentes internacionais que 

O Apoiadores da Rede 
Sustentabi l idade, 
novo partido de Ma-

rina Silva, começaram oficial-
mente no dia 28 de fevereiro, 
a coletar assinaturas para via-
bilizar a criação da sigla junto 
a Justiça Eleitoral. Apenas na 
parte da manhã, os voluntários 
já haviam conseguido mais de 
cem assinaturas no ponto ins-
talado em frente à sede da As-
sembleia Legislativa, no centro 
de Rio Branco. Um dos mem-
bros da coordenação nacional 
da Rede, Toinho Alves, disse que 
as pessoas têm sido receptivas 
à proposta de criação do par-
tido. De acordo com ele, uma 
avaliação do primeiro dia será 
feita e outros pontos de cole-
ta serão colocados em locais 
com grande fluxo de pessoas. 
A meta do grupo é conseguir 

secretários municipais de todo 
o Brasil, sendo que compare-
ceram apenas 05 dos muni-
cípios da microrregião, sendo 
eles: Buritirama, Barra, Morpa-
rá, Muquém do São Francisco 
e Ibotirama. 

Já no dia 01 de feverei-
ro, Nádia Caitano participou 
das oficinas: Atenção Básica, 
Regiões de Saúde, COAP e 
PROVAB, construção de UBS, 
UPAS e rede de emergência, 
cartão do SUS e conectivida-
de. O Ministério disponibilizou 
mesas para tirar dúvidas e le-
var informações sobre situa-
ção de cada município.

Segundo Nádia, o evento 
serviu para tirar inúmeras dú-
vidas, assim como fortalecer 
o vínculo das secretárias na 
microrregião.

este grande momento, pois se-
gundo ele era um compromisso 
de campanha, e precisavam re-
gularizar os imóveis do homem 
do campo para que ele possa 
ter inúmeros benefícios com a 
terra legalizada. (Aposentado-
ria, Financiamentos, etc).

 Arival falou ainda que lutará 
com todas as forças para que a 
CDA possa realizar este traba-
lho outras vezes no município, 
para que possa atender aque-
les que não foram comtempla-
dos neste momento.

 Este título de domínio for-
necido pelo Governo do Estado 
tem valor superior a uma Escri-

tura Pública e foi fornecido gra-
tuitamente, isto é, sem nenhum 
custo para o beneficiado, in-
clusive o seu registro no Car-
tório de Imóveis, conforme 
assegura a Lei nº 4.380 de 
05 de dezembro de 1984; O 
título de terra, fornecido pelo 
Governo do Estado além de 
garantir o direito da proprie-
dade, facilitará a obtenção 
de empréstimo bancário / 
acesso ao PRONAF (credito 
agrícola) e servirá de prova 
de atividade junto ao INSS, 
para efeito da aposentadoria 
do pequeno produtor rural e 
agricultor familiar.

pretende concluir o processo 
do mensalão, julgando todos 
os eventuais recursos dos con-
denados, até o mês de julho. 
Só depois do chamado “trânsi-
to em julgado”, com a decisão 

sobre os recursos, as penas 
dos condenados podem co-
meçar a ser cumpridas. A afir-
mação, publicada em agências 
internacionais, foi confirmada 
pela assessoria de imprensa 
do tribunal. A assessoria des-
tacou que Barbosa ponderou 
que o prazo depende de não 
ocorrer nenhum contratempo 
no processo. Na prática, a con-
clusão do processo representa 
o trânsito em julgado, quando 
já não cabe mais recurso à de-
cisão. Isso possibilitará o cum-
primento das penas de prisão 
a 22 dos 25 condenados em 
regime semiaberto ou fechado 
– dois tiveram penas converti-
das em prestação de serviços 
e um foi condenado a regime 
aberto, quando não há prisão.
 

G1

no mínimo 10 mil assinaturas 
válidas no Acre. Alves falou 
ainda sobre um possível apoio 
dos membros locais do Partido 
dos Trabalhadores à criação da 

Rede Sustentabilidade. “Nas 
últimas eleições, o PT pediu o 
apoio da Marina e gostaria que 
mantivessem a atitude de cola-
boração”, disse.    G1

de março, será iniciada a fase 
de transição para a operação 
e teste dos equipamentos da 
Arena, seguindo o cronograma 
para eventos internacionais: 
as copas das Confederações 

(2013) e do Mundo (2014). 
Além do secretário de Comuni-
cação, participaram da coletiva, 
os presidentes da Arena Fonte 
Nova, Frank Alcântara, e da FBF, 
Ednaldo Rodrigues.               G1

apreciação há mais de dez 
anos. A decisão permite que 
o Congresso vote a qualquer 
hora o veto da presidente Dilma 
ao projeto que muda as regras 
de distribuição dos royalties do 
petróleo. Parlamentares dos de-
mais estados querem apreciar 
e derrubar o veto já na próxima 

no de Ações Articuladas).
O veículo foi recebido pelo 

próprio secretário da educação, 
Geraldo Junior juntamente com 
Paulo Rober to Ramos (Diretor 
da Divisão de Patrimônio) e 
Adriano Viana (Coordenador de 
Transporte Escolar).

