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Conselho Regional de Medicina da Bahia
compara contratação de cubanos à escravidão
A chegada de médicos cubanos ao Brasil para atuar no Programa “Mais Médicos” causa divergência na classe de 
profissionais brasileiros. A estimativa do Ministério da saúde é a chegada de quatro cubanos até o final do ano, 
contratação esta, que tem provocado muitas discussões e questionamentos. A medida foi considerada irregular pelo 
Ministério Público do Trabalho e encontra resistência por todos os lados, inclusive do Conselho Regional de Medicina 
do Estado da Bahia que assimila a contratação de cubanos à escravidão. Pág. 03.

O município de Ibotirama é bastante abastado em áreas naturais, 
sendo o Rio São Francisco sua maior riqueza, mas podem ser 
destacadas ainda, a Barragem Itapeba, que, além de servir como 
abastecimento de água, também se pratica a pesca; o Poço do 
Peixe que agrega diversos poços, sem falar ainda da reserva parti-
cular do patrimônio nacional da Fazenda Pé de Serra, (conhecida 
popularmente como Arame), uma área de 1.259 hectares, onde é 
possível apreciar diversos banhos, além da fauna e da flora carac-
terísticos da região. Pág. 08 e 09.

Ibotirama| características
naturais e culturais

Muquém do
São Francisco:
Expectativa para a 
posse do prefeito 
definitivo 
O candidato eleito duas ve-
zes nas eleições de Muquém 
do São Francisco, Marcio 
Mariano (PP), obteve mais 
uma vitória no tribunal. 
Teve julgamento favorável 
por 5 votos a 2 no Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE em 
Brasília. Pág. 12.
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Legislativos mais 
eficientes e atuantes Miséria

é o quê? 
“Tio, me dá 
um dinheiro?”

Elta Mineiro
Poeta e educadora

Diante da crise que o mundo vem atravessando, ini-
ciada nos Estados Unidos, passando pela Europa, se es-
palhando para todo o mundo, inclusive na Bahia com os 
cortes de recursos em todas as áreas.  Assim, deparamos 
com uma situação engraçada: “Brasil sem miséria”.

Questionamos, pois: O que é miséria? Deparamos-nos 
com uma infinidade de significados. “Estado de penúria. 
Expressão usada quando pertinente à falta de necessi-
dades básicas para a sobrevivência”. Ou ainda: “Miséria 
significa também, lástima, vergonha”... É o que vivemos. 
Vergonha pela corrupção, falsificação, vergonha pelas 
esmolas servidas a um povo que se cala diante do pouco, 
vergonha pela não qualificação da mão-de-obra. Falta 
mão-de-obra qualificada em todo país. Vergonha pelos 
programas sociais oferecidos para compra direta de vo-
tos das pessoas beneficiadas pelas esmolas recebidas. 
Vergonha ainda pela alienação, demência, pela preguiça. 
Nunca se ouviu falar tanto na falta de mão-de-obra para 
todo e qualquer serviço. Do simples ao mais complexo. A 
palavra do momento é COMODISMO. Tenho o peixe, para 
que quero a vara?

Ouve-se falar tanto em democracia. E nos perdemos 
nessa estrada, pois a coisa está tão escancarada, tão de-
mocrática, que os conflitos surgiram trazendo consigo 
a violência, a brutalidade, a selvageria. Mas a pergunta 
que não se cala: “O mundo emergente está entrando em 
crise? Talvez não sabemos.  Mas, e o Brasil sem miséria, 
já tem um plano para acabar com a crise que vem des-
de 2008? Mantega diz que sim. Estamos aguardando...
Até quando? Calma, que a democracia  e todas as bolsas 
causam tranquilidade, conforto, alívio. Não há com que 
se preocupar. Os programas sociais não serão extintos. 
Jamais!! São eles que garantem segurança alimentar 
diante da crise mundial.  É como se nada tivesse seu 
preço aumentado. Não há inflação diante dos programas 
sociais. Porque o que se comenta é que não há inflação 
no país sem miséria. Mas,  não há uma série de coisas. 
Não há educação no país de tantos programas e auxí-
lios. E sabemos desde sempre que a única coisa capaz 
de transformar as pessoas, a sociedade, o estado, o país, 
o mundo é a EDUCAÇÃO. Educação de qualidade.  É ela 
que transforma,  que modifica e o Mestre Paulo Freire 
garantiu: “Ensinar não é transferir conhecimentos,  mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção”. Nós,  pessoas sem direcionamento es-
tamos a deriva de um barco que não sabe se vai ou fica. 
Pensamos em um país republicano, igualitário...Che-
gamos a confundir com democracia e liberalismo, com 
o bem comum e estamos carecas de saber que não se 
consegue  determinadas façanhas sem a tão necessária 
EDUCAÇÃO.  E  no país que não se dá a vara de pesca, 
dá-se logo o peixe, tomamos varadas firmes no lombo e 
não aprendemos. Não aprendemos porque ainda acredi-
tamos na educação que transforma, num país igualitário, 
republicano e no poder do conhecimento... É só o que 
está faltando: Conhecimento.  Mas eis ainda o questio-
namento: Miséria é o quê??   

Cathy Rodrigues
Jornalista - DRT-BA 4317

Sinal vermelho. No semáforo de uma cidade qual-
quer, uma criança aproxima-se de um veículo e com 
um olhar lânguido faz o pedido reproduzido incontá-
veis vezes ao dia: “__ Tio, me dá um dinheiro?”. Rapi-
damente o motorista busca algumas moedas no carro 
e entrega, evitando olhar nos olhos do pequeno pe-
dinte. Sinal verde. O condutor do veículo segue o seu 
caminho - com a alma um tanto amaciada diante de 
seu gesto de caridade. 

O escritor uruguaio Eduardo Galeano dizia não 
acreditar em caridade, e sim em solidariedade. Ele 
alegava que caridade é vertical demais, vai de cima 
para baixo. Já a solidariedade não, esta respeita a ou-
tra pessoa e, sobretudo, se aprende com o outro. Con-
cordo com Galeano. Sejamos francos: não há solida-
riedade na esmola, tão pouco caridade. 

Não há sequer nobreza na esmola, pois alguém é 
humilhado por este gesto. Quem dá esmola o faz por 
sentir-se constrangido de alguma maneira. Constran-
gido consigo mesmo, talvez. E a suposta “pena” da si-
tuação de penúria do outro é, na verdade, compaixão 
por si próprio. Sim, porque no fundo sentimos culpa 
pelo outro estar vivendo sub-humanamente e nós não. 
Afinal, a esmola que damos diz muito sobre nós. 

Esmola é uma forma de violência social e cultural-
mente instituída. Uma violência disfarçada de carida-
de, de generosidade, de piedade. A esmola pode aliviar 
situações de extrema necessidade em dado momento, 
mas não contribui para transformar a condição de mi-
serabilidade dos pedintes. E neste círculo vicioso e as-
sustadoramente confortável de quem pede e de quem 
dá esmolas, deixamos de fazer o que realmente é mais 
prudente: admitir o lado indigno da esmola, o qual 
descaracteriza seres humanos, transformando-os em 
cidadãos de terceira categoria e acaçapando o direito 
destes de buscarem outra realidade.

É a esmola que é indigna e desonrosa para o ser 
humano, não ser pobre ou miserável economicamen-
te. A pobreza não deve ser estigma, não é uma deson-
ra. Qualquer um de nós está sujeito a intempéries da 
vida. Podemos dormir seguros e confortáveis em nos-
so lar um dia e no outro seguinte não termos sequer 
um travesseiro para deitar nossas consciências.

A atitude de dar esmolas faz com que crianças 
e adolescentes se prendam cada vez mais às ruas, 
ficando expostos a todos os riscos. Além disso, 
muitas crianças são exploradas por adultos a pedir 
esmolas. Soma-se a isso o fato de que são altas as 
chances de crianças que pedem esmolas se torna-
rem adultos mendicantes ou criminosos. Buscando 
a raiz do problema: é a esmola que mantém pes-
soas na condição de rua. 

De acordo com o antropólogo Roberto DaMatta, a 
prática de dar esmolas é um legado do catolicismo, 
mas acabou introjetada no Brasil como uma política 
de Estado. Na visão de DaMatta, em vez de investir 
em educação de excelência como fizeram países eu-
ropeus no século 17, nosso país manteve a tradição 
colonial e preferiu as soluções anódinas e programas 
assistencialistas para enfrentar suas enfermidades 
sociais. E essa péssima reminiscência também termi-
nou por contaminar a sociedade. 

É dever do Estado garantir as condições exis-
tenciais mínimas para uma vida saudável, não de-
gradante, tal qual assevera o princípio da dignida-
de da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 
III da Constituição brasileira. Nossas crianças não 
querem esmolas, querem dignidade, assim como os 
adultos. E é nosso dever moral não contribuir ain-
da mais para essa humilhante condição a que seres 
humanos são submetidos nas ruas. 

É preciso parar de pedir esmolas e exigir do po-
der público o seu dever. É preciso parar de dar esmo-
las e exigir do poder público o seu dever. Em 1953, 
Luiz Gonzaga gravou o memorável baião “Vozes do 
Sertão”, no qual definiu com extrema exatidão o 
conceito de cidadania plena, para além do confor-
mismo passivo, do assistencialismo institucional e 
da caridade alheia: “mas doutor, uma esmola a um 
homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia 
o cidadão / Dê serviço a nosso povo / Dê comida a 
preço bom / Livre assim nós da esmola...”

Jayme Modesto

Nos oito meses desta 
nova legislatura 2013 a 
2016, a equipe do Jornal 
Gazeta do Oeste, percor-
reu mais de trinta muni-
cípios da região oeste e é 
perceptivo que esta nova 
legislatura marca o iní-
cio de uma nova era nos 
legislativos municipais.  
As novas câmaras de 
vereadores melhoraram 
o seu perfil e este po-
der tão importante para 
os municípios está com 
uma nova visão, impul-
sionado pela renovação 
de seus quadros e tam-
bém por uma melhor se-
letiva do próprio eleitor, 
vereadores mais prepa-
rados para enfrentar os 
desafios que virão du-
rante os próximos anos.

As câmaras de ve-
readores para atender 
as novas demandas 
postas nos próximos 
anos, deverão também 
modernizar a atuação 
parlamentar para acom-
panhar sem atropelos e 
omissões as ações dos 
poderes executivos mu-
nicipais e as reivindica-
ções da população de 
seus municípios. 

Quando falamos em 
modernizar as ações 
parlamentares dos edis 
é necessário frisar, que 
as câmaras de vereado-
res devem implementar 
algumas mudanças es-
truturais e administra-
tivas nesta legislatura, 
para acompanhar em pé 
de igualdade as ações 
do poderes executivos 
municipais, como, a cria-
ção de um quadro funcio-
nal  definitivo, através do 
concurso público, como 
agentes administrativos, 
auxiliares de serviços 
diversos, técnicos de in-
formática, digitadores, 
departamento jurídico, 
assessoria de comunica-
ção e parlamentar qualifi-
cada para orientar os ve-
readores na fiscalização, 
elaboração de projetos, 
requerimentos e outras 
atividades parlamentares 
pertinentes ao cargo.

Hoje, já não mais se 
admite que um poder 
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relevante como é o caso 
do legislativo municipal 
fique a mercê de impro-
visos e falhas graves na 
condução dos trabalhos 
legislativos, pela falta 
de formação dos seus 
quadros de assessores 
e funcionários ou pela 
falta de uma estrutura 
administrativa moderna 
que venha viabilizar e 
facilitar a desenvoltura 
dos vereadores no exer-
cício de seus mandatos 
nos próximos anos.

Não se admite, tam-
bém, que as câmaras de 
vereadores, ao longo das 
suas histórias, não tenha 
organizado um arquivo 
com as peças legisla-
tivas, projetos de leis, 
requerimentos, moções, 
títulos de cidadania e 
outros documentos ofi-
ciais. Na época do lega-
do da informática é de 
substancial importância 
que um CPD (Centro de 
Processamento de Da-
dos) seja criado por es-
tes poderes para guardar 
digitalizados todos os 
procedimentos legislati-
vos para controle e orga-
nização administrativa 
dos seus anais.

É nesta perspectiva, 
ainda, que as câmaras 
de vereadores nas próxi-
mas legislaturas deverão 
eleger presidentes que 
tenham criatividade e 
sensibilidade adminis-
trativa, que não fique 
apenas na manipulação 
legal dos repasses finan-
ceiros, mas, que acima 
de tudo, tenham cons-
ciência e conhecimento 
para compreender a ne-
cessidade de modernizar 
a atuação parlamentar 
de sua cidade como 
contribuição ímpar para 
que a população se sin-
ta privilegiada e dê cre-
dibilidade política aos 
parlamentares eleitos 
para representar este 
importante poder, que 
consideramos o alicer-
ce e o principal pilar de 
sustentação da política, 
por ser o mais presente e 
próximo do povo. 

Anuncie!

Jornal Gazeta 
do Oeste

Rua Folk Rocha, 103 - sala 01
Sandra Regina  - Barreiras - Bahia

gazetadooeste@yahoo.com.br
www.jornalgazetadooeste.com.br 
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Conselho Regional de Medicina da Bahia
compara contratação de cubanos à escravidão

Cheilla Gobi

Achegada de médicos 
cubanos ao Brasil 
para atuar no Progra-

ma “Mais Médicos” causa 
divergência na classe de 
profissionais brasileiros. A 
estimativa do Ministério da 
saúde é a chegada de quatro 
mil cubanos até o final do 
ano, contratação esta, que 
tem provocado muitas dis-
cussões e questionamentos. 
A medida foi considerada 
irregular pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho e encontra 
resistência por todos os la-
dos, inclusive do Conselho 
Regional de Medicina do Es-
tado da Bahia - CREMEB que 
assimila a contratação de 
cubanos à escravidão. 

As negociações para o 
envio dos médicos cubanos 
para o Brasil foi iniciada 
pela presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, em janei-
ro de 2012, quando visitou 
Havana, a capital cubana. 
Ela defendeu uma iniciativa 
conjunta para a produção 
de medicamentos e mencio-
nou a ampliação do envio de 
médicos cubanos ao Brasil, 
para apoiar o atendimento 
no Serviço Único de Saúde 
(SUS), mas o comedimento 
que surgiu como forma de 
melhorar a saúde pública 
do país parece necessitar de 
planejamento. 

