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Espaço para anúncio gráfica irmãos ribeiro

Os primeiros dias de 2014 amanhecem, janeiro é um mês de organização para o ano que começa. E junto com 
esse amanhecer está uma cidade que parece levantar-se diante das dificuldades que enfrenta. Barreiras parece 
dizer que o tempo de lamentações está findando. Depois de um significativo tempo em que a cidade esteve em 
num verdadeiro apagão em diferentes áreas, o ano começa diferente. Pág. 08 e 09.

Governo do Trabalho
implementa ações estruturantes

Governador Jaques Wagner visita Ibotirama
e é recepcionado por Terence Lessa

Um Centro Integrado de Comunicação (Cicom), um 
Laboratório Municipal de Referência Regional e 20 
máquinas retroescavadeiras, para a construção de 
aguadas em municípios situados no semiárido, foram 
entregues pelo governador Jaques Wagner, em Ibotirama, 
no Oeste da Bahia. Pág. 15.

Prefeito faz avaliação das ações em
2013 e projeção para 2014 

O mês de janeiro foi marcado com os festejos de São 
Sebastião no povoado de Mariquita, no município de 
Tabocas do Brejo Velho. Foram três dias de muito agito 
e animação, o evento já faz parte do calendário festivo 
do município. Pág. 05.
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O mercado da fé Um 2014 de 
grito, futebol 
e rumos 

Jayme Modesto

O crescimento dos 
evangélicos no Brasil 
nas últimas décadas não 
é novidade, estatística 
confirmado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE),  a cres-
cente influência desse 
segmento na sociedade 
é alarmante. Os números 
oficiais do governo apon-
tam para 42,3 milhões 
de adeptos em 2010. De 
acordo com o ministério 
Servindo aos Pastores e 
Líderes (SEPAL) os evan-
gélicos poderão ser mais 
da metade da população 
brasileira em 2020. A im-
prensa publicou recen-
temente  uma análise do 
chamado “mercado gos-
pel”, baseado em dados 
recentes levantados pela 
Receita Federal. Segundo 
a publicação, diariamen-
te as igrejas do Brasil ar-
recadam R$ 60 milhões, 
num total de R$21,5 bi-
lhões por ano e isenta im-
posto. 

 O Correio Brasilien-
se divulgou a estimativa 
de que sejam abertas 
14 mil igrejas evangéli-
cas no Brasil a cada ano. 
Embora seja difícil fazer 
tal estimativa, pode-se 
facilmente afirmar que a 
maioria são igrejas neo-
pentecostais. Afinal, este 
é o movimento que mais 
cresce no país, onde apro-
ximadamente 60% dos 
evangélicos são de linha 
pentecostal. É igualmen-
te verdade que muitas 
igrejas não duram mais 
que alguns anos. 

  O Correio não cita a 
fonte do número publi-
cado. A grande maioria 
dessas igrejas não são 
devidamente registradas 
com um CNPJ. Se con-
siderarmos apenas as 
que fizeram o registro, 
em 2013 foram 4400. Ou 
seja, a média é de que são 
12 igrejas novas por dia, 
uma a cada duas horas. 
Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Planejamen-
to Tributário, que monito-
ra a abertura de empresas 
de todos os tipos no país. 
Pelos dados é um merca-
do promissor!

Existem outros núme-
ros que mostram a força 
dos evangélicos. A exem-
plo de outros países, hoje 
a música gospel conquis-
ta a cada dia mais espaço 
nas rádios e shows pelo 
Brasil a fora. O mesmo 
pode ser dito das publica-
ções. Antes limitados às 
livrarias evangélicas, hoje 
CDs, DVDs e livros evan-
gélicos são amplamente 
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distribuídos nas grandes 
lojas e supermercados. 
Isso sem mencionar o es-
paço conquistado em ca-
nais de TV.  

As diversas ramifica-
ções evangélicas levam 
sua mensagem do Oiapo-
que ao Chuí. Com ênfase 
na busca da ascensão ma-
terial dos fiéis, as igrejas 
evangélicas tem atraído 
multidões. As pessoas 
que aderem a essas cor-
rentes religiosas são le-
vadas a contribuir com 
o dízimo, uma quantia 
que destinam á igreja, 
e que atinge montantes 
milionários, capazes de 
financiar a construção 
de monstruosos templos. 
Alguns pastores evangé-
licos tornam-se verdadei-
ras estrelas, alcançando 
grande popularidade.