Segundo Geraldo, este 

semana. Também no dia 27, 
a Câmara Federal, de olho na 
opinião pública e, consequente-
mente, nas eleições de 2014, re-
duziu o pagamento do 14º e do 
15º salários dos parlamentares. 
Agora, o parlamentar só terá um 
salário extra no início do manda-
to e um no final.                        ZDA

ônibus será mais um supor-
te importante para transporte 
escolar. “As novas aquisições 
de ônibus escolares são fun-
damentais para renovação da 
frota de veículos escolares, fa-
tor importante para melhoria na 
qualidade do atendimento dos 
nossos alunos,” disse. 

Secretária de Saúde Nádia Caetano

Ministro Joaquim Barbosa

Marina Silva
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Renúncia do Papa prende-se à
impossibilidade de varrer a sujeira

Em assembleia tensa servidores aprovam 
pagamento de dezembro parcelado

País perde R$ 45 bilhões por ano 
com a malandragem dos feriados

“O papa chegou ao trono 
com a promessa de que 
conduziria uma limpeza 

na igreja. O resultado, porém, 
foi o oposto e o equilíbrio de 
poder que havia durante os 
anos de João Paulo II ruiu.

Suas decisões de punir car-
deais simplesmente foram igno-
radas ou levaram anos para se-
rem cumpridas, em um desafio 
claro ao poder do papa. Foram 

O Brasil perdeu algo 
em torno de R$45 
bilhões na econo-

mia do ano de 2012 em fun-
ção de feriados. E este ano 
poderá perder mais que isso. 
Para levar água para milhares 
de nordestinos, o sistema de 
transposição do São Francis-
co, por exemplo, vai gastar 
depois de todas as falcatruas, 
roubos, furtos e desvios, cer-
ca de R$8 bilhões.

Hoje temos 13 feriados, 
entre nacionais, estaduais e 
municipais, mais os três dias 
úteis de carnaval, que nem 
feriados são, mas são execu-

os casos de Roger Mahony ou 
de Thomas Curry. Marcial Ma-
ciel, fundador dos Legionários 
de Cristo, foi outro que acabou 
sendo protegido por anos, ape-
sar das denúncias. Por mais que 
tenha tentado, Bento XVI jamais 
conseguiu implementar sua ideia 
“de tolerância zero” em relação 
à pedofilia. “Quanta sujeira na 
Igreja”, chegou a declarar.

Bento XVI também deu in-

dicações de que poderia rever 
algumas de suas posições, 
como a questão do preserva-
tivo. Cardeais mostraram-se 
irritados e se apressaram em 
negar o debate. Esse não seria o 
único caso de desobediência. O 
cardeal Tarcisio Bertone tomaria 
medidas à sua revelia, até mes-
mo punindo aliados do papa. Em 
uma ocasião, teria chorado.” 

De Jamil Chade

tados numa boa.
Quer dizer: essa bobagem 

de feriados nacionais por isto 
e por aquilo, carnaval, mani-
festações populares e outras 
quimbandas, daria para fazer 
quase 3 transposições, con-
tando apenas os tributos sobre 
o faturamento do País.

É para ter uma semana ex-
tra de férias? Por que não criar 
a grande semana nacional da 
educação, em que todos aque-
les que têm carteira assinada 
voltam para a escola, sob a 
supervisão de mestres e dos 
seus conterrâneos mais ilus-
tres, para ouvir sobre a cons-

trução de um novo País. Ou 
ainda: para uma semana de 
ação social, em que sejam 
resolvidos problemas simples 
de cada um dos participan-
tes, como a construção de 
sua casa própria em regime 
de mutirão. Enquanto isso a 
gurizada descansa por uma 
semana das aulas, voltando 
com força total depois  das 
férias de julho.

Não têm férias de 30 dias 
assegurada pela lei? Então para 
que essas bobagens de feriadão, 
ponto facultativo e o escambau? 
Vamos trabalhar gente, que o tra-
balho dignifica e enobrece.

Pedido dos servidores era o pagamento integral, mas após uma 
votação apertada, a proposta do governo municipal foi aceita.
Texto e fotos: Cheilla Gobi

NFoi em meio a um 
clima de tensão 
que a proposta de 

parcelamento do salário de 
dezembro de 2012 dos ser-
vidores civis do município 
de Barreiras foi aprovada 
no dia 19 de fevereiro, em 
Assembleia Geral realizada 
pelo Sindicato dos Servido-
res Municipais de Barreiras 
– SINDSEMB.