De acordo com o gover-
no federal, os cubanos irão 
suprir a demanda de 701 
municípios que não foram 
escolhidos por nenhum mé-
dico na primeira chamada 
do programa. Na primeira 
edição, o “Mais Médicos” se-

lecionou 1.618 profissionais 
para atuar em 579 postos da 
rede pública em cidades do 
interior do país e periferias 
de grandes centros. Desse 
total, 1.096 médicos têm di-
ploma brasileiro e 522 são 
médicos formados no ex-
terior. Os participantes do 
programa correspondem a 
10,5% dos 15.460 profissio-
nais necessários, segundo 
demanda apresentada pelos 
municípios. O balanço foi di-
vulgado no dia 14 de agosto 
pelo Ministério da Saúde. Só 
na Bahia, 22 municípios con-
siderados de extrema pobre-
za irão receber profissionais 
caribenhos para trabalhar 
em unidades de saúde bási-
ca. Dos 400 médicos cuba-
nos que vieram ao Brasil, 
45 irão trabalhar na Bahia. 
O estado é o terceiro com o 
maior número de profissio-
nais vindo de Cuba, atrás do 
Pará, que recebeu 56 médi-
cos e Amazonas com 61. Os 
números foram divulgados 
pelo Ministério da Saúde, no 
dia 02 de setembro. Destes 
45 profissionais cubanos, 18 
atuarão na região oeste da 
Bahia, o município de Buriti-
rama receberá dois médicos 
cubanos, Campo Alegre de 
Lourdes dois, Carinhanha 
dois, Cocos dois, Correntina 
dois, Formosa do Rio Preto 
dois, Mansidão dois, Serra do 
Ramalho três e Serra Doura-
da apenas um, conforme o 
Portal da Saúde.

Esses 400 cubanos serão 
direcionados a um total de 219 
localidades (206 municípios e 
13 DSEIs). Ao todo, as regiões 
Norte e Nordeste receberam 
o maior número de profissio-

nais, ou seja, 91% dos médicos 
cubanos, o que corresponde a 
364 profissionais. 

O Conselho Regional de 
Medicina da Bahia se posicio-
nou contra. De acordo com o 
Conselheiro Otávio Maram-
baia, médico e Coordenador 
da Comissão de Comunica-
ção do Cremeb, os motivos 
são absolutamente claros: 
“Não temos comprovação da 
sua competência através do 
exame de revalidação, o RE-
VALIDA, nem aceitamos que 
venham trabalhar no Brasil 
como forma de financiar o go-
verno ditatorial cubano. Além 
disto, a condição com que es-

tes médicos ficarão no nosso 
país é similar à escravidão e 
está em flagrante desrespeito 
as leis trabalhistas”, afirmou.

Em entrevista à Folha de 
São Paulo, o Ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha afirmou 
não existir qualquer tipo de 
paralelo com trabalho escravo. 

Sobre a permissão da vin-
da desses profissionais sem a 
obrigatoriedade de enfrentar 
o processo de revalidação do 
diploma estrangeiro e o exa-
me de proficiência em língua 
portuguesa, o Coordenador 
da Comissão de Comunica-
ção do Cremeb afirma ser 
um absurdo. “Sem dúvida, 

teremos problemas sérios 
gerados por esta situação. 
Não podemos esquecer que 
mesmo para os conhecedo-
res da língua portuguesa é 
difícil se adaptar aos regio-
nalismos do nosso país”.

yDesnível salarial
Nem o Ministério da Saú-

de, nem a Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas), 
que vai intermediar o acordo 
com o governo cubano, sa-
bem dizer quanto estes pro-
fissionais vão receber pelo 
trabalho. Conforme o Minis-
tro da Saúde, o ministério 
passa o mesmo valor unitá-
rio e é a Opas que vai fazer 
a negociação com Cuba, mas 
de acordo com informações 
já veiculadas, os primeiros 
400 médicos cubanos vão 
ganhar entre R$ 2.500 e R$ 
4.000 por mês, o que repre-
senta de 25% a 40% do sa-
lário de R$ 10 mil oferecido 
pelo governo federal para os 
profissionais que aderiram 
ao programa Mais Médicos. 
O regime de contratação 
provocou críticas de associa-
ções médicas e de setores da 
oposição, que chegaram até 
mesmo a alegar que os cuba-
nos estarão sendo submeti-
dos a um regime de trabalho 
supostamente comparável à 
escravidão. O CREMEB con-
sidera não apenas inconsti-
tucional, fere frontalmente 
acordos assinados pelo Bra-
sil com a OIT e a carta dos 
direitos humanos que proíbe 
o trabalho escravo, segundo 
Otávio Marambaia.

Para o especialista em 
estudos cubanos, o jornalis-
ta Hélio Doyle (publicação 
Tribuna da Hora) parece que 
este é o último argumento 
contra a contratação dos 
médicos cubanos, a remune-
ração que vão receber.  Hélio 
diz ser ridículo, quando pre-
valecem fatos, indicadores 
internacionais e números, 
falar mal do sistema de saú-
de e da qualidade dos médi-
cos de Cuba. Garante ainda 
que a revalidação de diploma 
também não é argumento, 
pois os médicos estrangei-
ros trabalharão em ativida-
des definidas e por tempo 
determinado, nos termos do 
programa do governo fede-
ral e que não tem o menor 
sentido, também, dizer que 
os cubanos não se entende-
rão com os brasileiros por 
causa da língua – primeiro, 
porque vários deles falam 
o português e o portunhol, 
segundo porque os médicos 
cubanos estão acostuma-
dos a trabalhar em países 
em que a língua falada é o 
inglês, o francês, o portu-
guês e dialetos africanos, e 
que isso nunca foi entrave.

O CREMEB está afina-
do com o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), que in-
gressou na Justiça Federal 
para que as entidades nos 
estados não sejam obrigadas 
a fornecer o registro provi-
sório aos estrangeiros, mas 
de acordo com Marambaia 
diferentemente de outros es-
tados ainda não obtiveram o 
resultado desta ação.

“Muito se fala que os 
médicos brasileiros temiam 
a vinda de médicos estran-
geiros por quererem fazer 
“reserva de mercado”. Isto 
é uma balela! Que mercado, 
se os empregos na área pú-
blica não existem? Que bom 
seria que o ministro da saúde 
desta senhora, que é a presi-
dente do momento, dissesse 
para os médicos brasileiros o 
que a ministra de Cuba falou: 
os médicos cubanos têm car-
reira de estado, tem garanti-
das as necessidades de suas 
famílias para que possam ter 
tranquilidade para exercer a 
medicina... Isto é tudo que 
os médicos brasileiros reivin-
dicam e este governo incom-
petente não provê!” disse o 
Coordenador da Comissão 
de Comunicação do Cremeb.

yDesonestos
   e antiéticos

Uma série de matérias foi 
veiculada na mídia nacional 
sobre médicos brasileiros que 
apenas batem o ponto e par-
tem para outras atividades, 
mostrando descompromisso 
com a população brasileira. 
O CREMEB não acredita ser 
esse um dos pontos no qual 
levou o governo a tomar tal 
decisão. “Em todas as profis-
sões existem os desonestos 
e antiéticos. O Cremeb não 
aceita, nem acoberta tais 
condutas. Chegando ao nos-
so conhecimento, tais fatos 
serão apurados e os denun-
ciados, se houver provas de 
sua conduta ilícita, será sub-
metido a Processo Ético Pro-
fissional e receberá as puni-
ções previstas em lei”.

Questionado sobre a 
forma em que tal situação 
interfere o exercício dos pro-
fissionais brasileiros, Otá-
vio Marambaia disse ser um 
precedente perigoso o que 
se abre, e a principal vítima, 
mais uma vez, é a população 
pobre atendida que será por 
pessoas cuja competência e 
qualidade são desconheci-
das. “Os médicos continua-
rão através de suas entida-
des a denunciar e lutar para 
que se trate a saúde pública 
com seriedade e zelo, sem 
transformá-la em massa de 
manobra eleitoreira como 
está sendo feito”.

O médico, Walter Clério 
Junior que atua no município 
de Barreiras, também con-
sidera perigoso. “É perigoso 
para a população brasileira, 
por que são médicos com for-
mação duvidosa, vindo de um 
país que tem um atraso social 
e científico muito grande e 
quem sofrerá com isso é a po-
pulação mais carente que será 
submetida ao atendimento é 
um risco muito grande”. 

Para Walter, o questiona-
mento é simples: “Existe uma 
prova que o conselho Federal 
de Medicina exige para qual-
quer profissional médico for-
mado em outro país para que 
possa atuar no Brasil, uma 
prova simples que testa co-
nhecimentos básicos, então 
se esses médicos realmente 
tem competência para traba-
lhar, porque eles não fazem 
essa prova?” interrogou.

Cidade

Adustina
Araci

Boquira
Buritirama

Campo Alegre de Lourdes
Cansanção

Carinhanha
Central

Cocos
Coronel João Sá

Correntina
Formosa do Rio Preto

Itiúba
Macaúbas
Mansidão
Remanso

Riacho de Santana
Serra do Ramalho

Serra Dourada
Sítio do Quinto

Souto Soares
Tucano

Médicos

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
3
1
2
2
3

Cidades da Bahia que
receberão médicos Cubanos

...a condição com que estes 
médicos ficarão no nosso país 
é similar à escravidão e está 
em flagrante desrespeito as 
leis trabalhistas”. Otávio Marambaia
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município. De acordo com 
ele, tudo foi possível gra-
ças ao trabalho feito em 
conjunto e principalmen-
te com o apoio da própria 
população e de cada tra-
balhador que está ajudan-
do a construir uma nova 
história para Brejolândia.  
“Agradeço a todos que par-
ticiparam e colaboraram 
para concretização dessas 
ações de grande cunho so-
cial e acredito que a inau-
guração do hospital tenha 
sido a parte mais impor-
tante desse governo, até o 
momento”, afirmou.

Brejolândia experimenta um momento ímpar em sua história

Nena Teixeira, legado inesquecível

Texto | fotos: Jayme Modesto

Dias de grandes 
emoções e realiza-
ções para a popu-

lação brejolandense, que 
ficarão escritas como um 
grande marco na história 
do município, além das 
inúmeras obras e ações 
implementadas nestes 
oito meses de administra-
ção do governo “Mudança 
pelo Progresso”.

A população do municí-
pio vivenciou nos últimos 
dias, momentos memorá-
veis. No dia 30 de agos-
to foi inaugurada a nova 
sede do Poder Legislativo 
Municipal que foi batiza-
da de Honorato Teixeira 
de Oliveira. No dia 02 de 
setembro foi inaugurado o 
Hospital Municipal Nival-
do Severo de Oliveira (uma 
justa homenagem ao pai do 
médico Arlindo de Oliveira, 
ex-prefeito e atual vice-pre-
feito) que funcionava como 
Unidade Básica de Saúde, 
e passou por uma ampla 
reforma, foi credenciado 
e passou para a categoria 
de hospital. A nova unida-
de de saúde está dotada 
de 36 leitos, aparelhos de 
eletro cardiograma, ultra 

Texto | foto: Jayme Modesto

A nova câmara de ve-
readores de Bre-
jolândia homenageia 

uma das figuras mais im-
portantes da história con-
temporânea do município, 
uma homenagem mais que 
justa, já que não é possível 
falar da história política de 
Brejolândia, sem contex-
tualizar o nome de algumas 
pessoas que decisivamente 
contribuíram para o desen-
volvimento do município.

Neste contexto, ine-
quivocamente, Honorato 
Teixeira de Oliveira (Nena) 
foi a mais importante, não 
desmerecendo os demais. 
Não era um homem letrado, 
mas conciso e esclarece-
dor, uma figura destemida, 
dotado de uma sabedoria 
admirável, sua memorável 
contribuição política está 

sonografia, Raio X, sala de 
parto, obstetrício e médico 
24 horas. 

Nos dia 06, 07 e 08 foi 
realizada a primeira micare-
ta da história do município, 
denominada de Micareta da 
Independência, em home-
nagem ao dia 07 de setem-
bro, comemorado com um 
grande desfile cívico. 

No dia 08, os brejolan-
denses puderam assistir o 
1º MotoCross e VeloCross 
da independência reali-
zado em Brejolândia, na 
nova pista construída na 
Lagoa. O evento reuniu 

A nova unidade de saúde está dotada de 36 leitos, aparelhos de eletro cardiograma, 
ultra sonografia, Raio X, sala de parto, obstetrício e médico 24 horas.

Descerramento da placa inaugural do Hospital Nivaldo Severo de Oliveira

pilotos de toda região e 
um grande público se fez 
presente para assistir as 
manobras radicais. O es-
porte é rico em imagens, 
no esforço dos pilotos em 
ultrapassar seus limites e 
de suas máquinas.   

Muito aplaudido, o pre-
feito Gilmar Ribeiro (Ma-
zin), protagonista de toda 
esta revolução administra-
tiva, agradeceu o carinho 
da população brejolan-
dense e a todos aqueles 
que estão participando e 
colaborando com este mo-
mento impar na história do 

registrada, tanto na história 
de Brejolândia, quanto nos 
anais do poder executivo 
municipal. Homem íntegro 
e trabalhador.

Foi o primeiro admi-
nistrador do município e 
agora entra para a galeria 
da história conteporânea 
como o primeiro entre 
muitos gestores que o 
município já teve.

Nena sempre teve como 
marca, o seu perfil concilia-
dor, e a sua atuação esteve 
sempre acima de qualquer 
interesse político partidá-
rio. Tem a sua biografia gra-
vada na memória de duas 
gerações brejolandenses, 
pelo padrão das suas virtu-
des requeridas pela ética 
e pela conduta ilibada, 
tornando-o respeitado 
mesmo nas mais precá-
rias vicissitudes do mean-

dro político da época. Seu 
nome continua a ser lem-
brado e é um exemplo para 
a atual geração política.

Em toda sua vida deixou 
a marca indelével do idea-
lismo e o traço intérmino 
do desprendimento que lhe 
conferiu na gloriosa velhi-
ce, o título de homem ho-
nesto e respeitado.  Nesta 
trajetória, não teve nada 
que maculasse sua ima-
gem, pala sua solidez mo-
ral. Um ser humano bom e 
compreensivo a pesar da 
enganosa aparência.   Nena 
deixou sua marca de hones-
tidade e postura ética regis-
trada para sempre na histó-
ria.  Um exemplo de retidão, 
de bom senso na luta pelo 
que acreditava, tinha espíri-
to de liderança e vontade de 
vencer obstáculos, foi um 
guerreiro incansável. Foi 

um amigo dos amigos, uma 
pessoa digna em seus atos, 
é assim que nós nos lembra-
remos dele, é assim que te-
mos ele em nossa memória.

Tenho a aconvicção de 
que uma de suas maiores 
virtudes foi sempre respei-
tar o livre arbítrio, para ele, 
as pessoas tinham o diteito 
de escolher o seu caminho. 
O que parece não ter sido 
assimilado por alguns. Con-
cordo em número, gênero e 
grau, quando sua filha Ana 
Cristina, em seu pronuncia-
mento disse: “Meu pai não 
deixou nenhum decenden-
te político para sucedê-lo e 
alferir vantagens políticas”. 