O Correio ainda afir-
ma que são pelo menos 
4,5 mil cantores e bandas 
gospel atuando no país. 
Existem cerca de 600 rá-
dios registradas (fora as 
piratas) que tocam mú-
sica gospel. Já são 157 
gravadoras produzindo 
material e no mínimo 10 
novos CDs do gênero lan-
çados todo mês. 

Um dos segredos des-
se sucesso é que seu ma-
terial é menos suscetível 
à pirataria por conta dos 
princípios dos fiéis. 

É a economia da fé 
que desconhece crises e 
vai de vento em popa com 
pastores prometendo 
curas milagrosas a exem-
plo de Valdemiro Santia-
go, Edir Macedo, Silas 
Malafaia e tantos outros 
que continuam pregando 
livremente na TV e acu-
mulando fortunas incal-
culáveis, como fazendas, 
mansões, aviões, hiates, 
carros importados, além 
de ostentar poder e rique-
za. Continuam praticando 
Curandeirismo e Charlata-
nismo, ambos tipificados no 
código penal como crime.

Qual a razão de tudo 
isso? Ora, se os pastores 
enganam e os fiéis que-
rem ser enganados. 

Ambos têm apenas o 
mesmo interesse material 
e não espiritual.

As editoras cristãs já 
somam 150 no país, sen-
do 60 de grande porte. Em 
média são três mil novos 
títulos lançados anual-
mente. O desejo por um 
crescimento espiritual 
impulsiona a divulgação 
da palavra de Deus, que, 
claro, envolve um grande 
mercado editorial, uma in-
dústria altamente lucrati-
va que não conhece crise. 

Luís Carlos Nunes

Gostando ou não 
de futebol, gos-
tando ou não de 

política, preparem-se! 
2014 será pautado por 
dois grandes eventos 
nacionais e certamen-
te ninguém ficará imu-
ne ou alheio a eles.

Copa do Mundo em 
junho, eleições presi-
denciais em outubro. 
Os dois eventos mais 
aguardados no Brasil 
em 2014 já causam 
muito quiproquó neste 
princípio de ano, e não 
há dúvidas de que são 
cruciais para o futuro 
do país nas searas po-
lítica, econômica, so-
cial e esportiva.

O evento futebolís-
tico, primeiro no ca-
lendário, volta aos gra-
mados brasileiros pela 
segunda vez, 64 anos 
após a trágica derrota 
da seleção para o Uru-
guai no Maracanã, na 
final da Copa de 1950, 
e já gera debates aca-
lorados. Black Bloc’s, 
#NÃOVAITERCOPA, 
anarquia, rolêzinho, 
heróis vermelhos, go-
verno, oposição, seu 
Zé, Dona Maria, Patri-
cinha, Bodinho.… Se por 
um lado muitos cele-
brem a escolha do País 
para sediar o maior 
evento de futebol do 
planeta, e acreditem na 
possibilidade de nós, 
Brazucas realizarmos o 
evento com qualidade e 
defendam que ele trará 
desenvolvimento social 
e crescimento econô-
mico para o Brasil, ou-
tros disparam uma infi-
nidade de erros.

O falatório não é so-
mente sobre a escala-
ção do time do bigodu-
do Felipão, ou sobre a 
qualidade dos jogado-
res, as pernas do Huck, 
mas também acende 
temas como: Neymar 
sonegou imposto ou 
não? Mensalão do PT, 
Caso Alstom do PSDB 
Paulista, Mensalão do 
DEM e PSDB, super-
faturamento na cons-
trução dos estádios, 
corrupção, infraestru-

Evangélicos abrem 14 mil 
igrejas por ano no Brasil 

SUPERVISOR AMBIENTAL PARA A FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE 
LESTE – FIOL, TRECHO NO ESTADO DA BAHIA.

VAGA EXCLUSIVA PARA RESIDIR EM BARRA DO ROCHA, BRUMADO, 
GUANAMBI, JEQUIÉ, SÃO DESIDÉRIO, SÃO FÉLIX DO CORIBE, SERRA 

DO RAMALHO OU TANHAÇU.

OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. (www.oikos.com.br) contratará pro-
fissionais para:

- Monitoramento ambiental da ferrovia, contemplando condicionantes 
do licenciamento ambiental, instalações de apoio e frentes de serviço;

- Monitoramento da execução de programas ambientais na ferrovia;
- Repasse de orientações sobre boas práticas ambientais na construção; e
- Elaboração de relatórios sobre os serviços realizados.

REQUISITOS NECESSÁRIOS:
- Diploma de graduação, exclusivamente em Engenharia Agronômica, 

ou Engenharia Civil ou Engenharia Florestal, ou Engenharia Ambien-
tal. Não serão analisados currículos de outras graduações.

- Experiência mínima de 01 ano em supervisão ambiental de empreendi-
mentos lineares (rodovia, ferrovia, linha de transmissão, gasoduto, etc.).

- Familiaridade com processos de licenciamento ambiental.
- Conhecimentos básicos de geoprocessamento, incluindo o uso de GPS 

e sistemas de informações geográficas.
- CNH e familiaridade com a condução de pick-up 4x4.
- Disponibilidade para residir em Barra do Rocha (BA), ou Brumado (BA), 

ou Guanambi (BA), ou Jequié (BA), ou São Desidério (BA), ou São Félix 
do Coribe (BA), ou Serra do Ramalho (BA) ou Tanhaçu (BA), conforme 
necessidades da contratante.
Interessados devem encaminhar CV atualizado para curriculo@oikos.
com.br, com cópia para lucia@oikos.com.br, com pretensão salarial.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Liberdade de Imprensa

Catarina Araújo

O Brasil passa nos úl-
timos meses por um 
período de constan-

tes manifestações, reflexo 
da grande insatisfação na-
cional em diferentes áreas 
da sociedade. Partindo dessa 
premissa, a população têm 
ido as ruas reivindicar os di-
reitos que muitas vezes lhe 
são negados, forma de des-
pertar no estado um senso 
crítico e de responsabilidade 
com uma nação-continente 
que exerce tamanha repre-
sentatividade como o Brasil.

Nesse sentido a impren-
sa nacional tem feito exem-
plarmente a sua função, 
que é a de comunicar, infor-
mar e esclarecer a popula-
ção. Porém, quando um país 
deseja mostrar suas frusta-
ções ele precisa agir de ma-
neira planejada e organiza-
da afim de que os objetivos 
finais sejam alcançados e 
não interrompidos por uma 
minoria que não conhece 
ou não quis conhecer o que 
é democracia. A imprensa 
é conhecida como os olhos 
e ouvidos da sociedade, é 
também através do seu tra-
balho que o cidadão decide, 
critica, opina, comenta e 
também elege seus candi-

Os profissionais de jornalismo continuarão 
sendo “os olhos e ouvidos da sociedade”. 

datos. É essa profissão que 
valoriza e respeita o leitor, 
porque têm em sua essência 
a função social de informar, 
e informar com verdade.

O Jornal Gazeta do Oes-
te faz parte dessa equipe, e 
se une a todos os veículos e 
profissionais do jornalismo 
que repudia ações de vanda-
lismo impensadas e atitudes 
que reprimem e censuram a 
imprensa. De 2013 até janei-
ro de 2014 foram mais de 100 
ameaças aos profissionais de 
comunicação no país, nesse 
período um de nossos jorna-
listas também passou por esse 
episódio lamentável e domina-
dor no município de Muquém 
do São Francisco. O Gazeta, 
como veículo de comunicação 
responsável, repele a atitude 
dos jovens no estado do Rio 
de Janeiro que soltou um rojão 
nas manifestações contra o 
reajuste da tarifa do transporte 
coletivo, resultando na morte 
do repórter cinematográfico da 
Rede Bandeirantes Santiago 
Andrade nesse mês de feverei-
ro, que estava a trabalho.

A imprensa é livre para 
trabalhar, mostrar todas as 
circunstâncias da socieda-
de, a realidade, e não será 
submissa a ideologias que 
escondem o que de fato são. 

tura e mobilidade nas 
cidades sede…

O fato é que #ACO-
PAVA I S I M ACO N T E -
CER, e vai sacudir a vida 
de brasileiros e de aman-
tes do esporte mundo 
afora. Pelo menos até 
agosto deste ano.