O pagamento dos salá-
rios dos servidores foi divi-
dido em três parcelas, tendo 
sido pago 40% do valor re-
ferente à folha de dezembro 
no dia 19 de fevereiro, 40% 
a ser pago no dia 20/03 e os 
outros 20% a ser pago no dia 
20/04. Conforme a DIRCOM 
da prefeitura de Barreiras 
foi enviado, nesta terça-
-feira ao banco, o valor de 
R$1.000.000,00 (um milhão 
de reais) referente a 40% do 
salário de dezembro, com re-
cursos do Tesouro Municipal.

A proposta foi passada 
para a comissão mista que 
junto à Diretoria do SIND-
SEMB par ticipou da mesa de 
negociações como o novo 
governo municipal de Bar-
reiras. A comissão chegou 
a concordar com a proposta, 
mas levaram para os servi-
dores aceitar o acordo ou 

deliberar pela ação judicial.
Com o impasse foi reali-

zada a votação, na assem-
bleia. Foram 68 votos a fa-
vor da proposta do governo 
contra 62.

De acordo com a dire-
tora sindical de políticas e 
comunicação, Carmélia da 
Mata inicialmente o governo 
queria dividir em seis ve-
zes. “Nós da comissão não 
aceitamos a proposta inicial, 
aceitamos quando foi pro-
posto o pagamento de três 
parcelas. Assumo o ônus e 
o bônus em ter aceitado o 
parcelamento do pagamento 
em três vezes”, assegurou 
Carmélia.

Insatisfeita, a diretora re-
gional da APLB, Zélia Barbo-
sa protestou. “Quando não 

conhecemos nossos direitos 
aceitamos qualquer coisa. 
Na nossa reunião intensa 
achando que estávamos 
fazendo uma negociação, 
quando na verdade a propos-
ta já estava pronta e acabada 
sem discursão e isso a gente 
não permite esta é a primeira 
vez e poderá vir outras não 
podemos achar que esta 
proposta é única. Infelizmen-
te esta história vem aconte-
cendo gestões após gestões. 
A prioridade do município é 
andar em dias até então com 
suas contas, mas e as mi-
nhas contas? Recebemos 
40% e queremos os outros 
60% imediatamente. Preci-
samos respeitar a posição 
da categoria”, disse Zélia 
momentos antes da votação.

Brasil cai nove posições no ranking mundial de liberdade de imprensa

OO Brasil caiu 
nove posições 
no ranking de 

Liberdade de Imprensa 
Mundial de 2013 e agora 
ocupa a 108ª colocação 
entre 179 nações. Na lista 
do ano passado, o país já 
havia caído 41 posições 
em relação a 2011.

Segundo a organização 
não-governamental Repór-
teres Sem Fronteira, que atua 
na defesa da liberdade de 
imprensa em todo o mundo, 
”o cenário da mídia brasileira 
enfrenta graves distorções”.

”Fortemente dependen-
te de autoridades políticas 
no nível estadual, a mídia 
regional está exposta a 
ataques, violência física 
contra seus profissionais e 
censura provocada por or-

dens judiciais, que também 
atingem a blogosfera”, afir-
ma o texto do relatório.

Esses problemas, segun-
do o documento, ”foram exa-
cerbados por atos de violência 
durante a campanha munici-
pal de outubro de 2012”.

Em uma escala de 0 a 
100, em que 0 representa 
total respeito à liberdade de 
imprensa e 100, o oposto, o 
Brasil fez 32,75 pontos.

De acordo com a Repór-
teres Sem Fronteira, os crité-
rios para elaborar o ranking 
incluem avaliações sobre 
pluralismo, independência 
da mídia, ambiente de tra-
balho e autocensura, legisla-
ção, transparência e infraes-
trutura. Da BBC Brasil para o 
portal Terra, com edição de 
trecho deste jornal.
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Tradicional carnaval de Brejolândia agitou foliões até o último minuto

Carnaval 2013 | Correntina recebeu 
turistas de várias partes do Brasil

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

Nos dias 10, 11 e 
12 de fevereiro, os 
foliões dançaram e 

pularam nas comemorações 
de uma das festas mais espe-
radas da região. O tradicional 
carnaval de Brejolândia que a 
princípio não seria realizado, 
devido as dificuldades encon-
tradas no início de governo foi 
considerado tanto pela orga-
nização quanto pelos foliões, 
um sucesso! Com um públi-
co expressivo que se propaga 
a cada ano, o evento superou 
as expectativas e colocou no-
vamente a cidade como um 
dos destinos de alegria car-
navalesca na região oeste da 
Bahia. A folia de momo este 
ano foi realizada na Praça Al-
piniano José Alves.