Nena foi uno, e ainda 
não surgiu nem quem o 
imite, quanto mais herdei-
ro político. E esse escriba 
fala isso com conheci-
mento de causa.

Política
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Apesar do pouco tempo, 
oito meses apenas de 
administração e ainda 

agravado pelas dificuldades 
financeiras, a prefeitura de 
Brejolândia realizou nos dias 
06, 07 e 08 de setembro, um 
dos mais animados eventos 
festivos do novo calendário 
social do município: a “Bre-
jofolia”, Micareta da Inde-
pendência 2013, que por 
três dias envolveu a popula-
ção de Brejolândia e de toda 
a região oeste e até de outros 
estados no melhor carnaval 
fora de época já realizado na 
história da cidade.

Para tornar isso possí-
vel, o governo “Mudança 
pelo Progresso” não mediu 
esforços no planejamento 
e execução de estratégias, 
que possibilitaram não 
apenas solucionar as ad-
versidades, mas também 
garantir uma grade de atra-
ções com nomes de peso 
da música baiana, como 
Batukerê, Psirico, Axeri-
fe e Capitão Axé, além de 
prestigiar as bandas locais 
e regionais Abanaê, Perfil, 
Kebrada Louca, Kebraê da 
Bahia, Citypam e Axque.

A infraestrutura do 
evento foi criteriosamente 
montada de forma a aten-
der ao mais exigente folião.  
Em todo circuito do novo 
calçadão, foram armadas 
barracas padronizadas de 
bebidas e comidas com 
toda a logística, e em seu 
entorno, ambulantes com 
barracas características 
nesse tipo de evento, stand 
do SAMU, secretaria da 
saúde e banheiros quími-
cos em diferentes lugares.

O camarote oficial foi ar-
mado ao lado da igreja ma-
triz, onde o prefeito Gilmar 
Ribeiro e a primeira dama 
Silvia Araújo,  recepciona-

Primeira Micareta da Independência 
em Brejolândia, sucesso absoluto

ram as autoridades e con-
vidados, um lugar disputa-
díssimo para acompanhar a 
micareta de forma estratégi-
ca e com mais comodidade.

Ao longo do circuito, o po-
vão ocupou o seu espaço de-
mocraticamente, deixou a ale-
gria fluir sem reservas e curtiu 
cada atração com entusiasmo 
e descontração. Dois trios elé-
tricos serviram de palco aos 
artistas que comandaram a 
folia do primeiro ao último mi-
nuto em que reinou a festança, 
que começou na sexta-feira 

(06/08) com Batukerê.
No sábado quem abriu a 

folia foi a banda Axerife, que 
em meio ao show, em frente 
ao camarote oficial, o pre-
feito Mazim foi convidado 
pela artista a subir no trio, 
com as autoridades para 
saudar a plateia. O gestor 
municipal agradeceu e, em 
poucas palavras falou da 
sua satisfação em realizar 
a primeira micareta de Bre-
jolândia, à altura da expec-
tativa da juventude. Neste 
momento, a emoção conta-
giou a todos que retribuí-
ram em forma de aplausos, 
mas o melhor estava por vir, 
o esperado show com o ca-
rismático e eclético Psirico, 
que com sua ginga sacudiu 
e arrastou a massa.

O terceiro e último 
dia da micareta da inde-
pendência, apesar de ser 
domingo, concentrou um 
grande número de pessoas, 
tornando o circuito peque-
no quando a banda Capitão 
Axé entrou no circuito le-
vando a multidão ao delírio 
com sua pegada forte, alia-
do ao carisma da vocalista.

Foi uma festa tranquila, 
com público intenso e ani-
mado, além da decoração, 
que fez o folião entrar no cli-
ma. A organização do evento 
também constatou que a pri-
meira micareta foi coroada 

de êxito, contagiou jovens, 
adultos, idosos, pessoas de 
todas as idades, que encon-
traram uma programação di-
versificada, feita para agra-
dar a todos os gostos.

Marcaram presença no 
evento, os deputados Oziel 
Oliveira e José Rocha (fe-
deral), a deputada Kelly 
Magalhães e Marquinho 
Viana (estadual), o prefeito 
de Barreiras Antônio Hen-
rique, Antônio Pereira de 
Cristópolis, Anderson Cley-
ton de Baianópolis, Wilson 
Neves de Santana, Beto de 
Tabocas, Milton Frota de 
Serra Dourada, a secretária 
de ação social de Barreiras 
Antônia Pedrosa, presiden-
tes das câmaras, Mir de Ta-
bocas, Oscarino de Cristó-
polis, Charles de Canápolis, 
Gisele vice-prefeita de Ta-
bocas, Sorriso vice-prefeito 
de Cristópolis e vereadores.

A segurança foi desta-
que. A Polícia Civil e Militar, 
a Guarda Municipal traba-
lharam de forma preventiva 
antes mesmo de começar a 
folia e ostensivamente em 
sua vigência, de forma a im-
pedir qualquer manifestação 
destoante ao proposto. A es-
tratégia funcionou de forma 
efetiva, planejada e nenhum 
caso de violência mais grave 
foi registrado nos três dias 
da Brejofolia 2013.

Show de fogos chama à atenção do público

Festa
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Presidente da câmara de Tabocas destaca ações 

Câmara de Cristópolis, oito meses de trabalho e dedicação

Deputada pede mais juízes para região oeste 

Texto | fotos: Jayme Modesto

Mesmo considerando 
ter sido bastante difí-
cil o início deste ano, 

o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Tabocas, o verea-
dor Valdemir Almeida (Mir) 
fez um balanço positivo das 
atividades do legislativo nes-
tes oito meses. A avaliação 
otimista dele inclui inclusive 
à adoção de medidas para a 
contenção de despesas nas 
ações administrativas.

Para manter o Poder Le-
gislativo na mais perfeita 
ordem, Mir anunciou que a 
permanência da austeridade 
nos gastos da câmara, tem 
por finalidade cumprir o que 
determina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). Em 
contrapartida, permanece 
firme na luta para viabilizar 
o bom andamento dos tra-
balhos e agilizar as ações do 
executivo, no atendimento as 
demandas da população.

Mir vem demonstrando 
competência, reponsabilidade 
e disposição, se destacando 
pela forma democrática com 
que vem conduzindo o legislati-
vo. O seu comportamento vem 
sendo bastante elogiado por to-
dos os demais vereadores.

“Não é uma experiência 
nova, já dirigi esta Casa em 
outra legislatura, por isso 

Texto | fotos: Jayme Modesto

O presidente da Câma-
ra Municipal de Cris-
tópolis, o vereador 

Oscarino Vieira, divulgou 
balanço positivo referente 
às atividades do Legislativo 
nestes oito meses de 2013. 
Ele ressaltou que o período 
foi marcado por ações efe-
tivas dos vereadores, que 
debateram as principais 
demandas da população e 
discutiram temas de grande 
interesse público.

Nos primeiros oito me-
ses de 2013, foram várias 
proposições apresentadas 
pelos edis, relativas a ques-
tionamentos ao Executivo e 
solicitações de obras e ser-
viços públicos na cidade, 
e ainda expressando ma-
nifestação da Câmara com 
relação a assuntos diversos, 
através de requerimentos e 
indicações. 

Neste período foram vo-
tados mais de 20 projetos, 
várias indicações e dois de-
cretos. Segundo Oscarino, 
que está na sua segunda 

ASCOM

No dia 27 de agos-
to, a deputada 
Kelly Magalhães 

(PCdoB) utilizou a tribuna 
da Assembleia Legislati-
va da Bahia (AL-BA) para 
reforçar o ato convocado 
pela presidente da Sub-
secção de Barreiras da 
Ordem dos Advogados do 

mesmo venho encarando to-
dos os desafios com muita 
dedicação e principalmente 
com respeito às pessoas que 
confiaram em mim e no meu 
trabalho, e a essas pessoas 
dedico todo o meu mandato,” 
afirmou.

O Parlamentar também 
destaca as inúmeras ações 
realizadas nestes primei-
ros meses, como reforma 
da sede do poder legislativo 
adaptando-o a nova conjun-
tura, aquisição de alguns 
equipamentos, aprovação 
de projetos, indicações e re-
querimentos que beneficiam 
as áreas da saúde e educa-
ção, infraestrutura e social 
no município, entre outros 
avanços alcançados.  Foram 
realizadas também audiên-

a reforma do código tributário 
do município. O projeto tem 
encontrado algumas resistên-
cias, o que tem dispensado 
maior atenção dos parlamen-
tares e representantes da so-
ciedade. Os presidentes dos 
Sindicatos dos Servidores e 
dos Trabalhadores Rurais, Duí-
lio Lopes e Francisco Dourado, 
respectivamente fizeram uso 
da tribuna, para questionar al-
guns pontos do projeto. 

Para o vereador Raimundo 
Almeida, o projeto é impor-
tante, já que normatiza o có-
digo tributário do município e 
o objetivo é exatamente este. 
Para ele, alguns pontos preci-
sam ser melhor discutidos. 

Já o vereador Antônio dos 
Santos Marques, questionou 
a falta de diálogo e inteiração 
entre os membros das comis-

sões, que precisam se reunir 
e discutir melhor as matérias. 

O vereador Eliete Carlos, 
com a experiência de três 
mandatos afirmou que esta 
câmara é talvez uma das 
mais atuantes dos últimos 
tempos e não poupou elogios 
ao presidente da casa. 

Para o veterano vereador 
Henrique da Mata, a câmara 
tem tido uma postura de equi-
líbrio e responsabilidade com 
as questões relevantes, que 
envolvem os interesses do mu-
nicípio e da população e que 
nestes oito meses teve uma 
excelente produção legislativa.

Os demais vereadores 
seguiram a mesma linha de 
pensamento tecendo elogios 
à mesa diretora da câmara e 
ao chefe do executivo muni-
cipal de Tabocas.  

cias públicas, onde foram de-
batidos assuntos de interesse 
comum da população.   

“A Câmara de Tabocas 
conduz todos os seus traba-
lhos com muita responsabi-
lidade e todos os vereadores 
trabalham em benefício da 

comunidade, cada um fa-
zendo sua parte”, destacou o 
presidente. 

Entrou em pauta neste 
segundo período legislativo, 
debates em torno do polê-
mico projeto do executivo nº 
010/2013, que dispõem sobre 

tembro, a câmara vai reali-
zar sessões itinerantes em 
várias localidades da zona 
rural do município, já está 
agendado para os povoados 
de Água Doce, Sitio do Er-
menegildo e Mata do Cedro.  

Consciente do seu papel, 
Oscarino é conhecido pela 
seriedade com que exerce 
o seu mandato, considerado 
um vereador comprometi-
do com a fiscalização das 
ações administrativas e au-
tor de importantes matérias 
de interesse coletivo.

Oscarino encara isso 
com naturalidade, afinal, foi 
eleito para representar bem 
os moradores do município. 

Se como vereador ele cum-
pre seu papel com brilhan-
tismo, como presidente da 
Câmara, ele consegue fazer 
muito mais pelo Legislativo 
e, também, pelo município. 
Desde que assumiu os tra-
balhos da presidência pela 
segunda vez consecutiva, 
Oscarino faz questão de 
dar publicidade às ativida-
des legislativas, prestando 
contas através de veículos de 
comunicação local e regio-
nal. Dessa maneira, o povo e 
os demais vereadores podem 
acompanhar tudo com a mais 
absoluta transparência. 

Os trabalhos legisla-
tivos são exercidos com 

espírito democrático, de 
maneira que os vereadores 
se sentem bem liderados e 
o público sabe que tem um 
presidente comprometido 
na direção da Casa do Povo. 
Porque o crescimento do 
município se dá, essencial-
mente, através da parceria, 
do entendimento e do en-
trosamento entre Executivo 
e Legislativo. Felizmente, 
isso sempre aconteceu em 
Cristópolis. 

O prefeito promove 
ações e corresponde à 
expectativa do povo por-
que, primeiro, tem o apoio 
dos vereadores que, bem 
presididos por Vieira, dá 
sustentação às demandas 
executivas. 

Na Câmara Municipal 
como na prefeitura, Cristó-
polis conta hoje com dois 
cristópolenses comprometi-
dos com o desenvolvimento 
do município e ganha com 
isso, a população local.

“Apenas estamos cum-
prindo com nossa obriga-
ção”, declarou o presidente 
Oscarino Vieira.

gestão consecutiva, a Câ-
mara tem buscado ampliar 
a interação com a comu-
nidade, fato já sinalizado 
nos primeiros meses, com a 
transmissão ao vivo das ses-
sões pela Rádio São Vicente 

FM, e também os debates 
sobre temas relevantes na 
Casa em diversas áreas da 
administração pública. 

O presidente também 
anunciou que a partir da 
segunda quinzena de se-

Brasil (OAB), Cristiana Ma-
tos Américo.

Segundo a parlamen-
tar, Barreiras e todo o oes-
te estão sofrendo e pade-
cendo com a ausência de 
juízes. “Num município com 
quase 150 mil habitantes, 
nós temos apenas dois juí-
zes atuando. Além disso, na 
grande maioria das

comarcas da região 

não há juízes para atender 
o povo. É uma situação de 
urgência”, afirmou.

Kelly pediu ao presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça da Bahia mais atenção 
para o oeste. “Sabemos 
que foi realizado concurso 
para juiz, mas não há qual-
quer sinalização de que 
entre os 100 aprovados 
algum seja destinado à 

região. Quero pedir sensi-
bilidade ao poder judiciá-
rio de que possa destinar 
alguns dos aprovados para 
atuar no oeste”, declarou, 
acrescentando que os oes-
tinos não contam sequer 
com Defensoria Pública, 
Procon e outros órgãos 
essenciais para atender 
às pessoas que mais preci-
sam da justiça.

O presidente, Oscarino Vieira fala das ações efetivas da câmara de vereadores,

A avaliação do presidente da Casa,  Valdemir Almeida foi positiva
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Câmara de Cotegipe: atuação marcante nos últimos meses

Câmara de Angical fortalece parceria com o executivo

Texto | fotos: Jayme Modesto

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Cotegipe, o vereador 

Reginaldo Mota, falou de 
sua gestão afrente do legis-
lativo, para ele a avaliação 
foi positiva nos primeiros 
oito meses. 

Reginaldo fez questão 
de ressaltar a produção le-
gislativa do período de ati-
vidades da Casa. O número 
de projetos votados pelos 
vereadores, segundo a ava-
liação dele, é considerável, 
pois, foram mais de 20 que 
tramitaram no Legislativo 
Municipal, nos primeiros 
meses deste ano, além de 
requerimentos e indicações.

