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Comerciantes apreensivos com a
provável interdição da Praça de Alimentação 

Quase dois meses após publicação do Decreto que dispõe sobre a interdição do 
bem público municipal denominado de Praça de Alimentação 24 horas, situado no 
Município de Barreiras e os quiosqueiros continuam apreensivos sem saber o que 
realmente irá acontecer. Pág. 04.
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Quanto custou aos brasileiros 
a visita do Santo Papa? Serra Dourada: Estremecido o clima entre o 

prefeito Milton Frota e seu vice 

Jayme Modesto

Dê poder a uma pessoa e saberá quem realmente ela 
é. A frase bastante utilizada no meio político pode ser 
encaixada a atual situação protagonizada pelo vice-pre-
feito José Zilmar e dois vereadores do município de Serra 
Dourada, Edna Maria Lopes e Edgar Souza Silva, os quais 
foram eleitos na coligação que elegeu o prefeito Milton 
Frota, e que estão em pleno estado de beligerância.  

O vice-prefeito José Zilmar Monteiro, após ter sido fra-
gorosamente derrotado nas urnas por três eleições como 
candidato a prefeito, conseguiu a vaga de vice na eleição 
de 2012, na chapa encabeçado pelo empresário Milton 
Frota, com uma expressiva maioria. Vai daí, que agora 
como vice e ex-candidato derrotado, se acha no direito de 
tirar o poder do legítimo prefeito e joga-lo de escanteio e 
assumir o papel de líder maior no município.

O estopim e o clima de discórdia começaram na for-
mação do governo, onde o vice-prefeito José Zilmar, que 
mora em Brasília e só aparece em Serra Dourado na épo-
ca da eleição, queria ocupar espaço e poder no governo 
tirando a autonomia do prefeito. O dissenso é tão nítido 
que o vice-prefeito nem aparece mais em Serra Dourada 
e já é tido como ‘persona non grata’, no ciclo  político do 
município, pelo seu extremismo.

Segundo uma fonte que repassou as informações a 
reportagem do Jornal Gazeta do Oeste, a   crise entre o 
prefeito e o vice, se agravou ainda mais quando Zilmar, 
além de querer comandar o executivo, resolveu meter o 
bedelho também no legislativo municipal,  utilizando dois 
vereadores e seguidores de sua asnices, como instrumen-
to de sopro, para atacar, denunciar e denegrir a imagem 
do prefeito e da gestão.

Procurado pela nossa reportagem, o prefeito Milton 
Frota, se defendeu e alfinetou o seu vice, acusando-o de 
ter traído o partido e seus princípios. “As denúncias dele 
nunca deram em nada. Ninguém leva a sério porque sabe 
que é de cunho meramente político. A sua voz sempre 
ecoou no vazio de sua insignificância política”. Disse. 

A troca de farpas, acusações e disputa por espaço e 
cargos por parte do vice-prefeito, são ingredientes que 
costumam a ser à base dos embates políticos, após a elei-
ção. No entanto, em Serra Dourada, ao invés de a briga 
envolver governo e oposição, se dá no próprio grupo do 
executivo. Isso porque o vice-prefeito José Zilmar (PT) 
rompeu com o prefeito Milton Frota, logo após a eleição. 
Além do rompimento, o petista se tornou a maior voz opo-
sicionista a atual administração, entoando acusações 
fantasiosas contra o seu ex-aliado, enquanto costura in-
vestida maquiavélica, na tentativa de desestabilizar a ad-
ministração do prefeito Milton Frota.

Como se não bastasse, José Zilmar montou em Brasí-
lia uma base, que podemos denominá-la de “Denuncio-
dromo” para materializar o seus desígnios, onde também 
utiliza os serviços de um “famoso” jornalista, bastante 
conhecido no meio político, pela prática de fabricar de-
núncias e chantagens contra prefeitos do interior, com o 
objetivo de auferir vantagens com delações infundadas.  

Como o jornalismo se aproxima de ser o 4º poder, não 
é a toa que inúmeras pessoas públicas presam tanto por 
sua imagem diante da mídia. O jornalismo têm, sim, pre-
sença marcante na formação de opinião de seu público e 
isso deve ser encarado como um elemento que traz mais 
responsabilidade á atuação dos profissionais da notícia. 
O Código de Ética do jornalismo inclue como valores e 
preceitos fundamentais do jornalismo a busca da verda-
de, a veracidade e a precisão das informações, sem es-
quecer os aspectos morais e éticos da profissão. O pro-
fissional de imprensa sem ética e sem moral desmerece 
o jornalismo, o que parece ser o perfil profissional deste 
“jornalista famoso”.

As atuações espúrias como, a do “famoso jornalista” 
que segue as orientações do vice-prefeito têm que ser re-
chaçadas e abominadas. Afinal, se existe mesmo uma for-
ma tão contundente de atuação por parte dos jornalistas, 
esta não pode, jamais, ser equiparada a conduta ética e 
moral de um profissional da informação.

O jornalismo imparcial é sem dúvidas uma verdadeira 
forma de poder, o que não se pode é aqueles que detém o 
“controle” da informação usar para atender a motivos pes-
soais, mesquinhos e nada éticos. Inúmeros são os casos 
em que jornalistas, detentores de uma informação ou con-
tato, usam da sua posição para coagir e receber vantagens 
indevidas e absolutamente reprováveis.

Dito isso, as suas denúncias divulgadas na mídia de 
forma nebulosa, através de uma Rádio de Bom Jesus da 

Jayme Modesto

Para começo de assun-
to, quero deixar claro que 
sou católico e batizado na 
igreja católica. A verdade é 
que o Brasil hoje se desta-
ca como o país da década. 
É Copa das Confederações, 
Copa do Mundo, Olimpíadas 
e ainda recebe a primeira vi-
sita do novo Papa Francisco. 

Tudo seria mágico se 
não fosse os graves proble-
mas internos que acumu-
lam a cada dia no país e que 
os governantes não conse-
guem solucionar e ofere-
cer uma vida mais digna a 
camada mais desprotegida 
da sociedade brasileira.  A 
tal visita, custou aos cofres 
públicos 118 milhões de 
reais, nem é muito. Bom, eu 
acho. Se por outro lado não 
víssemos o quanto sofremos 
para conseguir marcar uma 
simples consulta médica em 
um posto de saúde, tirar 118 
milhões dos nossos impos-
tos para esta visita, embora 
seja o Papa, eu vejo como 
uma afronte ao povo brasi-
leiro. Mas, o Papa não tem 
culpa. O país deixa transpa-
recer que é uma potência e 
que a saúde, educação, 
segurança, infraestrutura 
e as pilares fundamentais 
de uma nação, são as me-
lhores do mundo, o que na 
verdade não são. 

O Brasil gosta mesmo é 
de aparecer e conseguiu. Já 
pensou! Ficar ainda entre 
as seis potências mundiais, 
depois que perdeu a quin-
ta posição? Incrível! Mas, a 
sexta potência sem médico 
nos postos de saúde, sem 
professores nas escolas, 
sem segurança e policiais 
com baixos salários. A sexta 
potência que enfrenta mi-
séria em todos os estados 
e acumula desigualdade. 
A sexta potência que não 
consegue acabar com a 
corrupção e com a impu-
nidade. A sexta potência 
que tem suas instituições 
fragilizadas e sem credibi-
lidade perante a socieda-
de, precisa mesmo de uma 
benção do Santo Papa.

Os católicos fervorosos 
se defendem alegando que 
o Pontífice tem status de 
chefe de estado, por isso 
precisa de todo esse apara-
to já que é o representante 
de Deus na terra. E ai cabe 
um questionamento: Se há 
um só Deus e um só media-
dor entre Deus e o homem 
que é Jesus Cristo, como 
fica então?  Na verdade, 
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o que houve mesmo foi 
muita idolatria e exage-
ros, o que considero muito 
perigoso, porque esta fé 
exagerada muitas vezes 
dispensa o uso da razão 
e pode produzir a intole-
rância a exemplo de ou-
tros países. Presenciamos 
pessoas descontroladas e 
extasiadas pelo fanatismo 
e idolatração ao simples 
toque de um mero mortal.

Ouvi também muitos 
questionamentos dos de-
fensores da vinda do Papa, 
dizendo que o dinheiro gas-
to com a viagem do Pontífi-
ce, foi do BNDS, ora, mas o 
dinheiro do BNDS é do te-
souro nacional.

 Entendo que é muito 
gasto para garantir a segu-
rança e o conforto de sua 
santidade, quando mais de 
30 mil homens das forças de 
segurança do país ficaram 
de prontidão para que nada 
acontecesse com Francis-
co, resta esperar que esta 
mesma estrutura de segu-
rança que foi dispensada 
ao Pontífice, possa também 
garantir a tranquilidade e a 
segurança de nós trabalha-
dores, terráqueos e mortais 
que estamos todos os dias 
reféns da bandidagem por 
este Brasil a fora.

Contrariando a todos, 
o Papa Francisco não é um 
pop-star, e, diga-se de pas-
sagem, deu um exemplo de 
humildade, simpatia, ca-
risma, um líder inconteste 
com conhecimento profun-
do que encantou a todos 
nós brasileiros a pesar de 
ser Argentino, um exemplo 
a ser seguido, o que me faz 
crer que sua vinda ao Brasil, 
embora repita: Muita cara! 
Deverá servir pelo menos 
para uma reflexão dos jo-
vens de 175 países, sobre o 
mundo em que vivemos. E é 
só isso! Essa é a realidade, 
não sou hipócrita de achar 
que tudo vai mudar em 
nossas vidas, não adianta 
expectativa e nem alimen-
tar esperança de que tudo 
mudará a partir da visita 
do Santo Papa, que será 
em vão. Continuaremos 
com nossos problemas 
como dantes. Amenos que 
os nossos representantes 
criem VERGONHA NA CARA 
e façam deste GIGANTE, o 
maior e o melhor país do 
mundo. Temos potencial 
para isso, falta gestão.

Lapa e de dois vereadores na câmara é uma extrema pre-
sunção, denúncias estas que não entram em detalhes, 
apenas insinuam. Isso cheira a chantagem. Se por acaso 
o gestor municipal de Serra Dourada, Milton Frota estiver 
envolvido em falcatruas, como ele deixou antever nas suas 
declarações cifradas, isso não o absolve da cumplicidade, 
muito embora, o denunciante comete um crime mais gra-
ve que o acusado, pois, pelo que demonstra, age em busca 
de vantagens pessoais. O recado é claro, na base do “ou 
cede” aos caprichos do vice-prefeito Zilmar Monteiro ou...

O prefeito Milton Frota disse não ter nenhum contado 
com esse senhor. “Não tive esse desprazer e nem quero. O 
tipo é conhecido, desses existem muitos, dezenas e cen-
tenas, de engomadinhos que se valem da chantagem para 
auferir vantagens. Seus alvos são gestores públicos e com 
as ameaças visa tirar proveitos”.

Milton disse ainda: “É um fanfarrão mentiroso, espe-
cializado em chantagear políticos. O pior é que esse 
tipo de gente encontra seguidores que como ele, agem 
assim, de chantagem em chantagem, para tirar proveito 
e ficar por isso mesmo, frequenta os ambientes sociais 
como se decente fosse e merece requififes e afagos até 
do vice prefeito de Serra Dourada. Repito, nunca tive 
contado com esse senhor autor das  denúncias e tam-
pouco ouso dizer que trata de uma pessoa decente e 
honesta. É um mentecapto”.  

O prefeito negou as acusações e disse que tudo não 
passa de armação do seu vice José Zilmar, que estaria 
tentando desestabilizar sua administração e até cassar 
seu mandato para ficar com o cargo. “Ele é maquiavélico 
e quer minha cadeira”, declarou o prefeito, afirmando que 
vem sendo alvo de acusações levianas e infundadas e sem 
nenhum embasamento legal. 

Segundo o prefeito, os vereadores do seu partido que 
também seguem as orientações do seu vice vêm de forma 
irresponsável passando informações de irregularidades 
na administração. Para Milton, são uns desforços. “O pro-
blema é que estão querendo colocar ‘chifre em cabeça de 
cavalo’. Assumem uma postura execrável, demonstrando 
despreparo, falta de compromisso com a verdade e uma 
boa interpretação no que leem, detona o prefeito. O par-
lamentar é de suma importância para a sociedade e para 
o processo democrático, desde que atue com responsabi-
lidade, coerência, respeito e compromisso com o povo”, 
assegurou Milton. 

Administração
Serra Dourada vive atualmente a euforia e a expecta-

tiva de uma nova gestão municipal. Conforme o prefeito 
Milton há uma nova proposta de obtenção de resultados, 
que busca seguir um parâmetro de seriedade e transpa-
rência, proposta esta pautada na ética e na moralidade 
administrativa, o que certamente este novo modelo de 
gestão instalado no município, vem incomodando o vice
-prefeito que não conseguiu se eleger em três tentativas, 
razão pela qual, vem adotando procedimentos revanchis-
tas, tentando de toda forma denegrir a imagem da atual 
gestão, a ponto de recorrer a métodos não muito conven-
cionais, assim como fez na gestão passada. 

O Prefeito afirmou que hoje governa juntamente com 
o povo e que neste embate, a população está do seu lado, 
pelo fato de estar fazendo uma administração participa-
tiva, democrática e transparente. “Implantamos um novo 
modelo de gestão que privilegia as decisões unilaterais 
da administração pública, que privilegia a participação 
popular, através de uma cogestão com a participação di-
reta das comunidades. Quero dividir o Poder com o povo, 
se governar é tomar decisões, quero incluir a população 
nesta tarefa e efetivamente democratizar o governo, 
esse modelo de administração, estrutura, participação e 
decisão, empodera a população como principal parceira, 
abre espaços de participação direta na gestão pública, o 
que significa buscar um canal estreito de comunicação 
entre o governo municipal, poder legislativo e sociedade 
civil organizada”, afirmou Milton.

O Prefeito finalizou sua fala com a seguinte colocação. 
“Esse paradoxo que vem acontecendo em Serra Doura-
da, com o vice-prefeito José Zilmar e os vereadores é 
lamentável, pois se comportam não como oposição que 
quer ver o desenvolvimento do município de Serra Dou-
rada, mas com um posicionamento vil, raivoso de perse-
guição e revanchismo”. 

Nestes sete meses a crise política e disputa por espa-
ços e poder por parte do vice-prefeito, se transformou no 
capítulo principal na política local e estremeceu o clima 
entre o prefeito Milton Frota e seu vice José Zilmar. 

Após sete meses à frente da gestão municipal, o prefeito Milton Frota se depara com uma 
situação inusitada, a oposição sistemática a sua administração vêm sendo conduzida pelo 
seu vice e por dois vereadores, ambos do seu partido o PT, que segundo informações, o 
desentendimento é por espaço e poder na administração municipal.
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Festa do alho 2013, sucesso de público e organização

A volta do Falcão Negro

Texto: Jayme Modesto
Fotos: Jayme Modesto e Di Fotos

MA tradicional Festa 
do Alho promovida 
anualmente em Cris-

tópolis pela prefeitura foi rea-
lizada entre os dias 18 e 20 de 
julho, na Praça Menino Deus 
no Centro da cidade. O muni-
cípio é um dos maiores pro-
dutores de alho do nordeste, 
e o produto é responsável por 
40% da riqueza gerada. 

A Festa do Alho 2013 
superou todas as expecta-
tivas dos organizadores, foi 
o maior evento realizado na 
história do município. A pre-
feitura modificou totalmente 
a estrutura da festa, dando 
uma maior dinâmica no espa-
ço. O prefeito Antônio Pereira 
pensou cuidadosamente em 
cada detalhe juntamente 
com sua equipe de governo, 
mostrando que Cristópolis é 
a cidade da prosperidade e 
da alegria. 

Atrações
Na abertura, 19 de julho a 

animação ficou por conta das 
bandas, Moreno & Cabocli-
nho, Lucas & Maycon, Farol 
de Fusca, Sivaldo dos Tecla-
dos e Forró Maré Mansa.