Na primavera, no 
mês de outubro, “bra-
sileiros e brasileiras” 
definem quem será o 
próximo presidente da 
República. O eleito-
rado dirá no “caixote 
eletrônico” se renova 
o projeto político de 
Dilma Estrela Rous-
seff para o País (hoje, 
segundo as pesqui-
sas é o resultado mais 
provável) ou se algum 
candidato da oposição 
jogará água no Chopp 
de Dilma. Aécio “Tuca-
no” Neves e Eduardo 
“Pomba” Campos, este 
segundo aliado a Mari-
na “Alface” Silva, ten-
tarão a qualquer custo 
barrar o favoritismo da 
presidenta Dilma. Ah… 
além dos candidatos 
citados, há quem “chu-
te” que o presidente do 
STF, Joaquim “Marte-
lo” Barbosa, ainda pos-
sa entrar no clássico.

Nomes como Lula, 
FHC e Serra devem ter 
grande destaque no 
“embate” (com direito a 
aparições diárias antes 
do Jornal Nacional) po-
lítico e eleitoral, pois as 
eleições definirão tam-
bém quem serão de-
legados aos cargos de 
governador, senador, 
deputado estadual e fe-
deral a partir de 2015.

Por tudo isso, pode-
mos esperar em 2014 
disputas acaloradas 
nos gramados, nos pa-
lanques e nas ruas.

A propósito, em 
2016, quando olhar-
mos para trás, veremos 
que não há nada de novo 
debaixo do sol! E que 
venham as Olimpíadas 
do Rio, as eleições mu-
nicipais, Black Bloc’s, 
#NÃOVAITEROLIMPIA-
DA, anarquia, rolêzinho, 
heróis vermelhos, go-
verno, oposição, seu Zé, 
Dona Maria, Patricinha, 
Bodinho.
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Prefeito faz balanço positivo do primeiro ano de gestão
Texto: | fotos: Jayme Modesto

Oano de 2013 pode 
não ter sido bom 
para muitos gesto-

res, mas para o prefeito de 
Brejolândia Gilmar Ribeiro 
(Mazim), a satisfação de 
resolver problemas antigos 
reivindicados pela popula-
ção e investir na zona rural 
e urbana do município mos-
trou que o trabalho superou 
os obstáculos encontrados 
no início da gestão.

 Na festa de São Se-
bastião no povoado de 
Ponta D’agua, Mazim fez 
uma explanação de suas 
ações neste primeiro ano 
de governo, apresentando 
os investimentos em Saú-
de, Educação, Agricultura, 
Ação Social, Infraestrutu-
ra, Esporte, Cultura entre 
outros setores da adminis-
tração municipal. O prefei-
to analisa como positiva 
sua gestão no meio da cri-
se econômica que afetou o 
Brasil, principalmente com 
a diminuição dos repasses 
do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM).

 Ao completar um ano 
de governo, o gestor explica 
que os incentivos e a vonta-
de de trabalhar pela popu-
lação dobraram. Justifican-
do que os investimentos 
realizados em seu primeiro 
ano de mandato, mesmo 
com as crises econômicas, 
se destacaram e mostram 
que Brejolândia vem se pre-
parando para o desenvolvi-
mento que merece.

Para o prefeito, os 
planejamentos levados 
pelas secretarias munici-

Texto: Catarina Araújo
fotos: Jayme Modesto

Com o tema “Viver 
e transmitir valo-
res” a prefeitura 

de Brejolândia através da 
Secretaria Municipal de 
educação realizou nos dias 
05, 06 e 07 de fevereiro, a 
Jornada Pedagógica de 
2014,  o evento  aconteceu 
na escola Pompilio Teixeira 
Filho, no centro da cidade.

Professores e profis-
sionais envolvidos na área 
da educação do município 
participaram do evento, 
e juntos trocaram expe-
riências e discutiram te-
mas que fundamentam o 
processo educacional dos 
alunos e garantem melho-

yBrejolândia

Prefeito Gilmar Ribeiro entregou calçamento no povoado de 
Ponta D’água, uma significante melhoria na infraestrutura da 
localidade e contou com o apoio de todos os vereadores  

pais, contribuíram com a 
melhoria das ações pre-
paradas e executadas no 
decorrer do ano passa-
do. A limpeza da cidade, 
construção e reforma de 
praças, implantação do 
hospital municipal, mos-
tram um início de trabalho 
essencial para manter a 
cidade organizada. 