Na abertura oficial do 
evento, o prefeito Gilmar Ri-
beiro da Silva (Mazim) fez 
uma explanação da situação 
financeira do município, mas 
que mesmo assim não pode-
ria deixar de realizar o carna-

Da redação JGO
Fotos: Jayme Modesto

O Município de Cor-
rentina, oeste da 
Bahia realizou nos 

dias 08 a 12 de fevereiro, 
o tradicional carnaval “Folia 
das Águas”. Barreiras que 
promove o maior carnaval 
do Oeste da Bahia cancelou 
a festa deste ano, e o fluxo 
de pessoas da região, bem 
como turistas de Brasília, 
Goiânia e até mesmo São 
Paulo foi grande nas rodo-
vias até Correntina. Além 
das belezas naturais, o pi-
toresco município da região 
oeste teve muito a oferecer 
aos que escolheram Cor-
rentina para festejar a folia 
de momo. As opções de 
culinária, hotel e lazer, além 
do rio de águas correntes 
que corta a cidade atraem 
milhares de pessoas nesta 
época do ano, e em 2013 
não foi diferente.

A cidade fica às mar-
gens do belo e caudaloso 
rio Corrente, que forma 

val, pois segundo ele é nesta 
época do ano que pessoas 
de outras localidades apro-
veitam para rever amigos e 
familiares em Brejolândia. 

A administração muni-
cipal preparou o carnaval da 
cidade em apenas oito dias, 
uma festa que com toda cer-
teza ficará na memória de mui-
tos foliões que participaram e 
conferiram uma ótima estru-
tura que contou com barracas 

padronizadas, palco para as 
atrações e banheiros químicos. 

Os dias de folia foram 
animados pelas bandas, Mir-
ragem; Fênix; Extravasa, Que-
brada Louca; Arrocha Aê e 
banda Kebraê. Um outro des-
taque foi o irreverente, cria-
tivo e tradicional desfile do 
bloco das negrinhas, homens 
travestidos na folia de momo. 
As neguinhas esbanjaram 
beleza, alegria, criatividade e 

irreverência nas fantasias.
 A festa momesca atraiu 

muita gente bonita, segu-
rança e confor to. Conforme 
a organização o carnaval 
foi considerado um suces-
so! Carnaval de paz, que 
além de promover diver-
são, entretenimento, ain-
da for talece a economia 
local, pois a festa propor-
ciona empregos diretos e 
indiretos para moradores 

da cidade, beneficiando 
trabalhadores autônomos, 
lojas, supermercados, lan-
chonetes, salões de beleza, 
dentre outros segmentos. A 

terra que é conhecida como 
terra da pecuária agora se 
consolida como a terra do 
carnaval e de uma econo-
mia cada vez mais for te.

diversas pequenas ilhas 
na cidade, como é o caso 
do Ranchão, balneário 
urbano, e do arquipélago 
das Sete Ilhas, de beleza 
única, que fica a cerca de 
1.200 metros do centro da 

cidade. Tanto no Ranchão 
como nas Sete Ilhas pode-
-se banhar no rio Corren-
te, pois o mesmo é limpo 
e sem poluição. Corren-
tina já dispõe de uma ra-
zoável rede hoteleira, com 

pousadas simples, no en-
tanto confor táveis.

Correntina tem bom co-
mércio e serviços, sobre-
tudo de saúde e educação, 
servindo de polo regional. A 
cidade tem bom poder aqui-
sitivo, estando em franco 
crescimento econômico.

A festa de Carnaval de 
Correntina arrasta multidão 
e atraí os foliões com uma 
diversidade musical inten-
sa, com músicas baianas, 
frevo, forró dentre outros 
seguimentos musicais.

No circuito da folia o pú-
blico seguia atrás dos trios 
e durante o dia, o ponto de 
encontro era às margens 
do rio Corrente, em frente 
ao Ranchão.

Sexta-feira, 08, a festa 
teve início com o carnaval 
das crianças, logo depois 
a lavagem do Beco com a 
banda Kalundu e a diploma-
ção do rei momo. A banda 
Legião Axé também animou 
o público na primeira noite.

No sábado, 09, bandi-
nha na Praça da Matriz, à 
noite banda Legião do Axé, 
Rapina e trio Forrónejo. O 
domingo, bandinha na Pra-
ça da Matriz, por volta das 
21 horas teve início o show 
da banda Kalundu em se-
guida banda Trivelada e Le-
gião do Axé. Segunda-feira, 
bandinha na Praça da Ma-
triz, trio Forrónejo, banda 
Negra Cor e banda Kalun-
du. O último dia de festa a 
animação foi por conta da 
banda Legião do Axé, Cara 
Caramba e banda Kalundu.