No dia 20, quem coman-
dou a alegria foi, Darley Sal-
les, Jânio Rocha & Banda 
Tome Xote, Toinho & Cia, Ge-
nivaldo & os Feras do Forró e 
Amado Batista.

No domingo, 21, a XII 
Lavagem & I Levada Elétrica 
com Toinho & Cia e Banda 
Phaphirô no trio elétrico, 
com início na Praça Estudan-
til seguindo para o circuito 
da Festa do Alho, e no palco 
Welber Leno. 

Nos estandes amostra de 
novas variedades do alho e 
outras culturas reuniu gran-
de parte do público local e 
regional para também come-
morar o aniversário de eman-
cipação político-administra-
tiva do município. Em um dos 
estandes instalado, a Empre-
sa Baiana de Desenvolvimen-
to Agrícola (EBDA), vinculada 
à Secretaria da Agricultura 
(Seagri), apresentou aos visi-
tantes a cadeia produtiva da 

Jayme Modesto

J
orge Falcão, conhe-
cido internacional-
mente como Falcão 

Negro, que havia pendu-
rando as luvas de boxe, 
está de volta aos ringues. 

Natural de Salvador 
Falcão Negro coleciona 
quatro títulos que foram 
conquistados ao longo 
de seis anos de carreira. 
Dentre eles estão o de 
Campeão Baiano, Bra-
sileiro, Sul-americano e 
Campeão Internacional. 
E agora se prepara para 
disputar o Título Merco-
sul das Américas.

Residente em Barrei-
ras, o atleta se preparar 

yCristópolis

cultura e suas atividades na 
região com a Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Ater) 
para agricultores familiares.

Os agricultores que visi-
taram o espaço receberam 
cinco quilos de semente de 
milho para o plantio. A chefe 
do escritório local da EBDA 
em Cristopolis, Neila Gomes, 
diz que a empresa “trabalha 
com a cultura do alho há um 
bom tempo, levando as técni-
cas de cultivo para os agricul-
tores que plantam o produto 
em suas propriedades, mas 
a sociedade às vezes não co-
nhece nossa atuação”.

Telões instalados em 
pontos estratégicos levaram 
comodidade e conforto para 
os que não estavam na Pra-
ça do evento e assim pude-
ram acompanhar também as 
grandes atrações da maior 
Festa do Alho já realizada.

O prefeito Antônio Perei-
ra e a primeira dama Maria 
Oliveira Silva, recepcionaram 
os convidados em sua resi-
dência e no camarote oficial, 
praticamente todos os prefei-
tos filiados a União dos Mu-
nicípios do Oeste da Bahia - 
UMOB participaram da Festa 
do Alho este ano, inclusive o 
presidente Humberto Santa 
Cruz prefeito de Luís Eduardo 
Magalhães.

“Na organização de um 
evento com este porte, con-

tamos com profissionais 
competentes e comprome-
tidos em todas as áreas e o 
resultado foi bastante satis-
fatório em todos os sentidos. 
Só temos a agradecer as pes-
soas que estiveram na festa, 
e principalmente, os parcei-
ros e colaboradores, que nos 
dão a sustentação necessá-
ria, principalmente para os 
shows”, disse o prefeito.

Segurança
A segurança dentro e 

fora do circuito da festa na 
Praça Menino Deus, garantiu 
a integridade de todos que 
participaram das três noites 
de muita alegria e entrete-
nimento. Por tudo isso, a 
população cristopolense pa-
rabeniza o prefeito Antônio 
Pereira que soube como nin-
guém cuidar e recepcionar 
todos os visitantes de forma 

carinhosa. 

Sucesso de
público e organização

A Festa do Alho 2013, 
sucesso de público e organi-
zação. De acordo com a es-
timativa da coordenação do 
evento, só no sábado, cerca 
de 40 mil pessoas participa-
ram do show do cantor Ama-
do Batista. 

Com a realização da fes-
ta, ganhou toda a população, 
pois aqueceu a economia da 
cidade, comerciantes de rou-
pas, calçados, bebidas, ali-
mentos, restaurantes e hotéis. 

O esporte também
predominou na
programação da festa

No dia, 17, foi realizado 
um torneio de futsal mascu-
lino com 10 equipes.

No dia 18, as mulheres 

comandaram o torneio, com 
oito equipes.

A sexta-feira (19) foi dia 
de campo (Alho) em Perde-
neira, abertura dos estandes, 
prova de atletismo por volta 
das 17 horas, com atletas do 
município.

No dia 20, Encontro de 
capoeira às 17 horas.

A Festa do Alho é realiza-
da em parceria com a Embra-

pa Hortaliças, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR), 
Banco do Nordeste, Compa-
nhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional (CAR), Agência 
de Defesa Agropecuária da 
Bahia (Adab) e Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura de Cris-
tópolis. Apoiaram o evento a 
Faculdade São Francisco de 
Barreiras (Fasb) e Universida-
de do Estado da Bahia (Uneb).

para disputar o novo título 
com lutas preparatórias no 
dia 10 de agosto em Bar-
reiras com o pugilista Leo 
Santos e 28 de setembro 
em Ouro Preto com o pu-
gilista Lazaro Domingues.  
O atleta baiano da cate-
goria “peso médio ligeiro”, 
se dedica aos treinos para 
uma nova disputa e treina 
também seus alunos para 
competições. Na acade-
mia que leva o peso do 
nome Falcão Negro ensina 
boxe e aero boxe, modali-
dade implantada por ele 
com movimentos do boxe 
com trabalho aeróbico rit-
mado geralmente usado 
durante o treinamento dos 
lutadores. 

FOTOS DI
7ª Travessa Major Claro S/N
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Cobertura  de  Aniversário, casamento,
batizados, book,
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Prefeitura de Tabocas realizou a IV Conferência de Assistência Social 

Comerciantes apreensivos com a provável interdição da Praça de Alimentação 

Texto | Fotos: Jayme Modesto

No dia 02 de agosto, 
a Prefeitura de Ta-
bocas do Brejo Ve-

lho, por meio da Secretária 
Municipal de Assistência 
Social, realizou a IV Confe-
rência Municipal de Assis-
tência Social, com o tema 
“A gestão e o financiamento 
na efetivação do SUAS”.

O evento foi realizado no 
Centro Comunitário Padre 
Luís Lintner, no salão Dom 
Ricardo, contou com a pre-
sença do prefeito Humber-
to Pereira da Silva (Beto), 
de secretários de governo, 
da secretária de assistên-
cia social Leonor Farias, da 
psicóloga Mariana Nereu, 

Cheilla Gobi

Quase dois meses após 
publicação do Decre-
to que dispõe sobre a 

interdição do bem público 
municipal denominado de 
Praça de Alimentação 24 
horas, situado no Município 
de Barreiras e os quiosquei-
ros continuam apreensivos 
sem saber o que realmente 
irá acontecer.

De acordo com o Decreto 
publicado no Diário Oficial 
do dia 08 de junho, a inter-
dição será para fins de revi-
talização, conservação e re-
forma. O texto diz ainda que 
o estado da Praça de Alimen-
tação é precário, inclusive os 
banheiros públicos, ilumi-
nação e de toda a estrutura 
existente; considerando que 
é dever – poder do Gestor Pú-
blico garantir a segurança, a 
higiene, o conforto, o visual 
e a estética e demais condi-
ções convenientes ao bem 
estar do público e que é pre-
ciso garantir que as pessoas 
transitem livremente pelas 
calçadas e logradouros pú-
blicos, evitando expor-se a 
riscos de acidentes, e ainda 
aos recentes atos de violên-
cia praticada contra pessoa, 
fato público e notório.

Conforme o Secretário 
de Infraestrutura, Maurício 
Fernandes, a prefeitura está 
preocupada com a situação 
da Praça (falta de segurança, 
iluminação) por isso, quer 
reformar o bem público, in-
clusive rediscutir um novo 
modelo. Disse ainda que já 
foram realizadas duas reu-
niões com os comerciantes, 
no segundo momento com 
a presença dos vereadores. 
A interdição ainda não ocor-
reu, os quiosqueiros ainda 
continuam trabalhando. “O 

da gestora do Bolsa Família 
Ana Cristina, da coordena-
dora Joana Darc, do presi-
dente da câmara Valdemir 
de Deus e de outros verea-
dores.  As palestras foram 
ministradas por pessoas da 
cidade ligadas diretamente 
às atividades sociais da ad-
ministração municipal. 

No seu pronunciamento, 
o prefeito Beto reconheceu 
a importância da Conferên-
cia: “Assistência Social é 
um dos pontos que temos 
dado muita atenção em 

nossa administração, pois 
vem de encontro ao nos-
so lema, que é cuidar das 
pessoas. Tabocas é um mu-
nicípio que vem crescendo 
muito nos últimos anos, e a 
assistência social não tem 
acompanhado esta evolu-
ção, por isso, temos esse 
desafio pela frente, garantir 
uma vida digna a todos os 
moradores”, avaliou. 

Na oportunidade, Beto 
aproveitou para fazer uma 
explanação da situação de 
insolvência que encontrou 
a prefeitura e falou ainda 

dos avanços alcançados 
nestes sete meses. “Foram 
sete meses de dificuldades 
e muito trabalho, mas esta-
mos fazendo o possível para 
solucionar ainda algumas 
questões, e podem ter certe-
za que no final destes quatro 
anos estaremos vivenciando 
em nossa cidade uma nova 
realidade. Já fiz várias viagens 
a Salvador e Brasília, não te-
nho poupado esforços na bus-
ca de canalizar recursos para 
investimentos para o nosso 
município”, afirmou. 

O prefeito também fez 
questão de dizer que vai fa-
zer uma gestão pautada na 
transparência e na morali-
dade administrativa e que 
irá cumprir rigorosamente o 
que dispõe a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e que nada 
fará para agradar “A” ou “B”, 
que venha ferir a lei e lhe 
causar problemas futuros. 

A secretária de assistên-
cia social, Leonor Farias falou 
da importância de discutir os 
detalhes da assistência so-
cial, principalmente os mais 
técnicos, que envolvem o Sis-
tema Único de Assistência So-
cial – SUAS, junto com a so-
ciedade. “É preciso conhecer 

o que envolve o SUAS, trazer 
esse conhecimento também 
para a população para de-
senvolver as necessidades 
da cidade e dos moradores e 
poder abordar na Conferên-
cia Estadual. Reconhecemos 
esta conferência como um 
instrumento fundamental 
no processo de democrati-
zação e o fortalecimento da 
participação popular e con-
trole social, e ainda como 
um momento de aperfeiçoa-
mento do sistema Único de 
Assistência Social”, disse. 

Os eixos de debate na IV 
Conferência foram: finan-
ciamento obrigatório da as-
sistência social, vigilância 
socioassistencial, processos 
de planejamento, monitora-
mento e avaliação, gestão do 
trabalho, gestão dos serviços, 
programas e projetos, gestão 
dos benefícios no SUAS e re-
gionalização. O objetivo da 
Conferência Municipal foi o 
de analisar, propor e delibe-
rar, com base na avaliação lo-
cal, as diretrizes para gestão e 
financiamento do SUAS, além 
de preparar tópicos que serão 
levados pelos delegados elei-
tos para serem abordados na 
Conferência Estadual.

yTabocas

yCapa

decreto está pronto, porém 
até o momento eles conti-
nuam trabalhando, não tem 
nenhum quiosque fechado 
por conta da prefeitura, nin-
guém foi desalojado”, afir-
mou Maurício.

Comerciantes são a 
favor da revitalização, 
mas fazem ressalvas 

10 quiosqueiros traba-
lham diariamente neste 
espaço. De modo geral, a 
maioria dos comerciantes é 
a favor da revitalização des-
de que apresentem o projeto 
técnico que até então não foi 
exibido e lhes garantam o re-
torno após a obra.

Maurício falou que o 
plano básico está pronto, 
mas o projeto executivo 
com planilha de custos, 
esse ainda está em finali-
zação e que após a conclu-
são, os modelos serão dis-
cutidos com a sociedade, 
lojistas e interessados.

O comerciante Josilton 

Silva trabalha no local des-
de que o espaço passou a 
funcionar, segundo ele, em 
2000. Ele conta que é a favor 
da revitalização da Praça e o 
mais importante é não ficar 
sem um lugar para trabalhar. 

“Sou totalmente a favor da 
revitalização. Só acho que o 
ideal seria a prefeitura con-
seguir um local para traba-
lharmos antes de iniciar a 
obra. Só não quero é parar 
de trabalhar, porque é des-

sa atividade que sobrevivo 
e sustento minha família, 
além de não temos a certeza 
de que iremos voltar”, disse.

Josilton questionou ain-
da: Tantas prioridades em 
Barreiras por que a Praça de 
Alimentação?

O comerciante Ed-
valdino Santos também 
opina sobre outro local, 
a serem instalados os no-
vos pontos de comércio 
e também da garantia de 
retorno dos mesmos. “Es-
peramos um parecer da 
prefeitura, não sabemos 
se isso será bom ou ruim.”

O secretário de infraes-
trutura comunicou que os 
quiosqueiros ficarão de-
salojados quando a Praça 
estiver em obras, e que não 
devem esperar o poder pú-
blico dizer para onde de-
vem ir. “Inclusive existem 
milhares de pontos para 
alugar com valores aces-
síveis. Agora cabe aos co-
merciantes também se mo-
vimentarem, eles não tem 
que esperar o poder públi-
co dizer pra onde eles de-
vem ir”, afirmou Maurício. 

Garantia 
De acordo com Maurí-

cio, a garantia que os co-
merciantes que trabalham 
diariamente na Praça de 
alimentação é a mesma que 
um locatário de qualquer 
imóvel tem quando o dono 
pede o imóvel, afirmando 
ainda que não há nenhuma 
concessão, contrato, nem 
pagamento de nada da pre-
feitura a não ser o alvará de 
funcionamento.

“O imóvel é da prefeitu-
ra, e há possibilidades de 
alguns quiosques serem 
remanejados ou demolidos 
em função de uma nova 

estrutura que será criada, 
então eu não posso ter essa 
garantia, vai ter um proces-
so concessório, e a forma 
como esse processo será 
elaborado não cabe a mim, 
a prefeitura tem instâncias 
próprias para se discutir 
esses processos, tem os 
administrativos, e legais, é 
um procedimento que pas-
sa pela procuradoria, pelo 
setor de licitação, e setor 
de administração a minha 
solução aqui é técnica”, ex-
planou o secretário. 

Maurício assegurou que 
não há nenhuma garantia, 
haverá um processo de le-
galização nos quais eles se-
rão partícipes. “Eu não pos-
so dar uma garantia, pois 
não há uma garantia e não 
há ocupação de eterno em 
propriedade pública, todas 
elas são concessórias”.

Segundo o Decreto, a in-
terdição vigorará por tempo 
indeterminado até que sejam 
concluídas as obras de revita-
lização, conservação e refor-
ma integral do bem público 
municipal. Será emitida pelo 
agente fiscalizador do Municí-
pio, notificação ao cessionário 
ou possuidor dos quiosques ou 
similares, determinando a sua 
retirada, devendo os ocupan-
tes retirar todos os bens mó-
veis e equipamentos.

Ainda não foi informa-
do o prazo para o início e 
conclusão das reformas. A 
conclusão vai depender do 
grau de magnitude da obra. 
“Se optarmos por uma sim-
ples reforma o tempo será 
curto, mas se optarmos pela 
restruturação será em torno 
oito meses”, disse Maurício.

Os comerciantes temem 
ficar desempregados, sem 
ter uma fonte de renda para 
sustentar a família.
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Micareta de Santana, três dias de pura folia 
Texto: Jayme Modesto
Fotos: Jayme Modesto e Frota Vídeo

Nos dias 12, 13 e 14 
de julho, a cidade de 
Santana se transfor-

mou na “capital da alegria”. 
Foram três dias de pura fo-
lia. A grade de atrações da 
21ª edição da Sanfolia trou-
xe grandes ídolos da música 
baiana. A banda Chiclete 
com Banana considerada 
uma das melhores do Brasil 
abriu a maior micareta do 
oeste da Bahia.