Dentre as ações de 
2013 podemos destacar: 

Ampliação da praça do 
mercado na sede, constru-
ção da praça mãe Julia em 
Mamonal, municipalização 
do hospital Nivaldo Severo 
de Oliveira-Sede, constru-
ção da praça na Rua Nival-
do Severo de Oliveira em 
Mamonal, calçamento da 
rua do colégio em Mamo-

rias ao desenvolvimento de 
suas atividades.

De acordo com a Se-
cretária de Educação Talita 
Morgana, a participação dos 
professores do município no 
evento superou as expec-
tativas, o que comprova o 
empenho e dedicação que 
estes profissionais têm para 
a melhoria da qualidade de 
ensino em Brejolândia.

“Foi uma oportunida-
de ímpar para todos nós 
professores. A troca de 
experiências possibilitou 
ampliar os nossos conhe-
cimentos e melhorarmos 
ainda mais o nosso proces-
so educativo. Agradeço o 
esforço da prefeitura mu-
nicipal que oportunizou 

aos nossos profissionais a 
participação neste evento 
e também aos nossos pro-
fessores pela intensa par-
ticipação”, destacou Talita.

Para o prefeito Gilmar 
Ribeiro (Mazim), o redi-
mensionamento das ações 
pedagógicas é uma neces-
sidade urgente para que 
a escola possa atender as 
demandas do século XXI. “A 
jornada Pedagógica 2014 
constitui-se em um espa-
ço coletivo de organização 
do trabalho pedagógico da 
escola, que busca consoli-
dar o planejamento para o 
ano letivo, a partir da refle-
xão de dados diagnósticos 
sistematizados, da tomada 
de decisão e do estabe-

lecimento de metas para 
melhoria dos processos de 
ensino e de aprendizagem”, 
afirmou o Prefeito. Ressal-
tou ainda a importância de 
todos na Educação, a fim 
de garantir aos estudantes 
o direito de aprender.

Com uma programação 
dinâmica durante os três 
dias de evento, as pales-
tras foram ministradas por 
sete psicanalistas, entre 
eles a Psicanalista e Psico-
pedagoga Eliomara Rodri-
gues e o Psicanalista Mário 

Augusto Eccher, que moti-
varam e enriqueceram os 
profissionais da educação 
durante esses dias. 

A Jornada Pedagógica 
de 2014 promoveu maior 
unidade entre os segmen-
tos da escola, por meio da 
construção coletiva e am-
pliou as possibilidades de 
atuação em sala de aula. 
O evento ainda discutiu 
temas de interesse dos 
profissionais de educação 
para esse ano que se inicia.

O encontro também foi 

oportuno para a assimila-
ção de novos conhecimen-
tos. O objetivo foi promover 
um momento de partilha 
que beneficia a todos no 
processo, essas ações de 
planejamento anual são 
fundamentais para o de-
senvolvimento da educa-
ção no município. 

O evento foi encerrado 
com uma serenata dan-
çante, no espaço da escola 
Pompilio Teixeira, animada 
ao som da cantora român-
tica Leile e Banda. 

Jornada Pedagógica
planeja ano letivo

em Mombaça, construção 
da praça Cecílio Ribeiro 
de Castro em Serrolândia, 
construção do calçamento 
de ponta D’agua, aquisição 
da farmácia básica, cons-
trução da garagem muni-
cipal,  ampliação da secre-
taria de saúde e do Samu, 
implantação de casas e 
postos de saúde da famí-
lia na zona rural do mu-
nicípio, realização da pri-
meira micareta da cidade 
de Brejolândia, reformas 
das praças e jardins da 
sede entre outras.

O governo municipal 
contemplou com ações, 
localidades nunca antes 
observadas pelo poder 
público e agora passam a 
receber atenção especial. 
Os incentivos para ga-
rantir o crescimento eco-
nômico e social de Bre-
jolândia, estão chegando 
rapidamente com o pla-
nejamento que vem sendo 

implantado desde o início 
do governo. 

A secretaria de Cultura 
do município vem resga-
tando e estruturando os 
eventos tradicionais como 
o São João e o Carnaval, 
que tem a frente o radia-
lista Welinton Costa.