Apesar da quantidade 
de projetos serem um dado 
relevante para mensurar o 
trabalho dos legisladores, 
necessário se faz observar 
também a qualidade dessa 
produção legislativa, que de 
fato promoveu mudanças 
significativas para a vida 
do cidadão cotegipense, 
isso porque, as proposituras 
passaram a leis no municí-
pio. Se a câmara aprova e o 
executivo sanciona e publi-
ca a propositura passa a ser 

Texto | fotos: Jayme Modesto

No primeiro período de 
2013, a Câmara Municipal 
de Angical discutiu, votou 

e aprovou requerimentos e pro-
jetos de alto alcance social. Fo-
ram demandas em favor do povo 
angicalense nas áreas de saúde, 
educação, esporte, agricultura, 
social, cultura, entre outras.

Os nove parlamentares, ti-
veram desempenhos acima da 
média. O presidente da Casa, o 
vereador Emerson Mariani, disse 
que o objetivo inicial foi alcan-
çado, inclusive o de aproximar 
o parlamento do povo. “Com a 
contribuição de todos os verea-
dores, creio que temos feito nos-
so papel e estamos cumprindo 

uma norma a ser observada 
por toda população.

“É necessário destacar 
que o nosso trabalho vai 
além das sessões plená-
rias. Também atendemos 
as pessoas que procuram 
a câmara, realizamos visi-
tas as comunidades e par-
ticipamos de comissões. O 
vereador é o intermediador 
do povo para com os órgãos 
competentes”, ressaltou o 
presidente.  

O povo apostou nessa 
câmara de vereadores e já 
pode notar os resultados 
do trabalho dos nove parla-
mentares em prol da popu-

lação. “Hoje trabalhamos 
numa parceria forte com o 
executivo e isso vem dando 
certo. Esta Casa está repre-
sentada por seis partidos e 
todos tem o mesmo obje-
tivo, trabalhar pelo muni-
cípio. A oposição tem feito 
o seu papel, fazendo uma 
oposição séria e responsá-
vel, o que tem contribuído 
para o bom andamento do 
nosso trabalho”, disse Re-
ginaldo destacando ainda 
que uma das provas desta 
mudança é a aprovação de 
todas as matérias que che-
gam de interesse coletivo, 
o que demonstra o compro-

misso dos vereadores com 
o futuro de Cotegipe. 

Na pauta das sessões 
do dia 02 de setembro, o 
parecer da comissão jurí-
dica ao projeto 020/2013, 
indicações e requerimen-
tos. Também uso da tri-
buna, pelo delegado do 
Conselho da Secretaria da 
Cidade José Ribamar, que 
fez uma explanação de sua 
participação na 5ª Confe-
rência Estadual e Federal 
do Ministério das Cidades. 
Também esteve presente 
na sessão, a vice-prefeita 
Beatriz Ribeiro Calado.

“Estamos trabalhando 

de forma transparente e 
dentro da legalidade em 
prol das necessidades do 
povo, mostrando e compro-
vando que podemos fazer 
a diferença. Estamos cum-
prindo o nosso papel de 
fiscalizador em busca da 
verdade para o povo”, enfa-
tizou o presidente.

A Câmara de vereadores 

de Cotegipe é composta pe-
los vereadores: Presidente 
Reginaldo Mota; vice Stel-
som Costa Bomfim; 1º se-
cretário Cezar Souza Silva; 
2º Antônio Edson; Juraci da 
Conceição Tavares; Valde-
cio R. Chaves; Alessandra 
Santos Machado, Franclin 
Ferreira de Souza e Raniere 
da Silva Mota.

Para o presidente da Câmara de Cotegipe, Reginaldo Mota, o  trabalho dos vereadores vai além das sessões plenárias

Tempo em que o povo vive
desacreditado com a classe política, 
a câmara de vereadores de Angical, 
através dos nove parlamentares faz 
o contrário, dá exemplo de trabalho 
concentrado e tem excelente
produção legislativa.

o compromisso que assumimos 
em abrir um canal de interlo-
cução junto à sociedade civil e 
um elo com o poder executivo. 
Nosso compromisso é continuar 
a fazer desta Casa um espaço 
permanente de debates como 
temos feito, e estimular a popu-
lação para participar e debater 
sobre temas diversos de interes-
se comum”, disse.  

De acordo com Emerson, a 
Câmara tem buscado fomentar a 
discussão sobre as perspectivas e 
o futuro do município, apontando 
caminhos e soluções através do 
diálogo com o executivo e a so-
ciedade. “Com essa nova conjun-
tura, a câmara jamais poderia se 
omitir em abrir espaço e fomentar 
a discussão sobre as perspectivas 

e o futuro do município, apontan-
do caminhos e buscando solu-
ções juntos aos agentes públicos 
e outros atores com responsabili-
dade pública e social”, comentou 
o presidente, frisando ainda que 
a Câmara tem buscado consoli-
dar sua proposta com uma linha 
de atuação marcada pela parti-
cipação popular, transparência 
e no apoio ao fortalecimento da 
identidade cultural de Angical. “A 
partir do resgate de valores his-
tóricos e da preservação de sua 
memória é que se pereniza uma 
civilização e a identidade cultural 
de um povo”, concluiu.

Neste contexto, no aniversá-
rio de 123 anos de emancipação 

política do município, a Câmara 
de Angical elaborou um Folder 
que foi distribuído no seu stander 
instalado na Praça da Matriz.  

Conheça a história
da câmara

No começo do século XIX, 
as terras denominadas Brejo do 
Angical passaram a pertencer 
aos irmãos Almeida, descen-
dentes de português, que inicia-
ram a criação de gado bovino, 
agricultura e extração de dia-
mantes. Formou-se o povoado. 
Em 1810, construíram a igreja 
de Santana do Sacramento do 
Angical. Erigiu-se a freguesia 
em 1821. O então governador 
do Estado, Marechal Hermes 
da Fonseca, assinou em 05 de 
julho de 1890, ato que elevou a 
freguesia á vila dando-lhe desta 
forma autonomia política. 

A Câmara Municipal de Ve-
readores de Angical foi instalada 
somente em 13 de janeiro 1948 
e a primeira Sessão Ordinária 
ocorreu no dia 22 de janeiro 
1948, composta dos seguidores 
Vereadores: José Nunes da Mata 
– Presidente , Jerolino Ferreira de 
Carvalho – Vice Presidente, José 
Pereira de Souza – 1° Secretário, 
Odilon Ferreira de Oliveira – 2° 
Secretário, Joaquim Theotônio 
Mariani Passos, Renato de Olivei-
ra, José Ambrósio de Oliveira e Al-
vino Wanderley Passos. No dia 15 
de abril de 1948 na 6ª Sessão Or-
dinária, foi escolhida as primeiras 
Comissões da Câmara Legislativa 
de Angical. Em 16 de março de 
1990, foi sancionada pelo pre-
feito Márcio Oscar Martins Car-

doso, a primeira Lei Orgânica do 
Município de Angical, Presidente 
Décio Freire Coité.

 E o Regimento interno foi 
aprovado pela Câmara em 20 
de novembro de 1990. Antes os 
vereadores reuniam-se em uma 
sala localizada na antiga Câmara 
de Vereadores, hoje Sede da Lira 
Angicalense, foi então que no 
ano de 1980 que a Câmara mu-
dou-se para a sede, local em que 
permanece até hoje.

Estrutura da Casa do Povo – 
O legislativo angicalense, depois 
da reformo realizada no início de 
2002, passou a contar com um 
espaço maior e confortável para 
os vereadores, além de salas da 
presidência; Conta, ainda, com 
recepção, salas para a secretaria 
legislativa, assessoria jurídica, 
arquivo, cozinha, sala de reu-
niões e o plenário, onde são reali-
zadas as sessões ordinárias todas 
as segundas-feiras, as 19:30hs.

Comissões permanentes – 
Compostas por vereadores, têm 
a missão de estudar a matéria 
submetida à deliberação legis-
lativa. São órgãos técnicos com 
o objetivo de realizar estudos, 
emitir pareceres, conduzir inves-
tigações, bem como representar 
a Casa conforme a necessidade. 
São três, Constituição, Justiça e 
Redação: Edimar Vieira da Sil-
va-Presidente, Josafá Ramos de 
Oliveira-Relator, Carlos da Ro-
cha e Silva-Membro;

Finanças, Orçamento, Con-
tas e Fiscalização: William James 
Ferreira de Oliveira-Presidente, 
Carlos da Rocha e Silva-Relator, 

Noel Ramos Vasco-Membro
Educação, Saúde, Obras e 

Serviços Públicos: Carlos Alex 
de Souza Azevedo-Presidente, 
Nizaldo Silva de Souza-Relator, 
Edson Silva Matos-Membro.

Poder legislativo 
angicalense

O Poder Legislativo do Municí-
pio é exercido pela Câmara Muni-
cipal, composta por 9 vereadores 
eleitos pelo sistema proporcional 
como representantes do povo com 
mandato de quatro anos.

Cada legislatura terá dura-
ção de quatro anos, compreen-
dendo cada ano uma sessão 
legislativa.

A Câmara se reúne em ses-
sões ordinárias nas segundas 
feiras e extraordinárias e so-
lenes, conforme disposto no 
Regimento Interno. As sessões 
são públicas.

Ao poder Legislativo é asse-
gurada a autonomia financeira 
e administrativa, e sua proposta 
orçamentária é elaborada dentro 
do limite percentual da receitas 
correntes do Município, fixado na 
lei de diretrizes orçamentárias.

Os subsídios dos Vereadores 
são fixados por lei de iniciativa 
da Câmara Municipal, dentro 
dos limites e critérios estabele-
cidos na Constituição Federal e 
na Lei Orgânica Municipal.

O mandato da Mesa Diretora 
é de dois anos. A Mesa da Câma-
ra se compõe de um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Secre-
tário, os quais se substituirão 
nesta ordem. Os Vereadores te 
imunidade parlamentar no exer-
cício do mandato, e na circuns-
crição do Município, por suas 
opiniões, palavras e votos.

A Câmara Municipal corres-
ponde ao Poder Legislativo, ou 
seja, cabe aos seus componen-
tes a elaboração e votação de 
leis que são da competência do 
município. Os vereadores são 
importantes, também, porque 
lhes cabe fiscalizar a atuação 
do prefeito e os gastos do Exe-
cutivo. São ele quem devem 
zelar pelo bom desempenho do 
Executivo e exigir a prestação de 
contas dos gastos públicos.

O presidente da Casa, Emerson Mariani, disse que o objetivo inicial foi alcançado, inclusive o de aproximar o parlamento do povo
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Texto: Cheilla Gobi  Fotos: Edilson Zoom | Cheila Gobi

O município de Ibotirama é bastante abastado em áreas naturais, sendo o Rio São Fran-
cisco sua maior riqueza, mas podem ser destacadas ainda, a Barragem Itapeba, que, 
além de servir como abastecimento de água, também se pratica a pesca; o Poço do Pei-

xe que agrega diversos poços, sem falar ainda da reserva particular do patrimônio nacional 
da Fazenda Pé de Serra, (conhecida popularmente como Arame), uma área de 1.259 hectares, 
onde é possível apreciar diversos banhos, além da fauna e da flora característicos da região. O 
local é totalmente sinalizado e possui estrutura para organizar trilhas e passeios ecológicos. 
Diferentes locais como o Poço do Peixe e Poço do Pinga, totalmente nativos, também abrigam 
cascatas, riachos e asseguram dias de lazer em sintonia com a natureza. O município também 
conta com comunidades que favorecem o turismo rural, como o Boqueirão e a Canabrava.

Ibotirama conta com as ilhas do Velho Chico, com seus moradores nativos que vivem da 
agricultura de subsistência e suas “coroas”, praias fluviais formadas durante praticamente 
todo o ano, quando as águas baixam. Um dos atrativos do município é o passeio de barco 
pelo rio. A pesca tem trazido pessoas de várias regiões do país, a caça de surubins, tamba-
quis, dourados, pescadas, piaus, dentre outros peixes.

“O rio é o grande atrativo de Ibotirama, o passeio de barco é sempre interessante, o en-
tardecer no rio é sempre atraente, os espaços de terra seca na margem do rio ou até mesmo 
no meio do rio são sempre lugares aprazíveis”, disse o secretário municipal de cultura de 
Ibotirama, Reginaldo Pereira.

Ibotirama conta com características culturais que surpreendem pelo regionalismo e 
peculiaridade marcantes. Pode-se perceber através da história do município e da região, 
que a sua população guarda elementos característicos de portugueses, indígenas e africa-
nos. Essa miscigenação trouxe para o município características próprias de cada raça e cor, 
principalmente na cultura, nas artes e no folclore. De acordo com informações do secre-
tário, Ibotirama reúne inúmeros escritores, pintores, escultores, cordelistas e artesãos, e 
tem passado, através da cultura oral, lendas, versos e cantos que retratam parte da história 
do povo ribeirinho, do nordeste e da grandiosidade do Brasil. “Pelo fato de Ibotirama ser 
uma cidade ribeirinha é povoada de lendas relacionadas ao rio, o vapor encantado, o nego 
d´água, por exemplo, são lendas do município e região ligadas ao rio”, afirmou Reginaldo.

Ibotirama características
                   naturais e culturais

yReligiosidade
A religiosidade da população está presente nas festas dos padroeiros, nas no-

venas e nas procissões. A procissão de São Pedro, padroeiro dos pescadores, por 
exemplo, é realizada todos os anos, no final de junho. O município de Ibotirama é 
protegido por dois Santos Padroeiros, sendo, Nossa Senhora da Guia, festejada em 
02 de julho e São Sebastião, em 20 de janeiro.

Além das festas religiosas, existem as rodas de São Gonçalo, dançadas em agra-
decimento as graças alcançadas. A folia de Santo Reis que se estende do mês de 
dezembro até 06 de janeiro, e que trás os grupos de Curuta, D. Teodora e outros, tão 
expressivos, quanto este. A alimentação das almas, cheia de simbologias, a percorrer 
a cidade, nas sextas feiras da paixão. As chulas, as benzedeiras, as doceiras, as can-
tigas de roda e a herança africana dos cantos e danças praticados nos candomblés. 

yComemorações do aniversário da cidade
No mês de agosto, o município recebe turistas de várias partes do Brasil e até mesmo 

fora do país para as comemorações do aniversario da cidade, 14 de agosto, ótima oportu-
nidade para apreciar a cultura ribeirinha e o intercâmbio promovido entre artistas, atra-
vés dos Festivais culturais que fazem parte da programação do aniversário da cidade. 