A programação contou 
ainda com importantes atra-
ções como: Psirico, Saulo 
Fernandes, Sanxé, Duas Me-
didas, Edcity, Guetto e Guet-
to, Tuca Fernandes, Axerife, 
Torres da Lapa, Timbalada, 
Rapina, Filhos de Jorge e 
Kart Love. Tudo isso divido 
em três grandes blocos.

Realizada desde 1993, 
antes no antigo “Calçadão”, 
hoje o novo circuito é na Av. 
João Durval Carneiro, por 
onde os blocos arrastam 
uma verdadeira multidão 
durante os dias de azaração. 
O espaço já está pequeno 
para acomodar a grande 
multidão.

Saulo Fernandes tam-
bém embalou muita gente 
durante a festa em sua es-
treia na Micareta de Santa-
na, agora em carreira solo. 

ySantana

21ª edição da Sanfolia trouxe grandes 
ídolos da música baiana

Ele surpreendeu. Por mais 
de quatro horas, Saulo 
cantou antigos e novos su-
cessos, que pareciam está 
no inconsciente coletivo e 
foi uma das apresentações 
mais participativas da festa.

Segundo estimativas da 
organização, em média 45 
mil pessoas participaram 
da Micareta de Santana, e 
terminou com saldo positi-
vo no que diz respeito a fo-
liões, atrações, animação e 
segurança. Dados que con-
solidam a Sanfolia, como 
o melhor carnaval fora de 
época da Bahia, revigorada 
pela participação das prin-
cipais estrelas da música 
nacional.

No camarote oficial ins-
talado no circuito da San-
folia o prefeito Dr. Wilson 
Neves e a primeira dama 
recepcionaram as autorida-
des, amigos e convidados.

Segundo Wilson Neves, 
apesar das dificuldades fi-
nanceiras, a festa não pode-
ria deixar de ser realizada, 
já que é um evento que faz 
parte do calendário festivo 
do estado.

O evento foi inquestio-
navelmente um sucesso! 
Os três dias de festa foram 
suficientes para deixar sau-
dades e novas expectativas 
para a Sanfolia 2014.
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Câmara de vereadores de Serra Dourada retoma os trabalhos do 2º período legislativo de 2013 

Legislativo de Barreiras com novo perfil Riachão das Neves: Câmara homenageia 
personalidades de destaque

Texto e fotos: Jayme Modesto

Com a presença de oito 
dos 11 vereadores 
que compõem o legis-

lativo, a Câmara Municipal 
de Serra Dourada deu início 
ao 2º período legislativo de 
2013, em uma sessão bas-
tante agitada. Durante a 
abertura dos trabalhos, os 
vereadores se compromete-
ram a continuar realizando 
ações em prol da popula-
ção e do desenvolvimento 
sustentável do município. 
As atividades que serão de-
senvolvidas nesse segundo 
semestre também foram 
discutidas.

Na sessão ordinária, a 
primeira depois do reces-
so legislativo, de 30 dias, o 
presidente da Casa Zilton 
João de Macedo, deu boas 
vindas a todos os seus pa-
res e destacou a necessi-
dade da câmara de inten-
sificar os trabalhos junto 
as comunidades. Segundo 
o parlamentar, este segun-
do momento será de muito 
trabalho: “As proposições 
tanto do executivo como 
do legislativo serão apre-
ciadas e votadas dentro do 

Texto|foto: Jayme Modesto

A Câmara de Vereadores 
de Barreiras encerrou 
os trabalhos legislati-

vos do primeiro semestre de 
2013, comemorando impor-
tantes conquistas. O primeiro 
período da gestão do presi-
dente Carlos Tito foi marca-
do por grandes mudanças e, 
sobretudo, por uma efetiva 
modernização no legislativo 
barreirense. Projetos de lei, 
requerimentos e indicações 
de interesse da população 
foram aprovados e implan-
tados. O clima de união e 
respeito às diferenças parti-
dárias e ideológicas foi ga-
rantido durante este período.

No início de janeiro 
aconteceu a cerimônia de 
posse do prefeito e vereado-
res eleitos, quando também 
foi eleita a nova mesa dire-
tora elegendo o vereador 
Carlos Tito como presidente 
da Casa; Karlucia Macêdo, 
como 1º Secretária, Vivi 
Barbosa como 2º Secretário 
e Eurico Queiroz como vice
-presidente. 

A prevenção e o combate 
à violência, obras paralisadas 
como a do esgotamento sani-
tário, infraestrutura, educa-
ção e saúde estiveram entre 
os assuntos mais discutidos 
pelos vereadores. 

O presidente da câma-
ra, Carlos Tito, defende uma 
atuação ainda mais incisi-
va no segundo semestre de 
2013. “A nossa meta é fazer 
uma gestão transparente e 
dar cada vez mais visibilidade 
em nossas ações. Já temos 
um Portal, o Diário e estamos 
lutando para a implantarmos 
a TV e Rádio Câmara, o que 
irá dar mais transparência, 
sobre o funcionamento da 
Câmara e as ações dos verea-
dores”, afirmou. 

Tito destacou ainda que 
os vereadores movimenta-
ram inúmeros projetos de 
leis, requerimentos, pro-

Texto e fotos: Jayme Modesto

A emoção marcou a Ses-
são Solene em home-
nagem aos 51 anos do 

município de Riachão das 
Neves, no dia 19 de julho, no 
Plenário da Câmara de Ve-
readores Bartolomeu Batista 
Lopes. Como forma de come-
morar o aniversário da cidade, 
os vereadores concederam Tí-
tulos de Cidadão Riachaoense 
a 29 personalidades. 

A mesa foi formada pela 
diretoria da Casa, comanda-
da pelo presidente vereador 
Moab Nascimento Santana, 
tendo com convidado o pre-
feito Hamilton Lima. 

O Título de Cidadão Ria-
choense, é uma condecora-
ção concedida às pessoas 
que não nasceram em Ria-
chão das Neves, mas que se 
destacam em seus segmen-
tos e que por algum motivo 
se destacaram em suas ati-
vidades e contribuem para 
o desenvolvimento local. O 
presidente do Legislativo fez 
questão de dizer que não há 
melhor forma de comemorar 
os 51 anos de Riachão das 
Neves, do que destacar pes-
soas que tornam a cidade 
cada vez melhor. “Por isso 
quero saudar todos os nos-
sos homenageados, porque 

tempo regimental para que 
as ações em benefício da 
comunidade sejam agiliza-
das”, afirmou o presidente. 

Na pauta da primeira 
sessão, apenas o Proje-
to de Decreto Legislativo 
01/2013, que dispõem so-
bre concessão de Título de 
Cidadão ao Sr. Rosivelton 
Bispo dos Santos, funcio-
nário do Banco do Brasil foi 
aprovado por unanimidade 
pelos vereadores presentes. 

Nos debates, a maior 
parte do tempo foi ocupa-
da por dois vereadores do 
PT, Edna Maria Lopes e Ed-
gar Souza Silva, os quais  
foram eleitos na coligação 
que elegeu o prefeito Milton 
Frota. Agora na contra mão 
da lógica, fazem oposição 
sistemática à sua adminis-
tração. O posicionamento 
crítico dos edis, começou 
no início da gestão e con-
tinua até agora. A banali-
zação das denúncias causa 
estranheza até mesmo aos 
vereadores de oposição. 

A respeitada e compe-
tente vereadora e ex-presi-
dente da Casa, Alba Frota 
disse: “Me causa muita es-
tranheza essa enxurrada 

de denúncias, precisamos 
ter cuidado e bom senso 
ao analisa-las. Na gestão 
passada presenciamos tudo 
que estamos vendo agora, 
onde o ex-prefeito Enilson 
Fagundes, sofreu estes mes-
mos ataques, foram oito anos 
se defendendo de denúncias 
vazias e sem fundamento, 
dirigidas pelas mesmas pes-
soas, com isso concluo que 
mudou apenas os persona-
gens, mas a história continua 
a mesma”, afirmou.  

O líder da bancada na 
câmara, o vereador Ermi-
rio Andrade também do PT, 
saiu em defesa do prefeito 
Milton Frota. “Não pode-

mos aceitar que pessoas 
movidas pelo sentimento 
de revanchismo, por não 
terem conseguido ocupar o 
espaço que queriam na ad-
ministração e realizar seus 
objetivos, como cargos, 
secretarias e outras vanta-
gens, ocupam todo tempo 
em fazerem denúncias in-
fundadas, sem embasamen-
to, acusam, mas não apon-
tam quais as denúncias, o 
objetivo é claro, confundir 
a opinião pública e desesta-
bilizar a administração pelo 
simples prazer de vingança 
e revanchismo. O prefeito 
Milton, tem hoje no seu go-
verno, uma equipe compe-
tente, íntegra e comprome-
tida com o futuro de Serra 
Dourada e de seu povo, não 
pode ceder à pressão de 
pessoas descompromissa-
das, antidemocráticas, que 
não respeitam a vontade da 
maioria, apenas defendem 
seus próprios interesses”, 
afirmou o líder.

A sessão foi encerrada 
após o pronunciamento dos 
demais vereadores que fo-
ram unânimes em reafirmar 
seus compromissos com o 
futuro do município.

jetos de resolução, proje-
tos de decreto legislativo, 
lembrando que os números 
apontam uma significativa 
produção no legislativo nes-
ses primeiros meses.

Os vereadores estiveram 
atuantes e atentos em te-
mas de interesse do municí-
pio e da coletividade. Neste 
primeiro semestre, a câma-
ra foi palco de discussões 
em prol da melhoria das 
condições de vida da popu-
lação. Além de legislar os 
parlamentares abriram es-
paços e mostraram-se aten-
tos em questões relevantes 
do cotidiano da sociedade 
barreirense e da região. 

Legislativo com
novo perfil

Os vereadores de primeiro 
mandato ocupam espaço no 
legislativo da maior cidade 
do oeste e despontam com 
muita força. Com coragem, 
disposição e ousadia os no-
vos parlamentares discutem 
e debatem as questões de 
interesse da sociedade com 
preponderância. Esta legisla-
tura com a maioria composta 
de novatos traz um novo per-
fil ao legislativo municipal. 
Dos 19 eleitos em outubro de 
2012, 12 cumprem o primei-
ro mandato. A maioria ainda 
não tinha abraçado a função 
de parlamentar, nem mesmo 
como suplente, e estão aos 
poucos se familiarizando e 

aperfeiçoando com esse uni-
verso, embora a maioria já 
demonstre boa desenvoltura 
nas funções do parlamento.

Subir à tribuna para dis-
cursar, apresentar projetos 
e pedir soluções, são algu-
mas das tarefas realizadas 
pelos vereadores durante 
as sessões. A maior parte 
dos novatos já mostrou co-
nhecimento dos trâmites 
da câmara municipal e de 
regras postas no Regimento 
Interno da Casa. Apesar de 
alguns se mostrarem mais 
reservados quanto ao uso 
da tribuna, outros demons-
tram estar prontos para o 
embate e sempre que pos-
sível se pronunciam. É o 
caso dos vereadores Alcio-
ne, Otoniel, Gilson, Lucio, 
Digão, Aguinaldo, Graça, 
Marileide, Karlúcia, Vivi e 
Ruy Mendes, que apesar 
de serem novatos estão de-
sempenhando um excelente 
mandato, parece até que já 
conhecem as nuances do le-
gislativo, pela postura firme 
e coerente na tribuna. 

Dos já experimentados, 
os destaques deste semestre 
na nossa avaliação foram os 
vereadores Carlão e Eurico 
Queiroz, que questionaram 
que os interesses políticos 
não sobressaem aos inte-
resses da população, debru-
çados sobre a Lei Orgânica 
do Município e o Regimento 
Interno da Câmara. 

hoje eles não estão sendo 
agraciados pelos 11 verea-
dores, mas por todos os ria-
choenses”, disse. 

O Plenário da Câmara es-
tava repleto de munícipes e 
contou ainda com a presença 
de diversas autoridades, fa-
miliares dos homenageados 
e convidados.

Os destaques da noite 
Cidadã em Riachão das 
Neves foram: 

Rubenita Nascimento dos 
Santos; Apolinário Paulo de 
Souza; Edna Emiki Tanaka; 
Broncildes Olimpio do Espirito 
Santo Júnior; Maria Nazareth 
Miranda de Castro; Sid Janes 
Lopes; Paulo Roberto Luz Bra-
ga; Cileno Cirqueira Bisto dos 
Santos; Renato Lopes Moreira; 
Otavio Pereira de Souza; Rosan-
gela Meneses de Melo Bomfim; 
Zilda Maria da Silva; Luiz Carlos 
de Freitas; Emanoel Crisóstomo 
da Silva; Elio Oliveira da Silva; 
Dionisio Lemes de Souza; Joel 
Alves Lima; Maria Aparecida 
dos Santos; Otacilio dos Santos 
Bomfim (Belem); Soraia Costa 
dos Santos; Francisco Jeferson 
Luna Teles; Hamilton Santana 
Lima; Cristiane Aparecida Ane; 
Auri Antonio Alles; Cicero Ce-
lestino da Silva; Fernando de 
Oliveira Gonçalves; Mario Cesar 
Mascarenhas; Leonidas Souza 
Matos e Fernando Cedlestino.
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Câmara de vereadores de Bainópolis 
retoma as atividades legislativas 

Presidente da câmara de
São Desidério destaca ações do
primeiro período legislativo

Câmara de vereadores de Buritirama
retorna atividades com renúncia de vereador 

Texto e fotos: Jayme Modesto

A Câmara de Baianópo-
lis retomou no dia 29 
de julho, as atividades 

legislativas, após o recesso 
parlamentar de 30 dias. O 
presidente da Casa, o verea-
dor Gilvan Febrônio, disse que 
a Câmara Municipal de Baia-
nópolis - CMB está preparada 
para discutir, debater e buscar 
soluções para os problemas 
da cidade, visando melhorias 
para a população neste se-
gundo semestre. 

Sobre a produção legisla-
tiva da Casa, afirmou: “Há 
vereadores mais atuantes na 
Câmara, outros nas comuni-
dades. A atuação parlamentar 
é inerente a cada vereador. 
Nós tendemos a apresentar 
matérias mais relevantes, 
mas cada um faz o mandato 
da forma que lhe convier”, 
afirmou.

O primeiro-secretário da câ-
mara, o vereador Pedro Mann, 
disse que a expectativa é que 
a produção legislativa da Casa 
cresça ainda mais neste se-
mestre. Sobre o período ante-
rior, afirmou: “Conseguimos 
aprovar todas as matérias 
importantes nos últimos seis 
meses, apresentamos reque-
rimentos, indicações e outras 
proposituras, estamos fazen-
do a nossa parte”, assegurou.

De acordo com o líder do 
governo na câmara, o verea-
dor Weuber Febrônio, a Câ-
mara de Baianópolis, tem im-
primido um importante ritmo 
de trabalho e que a expectati-
va para este segundo período 
é a continuidade das ações 
em benefício do município e 
da sociedade. 

Para o vereador Ademar 
Messias, o primeiro semestre 
foi positivo na CMB. “Nós ve-
readores contribuímos com 
proposituras importantes, o 
objetivo é continuarmos fa-
zendo um trabalho voltado 
para a solução dos problemas 
que mais atingem a popula-
ção, esperamos que o executi-

Ascom

Neste primeiro se-
mestre do ano, o 
Presidente da Casa, 

o vereador Manoel Bega, 
comemora os resultados 
positivos de sua gestão 
parlamentar. Manoel Bega 
vem demonstrando compe-
tência, reponsabilidade e 
disposição, se destacando 
pela forma democrática de 
atuação. O seu comporta-
mento e trabalho foram elo-
giados pelos seus eleitores, 
simpatizantes e colegas ve-
readores.