Para o novo ano, o 
prefeito garantiu que as 
ações irão continuar em 
ritmo acelerado, infor-
mando que os grandes 
obstáculos que existiram 
em 2013, já foram supe-
rados e a quantidades 
de projetos que tem para 
2014, colocará a cidade 
no lugar de destaque.

 O prefeito agradeceu 
o empenho de sua equipe 
na luta pela construção de 
um município melhor para 
sua população. E sua ges-
tão, continuará seguindo a 
meta de trabalhar e levar 
Brejolândia ao desenvolvi-
mento social e econômico.

nal, construção da câmara 
de vereadores de Brejolân-
da, construção do calçadão 
na sede, calçamento da 
rua da lagoa, calçamento 
da rua principal do bairro 

Inocêncio na sede, reforma 
da quadra poliesportiva da 
sede, reforma das escolas 
municipais, construção do 
calçamento de Santa Lu-
zia, construção da praça 

Novo calçamento do Povoado de Ponta D'Água
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yBuritirama

Ministério da Saúde faz avaliação da 
maternidade Nossa Senhora da Luz

Secretaria Municipal de Saúde
elabora plano de ações para 2014

Prefeito Arival Viana participa
de evento em Ibotirama

Jornada Pedagógica 2014

Capacitação dos operadores do
programa bolsa família

Texto | Fotos: Reinaldo Esteban

O entrevistador da 
Universidade Fe-
deral de Minas Ge-

rais (UFMG), Tiago Porto, 
esteve nesta em fevereiro 
em Buritirama, entrevis-
tando a Secretária Muni-
cipal de Saúde de Nádia 
Caitano e sua equipe, 
fazendo um levantamen-
to sobre a Maternidade 
Nossa Senhora da Luz (In-
formações Econômico Fi-
nanceiras, Gestão de RH 
entre outros). Este Proje-
to faz parte de um con-
junto de medidas e es-

Texto | Fotos: Reinaldo Esteban

Em janeiro, gestores 
da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de 

Buritirama, realizaram a 
primeira reunião para de-
finir as diretrizes, priori-

Texto | Fotos: Reinaldo Esteban

O Prefeito de Buri-
tirama-BA, Arival 
Viana, participou 

de um importante even-
to para a região oeste da 
Bahia, na cidade de Iboti-
rama, onde o Governador 
Jacques Wagner inaugu-
rou o Cicom (Centro Inte-
grado de Comunicação), 
que recebeu investimento 
de R$ 1,2 milhão. O efeti-
vo do Centro é composto 
de 28 policiais, entre mi-
litares e civis, e 17 aten-
dentes que vai garantir 
um atendimento policial, 
preventivo e investigativo 
mais rápido em Ibotira-
ma e mais 16 municípios 
da região. O governador 
inaugurou também o La-
cen – Laboratório Muni-
cipal de Referência. Com 
investimento de R$ 1,5 
milhão, atenderá nove 
municípios da região de 
Ibotirama, com toda a de-

Texto | Fotos: Reinaldo Esteban

A Secretaria Munici-
pal de Educação de 
Buritirama através 

do seu departamento de 
pedagogia realizou junto 
com a Prefeitura do mu-
nicípio, a Jornada Peda-
gógica 2014. 

O evento aconteceu 
no auditório da Faculda-
de de Tecnologia e Ciên-
cias – FTC, com a parti-
cipação dos diretores, 
coordenadores e profes-
sores da rede municipal 
de ensino. O tema prin-
cipal debatido na jornada 
foi: “Mudar-se e adap-
tar-se: ações necessárias 
para gerenciar conflitos”. 

Texto | Fotos: Reinaldo Esteban

A Secretaria Munici-
pal de Assistência 
Social (SEMAS) 

através do Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social (CRAS)  promoveu 
uma capacitação dos ope-
radores do CAD único e do 
programa bolsa família, 
no período de 11 A 14 de 
fevereiro , sendo a mesma 
ministrada pela Gestora 
do PBF do município de 
Barra, Valdivina Moura.

A Central do Progra-
ma Bolsa Família encon-
tra-se na fase final do 
processo de migração 
do sistema da versão 6.0 
para a versão 7.0., tão al-
mejada pela atual gestão 
da SEMAS e pelo Prefei-
to Arival Viana, que não 
mediram  esforços para 
alcançar tal objetivo, vi-
sando assim à melhoria 
do atendimento nos ser-
viços para população Bu-
ritiramense.