O Governo Municipal investe em ações culturais com os objetivos de incentivar as di-
versas formas de manifestação artística e promover opções de lazer para a população. A 
Prefeitura de Ibotirama, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, desenvolve vários 
projetos culturais, além de dar continuidade aos já consolidados, a exemplo o Festival 
de Música Popular de Ibotirama - FEMPI, que este ano chegou a 37ª edição e tem como 
objetivo criar novos talentos, valorizar a música popular, contribuindo para o enrique-
cimento do acervo musical. O Festival de Poesia de Ibotirama – FEPI que visa incentivar 
e valorizar a arte poética como instrumento de luta e transformação, descobrindo novos 
valores da cultura chegou a sua 27ª edição, e essa parceria com a classe artística, têm 
colaborado para a valorização da cultura local. Artistas como Vander Lee, Chico César, 
Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Guilherme Arantes, Zé Geraldo, Flavio Venturine já 
abrilhantaram esse renomado festival de cultura.

O festival de música e poesia que é dividido em duas etapas sendo a local e a nacio-
nal. O festival este ano recebeu 90 canções de todo o Brasil, e 50 poesias inscritas. 

“Temos nos esforçado muito para fomentar ainda mais a cultura em nosso município. 
Temos empenhado também para incentivar os novos artistas, e para propor espaços e 
situações para que estes também possam se apresentar”, destacou Reginaldo.
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Ibotirama características
                   naturais e culturais

Nesta mesma época ocorrem exposições e apresentações de artistas de todo o 
país, além da micareta fora de época, denominada IBOTIFOLIA.

 “Começamos as comemorações do 55° aniversário da cidade no mês de julho com 
a etapa local do festival de música e poesia, 10 e 11 de agosto um show de calouros 
apresentação dos novos artistas, 16 e 17 etapa nacional do festival e nos dias 23, 24 
e 25 a micareta”, explicou Reginaldo Pereira.

O prefeito Terence Lessa juntamente com sua equipe teve um trabalho árduo, para 
oferecer a população de Ibotirama e os turistas uma festa bonita e tranquila. “Nes-
ta época do ano a cidade vive dias de pura agitação, energia positiva, principalmente 
para o comércio local. A festa foi um sucesso, segurança garantida e bem estar de toda 
população, e no próximo ano iremos trabalhar para que seja ainda melhor”, garantiu.

Os fatos expostos também elucidam a atuação no novo gestor Terence Lessa, já 
considerado por muitos, um dos gestores mais atuantes da região oeste, que com res-
ponsabilidade e competência trabalha pelo desenvolvimento de Ibotirama, e apesar 
dos avanços, a meta do atual governo é alcançar desafios ainda maiores.

Terence tem se mostrado disposto para encarar todas estas situações que tem se apresentado. 
Enfrentando e superando problemas históricos do município, apesar das dificuldades financeiras.

Promover ações de cunho social que visa beneficiar pessoas menos favorecidas do 
município de Ibotirama é virtude do prefeito, bem como oferecer saúde e educação de 
forma digna à população. Assim como trabalhar pela infraestrutura na cidade, solucionar 
problemas com a falta d’agua nas comunidades rurais, dentre outras inúmeras ações.

Grandes nomes da música baiana 
comandaram o IbotiFolia 2013
Harmonia do Samba, Psirico, Saulo Fernandes, Tomate,
Seu Maxixe, Parangolé, Bailão do Robyssão agitaram foliões.

três dias de folia mais ani-
mados da cidade.

Hecilene Santos, auxi-
liar administrativo esteve 
pela primeira vez no Iboti-
Folia, e segundo ela, a festa 
superou todas as expectati-

vas. “A festa foi ótima, bem 
organizada, e o mais impor-
tante, além de proporcionar 
alegria, garantiu a seguran-
ça. No próximo ano estarei 
aqui novamente, se Deus 
quiser”, disse a foliã.

  Texto: Cheilla Gobi  
  Fotos: Jayme Modesto 

Omunicípio de Ibotira-
ma esteve em festa 
nos dias 23, 24 e 25 

de agosto. O “IbotiFolia” 
realizado pela prefeitura, 
paralelamente aos feste-
jos de aniversário da cida-
de, garantiu a diversão do 
folião local e dos turistas 
que apreciaram a micareta 
que teve a participação dos 
Blocos Barril, Me Beija, Viva 
Bem, Feliz Idade e o Bloco 
Curumim que vem sendo 
responsável pela animação 
das crianças.

Grandes nomes da mú-
sica baiana comandaram a 
festa, entre eles Harmonia 
do Samba, Psirico, Saulo 
Fernandes, Tomate, Seu 
Maxixe, Parangolé, Bailão 
do Robyssão.

Bares, banheiros e segu-
rança completa com o apoio 
da Polícia Militar estiveram 
presentes ao longo do per-
curso dos trios elétricos na 
Avenida Ex Combatente.

A grande novidade este 
ano do IbotiFolia foi o cama-
rote Pier Bar Consagrado na 
31ª ExpoAgro 2013 em Bar-
reiras, montado na Praça 
Ivis de Oliveira. Para garan-
tir a segurança e o confor-
to dos foliões, o Camarote 
contou com uma estrutura 
moderna e segura, além dos 
shows das bandas Gustavo 
Braga, Laércio e Cristiano, 
e o grande fenômeno regio-
nal, Toinho e Cia.

O prefeito do municí-
pio, Terence Lessa não es-
condeu sua satisfação em 
ver o local da festa com-
pletamente tomado pelos 
foliões. De cima dos trios, 
o gestor acenava para os 
que desfilavam dentro ou 
fora dos blocos.

Para os foliões não há 
como negar: a expectativa 
pela próxima micareta co-
meça sempre que uma aca-
ba. É assim desde quando 
foi criado o que seria, 15 
anos, uma das melhores mi-
caretas da região oeste da 
Bahia. Muito mais do que 
números grandiosos, case 
de sucesso, a IbotiFolia 
agrega alegria, felicidade 
e oferece entretenimento 
para os ibotiramenses e 
turistas, que passam o ano 
na expectativa de reviver os 
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Serra Dourada| Representação que pedia
afastamento do prefeito foi rejeitada pela câmara

Texto | fotos: Jayme Modesto 

Na quinta sessão ordi-
nária da câmara de 
vereadores de Serra 

Dourada, realizada no dia 30 
de agosto, o plenário da câ-
mara de vereadores rejeitou 
a representação que pedia o 
afastamento do prefeito Mil-
ton Frota, por improbidade 
administrativa, por sete votos 
a dois.  A ação tinha como 
autor, o bacharel em Direito, 
Afonso Teixeira Dias.

Depois de uma sessão 
marcada por intensos deba-
tes, a câmara recusou a aber-
tura do processo de cassação 
contra o prefeito José Milton 
Frota do (PT).  Os dois verea-

dores de seu partido votaram 
pelo processo de cassação, 
e sete, contra. O presidente 
da Casa, o vereador Zilton 
de Macedo, determinou o ar-
quivamento da ação, já que a 
Lei orgânica recomenda que 
processos de cassação de 
detentores de cargos eletivos 
precisam ser aceitos por dois 
terços dos vereadores, e com 
esse resultado, a denúncia 
foi considerada rejeitada.

Um dos principais argu-
mentos dos vereadores que 
rejeitaram a abertura do pro-
cesso contra o prefeito Mil-
ton Frota foi que, a ação é de 
cunho meramente político, 
usada por um pequeno grupo 
da situação, do mesmo par-

tido do prefeito que incon-
formado se transformou em 
oposição sistemática contra 
o atual gestor. 

Conforme a maioria 
dos vereadores, a denúncia 
apresentada por Afonso Tei-
xeira Dias, não trazia nada 
de consistência e sem ne-
nhum embasamento legal 
que comprometesse a ad-
ministração municipal, ou o 
próprio prefeito. 

 “A responsabilidade 
da câmara de vereadores é 
apurar, investigar e julgar 
as infrações político-admi-
nistrativas do executivo mu-
nicipal, descritas no artigo 
4º do Decreto-lei 201/67, se 
necessário for, a instauração 
de processo de cassação de 
mandato, instaurado a partir 
de denúncia formal, de acor-
do com os termos contidos 
no artigo 5º mencionado no 
Decreto-lei. A presidência 
desta casa defende o cum-
primento das prerrogativas 
legais concernentes ao papel 
da câmara de vereadores, 
entre elas, a de fiscalizar e 
investigar quaisquer irre-
gularidades, muito embora 
precisamos ter o cuidado 
para não cairmos na onda do 
denuncismo irresponsável 
e sem fundamento, assim, o 
plenário  optou por não dar 
continuidade na represen-
tação,  por considera-la sem 

fundamento”, afirmou Zilton, 
esclarecendo ainda que o Po-
der Legislativo Municipal é 
autônomo em suas decisões, 
inclusive na forma de exercer 
suas funções de controle ex-
terno do poder executivo. 

Dessa forma, cabe ao 
próprio Legislativo avaliar a 
forma como exercer a fiscali-
zação e o controle da gestão 
pública, no exercício da atri-
buição que lhe é imposta pelo 
artigo 31 da Constituição Fe-
deral, sob pena de incorrer 
nas sanções legais decorren-
tes de eventual omissão ou 
excessos sem prejuízo de sua 
autonomia parlamentar.

Ainda segundo Zilton 
Macedo, a denúncia foi ana-
lisada e discutida conforme 
determina o regimento inter-
no do legislativo, e na tercei-
ra sessão, o plenário decidiu 
por maioria absoluta rejeitar 
e pedir o arquivamento da re-
presentação.

A denúncia foi monta-
da em oito tópicos, os quais 
se desdobravam em várias 
acusações, mas segundo a 
maioria dos parlamentares, 
a denúncia não tem nenhum 
fundamento legal, e conside-
rada de cunho político e até 
pessoal, contra o prefeito.  

Durante a sessão, na dis-
cussão da matéria em pauta, 
vereadores contrários e favo-
ráveis à aceitação das denún-
cias se posicionaram com um 
forte debate, o que provocou 
muita expectativa e reação 
do grande público presente.

O prefeito Milton Frota 
falou do resultado da votação 
na câmara de vereadores, 
para ele, o legislativo muni-
cipal deu uma demonstração 
de maturidade, bom senso 
e responsabilidade e acima 
de tudo respeito ao povo de 
Serra Dourada. “A verdadeira 
oposição é aquela que mos-
tra as fragilidades do governo 

quando existem, e não utili-
zam da mentira e enganação, 
pois as denúncias fantasio-
sas, não passam de manobra 
política, acusações que a câ-
mara municipal responsavel-
mente não aceitou, por não 
haver fundamentos e nem 
embasamento legal. O que 
está acontecendo em Serra 
Dourada é um absurdo, esta-
mos mostrando um governo 
politicamente forte, e diante 
dos fatos, torna-se alvo de 
uma minoria sem credibilida-
de, que fazem oposição siste-
mática, demonstrando com 
isso, uma atitude de deses-
pero e deixa clara a evidên-
cia de um verdadeiro ato de 
perseguição. Vejo que isso já 
está passando dos limites da 
razoabilidade e demonstra 
claramente interesse escuso 
desse grupo dissidente”, afir-
mou Milton.

Ainda de acordo com o 
prefeito, a minoria que se diz 
representantes do povo, tem 
reservado todo o seu tempo 
para tentar descobrir algu-
ma eventual falha na atual 
administração, o que justi-
fica a suposta perseguição 
por parte dos vereadores e 
do vice-prefeito. Na opinião 
do prefeito, esse expedien-
te confirma a tese de que os 
dois vereadores de seu parti-
do viraram verdadeiros audi-
tores da atual administração.

O presidente da Casa, o vereador Zilton de Macedo, determinou o arquivamento da ação

Representação rejeitada por sete votos a dois

Legislativo de Brejolândia tem nova sede
Texto | fotos: Jayme Modesto

O cidadão brejolandense 
ganhou uma nova sede 
da câmara municipal. 

Palco de grandes conquistas 
e lugar onde o povo tem voz 
ativa através dos seus repre-
sentantes.

Desde que foi criada em 
julho de 1962, a câmara mu-
nicipal de Brejolândia nunca 
teve um endereço certo, mas 
a partir de agora, o cidadão 
brejolandense pode se alegrar 
com a sede própria do legisla-
tivo municipal.

A solenidade de inaugura-
ção teve início no plenário, no 
dia 30 de agosto e foi aberta 
com a composição do quadro 
de autoridades e a execução 
do Hino Nacional. A benção às 
novas instalações da câmara foi 
proferida pelo pastor Silvio dos 
Reis. O cerimonial de inaugura-
ção prosseguiu com os pronun-
ciamentos das autoridades. Fa-
laram inicialmente o presidente 
da Casa Lindomar Pereira, na 
sequência todos os demais ve-
readores. O último a discursar 
foi o prefeito Gilmar Ribeiro.

O descerramento da placa 
inaugural alusiva à nova câma-
ra de vereadores foi feito pelo 
presidente Lindomar Pereira, o 
prefeito Gilmar Ribeiro e a Srª. 
Aderita Xavier de Oliveira, viú-
va do primeiro prefeito da cida-
de e o homenageado do dia.

A solenidade contou ainda 
com a presença dos presiden-
tes das câmaras de Canápolis 
vereador Charles e de Tabocas 
Valdemir Almeida, do vice-pre-

Uma noite festiva e de muitas emoções marcou a inauguração da nova sede da câmara de vereadores de Brejolândia.

feito Arlindo Gonçalves, secre-
tários municipal, servidores, a 
família do homenageado e um 
grande público.

A nova sede do Legislativo 
recebeu o nome do primeiro 
prefeito da cidade, Honorato 
Teixeira de Oliveira, cidadão 
que marcou presença em to-
dos os momentos importantes 
da vida política de Brejolândia 
e que também contribuiu deci-
sivamente para a emancipação 
do antigo povoado de Brejo Ve-
lho, desmembrado de Angical.

A população brejolanden-
se prestigiou a inauguração 

da nova sede da câmara mu-
nicipal, que fica localizada 
na Praça Esportiva, cedida 
ao legislativo pela prefeitura, 
representada pelo chefe do 
executivo municipal Gilmar 
Ribeiro, através de um termo 
de uso do prédio por tempo 
indeterminado. Mas, o prefei-
to Mazim surpreendeu a to-
dos quando interrompeu seu 
pronunciamento para assinar 
o Projeto 0014/2013, doando 
definitivamente o espaço para 
o legislativo municipal. O pro-
jeto depende ainda de votação 

do plenário da câmara, o que 
certamente será aprovado por 
unanimidade.

O novo espaço faz uma 
justa homenagem póstuma 
ao primeiro prefeito da cidade, 
Honorato Teixeira de Oliveira, 
pela sua liderança na política 
e sua atuação em favor do de-
senvolvimento político, econô-
mico e social de Brejolandia.