“Como Presidente da 
Casa é uma experiência 
nova, porém, venho enca-
rando todos os desafios 
com muita dedicação e prin-
cipalmente com respeito às 
pessoas que confiaram em 
mim e no meu trabalho, e a 
essas pessoas vou dedicar 
todo meu mandato. Muitos 
trabalhos ainda estão por 
vir, vou continuar traba-
lhando e fazendo a diferen-
ça,” garantiu Manoel Bega.

O Parlamentar também 
destaca as inúmeras indica-
ções aprovadas que buscam 
melhorias para a popula-
ção, visitas realizadas para 

Texto: Cheilla Gobi 
Fotos: Buritirama Bahia

Após 30 dias de recesso, 
a Câmara de Vereado-
res de Buritirama retor-

nou as atividades parlamen-
tares no dia 01 de agosto. A 
principal novidade desta ses-
são foi a renúncia do vereador 
Naldo dos Santos Expedito, 
do Partido Democrático Tra-
balhista – PDT eleito com 602 

No dia 29 de julho, a Câmara de Vereadores de Baianópolis 
retomou os trabalhos do segundo período legislativo de 2013. 

vo municipal faça a sua parte 
e atenda as nossas demandas 
que são demandas da socie-
dade”, disse Ademar.

O presidente da Câmara 
frisou ainda, que neste se-
gundo período legislativo de 
2013, como no primeiro, as 
sessões deverão transcorrer 
com tranquilidade, porém 
com muito trabalho. Além 
dos projetos oriundos do 
executivo, também deverão 
ser analisadas e votadas as 
proposituras do legislativo. 
“Neste início de mandato ti-
vemos que enfrentar muitas 
dificuldades financeiras, foi 
necessário implantar um ri-
goroso controle nos gastos, 
inclusive com redução do 
quadro de servidores, mesmo 
assim foi possível promover 

uma reforma total nas ins-
talações físicas do prédio da 
Câmara, aquisição de mesa 
e colocação de refletores, o 
plenário foi reformado e está 
com um novo visual. Preten-
demos ainda este ano, adqui-
rir equipamentos como novos 
computadores e um veículo 
novo”, afirmou Gilvam.

O presidente destacou 
também, a importância da 
participação da comunidade 
nas sessões ordinárias. “São 
nas sessões ordinárias que 
são discutidos e aprovados 
os projetos dos recursos a 
serem aplicados em nosso 
município, por isso é impor-
tante o exercício da cidada-
nia para o crescimento do 
município e o fortalecimento 
da democracia”, concluiu.

votos, na coligação “Mudar 
para Renovar”, e tinha man-
dato até 2016.

O Presidente da Casa, o 
vereador Termício Oliveira exi-
biu a Carta Renúncia a todos 
os presentes. O documento, 
diz que ‘as razões que levaram 
a esta decisão são de cunho 
estritamente pessoal’.

Conforme o Presidente, na 
sessão do dia 27 de julho, Nal-
do já havia sinalizado a pos-

sível renúncia alegando está 
insatisfeito na política, pelo 
fato de não poder resolver os 
problemas da população.

Com a vacância do car-
go, assumiu o primeiro su-
plente, o ex-vereador Gival-
do. O presidente alerta que 
é de suma importância a 
participação da população 
no processo legislativo, no 
acompanhamento dos tra-
balhos dos vereadores.

Principais Indicações aprovadas por unanimidade:
Indicação Nº 06/2013, de autoria da vereadora Graça Gobbi dispõe sobre a revitaliza-

ção da Rua Alberto Porto e Alto do Cristo, São Desidério;
Indicação Nº 07/2013, de autoria do vereador Gerivaldo soares, solicita a construção 

de Praça Pública e complementação da pavimentação no Povoado de Ilha do Vitor;
Indicação Nº 09/2013, de autoria dos vereadores Devanir Rodrigues e Sebastião Tei-

xeira, dispõe sobre a construção de Posto Policial com viatura na Roda Velha I, com aten-
dimento 24h, inclusive na Roda velha II;

Indicação Nº 16/2013, de autoria do vereador Gerson da Coelba, solicita a constru-
ção de Ponte sobre o Rio São Desidério ligando o povoado de Ribeirão ao povoado de 
Cachoeira;

Indicação Nº 19/2013, de autoria do vereador Joacy Ferreira, solicita uma torre de 
celular na localidade de Penedo, atendendo localidades vizinhas.

Indicação Nº 21/2013, de autoria do vereador Biracy Silvério, solicita pavimentação 
ou calçamento com bloquetes, construção de uma praça com plantas frutíferas nativas 
da regiãi, no povoado de Vila Nova;

Indicação Nº 22/2013, de autoria do vereador José Neves Barbosa, solicita constru-
ção de uma praça no povoado de Capim Branco, em São Desidério;

Indicação Nº 26/2013, de autoria do vereador Antenor Barbosa, solicita pavimenta-
ção asfáltica no Povoado de Penedo e uma Praça;

Indicação Nº 27/2013, de autoria do vereador Antenor Barbosa, solicita construção 
de um Posto de Saúde no povoado de Morrão;

Indicação Nº 36/2013, de autoria do vereador Gerson Carvalho, solicita construção 
de cobertura em Laje do canal que se inicia ao fundo do cemitério e segue até a Rua São 
Felix;

Indicação Nº 36/2013, de autoria da vereadora Graça Gobbi, solicita a pavimentação 
em bloquete da Rua Lourenço de Farias e construção de uma passarela em cima do canal 
de irrigação da Codevasf;

Indicação Nº 40/213, de autoria dos vereadores Sebastião Teixeira e Devanir Rodrigues, 
solicita a ampliação da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães em Roda Velha I;

Indicação Nº 41/2013, de autoria do vereador Gerivaldo Soares, solicita construção 
de uma Quadra Poliesportiva e Implantação de Orelhão no Povoado de Beleza.

Principais Projetos Aprovados:
Projeto de Lei Nº 04/2013, dispõe sobre o reajuste da remuneração dos Servidores do 

Magistério Público do Município de São Desidério. De autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei Nº 01/2013, autoriza o Executivo Municipal a firmar contratos, con-

vênios, termos de confissão e novação de dividas, com secretarias e órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais, bem como empresas e entidade privadas que prestem serviços 
públicos, além de Instituições de Crédito oficiais publicas e privadas, entes privados e 
mistos, com a iniciativa privada relacionada ao terceiro setor, além de entidades publicas 
e privadas de ensino superior. De autoria do Poder Executivo.

Projeto de Lei Nº 02/2013, concede anistia de multas e juros, parcelamento especial 
de débitos tributários e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 08/2013, que altera a Lei Nº 017/2007, que dispõe sobre a criação 
dos cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate às En-
demias, em sua atual redação, no que tange ao anexo II, e dá outras providências. De 
autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade.

Projeto de lei nº 07/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a tabela salarial 
que constitui o Anexo II da Lei Nº 09/2004, de 13 de dezembro de 2004 que instituiu o 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de São Desidério do 
Estado da Bahia e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo. Aprovado por 
unanimidade.

“A Câmara de São Desidério conduz todos seus trabalhos com responsabilidade e to-
dos os vereadores trabalham em benefício da comunidade, cada um fazendo sua parte, 
em sua área”, destacou Manoel Bega.

fiscalizar obras e conhecer 
os anseios das comunida-
des, dos projetos aprovados 
que beneficiam as áreas da 
saúde e educação no muni-
cípio, dentre tantas outras 
ações realizadas. Bega tam-

bém agradece ao Prefeito 
Demir Barbosa, aos colegas 
vereadores e funcionários 
da Casa pela dedicação e 
desempenho dos serviços 
prestados em prol do povo 
de São Desidério.
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Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Dep. Turismo São Desidério 

São Desidério no Oeste 
da Bahia, distante 860 
km de Salvador é o 

maior produtor de algodão do 
Brasil. No ranking nacional, o 
município detém o título de 
maior produtor de algodão 
pelo quinto ano consecutivo, 
lidera a produção de grãos do 
norte/nordeste brasileiro. É 
considerado o segundo maior 
município do estado em ex-
tensão territorial, com cerca 
de três mil quilômetros de 
estradas vicinais, que devem 
estar sempre em boas condi-
ções de trafegabilidade para 
viabilizar não só o escoamen-
to da produção agrícola, mas 
também o transporte escolar 
com segurança e conforto. 
Mas, o município se destaca 
ainda pelos encantos e be-
lezas, atrativos estes, indes-
critíveis aos olhos de quem 
conhecem. São Desidério 
desponta no cenário nacio-
nal como um novo e promis-
sor roteiro turístico. Pessoas 
de vários lugares do Brasil e 
até mesmo de outros países 
visitam os atrativos turís-
ticos locais, um lugar para 
quem gosta de contato dire-
to com a natureza.

O município detém um po-
tencial turístico que se con-
figura em 146 grutas catalo-
gadas entre elas, o Buraco do 
Inferno com 4 km de extensão 
e uma depressão de cerca de 
60 metros e 300 de diâmetro, 
nove sítios arqueológicos, ca-
vernas com inscrições e pin-
turas rupestres. O maior lago 
subterrâneo do Brasil, de-
nominado Lago do Cruzeiro, 
que possui uma das maiores 
bacias hidrográficas do nor-
deste rica em biodiversidade 
com 24 rios perenes, entre 
estes, a nascente do Rio Gran-
de, o principal afluente da 
margem esquerda do Rio São 
Francisco. Cachoeiras e lagos, 
paredões rochosos com até 
40 metros de altura favoráveis 
a prática de rapel e tirolesa, 
trilhas ecológicas e fenôme-
nos naturais, como o do Su-
midouro, onde se forma uma 
espécie de piscina natural na 
qual a água sobe e desce num 
ritmo marcado pela própria 
natureza, denominado sifão.

Os visitantes podem en-
contrar cenários inesquecí-

São Desidério, terra
do desenvolvimento e
encantos naturais

veis como o Parque Municipal 
da Lagoa Azul, Lagoa Azul, 
Gruta do Catão, Gruta do Bu-
raco do Inferno, Grutas das 
Pedras Brilhantes, Sumidou-
ro, Paredão do Deus Me Livre, 
Sítio Grande, Morrão, além 
dos Rios. Cada um deste com 
suas belezas e suas infinitas 
particularidades. Grutas, rios, 
cachoeiras, lagos, paredões, 
corredeiras, trilhas e grutas 
que formam um paraíso para 
os amantes de esportes radi-
cais que buscam uma super-
dose de adrenalina e intera-
ção com a fauna e a flora do 
Oeste baiano.

O Centro de informação 
turística foi criado no mu-
nicípio no ano de 2010 e é 
composto por um Departa-
mento turístico, restaurante e 
lanchonete. Na parte externa 
duas agências operadoras de 
turismo, além de um Centro 
de Artes, um espaço reserva-
do para apresentar e comer-
cializar o artesanato do capim 
dourado e da palha do buriti, 
produzidos por moradores das 
comunidades de Ponte de Ma-

teus e Ilha do Vitor. 
A inauguração do recep-

tivo do Parque Municipal 
foi no dia 21 de dezembro 
de 2011, onde se localiza a 
Gruta do Catão e Lago Azul. 
A entrada só é permitida 
através de guias. 

De acordo com o Diretor 
do Departamento de Turismo 
de São Desidério, Silvio Reis, 
o Parque Municipal é o atrati-
vo que mais recebe visitantes, 
só ano de 2012 foram quase 
nove mil. Além de pessoas 
de todo o Brasil, São Desidé-
rio tem recebido turistas da 
Colômbia, Alemanha, Áus-
tria, Holanda, Japão, Estados 
Unidos, pessoas que tomam 
conhecimento dos encantos 
naturais e acabam chegando 
para conhecer esse pedaço do 
Brasil. Silvio disse ainda que 
o município foi a 1ª cidade do 
Oeste e a 3ª do estado da Bah-
ia   a ter  seu  inventário turís-
tico concluído e aprovado pelo 
o Ministério do Turismo, em 
2012. “O turismo tem desenvol-
vido de uma forma satisfatória. 
Começou de forma tímida, mas 
com o passar dos anos real-
mente vem tomando grandes 
proporções”, afirmou Silvio.

Para o diretor, o turismo 
é a melhor maneira para se 
divulgar uma cidade. “O tu-
rismo que a gente desenvolve 
aqui é o ecológico, um dos 
segmentos que mais cresce 
no mundo, enquanto o turis-
mo convencional cresce 7,5% 
o ecológico cresce em torno 
de 25% ao ano. De cada dez 
turistas no mundo eles tem 
como demanda o ecológico 
e dentro deste contexto São 
Desiderio está muito bem, de-
vido o seu potencial turístico 
e isso só faz com que cresça 
a nossa responsabilidade 
em cuidar dos atrativos, criar 
estruturas para recebermos 
pessoas que nos procuram”.

De acordo com o prefei-

to de São Desidério, Demir 
Barbosa, as áreas turísticas 
é uma das preocupações da 
atual administração, princi-
palmente pelo difícil aces-
so em algumas localidades. 
“Estamos atentados com as 
áreas turísticas do município. 
Temos acesso ainda difícil em 
algumas localidades, a exem-
plo a Gruta do Catão devido a 
falta de estrada, pois a obra 
foi interrompida, mas esta-
mos lutando para a retomada 
da mesma que é de grande 
importância para todo o com-
plexo turístico”.

Já a estrada que dá acesso 
ao Morrão será feito o asfalto 
(da BR 135 até o povoado), um 
investimento de quase cinco 
milhões, uma obra de oito 
quilômetros, com recursos 
próprios do município. “A nos-
sa preocupação é dar acesso 
seguro a população e também 
aos visitantes. Sabemos que 
os turistas que vem de outros 
países são exigentes, portan-
to estaremos garantindo a 
acessibilidade e condutores 
capacitados”, afirmou Demir.

O município e o
desenvolvimento

Uma questão que sempre 
está em pauta em qualquer 
governo são as estratégias de 
desenvolvimento econômico. 
Segundo o prefeito, a atração 
de indústrias impulsiona a 
economia do município. Se-
gundo Demir, futuramente 
São Desidério irá receber uma 
indústria de asfalto, empresa 
que irá gerar emprego e ren-
da. Disse ainda que em breve 
será inaugurada no distrito de 
Roda Velha, a Produtiva Se-
mentes, que irá gerar 50 em-
pregos diretos, mais de cem 
indiretos. Há expectativa tam-
bém em atrair uma esmaga-
dora de Soja e um Parque In-
dustrial através de parcerias. 

“Estamos buscando atrair 

mais empresas, já temos aqui 
as mineradoras, hidrelétri-
cas, postos de gasolina, em-
presas que já movimentam a 
nossa economia, sem falar 
que todo esse apoio logísti-
co na região produtora, dá 
condições das pessoas virem 
produzir em nosso municí-
pio. Vale ressaltar que temos 
ainda mais de meio milhão 
de equitares para ser explo-
rado”, garantiu o prefeito.

Desenvolvimento
Sustentável

O conceito de Desenvol-
vimento Sustentável para 
os municípios propõe a im-
plementação de políticas, 
planos, programas e ações 
que promovam a qualidade 
de vida e o desenvolvimento 
social e econômico de forma 
mais equitativa, desenvol-
vendo esforços para reduzir 
o problema do lixo, da polui-
ção desenvolver tecnologias 
habitacionais sustentáveis. 
Pensando nisso, a atual ges-
tão já desenvolveu o plano de 
gerenciamento de resíduos 
sólidos. De acordo com o pre-
feito, em Roda Velha, já foi im-
plantada a coleta seletiva do 
lixo, 100% funcionando. Com 
isso, são retiradas em média 
seis toneladas de lixo mês, 
que antes era destinado para 
o lixão, e que agora o lixão re-
cebe apenas o orgânico. 

A luta agora é para im-
plantação do sistema de 
esgotamento sanitário do 
município, aterros sanitários 
adequados. “Este ano iremos 
implantar a coleta seletiva 
do lixo na sede do município. 
Pretendemos diminuir a po-
luição, a quantidade de lixo 
lançada no solo até por que 
até 2014 todos os municípios 
são obrigados a terem os ater-
ros sanitários prontos, plano 
de manejo. Vamos trabalhar 
juntamente com a secretaria 

de meio ambiente dando todo 
suporte”, disse o prefeito. 