No encerramento da 
Capacitação, a Secretária 
da pasta, Ana Cláudia Pa-

tratégias adotadas pelo 
Ministério da Saúde, 
com relação à Política 
Nacional para Hospitais 
de Pequeno Porte, com 
vistas ao fortalecimento 

e aprimoramento do Sis-
tema Único de Saúde. Ao 
todo são 150 entrevista-
dores e avaliarão cerca 
de 3.000 pequenos hos-
pitais em todo o país.

raense Viana agradeceu 
a toda equipe da gestão, 
destacando o trabalho de 
Alessandro “Goe”, Thaysa 
Santiago, Roberta Caita-
no, operadores do Cad 
Único e ao Prefeito Ari-
val Viana pelo empenho 
durante todo processo 
de migração entre as 
versões; à.Valdivina pela 

capacitação realizada 
de forma comprometida 
e competente preparan-
do a equipe para operar 
o sistema na sua nova 
versão e a Secretaria de 
Assistência Social de 
Barra, Kedma Suely for-
talecendo ainda mais a 
parceria firmada entre 
os dois municípios.

dades e orientações para 
elaboração do plano de 
ações a serem executadas 
no corrente ano, com os 
responsáveis da Vigilân-
cia Sanitária, Epidemio-
lógica, Combate a Ende-

manda de exames na área 
de Saúde Pública com um 
total de 81 procedimentos.

O Governador Jacques 
Wagner, ao saudar o Prefei-
to Arival Viana, durante seu 
pronunciamento, garantiu 
que em breve voltará à re-
gião oeste, para inaugurar 
a estrada que liga o estreito 
(Barra) à cidade de Buriti-
rama.  Ainda em Ibotirama, 
a Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Par-
naíba) , em parceria com o 
governo do estado , através 
da Companhia de Desen-

mias (Doença de Chagas, 
Leishmaniose e Dengue).

Este plano de ações 
visa o planejamento e a 
implementação de medi-
das de saúde pública para 
a proteção da saúde da 
população buritiramense, 
a prevenção e controle de 
riscos, doenças.

As reuniões foram coor-
denadas pela Secretária 
de Saúde, Nádia Caitano, 
Grasciella Chagas, Asses-
sora. O evento teve a par-
ticipação do representante 
da 22ª DIRES de Ibotirama, 
Honorato Alves da Costa.

volvimento e Ação Regional 
(CAR), entregou 20 máqui-
nas retroescavadeiras a 20 
municípios do semiárido 
baiano, inclusive Ibotirama 
do anfitrião Terence Lessa.

Além do governador 
da Bahia Jaques Wagner, 
e do Prefeito Arival Via-
na, o evento contou com 
a presença da Secretária 
Municipal de Saúde de Bu-
ritirama Nádia Caitano, do 
Secretário da Casa Civil do 
Estado Rui Costa, Prefeitos 
da Região Oeste, Deputa-
dos Federais, Estaduais e 
demais autoridades.

A abertura do evento foi 
feita pelo Secretário de 
Educação, Geraldo da 
Cruz Junior.

A jornada continuou 
nas escolas entre os pri-
meiros dias de everei-
ro, trazendo como tema 
“Mudar-se e adaptar-se: 
ações necessárias para 
garantia dos direitos de 
aprendizagem”. Já entre 
os dias 06 e 07 do presen-
te mês, a jornada peda-
gógica foi destinada aos 
professores que lecio-
nam na educação infantil 
e anos finais. 

O encerramento foi 
no dia 07 de fevereiro, na 
Escola Prof. Carlos Ivan 

de Souza, para todas as 
escolas da rede munici-
pal de ensino, tendo como 
tema “Driblando o stress 
no fazer pedagógico para 
garantia dos direitos de 
aprendizagem”. Neste dia 
o Professor Universitá-
rio Daltro Monteiro, com 
formação em Consultoria 
Empresarial, pós-gradua-
do Latu Senso em Gestão 
Escolar, especializado em 
Biopsicologia, formado 
em Teatro, Educação Físi-
ca, pesquisador do tema 
Stress nas Empresas, es-
critor, apresentador de 
rádio e TV, ministrou uma 
“palestra show”, com o 
tema “Driblando o stress”.