A representante da família 
do homenageado, Ana Cristi-
na, enfatizou a alegria e grati-
dão dos familiares. Agradeceu 
o reconhecimento do poder 
público e enalteceu a atitude 
do prefeito Mazim e dos verea-
dores, que indicou o nome de 
seu pai, para titular este nobre 
espaço da sociedade. “Este é 
um momento impar e muito 
importante, pois homenagear 
o idealismo e os valores de 
quem nos antecedeu e deixou 
seu legado na história é moti-
vo de muito orgulho para nós. 
Meu pai teve sua vida dedicada 
a esta terra, onde como prefei-
to e cidadão, prestou devota-
dos anos de vida, hoje  ver seu 

nome associado ao legislativo, 
espaço físico cuja função é 
discutir os problemas do mu-
nicípio é para nós uma honra”, 
relatou. Cristina também fez 
questão de frisar: “Meu pai 
não fez nenhum descendente 
para tirar proveito político, por 
isso queremos compartilhar 
esta honrosa homenagem com 
aqueles que foram seus verda-
deiros amigos”, finalizou.

“Estamos muito felizes em 
estar realizando este sonho, 
é um presente para a câmara 
e toda a sociedade brejolan-
dense. Uma cidade como Bre-
jolândia merece um legislativo 
a altura de sua importância, 
graças ao empenho do nosso 
prefeito Mazim, a sede própria 
do Legislativo já é uma reali-
dade. Este novo espaço vai nos 
garantir uma atuação melhor 
além de facilitar o andamento 
dos trabalhos e atendimento ao 
público”, afirmou o presidente.

Todos os demais vereado-
res seguiram a mesma linha de 
pensamento, externando elo-
gios e agradecimentos ao che-

fe do executivo municipal fa-
zendo uma avaliação positiva 
dos oito meses de administra-
ção do prefeito Gilmar Ribeiro.  
Também foram unânimes em 
afirmar o excelente desem-
penho e a ótima produção le-
gislativa. Foram aprovados 13 
projetos do executivo, um do 
legislativo, 28 indicações, três 
requerimentos e seis portarias.  
Na oportunidade, os verea-
dores também receberam da 
Mesa Diretora as carteiras de 
identificação parlamentar.

No seu pronunciamen-
to, o Prefeito destacou a im-
portância, da valorização do 
poder legislativo, que é uma 
estrutura democrática funda-
mental para o progresso do 
município. O Chefe do Execu-
tivo ressaltou ainda a união 
existente, entre a câmara de 
vereadores e a administração 
municipal. Afirmou que esta 
parceria harmônica é neces-
sária, para promover o pro-
gresso da cidade e garantir a 
melhoria da qualidade de vida 
dos brejolandenses.

A representante da família do
homenageado, Ana Cristina

O prefeito Mazim assinando o Projeto 0014 de 2013, doando definitivamente
o espaço para o legislativo municipal.

O descerramento da placa inaugural  foi feito pelo presidente Lindomar Pereira, o prefeito 
Gilmar Ribeiro e a viúva do primeiro prefeito homenageado, Aderita Xavier de Oliveira

A nova sede da câmara municipal, está localizada na Praça Esportiva
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yBuritirama

Secretaria de saúde de Buritirama ministra palestra sobre endemias

Buritirama adere ao Plano
“Viver Sem Limite”

Lançamento do Programa Mais Educação

Casa de apoio situada em Barra 
é amplamente reformada

Secretária de saúde participa do 
evento “acolhimento” em Salvador

Reinaldo Rolon

ASecretaria de Saúde 
de Buritirama  mi-
nistrou uma palestra 

sobre as doenças endêmi-
cas, a um grupo de mora-
dores da região. Ocuparam 
a mesa de abertura os ve-
readores Antônio Ferreira e 
Nairoldo de Almeida San-
tos, e os palestrantes, Dra. 
Karina Estrellado (Veteri-
nária), Eguilson, Patrick e o 
Raimundo Nonato, e a equi-
pe da vigilância de saúde.

O assunto sobre a 
LEISHMANIOSE (calazar) 

Reinaldo Rolon

O Prefeito de Buriti-
rama, Arival Viana,  
gestores e represen-

tantes de mais 122 muni-
cípios baianos aderiram ao 
Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
“Viver Sem Limite”, coor-
denado pela Secretaria de 
Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, em 
cerimônia realizada no dia 

Fonte: Buriti em Foco

OPrograma Mais Edu-
cação criado pelo 
Ministério da Educa-

ção e destinado às escolas, 
em Buritirama, teve adesão 
realizada em 2011 e o início 
das atividades em 2012.

O programa é uma par-
ceria entre os Governos Fe-
deral e Municipal, promove 
a ampliação de tempos, 
espaços, oportunidades 
educativas e o compartilha-
mento da tarefa de educar 
entre os profissionais da 

Reinaldo Rolon

Foi lançada no dia 23 
de agosto, a pedra 
fundamental para a 

construção das 40 unida-
des habitacionais na nova 
Vila Bahia, na cidade de 
Buritirama, com recursos 
oriundos do Governo Fede-
ral-Ministério das Cidades 
(Projeto Minha Casa Minha 
Vida 2), em parceria com a 
prefeitura municipal.

O Governo Federal in-
vestirá R$ 1.000.000,00 
para transformar em reali-
dade o sonho de 40 famílias 
buritiramenses, e a prefei-

Reinaldo Rolon

ASecretária de Saúde 
de Buritirama, Nádia 
Caitano, marcou pre-

sença no evento de encon-
tro com os profissionais 
estrangeiros em Salvador, 
com as médicas cubanas, 

foi explanado por Patrick 
com a participação da Dra 
Karina, ambos ensinaram 
que o calazar é uma doen-
ça transmitida pelo mos-
quito-palha ou birigui (Lut-
zomyia longipalpis) que, ao 
picar, introduz na circula-
ção do hospedeiro o proto-
zoário Leishmania chagasi.

Ensinou sobre a Dengue 
Eguilson: “O vírus é trans-
mitido pela picada da fêmea 
do Aedes aegypti, é de hábi-
tos diurnos e se multiplica 
em depósitos de água para-
da acumulada nos quintais 
e dentro das casas. Existem 

quatro tipos diferentes des-
se vírus:  1, 2, 3 e 4. Todos 
podem causar as diferentes 
formas da doença”.

Sobre a doença de Cha-
gas, José Maria explicou 
que é causada pelo proto-
zoário parasita Trypanoso-
ma cruzi que é transmitido 
pelas fezes de um inseto 
(triatoma) conhecido como 
barbeiro. O nome do para-
sita foi dado por seu des-
cobridor, o cientista Carlos 
Chagas, em homenagem ao 
também cientista Oswaldo 
Cruz. O inseto de hábitos 
noturnos vive nas frestas 

das casas de pau-a-pique, 
ninhos de pássaros, tocas 
de animais, casca de tron-
cos de árvores e embaixo 
de pedras. A doença de 
Chagas não é transmitida 
ao ser humano diretamen-
te pela picada do inseto, 
que se infecta com o para-
sita quando suga o sangue 
de um animal contamina-
do (gambás ou pequenos 
roedores). A transmissão 
ocorre quando a pessoa 
coça o local da picada e as 
fezes eliminadas pelo bar-
beiro penetram pelo orifí-
cio que ali deixou.

05 de setembro, na sede da 
União dos Municípios da 
Bahia (UPB).

O Plano é o resultado do 
compromisso  com a plena 
cidadania das pessoas com 
deficiência no Brasil. Opor-
tunidades, direitos, cidada-
nia para todas as pessoas 
são objetivos aos qual o 
plano está dedicado.

É um conjunto de polí-
ticas públicas estruturadas 

em quatro eixos: acesso à 
educação; inclusão social; 
atenção à saúde e acessibi-
lidade.

É o “GOVERNO AÇÃO E 
JUSTIÇA” sempre pensan-
do em assegurar um con-
texto de garantia e direitos 
para as pessoas deficientes 
de Buritirama, buscando 
equiparar as oportunida-
des dos seus cidadãos com 
e sem deficiência.

tura que doou o terreno en-
trará com a infraestrutura 
e apoio necessários para a 
viabilização do projeto.

Marcaram presença no 
lançamento, o prefeito Ari-
val Viana, o vice-prefeito 
Judson  Ferreira, o secre-
tário de administração e 
finanças Irom Marques, o 
secretário de infraestrutu-
ra Orlando Lima, o secre-
tário de  educação Geraldo 
Cruz Junior, de saúde Ná-
dia Caitano, os vereadores 
Lizinha, Alan Machado, os 
representantes da constru-
tora Ampliar Engenharia 

pelo programa “MAIS MÉ-
DICOS” do Ministério da 
Saúde. O acontecimento 
foi realizado na Escola de 
Formação Técnica em Saú-
de da Secretária da Saúde 
do Estado da Bahia, no dia 
30 de agosto.

Em meados do mês de 

Lançamento da pedra fundamental 
para a construção de
40 unidades habitacionais
Reinaldo Rolon

Foi lançada no dia 23 
de agosto, a pedra 
fundamental para a 

construção das 40 unida-
des habitacionais na nova 
Vila Bahia, na cidade de 
Buritirama, com recursos 
oriundos do Governo Fede-
ral-Ministério das Cidades 
(Projeto Minha Casa Minha 
Vida 2), em parceria com a 
prefeitura municipal.

O Governo Federal in-
vestirá R$ 1.000.000,00 
para transformar em reali-
dade o sonho de 40 famílias 
buritiramenses, e a prefei-

tura que doou o terreno en-
trará com a infraestrutura 
e apoio necessários para a 
viabilização do projeto.

Marcaram presença no 
lançamento, o prefeito Ari-
val Viana, o vice-prefeito 
Judson  Ferreira, o secre-
tário de administração e 
finanças Irom Marques, o 
secretário de infraestrutu-
ra Orlando Lima, o secre-
tário de  educação Geraldo 
Cruz Junior, de saúde Ná-
dia Caitano, os vereadores 
Lizinha, Alan Machado, os 
representantes da constru-
tora Ampliar Engenharia 

LTDA, Alfredo Nascimento 
(Arquiteto), Bispo Almeida 
do Nascimento (Técnico 
em Edificação)  e várias be-
neficiárias do projeto. Na 
ocasião o Prefeito informou 
aos presentes que está via-
bilizando mais 60 unida-
des habitacionais a serem 
incorporadas à nova VILA 
BAHIA.

A Vila Bahia ficará si-
tuada à margem direita, 
na saída da estrada que 
liga Buritirama à cidade 
de Barra, nas imediações 
da comunidade de Fazen-
da Velha.

LTDA, Alfredo Nascimento 
(Arquiteto), Bispo Almeida 
do Nascimento (Técnico 
em Edificação)  e várias be-
neficiárias do projeto. Na 
ocasião o Prefeito informou 
aos presentes que está via-
bilizando mais 60 unida-
des habitacionais a serem 
incorporadas à nova VILA 
BAHIA.

A Vila Bahia ficará si-
tuada à margem direita, 
na saída da estrada que 
liga Buritirama à cidade 
de Barra, nas imediações 
da comunidade de Fazen-
da Velha.

setembro, a cidade já de-
verá contar com a atuação 
das profissionais, que têm 
grande conhecimento ad-
quirido na área médica, in-
clusive com experiência em 
outros países, e ajudarão 
a expandir a cobertura da 
saúde no município. 

educação e de outras áreas, 
as famílias e diferentes 
atores sociais, sob a coor-
denação da escola e dos 
professores. Isso porque a 
Educação Integral, associada 
ao processo de escolariza-
ção, pressupõe a aprendiza-
gem conectada a vida e ao 
universo de interesses e de 
possibilidades das crianças, 
adolescentes e jovens.

Mantendo o compromis-
so que tem com a educação 
em Buritirama, o Governo 
Ação e Justiça, através da 

Secretaria Municipal da Edu-
cação, com a participação 
do secretário da educação, 
equipe técnica da secretaria, 
gestoras escolares, profes-
sores, mediadores escolares, 
auxiliares, pais, alunos e co-
munidade, lançou na última 
segunda-feira (19/08), na 
Escola Municipal Prof. Carlos 
Ivan de Souza, o retorno das 
atividades do Programa Mais 
Educação em Buritirama.

Foi um momento de in-
teração e esclarecimentos 
sobre o programa.

Região
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Muquém do São Francisco: 
Expectativa para a posse 
do prefeito definitivo 

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
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ENTRADA  GRATUITA

Texto | Foto:  Jayme Modesto

O candidato eleito duas 
vezes nas eleições 
de Muquém do São 

Francisco, Marcio Mariano 
(PP), obteve mais uma vitó-
ria no tribunal. Teve julga-
mento favorável por 5 votos 
a 2 no Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE em Brasília 
no dia 10 de setembro.

Segundo informações 
dos assessores de Marcio 
Mariano em contato com 
a redação do Jornal Gaze-
ta do Oeste, a diplomação 
deve ser procedida pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
- TRE Bahia em Salvador. 

Jornal do São Francisco8 Ed. 135, de 16 a 31 de agosto 2013 LOCAL

Trata-se do primeiro Shopping Center da cidade 
de Barreiras. Na verdade, mais do que isto: 
um Shopping Regional e Dominante, como 

comprovam todos os estudos para a sua implantacao.
Esta nascendo o OESTE SHOPPING BARREIRAS.
Localizado estrategicamente, no Anel Viario, entro-

camento com a BR 242, muito proximo ao centro da 
cidade, mas distante o suficiente para permitir um 
acesso ao mesmo, tranquilo, sem congestionamen-
to, de qualquer ponto em que voce estiver na regiao 
urbana e mesmo nas cidades circunvizinhas, o OESTE 
SHOPPING BARREIRAS e um convite permanente aos 
Clientes para ser conhecido, visitado, revisitado, iden-
tificado como ponto de encontro e, mais importante 
do que tudo: para se fixar como um lugar onde voce 
encontrara as melhores lojas, as griffes mais desejadas, 
os produtos e servicos essenciais para a nossa vida 
de hoje em dia. Tudo para mulheres, homens, jovens, 
adolescentes e criancas.

O OESTE SHOPPING BARREIRAS nasceu de uma 
demanda concreta para este tipo de empreendimento.

A populacao que ele vai atender atinge a expressiva 
cifra de mais de meio milhao de pessoas!

Uma certeza de bom negocio e consumo permanen-
te para as lojas que nele se instalarem.

Afinal, sao 584.293 pessoas atendidas diretamente na 
sua area de influencia.

Um dado importante para entendermos o potencial 
do Oeste Shopping Barreiras e a renda que esta area 
de influencia atinge: nada menos que 235 milhoes de 
reais/mes em 2013.

 
O futurO e animadOr
Os estudos da Marca, uma das mais conceituadas 
empresas de planejamento de Complexos Imobilia-
rios e de Shopping Centers no Brasil e no exterior e da 
DeltaVille, empresa Incorporadora de grandes empre-
endimentos imobiliarios, sobejamente conhecida em 
nossa regiao pela sua solidez projetam um potencial da 
area de influencia do Oeste Shopping Barreiras em 3,4 
bilhoes, de reais/ano para 2017. E 3,9 bilhoes de reais 
para 2020.

estas prOjecOes nOs 
levam a OutrO dadO relevante:
O faturamento anual estimado para o Oeste 
Shopping Barreiras em 2017 e de 181,5 ; e de 
230,2  milhoes de  reais em 2.020.