Educação
O avanço é cada vez maior 

na área da educação. Segundo 
o prefeito, o Índice de Desen-
volvimento da Educação Bási-
ca (Ideb) é crescente, ou seja, 
qualidade da educação a partir 
da observação da progressão 
ao longo dos anos e o desen-
volvimento dos alunos. O go-
verno procura sempre ampliar 
os serviços com melhorias 
nas escolas, no transporte e 
merenda escolar, acompanha-
mento com pais e alunos. 

Saúde
Hoje o município de São 

Desidério dispõe de um hospi-
tal que é referência na região 
oeste (Hospital Nossa Senho-
ra aparecida). “Posso dizer 
que depois de Barreiras com 
o Hospital do Oeste – HO, São 
Desiderio é o único município 
que tem um hospital que tam-
bém é referência, realizando 
um grande número de pro-
cedimentos e com recursos 
próprios. Temos diversas es-
pecialidades, plantonistas 24 
horas, temos atenção básica 



BARREIRAS/BA,
20 DE JULHO A 10 DE
AGOSTO 2013

                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 9

espalhada em todo o municí-
pio com 16 postos de saúde, 
mais uma unidade móvel, 
100% de Atenção Básica”, 
afirmou Demir. 

Infraestrutura
O trabalho na melhoria 

das estradas vicinais não 
para. Não só na reforma, mas 
também na construção de no-
vas estradas. Conforme o pre-
feito, atualmente a prefeitura 
está trabalhando em 90 qui-
lômetros de estradas vicinais 
em Roda Velha construindo 
mais três novas estradas. E 
ainda a construção do asfalto 
que liga a BR 135 ao Morrão, 
tudo com recursos próprios 
do município. “Estamos dan-
do manutenção em todas as 
nossas estradas para facilitar o 
acesso de todos. Precisamos de 
estradas em boas condições”. 

Para o Distrito de Roda Ve-
lha o projeto é audacioso de 
milhões de reais, conforme o 
prefeito (sistema de esgota-
mento sanitário, galerias de 
águas pluviais, calçadas, sar-
jetas e meio fio, asfalto). 

Na sede do município o 
prefeito visa projetos que irão 
aprimorar a qualidade de vida 

da população. “Primeiro esta-
mos pensando no sistema de 
esgotamento para posterior-
mente falarmos do asfalto, 
e com certeza são obras que 
irão melhorar a qualidade de 
vida da nossa população”, en-
fatizou Demir.

Município
sem dívidas

Enquanto a maioria dos 
prefeitos baianos que toma-
ram posse no dia 1º de janeiro 
se depararam com um cenário 
de “ruinas” nas prefeituras, se 
queixando de caixa vazio, pa-
trimônio sucateado e pendên-
cias financeiras deixadas pelos 
antecessores, tendo que recor-
rer a ajuda estadual e federal, 
o município de São Desiderio 
se mostrou equilibrado. 

Em entrevista a equipe de 
reportagem do Jornal Gazeta 
do Oeste, o prefeito garantiu 
que São Desidério não tem 
dívida nenhuma. “O municí-
pio não deve se quer um real. 
Não temos nenhuma dívida, 
estamos em dia e não somos 
o município que mais arre-
cada, arrecadamos o mesmo 
que Correntina, quase o mes-
mo que Formosa. Barreiras 

arrecada três vezes mais, 
assim como Luís Eduardo, 
na verdade nós temos um 
município bem administra-
do, que tem trabalhado para 
cuidar realmente das pes-
soas, das finanças, da admi-
nistração de forma respeito-
sa e que hoje é exemplo não 
só no oeste, mas em todo o 
Brasil,” afirmou.

Com relação a folha de 
pagamento, enquanto mui-
tos municípios estão ultra-
passados ou no limite, São 
Desidério está com 43%. 

Para Demir Barbosa, 
administrar um município 
que se destaca nacional-
mente como maior produ-
tor de algodão do Brasil, 
não deixa de ser uma tare-
fa difícil. “Realmente pesa 
sobre os ombros do gestor, 
mas estamos cumprindo 
com nossas responsabili-
dades. Sou muito feliz em 
poder administrar o mu-
nicípio de São Desidério, 
nosso governo tem o obje-
tivo de dar melhores condi-
ções de vida ao nosso povo, 
na saúde, educação, in-
fraestrutura e segurança”, 
concluiu o prefeito Demir.

AMBIENTE ACONCHEGANTE 
QUE LHE OFERECE CONFORTO 

E SEGURANÇA 

RESTAURANTE, QUARTOS
COM AR, FRIGOBAR,

INTERNET WI-FI E TV.
Rua Afonso Soares, nº 120

Vila Rica-Barreiras-BA
Tel.: 77 3021.3337 / 9906.8151

E-mail: hotelagape@hotmail.com
iraildes_cardoso@hotmail.com

HOTEL ÁGAPE
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Coribe, Cocos e Jaborandi 
realizam recadastramento 
eleitoral biométrico

Faltam médicos em 20 
cidades do oeste baiano

Prefeitos do oeste baiano 
cobram mais apoio do
Ministério da Saúde

Wanderley: Pacto nacional pela alfabetização na idade certa

Barra e Santa Rita de Cássia 
receberão matadouros
frigoríficos modulares

Da Redação com informações TRE

No dia 24 de julho, três 
municípios do oeste 
iniciaram o recadas-

tramento biométrico, válido 
já para as eleições de 2014. A 
61ª Zona Eleitoral, com sede 
em Coribe, no extremo oeste 
baiano, é a terceira este ano 
a realizar os trabalhos de co-
leta das impressões digitais, 
assinatura e fotografia de 
mais de 34 mil eleitores. Na 
área de abrangência da zona 
eleitoral estão inseridos tam-
bém os municípios de Cocos 
e Jaborandi. 

Segundo o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-BA), o 
recadastramento eleitoral 
biométrico será realizado 
para dar mais segurança à 
identificação do eleitor no 
momento da votação. Neste 
recadastramento serão cole-
tadas a assinatura eletrônica 
do eleitor, foto e as impres-
sões digitais. Daí o nome ‘bio-
metria’ - porque agora serão 

Miram Hermes/Jornal A Tarde

Dos 23 municípios que 
fazem parte da região 
Oeste da Bahia, 20 

estão na lista do Ministério 
da Saúde como prioritários 
para receber médicos do 
Programa Mais Saúde.

Entre eles, Catolândia, 
que com 3.609 habitantes 
(Censo 2010) é a cidade 
baiana com menor núme-
ro de habitantes e, mesmo 
assim, enfrenta problemas 

Valdir Suzin - DF01489JP

Mais recursos para 
ações na área de 
saúde e ajuda para 

manter médicos no interior 
da Bahia foram as principais 
reivindicações apresentadas 
pelos prefeitos e secretários 
de saúde de Brejolândia, Co-
ribe, São Félix do Coribe e Ta-
bocas do Brejo Velho, duran-
te audiência com o diretor de 
Programas do Ministério da 
Saúde, Giliate Coelho Neto. 
Prefeitos e secretários defen-
deram mudanças na Medida 
Provisória 621/2013, que 
pretende levar cerca de 10 
mil médicos para trabalhar 
no interior do país e ainda 
será discutida pelo Congres-

Ascom

A Prefeitura de Wanderley, através da Secretaria Municipal de Educação ini-
ciou em Julho o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um 
acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e en-

tidades para firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 08 
anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização.

Na história do Brasil, vivencia-se a dura realidade de identificar que muitas crianças têm 
concluído sua escolarização sem estar plenamente alfabetizadas, assim, este Pacto surge 
como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena a meninas e meninos, até o 3º 
ano do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir para o aperfeiçoamento da for-
mação dos professores alfabetizadores. Este Pacto é constituído por um conjunto integrado 
de ações materiais e referências curriculares e pedagógicas a serem disponibilizados pelo 
MEC, tendo como eixo principal a formação continuada de professores alfabetizadores. 

SECOM-BA

A licitação para a cons-
trução de nove ma-
tadouros frigoríficos, 

com capacidade para o abate 
de 30 animais/dia - podendo 
chegar a 100 -, foi realizada 
no dia 19 de julho, na sede 
Secretaria da Agricultura do 
Estado (Seagri), localizada 
no Centro Administrativo da 
Bahia (CAB), em Salvador.

As unidades frigorífi-
cas serão implementadas 
pelo Governo do Estado nos 
municípios de Araci, Barra, 
Iguaí, Itaberaba, Itanhém, 

coletados e armazenados da-
dos físicos do eleitor.

O procedimento é feito 
através de uma “revisão do 
eleitorado”, instrumento que 
torna obrigatório o compa-
recimento de todos os elei-
tores do município, inclusive 
aqueles cujo voto é faculta-
tivo – analfabetos, maiores 
de 16 anos e menores de 18 
anos e maiores de 70 anos, 
momento em que ocorrerá 
uma revisão/atualização do 
seu cadastro, seja dos dados 
pessoais, do endereço etc.  
Por isso, é obrigatório levar 
ao Posto de Atendimento 
um documento oficial de 
identificação com foto e seu 
comprovante de residência 
atualizados. Quem não com-
parecer, terá o título cance-
lado.

Os atendimentos para os 
eleitores da 61ª Zona ocor-
rerão no Fórum Durvalina de 
Araújo Santos, na Rua Ban-
deirantes, no centro de Cori-
be, das 08 às 14 horas.

para oferecer assistência 
básica. A maior dificuldade 
é a contratação de médicos, 
principalmente nos fins de 
semana, pois nenhum mé-
dico mora na cidade.

“Temos dois médicos 
que atendem durante a se-
mana. Um dá plantão no 
Programa de Saúde da Fa-
mília (PSF) e outro se reveza 
nos três postos que temos 
na zona rural”, diz o secre-
tário municipal da Saúde, 
José Francisco da Cruz.

so. O diretor Giliate adiantou 
que o governo está disposto a 
discutir mudanças que pos-
sam aperfeiçoar a MP 621.

Como medidas de apoio 
às prefeituras, Giliate anun-
ciou que, em breve, o Minis-
tério vai oferecer recursos 
para a compra de unidade 
móvel odontológica desti-
nada à população rural e em 
situação de pobreza. Nos 
próximos dias o Ministério 
também vai disponibilizar 
projeto-modelo de engenha-
ria para a construção de Uni-
dades Básicas de Saúde. A 
iniciativa permite a redução 
nos custos de construção, já 
que dispensa as prefeituras 
de contratação do projeto de 
engenharia individual.

Medeiros Neto, Paramirim, 
Santa Rita de Cássia e Valen-
te. As empresas interessadas 
em participar do processo 
licitatório podem acessar o 
edital no site da Seagri.

A construção dos novos 
matadouros frigoríficos é 
parte do Projeto de Descen-
tralização do Abate no Estado 
da Bahia, criado pela Seagri/
Adab com o objetivo de com-
bater o abate clandestino, 
além de atender a demanda 
de municípios que não dis-
põem dos equipamentos e 
oferecer à população carne 
saudável e de qualidade.

Prefeitura de Brejolândia promoveu a V Conferência de Assistência Social  
Texto|fotos: Jayme Modesto

Com o tema “Gestão e 
o Financiamento na 
Efetivação do SUAS”, 

a prefeitura de Brejolândia 
promoveu no dia 07 de agos-
to, a 5ª Conferência Munici-
pal de Assistência Social. O 
evento foi realizado no es-
paço do Centro de Múltiplo 
Uso, na sede do município. 
Assistentes sociais da pre-
feitura, gestores, funcioná-
rios do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS e 
do Sistema Único de Saúde 
- SUS, cidadãos que utilizam 
os serviços sociais e repre-
sentantes dos Conselhos 
Municipais participaram da 
discussão. O objetivo foi ava-
liar os avanços dos últimos 
dois anos e deliberar, com 
base na avaliação local, as 
diretrizes para gestão e fi-
nanciamento do SUAS.

 Além da escolha das pro-
postas elencadas para 
a assistência social do 

município, foram eleitos os 
delegados municipais para 
a Conferência estadual em 
Salvador, em data e local a 

yBrejolândia

serem definidos.
Por motivos de força 

maior, o prefeito Gilmar Ri-
beiro (Mazim), não pôde 
estar presente e foi repre-
sentado pelo secretário de 
gabinete Adailton Alves 
de Castro, que fez ques-
tão de valorizar o trabalho 
dos assistentes sociais e 
do Conselho Municipal de 
Assistência Social, já que 
lidam diretamente com 
quem mais demanda aten-
ção do trabalho social. Para 
ele é muito importante que 
tenham voz ativa na discus-

são das políticas públicas, 
cujo caráter deve ser pre-
ventivo e solidário. “Não 
dá para falar de assistência 
social só para quem preci-
sa, mas também para aque-
les que um dia irão preci-
sar”, destacou o secretário.

A técnica de apoio a ges-
tão, Mineudes Silva Evange-
lista destacou os avanços e a 
importância do trabalho de 
assistência social no muni-
cípio. “A população precisa 
ser valorizada, é fundamen-
tal que o poder público pro-
mova as condições básicas 

para as pessoas viverem em 
condições dignas, por isso 
estamos garantindo a exe-
cução dos programas assis-
tenciais e incentivando os 
grupos de convivências”. 

Para a secretária de as-

sistência social, Queila Cos-
ta, a conferência é muito 
importante, já que permite a 
vários agentes sociais a ava-
liação dos avanços nos anos 
anteriores. “Estamos confe-
rindo aquilo que foi realiza-

do nos últimos dois anos e 
planejando as ações para o 
próximo biênio”, afirmou.

 Também prestigiou o 
evento o presidente da Co-
missão Municipal de As-
sistência Social, Ambrósio 
Domingos dos Santos, que 
falou  da importância da 
conferência para melhorar o 
atendimento a  camada mais 
desprotegida da população.  

 As palestras foram mi-
nistradas pelas psicólogas, 
Mariana Silva Nereu, Thainá 
Passos Cavalcante e pela as-
sistente social Naiara Miran-
da Amaral Rocha.

 O SUAS é um sistema 
público que organiza, de for-
ma descentralizada, os ser-
viços socioassistenciais no 
Brasil. Com um modelo de 
gestão participativa, arti-
cula os esforços e recursos 
dos três níveis de governo 
para a execução e o finan-
ciamento da (PNAS) Políti-
ca Nacional de Assistência 
Social, com envolvimento 
direto das estruturas e mar-
cos regulatórios nacionais, 
estaduais e municipais.
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Culminância exitosa
da 5ª Conferência de 
Assistência Social 

Técnicos do “Minha Casa, Minha Vida”
visitam local onde serão construídas 40 casas 

Lançamento da semana 
mundial da amamentação

Pacto Nacional
pela alfabetização
na idade certa 

Secretaria de Educação 
de Buritirama realizou 
curso de capacitação

Município participa do
programa “Mais Médico” 

Escolas passam por
reformas em Buritirama

Reinaldo Rolon

A Prefeitura de Buriti-
rama, através da Se-
cretaria Municipal de 

Assistência Social realizou 
no dia 31 julho, a 5ª Confe-
rência de Assistência Social 
do Município. Os debates e 
apresentações tiveram início 
às 7h30min e transcorreram 
durante todo o dia. O evento 
ocorreu no Centro de Ensino 
Prof. Carlos Ivan de Souza.

A abertura dos trabalhos 
foi dada pela Presidente do 
Conselho Municipal de As-
sistência Social Ana Clau-
dia Paraense Viana, seguida 
da apresentação cultural do 
“Grupo de convivência da 
melhor idade”, logo a repre-

Reinaldo Rolon

No mês de julho,  o 
engenheiro civil e 
sanitarista José 

Melquiades Moitinho, o 
secretário municipal de 
obras Orlando Lima, o 
arquiteto Alfredo Nasci-
mento, o técnico em edi-
ficação Bispo Almeida 
do Nascimento e o pro-
curador do município e 
articulador da Obra Ju-
liano Viana visitaram o 
local onde serão cons-

Reinaldo Rolon

A Prefeitura de Buri-
tirama, através da 
Secretaria Municipal 

de Saúde, lançou ontem 
(05/08), a partir das 18 ho-
ras, na Câmara de Vereado-
res, a semana mundial da 
amamentação, tendo como 
mestre de cerimônias a 
Grasciella Chagas.

O objetivo principal é in-
centivar o aleitamento ma-
terno e dar à mulher o apoio 
necessário nesse momento 
tão delicado, explicou a Di-
retora do Centro de Saúde 
Agda Ramos, apresentando 
inúmeras estatísticas sobre 
as gestantes da cidade.

Estiveram presentes 
como convidados especiais, 
os enfermeiros Uosles Car-
los Machado (coordenador 
do SAMU), Eva Mª Concei-
ção, Patricia Ferreira Aze-
vedo (Diretora da Atenção 
Básica), Keila Jacobina 
(representante da Unidade 
de Pronto Atendimento), a 
representante dos agentes 
comunitários de saúde Fer-
nanda Marques, represen-
tante das gestantes e nutri-
zes Valdirene Alves da Costa 
e o secretário de finanças 

Reinaldo Rolon

A prefeitura de Buritira-
ma, através da Secreta-
ria de Educação apre-

sentou o Programa, o “Pacto 
Nacional Pela Alfabetização 
na Idade Certa”. O evento foi 
realizado na Câmara de Ve-
readores de Buritirama.

O principal destaque 
do debate foi o compromis-
so para a alfabetização de 

Da Redação Gazeta do Oeste
com informações assessoria 

Com o objetivo de 
orientar sobre a uti-
lização dos recur-

sos públicos nas ações do 
PDDE, PDE e demais pro-
gramas oriundos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação/FNDE, a pre-
feitura de Buritirama, através 
da Secretaria Municipal da 
Educação, realizou no dia 02 
de agosto, curso de capacita-
ção com gestores escolares, 
presidentes e tesoureiros 
das Unidades Executoras da 
Rede Municipal de Educação.

Reinaldo Rolon

A secretária de saúde, 
Nádia Caitano partici-
pou do evento, “Mais 

Médico”, lançado na Bahia e 
realizado pelo Ministério da 
Saúde e Secretaria da Saú-
de do Estado da Bahia. Além 
de  Buritirama mais de 100 
municípios manifestaram o 
interesse em participar do 
programa que contou com o 
apoio do Conselho Estadual 
de Secretários Municipais 
da Saúde da Bahia (CO-
SEMS) e da União de Prefei-
turas do estado.

O Programa integra o 
pacto pela saúde buscando 

Da Redação Gazeta do Oeste

O Centro de Ensino Pe-
dro Oliveira Leite e a 
Escola Sulpino José 

dos Santos em Bom Sos-
sego estão recebendo me-
lhorias na estrutura física, 
além da reforma as unida-
des estão sendo ampliadas. 

Na Escola Municipal 
Sulpino José dos Santos 
além da construção do muro 

yBuritirama

melhoria no atendimento, 
e prevê mais investimentos 
em hospitais e unidades de 
saúde, além de levar mais 
médicos em regiões de ca-
rência profissional.

Apresentou o programa 
o Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha e apontou 
grandes desafios como: 
mais financiamento para a 
saúde pública, um desafio 
administrativo buscando 
combater o desperdício, e 
a capacidade de produção 
do SUS de medicamentos, 
vacinas e equipamentos. O 
evento também contou com 
a presença do Governador 
da Bahia, Jacques Wagner.

sentante da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza, Elisa-
bete Andrade  apresentou 
à plateia seus conhecimen-
tos, ideias e ponderações 
sobre o tema em questão.

Foram formados  gru-
pos de discussão para ana-
lisar, propor e deliberar 
diretrizes para a gestão e 
financiamento do SUAS, 
tema central da conferên-
cia. Cada grupo discutiu um 
eixo temático previamente 
estabelecido onde foram 
apresentadas deliberações 
novas para o município e 
recomendações as delibe-
rações anteriores ainda não 
implementadas para efeti-
vação do SUAS local.

truídas 40 casas popula-
res do projeto habitacio-
nal  “Minha Casa Minha 
Vida 2”.

O projeto do Governo 
Federal ajuda a ameni-
zar o grande problema 
que é o déficit habita-
cional em todo o país.

O local está situado à 
margem da estrada que 
liga Buritirama à cidade 
de Barra, nas imedia-
ções da comunidade de 
Fazenda Velha.

Irom Marques de Almeida.
A enfermeira Patrícia 

falou sobre a importância 
da amamentação até os seis 
meses de idade, segundo ela, 
o leite materno é o alimento 
mais saudável para o bebê.

Em seguida a enfermei-
ra Eva Conceição se dispôs 
a colaborar com todos os 
que precisarem de qualquer 
orientação sobre o aleita-
mento materno. “Amamen-
tar traz muitos benefícios 
tanto para você quanto para 
o bebê. É uma incrível ma-
neira de criar intimidade e 
construir elos. O leite ma-
terno possui ainda todos os 
nutrientes de que o bebê 
precisa para se desenvolver 
bem nos primeiros seis me-
ses de vida”.

Estudos mostram que 
o leite materno possui an-
ticorpos que protegem a 
criança contra infecções, 
como gastroenterites (doen-
ças com presença de diar-
reia), doenças respiratórias, 
infecções urinárias e otites. 
Também reduz o risco de o 
bebê ter doenças mais gra-
ves, como diabete e leuce-
mia, e diminui a tendência a 
problemas alérgicos, como 
asma e dermatite.

crianças até no máximo 8 
anos de idade. Para o cum-
primento de tal ação serão 
seguidas as seguintes eta-
pas: Formação continuada 
de professores e orienta-
dores; Disponibilização de 
materiais didáticos, obras 
literárias e de apoio peda-
gógico, jogos e tecnologias 
educacionais; Avaliações 
sistemáticas; Gestão, con-
trole social e mobilização.

As questões pontuais 
foram voltadas para reali-
zação de compras e pres-
tações de contas. Os traba-
lhos foram conduzidos pelo 
Economista e Assessor mu-
nicipal Eder Gripp. 

É o Governo Ação e Jus-
tiça promovendo capacita-
ções para que os recursos 
públicos sejam utilizados 
de forma eficiente e com 
responsabilidade. As infor-
mações adquiridas para que 
os procedimentos sejam 
realizados de forma correta, 
é garantia primordial para 
melhoria nos investimentos e 
êxito na educação municipal.

para garantir a segurança 
dos alunos, ainda ganhará 
mais duas novas salas.

O secretário de Edu-
cação Geraldo Junior está 
cauteloso, e sempre que 
possível supervisiona a 
obra. Para o secretário, 
com a reforma, à popula-
ção terá uma escola mais 
segura que proporcione o 
bem estar dos alunos e da 
comunidade. 
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Aniversário de Cotegipe agita a região oeste
Romênia Mariani

O Governo Cotegipe Terra 
Amada em grande es-
tilo comemorou os 88 

anos de emancipação política 
do município, nos dias 28, 29 e 
30 de junho. Foram três dias de 
muita cultura e animação na 
Praça Mário Hermes.

Com a praça lotada, as 
atrações principais – as ban-
das Moleca Sem Vergonha, Ba-
tukerê, MG2 e Hilário Passos; 
as atrações locais e da região, 
garantiram a folia. Música, 
dança e poesia não faltaram. 
As apresentações das qua-
drilhas e os Stands monta-
dos no circuito da festa pelas 
escolas e secretarias do mu-
nicípio deram substância ao 
evento de aniversário.  

Os visitantes e os cidadãos 
cotegipanos puderam mer-
gulhar na história e sentir a 
beleza do lugar por meio da 
descrição de fatos pitorescos, 
das fotografias, dos doces, 
biscoitos, da famosa Cachaça 

Cotegipana, dos licores ex-
postos e muito mais. 

A intenção, segundo o pre-
feito Marcelo Mariani é não 
perder a originalidade e pre-
servar os traços culturais do 
município, por isso, no intuito 
de reforçar a ideia, fez questão 
de valorizar o trabalho artesa-
nal - construiu uma ‘Barraca 
de Bambú’ para recepcionar 
os amigos, as lideranças, a 
população em geral. 

“Não podemos deixar de 
homenagear a nossa Cotegipe. 
Temos que manter as festivi-
dades tradicionais vivas. Pre-
cisamos consolidar dia a dia 
a nossa identidade cultural. O 
aniversário da cidade é uma 
data importante e oportuna 
para mostrar o que a nossa ter-
ra tem de melhor. Precisamos 
enaltecer o nosso potencial so-
cioeconômico. Temos que apre-
sentar o nosso boi gordo, a nos-
sa boa pinga, a nossa literatura, 
a nossa gente, as nossas ações, 
os nossos projetos”, disse com 
entusiasmo o prefeito.

Riachão das Neves, mais de meio século de história 
Texto e fotos: Jayme Modesto

Localizado no extremo 
oeste do estado, o mu-
nicípio de Riachão das 

Neves, que tem pouco mais de 
22 mil habitantes, viveu dias 
de muita alegria com as come-
morações dos seus 51 anos de 
emancipação política no dia 19 
de julho e a festa da padroeira 
de 25 a 27 de julho. Riachão vi-
vencia um momento de muita 
expectativa impulsionado pelo 
desempenho da nova adminis-
tração municipal.

Para este dia, a prefeitura 
preparou uma programação 
especial em comemoração 
a passagem histórica dos 
51 anos do município com 
alvorada, execução do Hino 
Nacional, maratona esporti-
va, apresentação da fanfar-
ra municipal, premiação aos 
esportistas, toque brasileiro 
na Praça Quintino Carvalho 
da Cunha, feira de artesa-
nato, barracas com comidas 
típicas e show musical com 
artistas locais e regionais. 

210 dias de
trabalho e realizações

No dia 30 de julho o pre-
feito de Riachão das Neves 
Amilton Lima completou 210 
dias à frente da gestão muni-
cipal. A data coincidiu com as 
comemorações dos 51 anos 
de emancipação política da ci-
dade e os festejos da padroei-
ra Nossa Senhora Santana. No 
início de seu governo, a equipe 
de reportagem do Jornal Gaze-
ta do Oeste fez uma entrevista 
com o prefeito e ele fez uma 
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radiografia da situação que 
encontrou o município de Ria-
chão das Neves, também falou 
das demandas da população e 
das metas iniciais da gestão. 
Após sete meses e coincidindo 
com o aniversário da cidade, 
o prefeito Amilton falou no-
vamente com equipe com um 
tom mais animador. “Inicia-
mos um mandato acusando 
um cenário caótico na heran-
ça deixada pelo meu anteces-
sor, eram dívidas de todas as 
formas, folhas de pagamento 
em atraso, má-conservação de 
vias públicas, frota sucateada, 
falta de medicamentos nos 
postos de saúde, ausência de 
médicos e débitos com forne-
cedores. Essa era a realidade 
inconteste que encontramos. 
Situação tão grave que tive-
mos que criar mecanismos 
para enfrentar e minimizar o 
impacto junto a população. 
Assumimos o cargo no “escu-
ro” e fomos surpreendidos e 
a demora para colocarmos a 
casa em ordem, quem acabou 
sendo penalizada foi a popula-

ção, que assistiu a estagnação 
do município e o sucateamen-
to dos serviços públicos, um 
verdadeiro estado de aban-
dono.  Estes 210 dias foram 
marcados pelo enfrentamen-
to e desafios. O maior deles, 
ainda em fase de combate, a 
falta de recursos para ajus-
tarmos a máquina pública e 
promover o efetivo desenvol-
vimento do município”.

A expectativa do prefeito 
é de que nos próximos meses 
vários projetos em andamento 
se materializem e deem uma 
melhor dinâmica à estrutu-
ra administrativa. “Estamos 
fazendo o máximo para não 
errar. Queremos promover 
uma administração que ve-
nha efetivamente promover 
o desenvolvimento sustentá-
vel de nossa terra.” 

Ao completar 210 dias 
de administração, Amilton 
garante que já conseguiu 
arrumar a casa, ao quitar 
vários débitos inclusive com 
servidores e fornecedores e 
aos poucos retomando a nor-

malidade da administração e 
saindo da paralisia.

Ao fazer um balanço po-
sitivo da atuação da adminis-
tração nestes sete meses, o 
gestor ressaltou ainda que o 
governo retomou o diálogo 
com a sociedade. O chefe do 
executivo reafirmou o compro-
misso de executar na íntegra o 
seu plano de governo. “Nos-
so presente para a cidade é a 
garantia de que Riachão con-
tinue a confiar em nosso go-
verno. Quero reafirmar o meu 
compromisso com essa terra, 
para que aqui se torne uma ci-
dade cada vez melhor. Vamos 
cumprir nosso programa de 

governo de forma descentra-
lizada, permitindo a participa-
ção de toda sociedade. Termos 
motivos para comemorar esta 
data tão importante, que é o 
resgate da dignidade de nos-
so povo e da credibilidade de 
nosso município”. 

Para Amilton Lima to-
dos os segmentos da admi-
nistração tiveram avanços 
importantes neste pequeno 
período de governo. O pre-
feito encerrou sua entrevista 
dizendo: “Estamos fazendo 
uma administração moder-
na, inovadora e pautada na 
moralidade e na ética, esse 
é um princípio, uma marca 

que tem um nome, chamado 
Antônio Américo”, finalizou.    

Festa da padroeira
foi elogiada por
todos que participaram

Visitantes e nativos elogia-
ram a organização da festa da 
padroeira de Riachão das Ne-
ves Nossa Senhora Santana. A 
festa faz parte da tradição e do 
calendário religioso do muni-
cípio. Este ano o que marcou o 
evento que foi realizado de 25 
a 27 de julho foi a organização 
e a estrutura montada na Praça 
Quintino Carvalho da Cunha, 
onde todos puderam participar 
com tranquilidade e segurança. 

A programação contou com 
animação das bandas, Forró 
ta na Área, Menina Faceira, 
Tayrone Cigano, Gilson Ribeiro, 
Forró Lunar, Tinho e Cia, Seu 
Maxixe, Chefões do Forró, Lane 
Lara, Kart Love, Diego Marques 
e Luciano, Edinei e Erivan.

O prefeito Hamilton Lima 
ficou satisfeito com a grandio-
sidade do evento este ano e 
agradeceu a presença de auto-
ridades, prefeitos e lideranças 
políticas que abrilhantaram 
a festa. “Para mim que estou 
no primeiro mandato é uma 
alegria imensa realizar estes 
festejos que congregam não 
só o povo de Riachão, mas de 
toda a região. Agradeço a toda 
a equipe que participou da or-
ganização, bem como a toda 
população de Riachão e visi-
tantes. Peço a Nossa Senho-
ra Santana que nos dê força 
e saúde para que no próximo 
ano possamos fazer uma festa 
ainda melhor”, enfatizou.
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Barreiras sediou encontro com a mídia regional 
Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

No dia 25 de julho, no 
Hotel Morubixaba, em 
Barreiras foi promovi-

do pela Secretaria de Comu-
nicação Social do governo 
do estado – SECOM, com o 
apoio da Diretoria de Comu-
nicação do Município, um en-
contro com a Mídia Regional. 
O secretário Estadual de Co-
municação, Robinson Almei-
da, recebeu a imprensa dos 
municípios que fazem parte 
do Oeste da Bahia para tratar 
de assuntos de interesse do 
setor. Almeida fez ainda uma 
apresentação das principais 
ações do governo baiano em 
diversas áreas, como tam-
bém na comunicação.