Para se ter uma ideia da importancia e 
da abrangencia do empreendimento, basta 
lembrar que Barreiras atende e abastece uma 
regiao em um  raio de 300 quilometros. 

Ainda outro numero expressivo: a cidade 
de Barreiras teve um aumento populacional 
nos ultimos 30 anos de inacreditaveis 531%, 
segundo o IBGE.

O Oeste Shopping Barreiras abrigara em sua 
primeira etapa 140 lojas, com 6 ancoras e mais 
de 1300 vagas num terreno de 100.000 m2. 

Arquitetonica e empresarialmente ele sera 
certamente um marco na cidade e, pelos seus 
numeros, fonte geradora de negocios para 
quem la se instalar comercialmente.

Tudo foi pensado, planejado. Seguindo a maxima 
norte-americana de "no parking, no business", o Oeste 
Shopping Barreiras contara com amplo estacionamen-
to para 1.189 carros e 232 motos. Ou seja, mais de 10 
mil veiculos/dia.

O complexo, alem das 140 lojas na sua primeira etapa 
de implantacao, tera ainda 10 quiosques, 14 restauran-
tes e lanchonetes, alem de um agradabilissimo espaco 
gourmet ao ar livre, compondo multiplas escolhas de 
alimentacao.

A Deltaville e a Marca tambem registraram o Family 
Center, area especialmente planejada para oferecer 
diversao dos avos a crianca, com muita interatividade, 
conforto e seguranca.

O Oeste Shopping Barreiras sera um verdadeiro pon-
to de encontro da familia e dos jovens. 

Brinquedos. Calcados, Jeans, Perfumaria, Servicos, 
Joias, Moda masculina, Feminina e Infantil. Tudo voce 
encontrara la. Mais do que voce imagina, tudo o que 
voce precisa.

Para completar, O Oeste Shopping Barreiras tambem 
representara beneficios sociais concretos para a cidade.

Representando um investimento total de 150 milho-
es de reais, ele vai gerar na sua fase de construcao 900 
empregos diretos e 4500 empregos indiretos.

E ja na fase de operacao, serao 976 empregos diretos 
e 9.000 indiretos.

Alem de uma arrecadacao para os cofres publicos de 
insumos da ordem de 20 milhoes de reais/ano.

Em sintese, este e o inicio da historia vitoriosa do 
Oeste Shopping Barreiras que eu tive o privilegio de 
apresentar a voces.

a vida ensina, desde 
cedO uma verdade

O futuro e melhor e mais feliz para aqueles que acre-
ditam em seus sonhos. 

Os empreendedores do Oeste Shopping Barreiras 
acreditaram em sua ideia pioneira, Regional e Domi-
nante.

Hoje, eles podem se orgulhar de o sonho ter-se trans-
formado em realidade.

O maior e melhor Shopping Center da Região!

Barreiras vai 
ganhar um shopping regional e 

dominante

Mariano que estava em Bra-
sília acompanhando o julga-
mento, já se deslocou para a 
capital baiana para tratar do 
processo de diplomação e 
posse como o prefeito esco-
lhido nas urnas pelo povo de 
Muquém, em duas eleições.

Marcio Mariano estava 
aguardando o julgamento, 
após uma longa batalha ju-
dicial, que lhe garantiria o 
direito de assumir a prefei-
tura de Muquém, após ven-
cer duas vezes nas urnas as 
eleições municipais. A deci-
são da Suprema Corte, põem 
fim ao caos instalado no mu-
nicípio nestes oito meses. 

Região
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São Desidério lança oficialmente a 17ª edição da Festa da Paz

Secretaria de Agricultura
realiza lançamento do Programa 
Leite Bahia no município

São Desidério presente no III Encontro 
Baiano de Conselhos e Gestores de
Políticas Públicas de Juventude

Texto: Adinete Batista
Fotos: Rodney Martins

A prefeitura municipal 
de São Desidério por 
meio da secretaria de 

Cultura, Esporte e Lazer lan-
çou oficialmente no dia 04 
de setembro, a 17ª edição da 
Festa da Paz, que já se con-
solidou como o maior even-
to musical do oeste baiano. 
Atrelado aos tradicionais 
festejos religiosos da cidade, 
da padroeira Nossa Senhora 
Aparecida comemorado no 
dia 19 de setembro e no dia 
20, a festa do Divino. O even-
to este ano acontece entre 
os dias 19 e 22. Participaram 
do lançamento, o prefeito, 
secretariado, vereadores, re-
presentantes da Polícia Mili-
tar e imprensa regional.

No primeiro momento 
foi apresentada a campa-
nha publicitária, que será 
divulgada em todo território 
municipal, em Barreiras e 
na capital baiana, Salvador, 
através de mídia impressa, 
radiofônica e televisiva.

A grade de atrações 
também foi divulgada. No 
primeiro dia de festa, 19 de 
setembro, a atração fica por 
conta do Padre João Carlos e 

ASCOM

Com o objetivo de de-
senvolver a cadeia 
produtiva do leite no 

município, o secretário de 
Agricultura José Marques, 
juntamente com sua equipe 
técnica, no final do mês de 
agosto, fez o lançamento do 
programa estadual Leite Bah-
ia na fazenda Val, no povoado 
de Roçado Velho, onde está 
sendo implantada uma unida-
de demonstrativa de pastejo 
rotacionado que será usada 
no programa como local de 
treinamento para os técnicos 
da pasta de agricultura, bem 
como para os produtores des-
te município.

Na ocasião a equipe rece-
beu uma comitiva da secre-
taria estadual de Agricultura 
– Seagri, que contou com a 
presença do coordenador do 
Leite Bahia, Haroldo Matos, 
do assessor da Seagri, Paulo 
Lessa, do representante da 
CAR, Mauricio Costa, do mé-
dico veterinário e instrutor de 

Texto: Adinete Batista
com informações da SEMASD
Fotos: Arquivo Pessoal

Participaram do III Encon-
tro Baiano de Conselhos 
e Gestores de Políticas 

Públicas de Juventude, rea-
lizado entre os dias 25, 26 e 
27 de agosto, no município de 
Itabuna os representantes da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social de São Desidério 
– SEMASD, Greyce Carvalho e 
Méria Dias.

O evento é uma realização 
da Secretaria Estadual de Re-
lações Institucionais – SERIN, 
por meio da Coordenação de 
Políticas de Juventude – CO-
JUVE, e do Conselho Estadual 
de Juventude – CEJUVE, em 
parceria com a Secretaria Na-
cional de Juventude.

O objetivo do encontro é 
ampliar as discussões sobre 
programas dos governos, es-
tadual e federal, fortalecendo 
os canais de diálogos entre os 
conselhos e os gestores muni-
cipais de juventude, o Cejuve 
e a Cojuve. Além disso, busca 
incentivar a expansão da rede 
de conselhos de juventude da 
Bahia e debater a criação dos 
espaços de participação políti-
ca da juventude nos territórios 
de identidade.

“O 3º Encontro de Con-
selhos e Gestores é uma 
excelente oportunidade de 
ampliarmos as pautas das po-
líticas públicas de juventude 
em nosso estado. Desde a pri-
meira edição que o encontro 
foi um sucesso, e este não foi 
diferente”, afirmou o coorde-
nador de Políticas de Juventu-
de, Vladimir Costa.

A presidente do Conse-
lho Estadual de Juventude, 
Michelle Vieira, destacou a 
relevância do evento para a 
territorialização da Política 

ySão Desidério

do cantor da jovem guarda, 
Fernando Mendes. Para o 
segundo dia, o forró eletri-
zante de Aviões do forró, se-
guido de Os Clones e a dupla 
sertaneja Welvis e Jeferson, 
além de atrações locais e 
regionais. No sábado, 21, 
sobem ao palco, a cantora 
de axé, Cláudia Leite e o pop 
rock de Jota Quest e bandas 
locais e de outras cidades. E 
para fechar a programação, 
no domingo, 22, a criançada 
se diverte ao som da banda 
infantil Gatos Multicores, e 
bandas locais.

Segurança e
campanha de prevenção

Outro destaque do lança-
mento foi a parceria firmada 

entre a prefeitura e polícias, 
Militar, Civil, Rodoviária Fe-
deral e Corpo de Bombei-
ros, além da contratação 
de uma empresa particular 
de segurança que atuarão 
dentro e fora do circuito. 
Sendo que por noite mais 
de 250 homens garantirão 
a segurança dos foliões. A 
unidade móvel e uma ambu-
lância permanecerão tam-
bém no local da festa, com 
uma equipe multidisciplinar, 
composta por enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.

Segundo o capitão do 10º 
Batalhão da Polícia Militar 
de Barreiras, Capitão Gama, 
foi feito um planejamento 
de caráter preventivo com 
segurança e fiscalização os-

tensiva para os quatro dias 
de festa, tanto no circuito, 
quanto nas estradas. “Trata-
se de um trabalho complexo, 
mas enfatizo que a parceria, 
é uma ferramenta valiosa 
para o sucesso das opera-
ções”, completou.

Estrutura
Com uma capacidade 

para 50 mil pessoas, o Co-
liseu da Paz se transforma 
num verdadeiro carnaval 
fora de época, numa mistura 
de ritmos que agrada a todos 
os gostos musicais. Para o 
conforto e comodidade do 
folião, são montadas barra-
cas que oferecem bebidas 
e comidas. O espaço conta 
também com sanitários fi-
xos, pontos elevados para 
monitoramento das polícias 
e seguranças, sala de im-
prensa para a divulgação em 
tempo real das festividades e 
mais dois grandes palcos por 
onde passarão as atrações.

A cidade nesta tempora-
da recebe turistas de todas 
as cidades circunvizinhas e 
de outros estados, a exem-
plo de Distrito Federal, Goiás 
e Tocantins. E durante o dia, 
se deliciam nos inúmeros 

atrativos turísticos como a 
Lagoa Azul, Gruta do Catão, 
o paredão Deus me Livre 
entre outros. O distrito de 
Sítio Grande e o povoado de 
Morrão, banhados pelo Rio 
Grande contam com uma es-
trutura atraente, com praças 
e bares que servem os pratos 
típicos da região, como o 
tradicional pirão da galinha 
caipira.

Segundo o secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer, 
Nerito Carvalho, a festa tem 
toda uma preparação para 
atender todos da melhor 
maneira e segurança neces-
sária, “Tomamos bastante 
cuidado, nos preparamos 
com antecedência para 
organizarmos esta festa 
com grandes atrações que 
envolvem vários segmen-
tos, fazemos também um 
planejamento estratégico 
através da parceria com as 
polícias, que pelo quinto 
ano consecutivo tem surti-
do efeito, e assim garanti-
mos a segurança dos nos-
sos munícipes e visitantes, 
é uma grande festa em to-
dos os sentidos”, confirma.

Para o prefeito Demir 
Barbosa, o planejamento 

é essencial para o sucesso 
desta festa. “São Desidério 
vive um momento muito feliz, 
por que pensamos em todos 
os setores da administração, 
realizamos esta tradicional e 
grandiosa festa, por que es-
tamos investindo na saúde 
com qualidade, na educa-
ção, com as finanças em dia, 
na infraestrutura, com cons-
trução de praças, quadras 
poliesportivas, recuperação 
de estradas, asfaltamento, 
aquisição de novos carros 
com recursos próprios para 
um atendimento melhor às 
secretarias e aos seus ser-
viços prestados, ampliando 
e melhorando os serviços 
da assistência social, ou 
seja, estamos investindo em 
todos os setores para uma 
melhor qualidade de vida 
para a população, por isso 
é que oferecemos esta festa 
por que além de promover 
a diversão e o lazer para a 
população gera ainda em-
prego e renda para quem 
dela participa. E para come-
morarmos este desenvolvi-
mento, juntos oferecemos 
esta festa gratuita a todos 
os participantes”, relatou o 
prefeito Demir.

programa, Leandro Meirelles, 
dos vereadores Gerson Carva-
lho e Antenor Barbosa, ambos 
membros da Comissão Legis-
lativa de Agricultura, Meio 
Ambiente e Obras.

No primeiro momento a 
equipe da Seagri – Bahia e ve-
readores foram apresentados 
ao proprietário do empreendi-
mento, Eduardo de Sousa Ro-
cha. “Temos a intenção de es-
tabelecer uma parceria para 
o crescimento da atividade 
leiteira tanto nesta unidade 
quanto no município, parceria 
essa, que conta com o apoio 
do governo estadual, munici-
pal, sociedade e produtores”, 
afirmou Haroldo Matos.

O programa Leite Bahia 
tem como premissas, a oti-
mização do manejo, nutrição, 
estrutura, sanidade e adminis-
tração de toda atividade leitei-
ra, visando tornar o produtor 
um criador eficiente, tornado 
a pecuária de leite sustentável 
e, sobretudo rentável. Numa 
metodologia participativa e a 
longo prazo, os produtores e 

os técnicos da secretaria se-
rão treinados durante 4 anos, 
através de atividades teóricas 
e práticas durante todo o ciclo 
da atividade.

Para o secretário da pasta, 
José Marques, a bovinocultu-
ra de leite é totalmente viável 
no município. “Visto que os 
vários fatores naturais e eco-
nômicos tais como, bons solos 
para cultivo de pastagens, luz 
solar em abundância, muitas 
áreas com possibilidade de 
serem irrigadas e comercia-
lização do produto favorável, 
potencializam o desenvolvi-
mento desta cadeia produti-
va”, elencou.

Ainda de acordo com o se-
cretário, além dos fatores am-
bientais, o governo municipal 
conta com o PROLEITE – lei 
municipal de fomento a pe-
cuária leiteira – que dará su-
porte ao Leite Bahia, de modo 
que ele venha a se confirmar 
como um sucesso em são De-
sidério, e se configurar como 
um divisor de águas na produ-
ção leiteira no município.

de Juventude na Bahia e falou 
dos avanços já obtidos. “Já é 
possível perceber o que conse-
guimos avançar nas políticas 
públicas de juventude e na 
criação dos espaços de partici-
pação dos jovens, por isto, am-
pliamos as vagas e decidimos 
realizar o encontro no interior, 
porque entendemos que a par-
ticipação de mais conselhos e 
gestores municipais de juven-
tude, e de representantes de 
organizações juvenis ajudará a 
ampliar os espaços de gestão 
e participação da juventude”, 
concluiu Vieira.