O secretário pontuou a 
importância que o governo 
atribui ao trabalho desenvol-
vido pela imprensa baiana, 
além de destacar a relação 
que a SECOM mantém de 
aproximação dos veículos de 

comunicação com o governo 
da Bahia. Sobre a revolução 
de comunicação, com a in-
ternet, Robinson opinou que 
esse é um momento que 
nunca foi tão democrático. 
“Temos o novo fenômeno 
chamado internet, fruto de 
uma revolução tecnológica, 
uma das principais ferramen-
tas da comunicação humana. 
Com a internet todos podem 
ser consumidores e produto-

res de informação”.
Abordou também a co-

municação como atividade 
econômica, avalizando que 
esta atividade só se fortalece 
com políticas públicas.

A importância de
unir forças

Durante todo o encontro 
o secretário falou da impor-
tância de unir as forças, ob-
jetivando a criação de uma 
rede efetiva de comunica-

dores para o fortalecimento 
da mídia regional. “Vocês 
precisam se organizar, pois 
quanto mais individualizados 
mais difícil será as respostas 
para as reivindicações”, disse 
Robinson sugerindo ainda a 
criação de uma associação.

Na oportunidade ele des-
tacou a necessidade de de-
mocratizar a comunicação, 
com a criação de conselhos. 
“Acredito que um Conselho 
de Comunicação terá papel 
fundamental na aproximação 
do governo com a imprensa, 
democratizando assim a in-
formação, desmistificando 
a ideia de que Conselho não 
tem nada haver com censura”.

O diretor de comunicação 
de Barreiras, Adalto Soares 
participou do encontro e em 
seu discurso exaltou o impor-
tante trabalho da imprensa 
no município e solicitou do 
secretário um olhar sensato 
para a região. “A imprensa re-
gional desenvolve um traba-

lho importantíssimo e espera 
merecimento”.

Os profissionais da im-
prensa fizeram questiona-
mentos sobre as rádios co-
munitárias, implantação de 
mais cursos de capacitação 
e sobre o investimento publi-
citário. O secretário firmou 
compromisso diante de todos 
e garantiu que a mídia regio-
nal terá apoio do Governo 
da Bahia. Robinson afirmou 
ainda que não haverá favore-
cimento político e que os in-
vestimentos serão feito com 
base em critérios técnicos.

“Comprometo-me com 
todos os presentes em dá 
apoio a mídia regional, mas 
deixo claro que não abrirei 
mão de critérios, pois tenho 
regras jurídicas e precisam 
ser cumpridas”.

Além do diretor de co-
municação, o vice-prefeito 
de Barreiras, Carlos Augusto 
(Paê) também marcou presen-
ça no encontro com a mídia.

Deputado João Leão, uma história de amor pela Bahia
Jayme Modesto 

Odeputado federal 
João Leão (PP), o 
quarto parlamen-

tar mais bem votado do 
estado nas últimas elei-
ções, com quase 204 mil 
votos, tem uma história 
marcante, sendo um dos 
deputados mais presentes 
no oeste da Bahia. Leão é 
conhecido em todo o es-
tado como “o homem das 
obras”. Em entrevista con-
cedida ao Jornal Gazeta do 
Oeste, falou de política, de 
sua relação com o prefeito 
Antônio Henrique, da Fiol 
e das manifestações em 
todo o país. O deputado 
falou também de algumas 
obras que tem conseguido 
junto ao governo do esta-
do, que vem beneficiando 
os municípios baianos. 
Entre elas, destacou: a 
recuperação de estradas, 
telefonia celular para to-
dos os municípios baianos 
e ligações elétricas com 
o projeto Luz para Todos 
do governo federal. Leão 
já foi prefeito de Lauro de 
Freitas, deputado esta-
dual, deputado federal, já 
foi secretário de governo, 
e o seu próximo passo será 
as eleições de 2014. Leão 
também sempre está pre-
sente em todos os eventos 
da região, conversando 
com suas bases, fazendo 
trabalho político, dialo-
gando com as lideranças, 
ouvindo cobranças e aten-
dendo reivindicações. 

Deputado, o seu nome é 
cogitado para ser o
sucessor de Jaques Wagner. 
Como está o andamento 
dessas discursões?

O meu nome foi cogi-
tado para ser governador, 
vice-governador e também 

yEntrevista

para ser senador. São car-
gos dignos e para mim é 
um prazer ver meu nome 
citado para todos eles. Se 
observar as pesquisas, eu 
sou o terceiro na preferên-
cia para governador. Então, 
eu fico feliz. Agora, ainda 
falta muito tempo. Em mi-
nha opinião, nem mesmo 
o governador sabe ainda 
quem será o seu candidato.

Deputado, o senhor
recebeu a alcunha da 
imprensa de “pai da FIOL”. 
Qual é a expectativa com 
relação a essa obra?

Eu fui o criador da Fer-
rovia Oeste Leste, eu fui o 
autor do projeto, levei ao 
presidente Lula. Essa é 
uma obra de grande porte, 
orçada em seis bilhões de 
reais somente de ferrovia 
e mais quatro bilhões de 
reais para infraestrutura 
portuária, portanto é uma 
obra que só a União tem 

condições de concretiza
-la. Hoje temos pronto para 
pagar um bilhão e trezen-
tos milhões de reais, e mais 
uma nova nota de empe-
nho, no valor de mais dois 
bilhões. O que está faltan-
do é entrosamento, para 
isso tivemos uma reunião 
no TCU com o presidente 
da VALEC, com o senador 
Valter Pinheiro, o deputado 
federal Zé Rocha e outros 
companheiros com intuito 
de conseguirmos a libera-
ção dos projetos da VALEC. 

O senhor é conhecido 
como deputado das 
grandes obras e também 
corresponsável pelo
desenvolvimento da 
região. Como o senhor vê o 
Oeste, para a Bahia e para 
o Brasil?

O oeste é uma coisa 
boa do estado. Se você pe-
gar hoje a Bahia e dividir 
por regiões você terá duas 

regiões na Bahia que estão 
em franco progresso e em 
franco desenvolvimento, 
sendo a região metropo-
litana em função do polo 
petroquímico das novas 
fábricas de automóveis e 
a outra região é o oeste 
da Bahia, em função da 
alta produtividade agríco-
la. Para se ter uma ideia, no 
oeste temos o melhor algo-
dão do mundo, a maior pro-
dução por hectare, a melhor 
produtividade do mundo em 
soja, a segunda melhor pro-
dutividade em milho. Isso 
porque não temos aqui agri-
cultores, e sim industriais da 
agricultura, pessoas que se 
conscientizaram que a agri-
cultura tem que ser uma in-
dústria. Estamos realmente 
dando um show nessa área 
e por isso, o Oeste da Bahia 
chegou aonde chegou. 

De que forma o senhor 
avalia as manifestações 
que aconteceram e ainda 
continuam por todo o 
Brasil? 

Primeiro, eu sou 100% 
favorável às manifesta-
ções, só acho que devem 
acontecer de forma pací-
fica. A juventude deve co-
brar e ocupar o seu espaço 
de forma democrática, até 
mesmo fazendo manifes-
tações, cada um deve mos-
trar a sua cara. Este tipo 
de movimento já conse-
guiu inclusive afastar um 
presidente da República, 
Collor, uma geração de jo-
vens com idades entre 17, 
18, 19, 20 e 21 anos. Agora 
o que é negativo é a bader-
na e isso eu sou contra.

O senhor é a favor de uma 
reforma política? Porque 

é tão difícil fazer essa 
reforma?

Sou totalmente a fa-
vor da reforma sim. Agora 
existe um jogo de inte-
resses, por exemplo: tem 
deputados que querem o 
voto distrital, porque é no 
distrito que está sua base 
eleitoral. Já outros não 
querem o voto distrital, 
porque ele não tem ne-
nhum distrito que alcance 
a votação necessária para 
elegê-lo. Isso dificulta e 
precisa ser definido. Tem 
senadores que não querem 
mandato de cinco anos, 
e sim de oito, como está, 
assim como tem também 
governadores que querem 
deixar o governo para ser 
candidato a senador e tem 
também senadores que 
não querem sair do man-
dato, para serem candi-
datos a governador, então 
isso é uma injunção que 
precisamos fazer, é mui-
to complexa uma reforma 
política. Agora vai passar, 
para que isso aconteça 
precisamos do povo nas 
ruas para nos ajudar.

E a sua relação com o
prefeito Antônio Henrique?

Eu admiro muito o tra-
balho do prefeito Antonio 
Henrique. Em todo lugar 
que eu chego, as pessoas 
demonstram satisfação 
com a atual gestão. Está 
havendo um índice muito 
grande de satisfação com o 
governo municipal. As pes-
soas estão elogiando muito 
o trabalho de Antonio Hen-
rique. Sabemos que tem 
muito a ser feito, mas peço a 
população de Barreiras um 
pouco de paciência. Confio 
muito nessa administração 
que está sendo conduzida 
por um homem que tem o 
trabalho como obstinação. 
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Angical comemora 123 anos de independência político administrativa

269 municípios da Bahia recebem máquinas agrícolas do PAC 2

Texto e fotos: Jayme Modesto

Missa Campal encer-
rou as comemora-
ções do aniversário 

de emancipação política de 
Angical, que completou 123 
anos no dia 05 de julho. Um 
importante município, da re-
gião oeste com uma popula-
ção estimada em 15 mil habi-
tantes, sendo 11.150 eleitores, 
é conhecido na Bahia como 
berço da cultura regional, que 
além da música realiza diver-
sos eventos de folclore.

História
O histórico município de 

Angical pertencia à Província 
de Pernambuco até o ano de 
1828, quando foi anexada à 
Bahia. Declarou em carta da-
tada de 1700 o governador de 
Pernambuco, Dom Fernando 
de Mascarenhas e Lencastro.

No começo do século 
XIX, as terras que se deno-
minaram Brejo do Angical, 
em virtude da existência de 
extensas matas de angico, 
circundadas de brejos ou ala-
gadiços, passaram a perten-
cer aos irmãos Almeida: José 
Joaquim de Almeida, Joa-
quim Herculano de Almeida 
e Manuel Frederico de Almei-
da, evidenciando-se o primei-
ro como o principal fundador 
do município. Descendentes 
de ilustre família de Portugal, 
possuíam grande quantidade 
de escravos dedicados a cata 
de diamantes nos boquei-
rões da Chapada Diamanti-
na, depois empregados em 
construção de barragens, na 
produção da lavoura e de ce-
reais, e na criação de gado. 
Suas boiadas atravessavam 
o Rio São Francisco e eram 
conduzidas para a zona de 
Lençóis. A prosperidade des-
ses pioneiros atingiu o ápice. 
Desfrutavam, perante o im-
perador, de notável prestígio. 
A opulência que os cercava 
permitiu-lhes então construir 
suntuosas residências, ates-
tadas ainda hoje por suas 
ruínas. Levantaram em 1810 
a primeira igreja, dotando-a 
de imponentes obras de arte 
e ornando-a de objetos de 
ouro e prata. Em 1821, foi 
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323 máquinas agrícolas 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC 2 fo-
ram entregues a 269 muni-
cípios baianos, sendo 130 
retroescavadeiras, 193 mo-
toniveladoras, equipamen-
tos estes que irão benefi-
ciar cerca de 2,8 milhões 
de pessoas da área rural do 
estado, sendo a agricultura 
e a pecuária atividades de 
grande relevância na eco-
nomia dos municípios do 
semiárido. 

De acordo com o Portal 
da MDA, as máquinas serão 
utilizadas na manutenção 
de estradas rurais princi-
palmente para o fortaleci-
mento da agricultura fami-
liar do estado. A iniciativa 
atenderá mais de 500 mil 

erigida a freguesia com a 
denominação de Sant′Ana 
do Sacramento do Angical, 
pertencente ao bispado de 
Pernambuco, até 1828. 

Com a decretação da Lei 
Áurea, em 1888, a abolição 
da escravatura desarticulou 
completamente a organiza-
ção econômica dessa famí-
lia, havendo alguns de seus 
membros retirado para o Rio 
de Janeiro, vendendo suas 
propriedades. Em 5 de julho 
de 1890, assinou o então go-
vernador do Estado, Marechal 
Hermes da Fonseca, o ato que 
elevou a freguesia à categoria 
de vila, sendo esta inaugura-
da em 2 de janeiro de 1891. O 
território foi desmembrado do 
antigo Município de Campo 
Largo, atual Cotegipe. 

Por Lei Municipal, de 20 
de fevereiro de 1891, Angical 
teve subordinado, como seu 
Distrito de Paz, o de Barreiras. 
Entretanto, pela Lei Estadual 
nº 237, de 6 de abril do mesmo 
ano, desligou-se Barreiras. 

Elevada à categoria de 
vila com a denominação de 
Santana do Angical, por Ato 
de 05-07- 1890, desmembra-
da de Campo Largo. Sede na 
antiga Freguesia de Santana 

do Angical. Constituído de 
dois distritos: Santana do 
Angical e Brejo Velho, criado 
pela mesma lei do município. 
Instalada em 02-01-1891. 

Programação
dos 123 anos

O aniversário de 123 anos 
de emancipação de Angical 
teve uma extença programa-
ção festiva que teve início no 
dia 15 de julho e marcou a 
data comemorativa. Entre os 
eventos culturais e artísticos, 
capoeira, cultura itinerante 
que foi o resgate de toda his-
tória da cultura angicalense, 
uma mistura do erudito e po-
pular com Birimbau e Violão 
Celo, bem como apresenta-
ções com artistas da terra, 
além dos shows com Patrícia 
Molhada, Papirou e Toinho & 
Cia. A parte religiosa foi mar-
cada pelo novenário e missa 
campal no encerramento, 
celebrada pelo Padre Miguel. 

Nova gestão
A população do histórico 

município de Angical está 
vivenciando um momento 
de grande expectativa com a 
nova administração.  O pre-
feito Leopoldo Neto admite 

que teve uma série de dificul-
dades no início do mandato, 
mas classifica como positivos 
os primeiros sete meses de 
governo. “Estamos fazendo 
uma avaliação extremamente 
positiva e muito satisfatória, 
uma vez que já conseguimos 
realizar várias ações, dentro 
do nosso planejamento, com 

o objetivo de reformular nos-
so município para um futuro 
melhor”, destacou o prefeito.

As parcerias com os go-
vernos federal e estadual 
tem sido um ponto forte da 
administração do governo 
“Desenvolvimento, Compro-
misso e Cidadania”. Popô re-
forçou que a palavra-chave 

de seu estilo de trabalho é 
a legalidade. “Com o tempo 
aprendi a ter paciência e as 
nossas ações vão surtir efeito 
ao longo da administração”, 
afirmou.

Ainda durante a entrevis-
ta, Popô elencou as priorida-
des que darão continuidade 
aos trabalhos nos diferentes 
segmentos. Entre os princi-
pais dados apontados pelo 
gestor, estão as secretarias 
de saúde, educação e in-
fraestrutura. Mesmo com as 
dificuldades que o município 
enfrenta, como a oscilação 
do FPM, que impede a gestão 
de fazer um planejamento 
a longo prazo, o prefeito fri-
sou que está sendo possível 
manter o controle fiscal da 
prefeitura com o pagamento 
de salários dos servidores, 
fornecedores, e manutenção 
dos serviços. “Um dos fatores 
que nos fez buscar rapida-
mente o equilíbrio financeiro 
foram às quedas constantes 
do FPM”, salientou Popô.

“O que colocamos como 
proposta de campanha nós 
temos como rumo; temos 
um roteiro, e estamos tra-
balhando nessa direção. Eu 
não tenho a menor dúvida de 
que, o que vai marcar a nos-
sa administração é a forma 
de governar a cidade, com 
um diálogo permanente, um 
diálogo franco, aberto com 
o cidadão, com a Câmara, os 
servidores públicos e com os 
trabalhadores de um modo 
geral”, afirmou.

O prefeito reforçou que o 
trabalho integrado entre as 
secretárias é reflexo do resul-
tado que vem sendo apresen-
tado. “Os projetos que elabo-
ramos para Angical são de 
médio e longo prazo. Por isso, 
é de extrema importância fa-
zer um balanço a cada mês 
para sabermos dos resulta-
dos. E é importante destacar 
que a parceria entre a Prefei-
tura e a Câmara Municipal é 
primordial, as metas estão 
encaminhadas. Angical vem 
melhorando e vamos avançar 
muito mais, temos um cami-
nho a trilhar que é alcançar 
o desenvolvimento pleno de 
Angical”, finalizou.

yAngical

agricultores familiares.
A sinalização das má-

quinas foi dada no lança-
mento do Plano Safra do 
Semiárido, no Centro de 
Convenções, em Salva-
dor, pela Presidente Dilma 

Rousseff, acompanhada do 
governador Jaques Wagner 
e do Ministro do Desen-
volvimento Agrário, Pepe 
Vargas e com a presença 
de prefeitos e demais au-
toridades e convidados. Os 

prefeitos da região oeste da 
Bahia, Arderson Cleyton de 
Baianópolis, o prefeito de 
Angical Leopoldo de Oli-
veira Neto, o Popô, Marcelo 
Mariani de Cotegipe, Antô-
nio Pereira de Cristópolis, 
Arival Viana de Buritirama, 
Ney Borges de Mansidão, 
o prefeito de Serra Doura-
da Milton Frota e o de For-
mosa do Rio Preto Jabes 
Junior marcaram presença 
no evento e já comemoram 
a chegada das máquinas 
nos municípios.  

Baianópolis
retroescavadeira

A máquina foi entregue 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA), 
no dia 12 de julho e será 
utilizada na melhoria de 

estradas, para escoamento 
da produção e circulação 
de bens em Baianópolis.

“Com mais esta má-
quina adquirida em minha 
gestão, Baianópolis poderá 
melhorar as estradas que 
foram abandonadas em ad-
ministrações anteriores. A 
meta é recuperar e melho-
rar para dar conforto e co-
modidade a todos que nela 
trafegam”, disse o prefeito 
Anderson Cleyton.

Mansidão
motoniveladora 

A máquina destinada 
para o município de Mansi-
dão é uma Motoniveladora, 
entregue no dia 09 de julho.

O prefeito Ney Borges 
destacou que a maquina 
motoniveladora, permiti-

rá que a administração de 
Mansidão, acelere o proces-
so de recuperar a malha viá-
ria municipal, além de abrir 
novas estradas vicinais. 

Buritirama
Motoniveladora

No dia 11 de julho, o 
prefeito de Buritirama, 
Arival Viana recebeu para 
o município, a Motonive-
ladora New Holland. De 
acordo com informações 
da assessoria de comuni-
cação, outros equipamen-
tos como uma pá carrega-
deira, um caminhão pipa, 
um caminhão caçamba 
também serão entregues 
em breve para o município.

“Obrigado Presidente 
Dilma, Buritirama agrade-
ce!”, disse Arival.
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Com uma população estimada em 14 mil habitantes, Cotegipe no Oeste Baiano,
completou 88 anos de independência política com muitos motivos para comemorar.  

88 anos de independência política de Cotegipe: Momento de esperança e expectativa

Ex-prefeito Gerulino de Carvalho 
vive apenas de lembranças

“Educação em movimento” em Barreiras

Jayme Modesto 

Na data maior, em 
que Cotegipe come-
mora a sua eman-

cipação política, vive um 
momento de esperança 
e expectativa com o bom 
desempenho da nova ad-
ministração municipal. 

Ao completar sete me-
ses a frente do governo mu-
nicipal, o prefeito Marcelo 
Mariani, concedeu entrevis-
ta a equipe de reportagem 
do Jornal Gazeta do Oeste, 
onde falou das dificuldades 
e dos avanços neste curto 
período de gestão. Marcelo 
elencou importantes inves-
timentos concretizados no 
município de Cotegipe. Con-
fira algumas das principais 
ações do prefeito nos pri-
meiros meses de gestão.

Após elencar as prin-
cipais ações dos primeiros 
sete meses de governo, o 
prefeito Marcelo Mariane 
afirmou estar satisfeito com 
o bom resultado. “Realiza-
mos importantes viagens 
nesses primeiros seis meses, 
com a intenção de adquirir 
recursos para o nosso mu-
nicípio. Este é um momento 
muito importante para con-
trairmos estas verbas, já que 
existem muitos programas 

Jayme Modesto 

Um dos políticos 
mais importantes 
da região oeste, 

remanescente da velha 
guarda, ex-vereador, ex
-prefeito de Angical e 
de Cristópolis, Gerulino 
Antunes de Carvalho, 
aos 94 anos e ainda bas-
tante lúcido, vive hoje 
apenas de lembranças e 
de uma mísera aposen-
tadoria.

Com toda sua sabe-
doria e experiência, foi 
um dos primeiros a des-
bravar a região, mate-
rializou projetos e deu 
visibilidade ao oeste em 
uma época que se fazia 
política por amor. Des-
tacava-se por sua flexi-
bilidade e bom relacio-
namento com políticos 
de outras esferas, rea-
lizou numerosas ações 
em favor do desenvolvi-
mento da região, um de 
seus mandatos foi exer-
cido em plena ditadura 
militar. 

O seu notável de-
sempenho pelas causas 
dos municípios que re-
presentava, o tornou-se 
um dos mais importan-
tes articuladores políti-
co da região, aficionado 
pelo que fazia, foi um lí-

Redação Gazeta do Oeste 

O auditório do IFBA 
campus Barreiras 
ficou lotado no 

dia 08 de agosto para a 
terceira edição do “Edu-
cação em Movimento”. 
O projeto está sendo 
comandado pelo profes-
sor Jorge Portugal que 
irá promover educação 
de qualidade, com con-
teúdo programático das 
aulas, em um formato 
divertido e especial com 
recursos de multimídia, 
dramatizações, apresen-
tações artísticas, cultu-
rais trazendo ainda as-
suntos voltados para o 

yCotegipe

yBarreiras

a nível estadual e federal a 
disposição dos municípios”, 
afirmou Mariani. 

Entre os pontos po-
sitivos ressaltados pelo 
prefeito está o início da 
construção de 40 moradias 
habitacionais. O prefeito 
continua obstinado e otimis-
ta, Marcelo reafirma o com-
promisso de resgatar o nome 

de Cotegipe e levá-lo à con-
dição de destaque na região.

O prefeito revela que ini-
ciou sua administração com 
muitas dificuldades finan-
ceiras, além do sucateamen-
to deixado pela administra-
ção anterior, mas imprimiu 
na prefeitura um ritmo de 
eficiência, buscando inten-
sidade de trabalho e promo-

vendo um choque de gestão.

Educação 
O prefeito garantiu que a 

educação do município evo-
luiu nestes últimos meses 
graças ao empenho da equi-
pe. “Acreditamos que neste 
setor é onde está crescen-
do o futuro de Cotegipe e o 
futuro do Brasil. Temos uma 
ótima equipe de ensino sob 
o comando do secretário de 
educação”, disse.

Saúde 
De acordo com Marcelo, 

neste momento os “olhos” 
estão voltados para mais in-
vestimentos na saúde que 
exige uma atenção especial. 
“Estamos adotando formas 
de trabalho mais eficien-
tes que estão apresentando 
resultados positivos, várias 
consultas, medicamentos, 
cirurgias e um bom atendi-
mento que antes não tinha, 
tem mudado o rumo do nos-
so município”.

Infraestrutura 
De acordo com Marcelo, 

a Secretaria de Obras e Ser-
viços Públicos tem trabalha-
do muito pelo município. 
Conforme o prefeito, ele re-
cebeu Cotegipe muito sujo 

a começar pelas ruas e que 
hoje a realidade é outra. 
“Fizemos uma verdadeira 
força tarefa na limpeza das 
ruas”, afirmou.

No final da entrevista, 
Marcelo Mariani fez ques-
tão de agradecer o povo de 
Cotegipe. “Quero agrade-
cer ao povo de Cotegipe e 
a nossa equipe de governo, 
que nestes primeiros sete 
meses estiveram compro-
metidos com o sucesso de 
nosso governo e a melho-
ria da qualidade de vida da 
cidade. Quero reafirmar o 
meu agradecimento ao povo 
cotegipense que me deu a 
chance de administrar os 

recursos municipais, onde 
cuido de cada centavo. Só 
me cabe agradecer a todos”. 

O prefeito garantiu que 
no segundo semestre o tra-
balho será ainda maior. “Po-
dem ter certeza de que o se-
gundo semestre será ainda 
melhor. O choque de gestão 
veio para ficar. Quando as-
sumi a prefeitura fiz com-
promisso em administrar 
com perfil de transparência 
e clareza nas ações. E hoje 
os resultados estão aí, com 
obras e muitas realizações. 
Estamos adotando formas 
de trabalho mais eficientes 
também na área da saúde e 
os resultados são positivos”. 

“...Quando assumi a prefeitura fiz
compromisso em administrar com perfil

de transparência e clareza nas ações. E hoje 
os resultados estão aí, com obras e muitas 
realizações. Estamos adotando formas de 
trabalho mais eficientes também na área
da saúde e os resultados são positivos”.

curso técnico, profissões 
do futuro e caminhos 
inovadores (com foco no 
terceiro setor e ações 
comunitárias). Barreiras 
foi a primeira cidade a 
receber o “Educação em 
Movimento 2013”.

O Projeto que é gra-
tuito tem como objetivo 
ajudar estudantes da 
capital e do interior na 
preparação para o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e vestibu-
lar, passando conheci-
mento de forma lúdica e 
prazerosa e acontece em 
Salvador, Barreiras, Fei-
ra de Santana, Itabuna, 
Ilhéus, Juazeiro e Vitória 

da Conquista, preten-
de também incentivar 
a leitura, disseminar a 
cultura local e nacional, 
promovendo a educação 
e contribuindo para o de-
senvolvimento intelec-
tual e social dos baianos.

Os participantes pu-
deram assistir apresenta-
ção do barreirense Saulo 
Fernandes na gravação 
do programa Aprovados.

O Educação em Movi-
mento Ano III conta com 
o patrocínio do Governo 
Federal, Petrobras 60 
Anos e Bis e como apoia-
dor em Salvador o Servi-
ço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai).

der inconteste, ao lado 
de figuras de igual ex-
pressão como: Mureco, 
Baltazarino, Antônio 
Coelho, Suruna, Joa-
quim Teotônio, Pompilio 
Teixeira e outros, todos 
em memória, mas que 
deixaram suas marcas 
na história da região. 

Gerulino mora em 
Cristópolis, ao lodo da 
Praça onde se realiza a 
Festa do Alho. 

Hoje alquebrado, 
fala com orgulho, “fui 
prefeito em uma época 

que não tinha transpor-
te, nem estrada, falta-
va recurso e condições 
de trabalho, as nossas 
viagens eram feitas no 
lombo de burro. Hoje 
estou aqui esquecido 
e ouço falar o nome 
de tanta gente naque-
le palanque e nem se 
lembram de que um dia 
existiu Gerulino”, desa-
bafou. 

Gerulino ouviu tudo 
que acontecia no palan-
que. Faltou apenas lem-
brarem o seu nome!
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Prefeitura realiza a maior e melhor festa de todos os tempos

Câmara de Riachão das Neves confere Títulos de Cidadão

Texto: Vagner Santos
Fotos: Ronaldinho

O final do mês de julho em 
Mansidão foi marcado 
pelas comemorações 

dos festejos de São Gonçalo, 
Santo Padroeiro do município.

Este ano, a prefeitura con-
seguiu através de uma orga-
nização impecável, superar 
todas as expectativas.

Com um orçamento redu-
zido, pois o lema do Prefeito 
Ney Borges é “Fazer acon-
tecer para depois comemo-
rar”, os festejos começaram 
grandiosamente com a VIII 
Edição do Mansidão Cross, 
realizado no dia 20 com pre-
miação de mais de R$ 10 mil.

Realizou-se também, a Cor-
rida de São Gonçalo 2013 e cor-
rida de cavalos, além de diversas 
festas particulares nos clubes 
da cidade, todas inclusive, com 
um público acima do imaginado.

Mas, a grande expectativa 
era mesmo as festas da Praça 
nos dias 28 e 29 de julho. No 
dia 28 em um ato oficial, o pre-
feito Ney Borges entregou ao 
povo várias obras; a de se des-
tacar a pavimentação asfáltica 
das ruas: Irmã Dulce, 13 de 
Maio, Castro Alves, Belarmi-
nio Aleixo, Ulisses Guimarães, 
Praça JK, Otavio Mangabeira, 
Serafim Ferreira Dias, Capitão 
Manoel Remígio, São Manoel, 
Tancredo Neves e Avenida Lí-
dio Fancisco de Souza e ainda 
a Rua Principal da Comunida-
de do Gato, da Comunidade 
de Angical e a recuperação da 
Rua João Batista Lima, Praça 

Texto e fotos: Jayme Modesto

Em solenidade realizada 
no plenário da câmara 
municipal de Riachão 

das Neves no dia 19 de julho, 
em comemoração ao ani-
versário da cidade, diversas 
personalidades foram home-
nageadas pela Câmara de 
Vereadores, conferindo-lhes 
o honroso título de cidadão 
riachoense. A homenagem foi 
dirigida a personalidades que 
têm reconhecidos serviços 

yMansidão

yHomenagem

da Independência e Praça da 
Igreja Matriz, assim como tam-
bém a nova Sede da Secretaria 
da Saúde e reforma do Posto 
de Saúde de Barreirinhas.

Além do presidente da 
câmara de vereadores, Júlio 
Borges e demais vereadores, 
marcaram presença várias au-
toridades políticas de outros 
municípios como: o vice pre-
feito de Formosa do Rio Preto, 
Gerson Bonfanti, o prefeito 
em exercício de Santa Rita de 
Cássia, Túlio Guedes, o ex-pre-
feito Zezo Aragão, o deputado 
estadual Augusto Castro, o de-
putado federal Oziel Oliveira, 
além de todos os secretários 
do governo municipal.

A Praça da Independência 
estava lotada com expecta-
dores de todas as idades que 
atentos ouviram os pronuncia-
mentos.  O deputado Augusto 

Castro disse não estar surpreso 
com a bela administração que 
Ney vem fazendo, pois desde o 
primeiro contato que teve com 
ele absorvera a seriedade do 
político que é de sua capacida-
de de administrar. O deputado 
parabenizou Ney por estar en-
tregando tantas obras em um 
pequeno espaço de tempo.

Ney, em sua breve fala, 
agradeceu a todos e afirmou 
que mais realizações virão nos 
próximos meses, pois a prefei-
tura está indo de acordo com 
o planejado. Agradeceu toda 
equipe de governo, e parabeni-
zou a organização da festa.

Após o ato político, o público 
dançou ao som das bandas Tio 
Barnabé e Real Som da Bahia.

No dia 29 de julho, nunca 
se viu tanta gente na Praça 
da Independência. Todos com 
um só objetivo: ser feliz. Edson 
Gomes foi a atração mais espe-
rada. Quando o locutor o anun-
ciou a galera veio ao delírio e 
cantou junto com o artista to-
dos os seus grandes sucessos. 
Após a apresentação, subiram 
ao palco Ronaldo e Rangel com 
um sertanejo universitário que 
literalmente sacudiu a galera e 
para fechar com chave de ouro 
a Real Som tocou até às seis ho-
ras da manhã do dia 30.

Segundo a Polícia Militar, a 
do Serrado e a Polícia Civil não 
ouve nenhuma ocorrência. A 
Festa de Mansidão neste ano 
de 2013 foi sucesso total!

prestados ao município, que 
contribuindo de forma direta 
e indireta para o crescimento 
e desenvolvimento da socie-
dade, tendo ainda comprovado 
caráter ilibado, ético e moral. 
Os vereadores aprovaram 29 
proposições, projetos de De-
creto Legislativo, cabendo ao 
conjunto da edilidade à esco-
lha dos homenageados e os 
novos cidadão riachoenses.

A solenidade foi dirigida pelo 
presidente da câmara, o vereador 
Moab Nascimento de Santana.Rosangela Melo Bomfim
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