Ainda de acordo com 
os participantes durante o 
evento foi lançada a campa-
nha “Quer um conselho?”, 
campanha esta que promo-

verá a implantação de mais 
Conselhos de Juventude 
na Bahia. Segundo as par-
ticipantes após vivenciar a 
experiência, passou a ser 
meta da SEMASD, implantar 
o Programa Estação Jovem, 
que tem como finalidade, 
oferecer tecnologias sociais 
para o desenvolvimento de 
Políticas para Juventude por 
meio de ações que instauram 
conexões sociais e geram no-
vos serviços, por meio de ini-
ciativas de grupos juvenis de 
produção cultural, inclusão 
digital e esporte, entre ou-
tros, na perspectiva de criar 
Redes para Emancipação de 
juventude, em especial a ju-
ventude em situação de vul-
nerabilidade.
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Além de Barreiras, onze municípios do Oeste participaram da Conferência

Cheila Gobi

Um antigo sonho de 
Barreiras agora se 
torna realidade. A 

obra do anel viário que 
se estendeu por mais de 
vinte anos, enfim será 
inaugurada no dia 20 de 
setembro, pois a última 
etapa, sendo esta a cons-
trução da ponte sobre o 
Rio Grande, foi concluída.

Um dos inúmeros pro-
blemas de Barreiras é o 

yBarreiras

Anel Viário| Da utopia à realidade 
trânsito, não só nas aveni-
das principais, mas também 
em outras vias. O fluxo de 
veículos aumentou consi-
deravelmente, ocasionando 
frequentemente congestio-
namentos, e acidentes. O 
contorno viário de Barreiras 
possibilitará melhorias sig-
nificativas no trânsito da BR 
242 do Centro da cidade de 
Barreiras, desviando 3,6 veí-
culos pesados pela BR-135, 
a partir do Km 172. 

Foram inúmeros os atra-
sos para o início das obras 
e as interrupções nos ser-
viços. E só saiu do papel, 
quando a estrada começou 
a ser aberta. Desde 2006, 
todo trabalho de terrapla-
nagem, drenagem e asfalto 
vinham sendo realizados 
pelo 4º Batalhão de Enge-
nharia e Construção - 4º 
BEC e deveria ser entregue 
em setembro de 2008, mas 
em novembro, os trabalhos 
foram paralisados.

O secretário de Infraes-
trutura de Barreiras, Mau-
rício Fernandes afirmou o 
anel viário não ser a solução 
para o problema do trânsito 
da cidade, e que o contor-
no irá apenas transferir o 
problema de um lugar para 
outro. Conforme ele, a si-
tuação irá ser amenizada 
apenas no centro da cidade 
com a retirada do fluxo de 
veículos pesados. “São cer-
ca de três mil e seiscentas 
carretas que passam diaria-

mente dentro de Barreiras, 
é um risco de mortalidade 
muito grande, fora o proble-
ma de poeira, poluição so-
nora e lentidão no trânsito 
e até mesmo acidentes. O 
anel servirá para discipli-
nar este trânsito desvia-lo 
urgentemente, mas deverá 
ser inserida dentro da área 
urbana outra política de 
transporte, pois o anel não 
é a solução final”, afirmou 
Maurício destacando ainda 
que um reestudo do trans-

porte coletivo em uma dis-
cussão futura é necessário, 
aspecto da ciclovia, melho-
ria das calçadas. 

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Transporte - DNIT autorizou 
a prefeitura de Barreiras a 
elaborar um Estudo de Via-
bilidade Técnico, Econômi-
co e Ambiental (EVTEA), que 
deve avaliar a possibilidade 
de duplicação nesse trecho, 
mas, até o momento, o estu-
do não foi iniciado.

Destino dos resíduos sólidos foi discutido
na Conferência Livre do Oeste da Bahia

BA 172: Animais na pista constantemente colocam em risco a vida de motoristas

Texto | fotos: Cheilla Gobi 

Foi realizada nos dias 
04 e 05 de setembro, 
a Conferência Livre 

do Meio Ambiente do Oeste 
da Bahia, convocada pelo 
Decreto Municipal de Bar-
reiras nº 544/2013, de 08 
de agosto de 2013, uma 
iniciativa do Poder Público 
Municipal de Barreiras com 
a adesão dos Municípios do 
Oeste, coordenada pela Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilida-
de – SEMMAS, com o apoio 
do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente 
de Barreiras – COMDEMA.

O evento que teve como 
objetivo estimular, intensi-
ficar e ampliar a participa-
ção da sociedade nas dis-
cussões e elaborações de 
propostas que resultem do 

Texto: Jayme Modesto 
Fotos: Santana Noticias | Jayme Modesto

A BA 172 via que liga 
a BR 242 até Cocos 
vem colocando em 

risco constante, a vida de 
quem por ali trafega. Só 
este ano já fora registrado 
mais de 10 acidentes, sendo 
que o trecho mais perigoso 
é do Povoado de Javi no mu-
nicípio de Muquém do São 

Secretário de infraestrutura Maurício afirma que o anel viário irá apenas 
transferi  o problema de um lugar para outro

O secretário de meio ambiente de Barreiras e coordenador da Conferência, 
Nailton Almeida frisou principalmente a conscientização ambiental.

debate democrático entre 
governos e sociedade para 
elaboração dos Planos Mu-
nicipais de Resíduos Sóli-
dos dos Municípios do Oes-
te da Bahia foi realizado 
no auditório Dom Ricardo 
Weberberger do Instituto 
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia da Bahia 
– IFBA/Campus Barreiras e 

contou com a presença de 
representantes e prefeitos 
dos municípios de São De-
sidério, Angical, Catolân-
dia, Baianópolis, Cotegipe, 
Cristópolis, Formosa do Rio 
Preto, Riachão das Neves, 
Correntina, Wanderley e 
Luís Eduardo Magalhães, 
para discussão dos eixos 
temáticos: Produção e con-

sumo sustentável; redução 
dos impactos ambientais; 
geração de emprego e ren-
da; e educação ambiental.

O prefeito de Wanderley, 
José conceição (Zé Bomba) 
que representou a União dos 
Municípios do Oeste Baiano 
– UMOB valorizou a mobi-
lização frente ao tema “re-
síduos sólidos”. “Estamos 
prontos para entrarmos em 
mais uma discussão sobre a 
melhor relação sustentável 

com os recursos naturais e 
juntos chegarmos a uma so-
lução de tais problemas que 
afetam o meio ambiente”, 
disse Zé Bomba.

O secretário de meio 
ambiente de Barreiras e 
coordenador da Conferên-
cia, Nailton Almeida frisou 
principalmente a conscien-
tização ambiental. “Vamos 
cuidar do Brasil, não faça 
do seu resíduo um lixo! Es-
tamos aqui para unir forças 

discutirmos a problemática 
dos resíduos sólidos, proble-
mas de todos os municípios 
do Brasil. Precisamos da 
conscientização ambiental 
das pessoas. Estamos aqui 
para debatermos propostas, 
mas avançarmos na cons-
cientização ambiental”.

Foram formados grupos 
de discussão dos eixos te-
máticos que posteriormente 
apresentaram as melhores 
propostas. Em seguida houve 
a escolha dos representantes 
para participarem como ob-
servadores na 4ª Conferên-
cia Nacional Meio Ambiente, 
que será realizada entre os 
dias 24 e 27 de outubro de 
2013, em Brasília, com o ob-
jetivo de contribuir para im-
plantar a Lei nº 12.305/2010 
que trata da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS).

Francisco a Santana.
Animais soltos nas mar-

gens da BA vêm provocando 
acidentes constantemente 
e causando danos mate-
riais e perda de vida. Só no 
dia 15 de agosto foram dois 
acidentes, um próximo ao 
povoado de Santa Paz da 25 
e outro entre Serra Doura-
da e Santana, nestes ape-
nas com danos materiais.

Motoristas que passam 
diariamente pela BA 172 re-
clamam que já virou rotina 
esse tipo de acidente nesse 
trecho. Vários animais são vis-
tos diariamente transitando 
pela pista e nenhuma atitude 
é tomada pelos órgãos com-
petentes. A informação dos 
moradores é de que estes ju-
mentos foram trazidos de ou-
tras regiões para fugir da seca.

Região
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“Se um veleiro
Repousasse
Na palma da minha mão
Sopraria com sentimento
E deixaria seguir sempre
Rumo ao meu coração...”

Prefeitura de Wanderley entrega
equipamentos de proteção individual (EPIs)

yWanderley

Ivo Silva

A prefeitura municipal 
de Wanderley en-
tregou no dia 03 de 

setembro de 2013 equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPI) a todos os profis-
sionais da limpeza pública 
e agentes de endemias, os 
equipamentos fazem parte 
de todo um aparato de se-
gurança e higiene.

A cerimônia de entrega 
foi feita no Galpão da In-
dústria Cidadã onde gran-
des partes dos uniformes 
foram confeccionadas pela 
equipe do Corte Costura de 

Zeca Bahia, grande compositor baiano

Prefeito Zé Bomba e o deputado 
Zezéu Ribeiro entregam
máquinas agrícolas às associações

Wanderley foi contemplado com ambulância para o SAMU

Texto: Jayme Modesto  Foto: Cheila Gobi

Quem não conhece 
ou até já cantou 
esses versos? 

Eles fazem parte da 
música “Porto Solidão” 
de um dos maiores com-
positores baiano, José 
Ramos dos Santos, o Zeca 
Bahia, no qual tive o privi-
légio de entrevistá-lo.

O Cantor e composi-
tor Zeca Bahia, natural 
de Bom Jesus da Lapa, 
é autor de músicas de 
grande sucesso, como 
Porto Solidão, Ave Cora-
ção,  O Romeiro, Estação 
Das Flores, Coração de 
Varal, Estrela Reticente 
e tantas outras.

Em 1979, a canção 
“Ave Coração” de Zeca 
Bahia, foi consagrada 
na voz de Fagner, um 
dos títulos da vasta dis-

Ivo Silva

No dia 25 de agosto, 
no Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de 

Wanderley, o prefeito Zé Bom-
ba e o deputado federal Zezéu 
Ribeiro entregaram máquinas 
agrícolas às associações das 
comunidades de Itapira e Re-
forma Campo Alegre do muni-
cípio de Wanderley.

O prefeito parabenizou o 
deputado pela emenda par-
lamentar que disponibilizou 
as máquinas para essas co-
munidades. Zezéu afirmou 
que a comunidade Quilom-
bola de Riacho de Sacutia-
ba e Sacutiaba em breve 
também será contemplada 
com máquinas agrícolas.

Em discurso, o prefeito Zé 
Bomba falou que a prefeitura 
de Wanderley está de portas 
abertas para qualquer projeto 
que traz benefícios para a po-
pulação Wanderleense.

Ivo Silva

O Samu de Wanderley 
recebeu no dia 15 
de agosto a melhor 

notícia dos últimos tempos. 
A base descentralizada do 
SAMU terá renovação de fro-
ta. O Ministério da Saúde já 
autorizou a renovação, con-
forme termo de doação n° 
10060/2013. Vitória essa, que 
veio após muito esforço rea-
lizado pelo gestor da cidade, 

Wanderley. Esteve presen-
te na entrega, o prefeito 
José Conceição dos Santos 
(Zé Bomba), Vice-Prefeito 

Zé de Lurdes, Presidente da 
Câmara de Vereadores Fer-
nanda Sá Teles, vereador 
Jurandi, Vereador Rodolfo 
Ferreira, Padre Alexandre, 
primeira dama Sirleide 
Bastos e secretários.

Com a entrega de mate-
rial, o prefeito dá melhores 
condições para esses fun-
cionários da prefeitura. Os 
profissionais receberam um 
kit com 02 camisas de man-
ga longas, 02 calças, chapéu 
com protetor contra o sol, lu-
vas, máscaras e botas.

Jose Conceição do Santos, a 
secretária Zeni Conceição dos 
Santos e a coordenadora do 
SAMU Tamires Rios.

O município apresentou 
um projeto mostrando a di-
ficuldade que a equipe do 
SAMU tem em chegar em 
determinados locais, devido 
a malha viária ser bastante 
precária, principalmente em 
época chuvosa, ficando as-
sim visível a necessidade de 
renovação de frota.

As condições que o Minis-
tério da Saúde exige para re-
novação de frota é que a via-
tura tenha no mínimo 300 
mil quilômetros rodados. A 
de Wanderley tem cerca de 
100 mil. Mas, no projeto fo-
ram inclusos notas fiscais 
de manutenção da parte 
mecânica e elétrica entre 
outras informações.

01 Veículo FORD RANGER 
XL XL CS4 22 com Baú Adap-
tado para Ambulância SAMU 

192, modelo/ano 2012/2013, 
cor: branca, zero km, no valor 
de R$149,000,00. Desta for-
ma, a população será melhor 
atendida, podendo então a 
equipe chegar aos locais de 
difícil acesso com mais rapi-
dez e agilidade. Essa vitória 
pertence à coordenação, e 
a todos os funcionários que 
trabalham no Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência, aos gestores do mu-
nicípio e a população.

cografia do artista. Com 
versão em espanhol por 
Ferreira Gullar. “Ave Co-
razon” foi lançada por 
Fagner até na Espanha.

Em 1980, no Festi-
val MPB Shell da Rede 
Globo, “Porto Solidão” 
de Zeca Bahia ganhou o 
prêmio de melhor intér-
prete na voz do inesque-
cível Jessé, que imorta-
lizou a obra. Escolhida 
pela imprensa nacional 
entre as 100 mais belas 
canções do século, ven-
deu na época mais de 
três milhões de cópias. A 
canção foi gravada tam-
bém por Altemar Dutra, 
Daniel e teve mais de 100 
regravações, em 43 paí-
ses. Segundo pesquisas, 
a música imortal “Por-
to Solidão” foi ouvida e 
cantada por milhões de 
pessoas, permanecendo 
com ótima aceitação até 
os dias atuais.

Seu recente CD “O ou-
tro lado da moeda” inclui 
canções inéditas e ou-
tras consagradas, como: 
“Porto Solidão”, Ave Co-

ração, Velho Demais, 
Estrela e tantas outras. 
Zeca Bahia, depois do 
Festival Globo Shell, vi-
rou celebridade e assun-
to da imprensa nacional, 
reconhecido por todos, 
com músicas gravadas 
até no “exterior”.

Zequinha  como cari-
nhosamente é conhecido, 
hoje vive em Bom Jesus 
da Lapa, com a humildade 
que somente os grandes 
talentos conseguem ter. 
Infelizmente nesse país 
sem memória, em que a 
mediocridade muitas vezes 
é exaltada e os verdadeiros 
talentos são esquecidos, a 
grande mídia pouco se in-
teressa por histórias como 
a de Zeca Bahia.

Mas aqui e ali, vamos 
quebrando essa regra 
valorizando o que real-
mente tem valor, como 
o talento eclético deste 
que é um dos maiores, 
senão o maior poeta da 
música oestina de todos 
os tempos.
Parabéns, Zeca Bahia, você 
construiu sua história!

Região
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