BARREIRAS/BA,
15 A 28 de Fevereiro/2014                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 5

Prefeito faz avaliação das ações em 2013 e projeção para 2014 

Texto | Fotos: Jayme Modesto

O mês de janeiro 
foi marcado com 
os festejos de São 

Sebastião no povoado de 
Mariquita, no município 
de Tabocas do Brejo Velho. 
Foram três dias de muito 
agito e animação, o evento 
já faz parte do calendário 
festivo do município. 

O tradicional festejo 
de São Sebastião é uma 
festa familiar, que atrai 
pessoas de toda região 
e até de outros estados, 
principalmente aqueles 
que têm uma relação de 
pertencimento com o lu-
gar, raízes. Alguns parti-
cipam todos os anos, ou-
tros de vez em quando, o 
que caracteriza uma fes-
ta tradicional e religiosa, 
onde há crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

A presença das famí-
lias e a forte participação 
da comunidade faz com 
que a festa se perpetue. Fa-
mílias tradicionais coman-
dam os festejos, que co-
meçou no século XX, com 
seus primeiros moradores, 
a comunidade a cada ano 
se renova e revigora-se à 
espera do ano seguinte. 

A organização da festa 
que durante muitos anos 
foi realizada pela comu-
nidade, este ano foi pro-
movida pela prefeitura.  

Na oportunidade o pre-
feito Humberto Pereira, 

apresentou um balan-
ço das realizações feitas 
pela administração muni-
cipal em 2013.

 Segundo o prefeito 
Beto, apesar das dificul-
dades que precisou supe-
rar, o ano de 2013 foi de 
melhorias nas condições 
de vida dos moradores. 
Obras e serviços coloca-

dos em prática pela pre-
feitura nesse primeiro 
ano de mandato na ad-
ministração teve influên-
cias positivas no desen-
volvimento econômico e 
social do município. 

Segundo Beto foi um 
ano de ajuste, em 2014 o 
trabalho terá continuida-
de com muito maior ênfa-
se nas ações necessárias, 
visando o bem estar da 
população. Na oportuni-
dade o prefeito destacou 
as ações realizadas em 
Tabocas e as que serão 
implantadas no Distrito 

de Mariquita.
Na sequência dos fes-

tejos a população foi ani-
mada pelas bandas: Toi-
nho & Cia, Perfil, Kebrada 
Louca, Marquinho Bahia, 
Abanaê e Forró Perfeito. 
Também fizeram parte da 
programação a Lavagem 
e uma animada cavalga-
da. O evento encerrou no 
domingo, com a presen-
ça do Prefeito Humberto 
Ferreira, e da vice-prefei-
ta Gisele Greice, além da 
presença dos Deputados 
Arthur Maia, José Rocha 
e Marquinhos Viana.

yTabocas

Principais conquistas em 2013 Obras executadas e em execução

- 01 Patrol (motoniveladora);
- 01 Retroescavadeira pelo PAC 2;
- 01 Retroescavadeira – emergencial devido a seca na região;
- 01 ônibus escolar;
- 01 ambulância 4 x4 para o Samu;
- 01 moto para a administração e 01 moto para a assistência 

social (recursos próprios);
- 01 compactador de lixo (locado);
- Criação de um posto do Credbahia;
- Adesão do programa Mais médicos (um cubano);
- 400 novos alunos no censo escolar;
- Parceria com Sebrae para formação de profissionais.

- Reforma Geral e ampliação do hospital;
- Reforma do Samu e calçamento;
- Término do Ginásio Poliesportivo (Julião Cavalcante de Araújo);
- Praças entorno do ginásio;
- Construção de quebra-molas padronizado;
- 01 quadra no povoado de Cabiceirinha;
- 01 quadra no povoado de Negramina;
- Reforma do cemitério “Jardim do Silêncio” (sede) e “Bosque do Silêncio” (Mariquita);
- Reforma da Casa de Apoio (Mariquita);
- Reforma em todos os colégios do município;
- Reforma em todos os PSF’s do município;
- Reforma do Terminal Rodoviário;
- Reforma na Praça da Rodoviária;
- Reforma da quadra poliesportiva na entrada da cidade;
- Reforma da Praça na entrada da cidade;
- Construção da Praça ao lado da obra academia dos idosos;
- Reforma da sala da junta militar;
- Reforma e ampliação da Prefeitura;
- Construção da Academia de Idosos.

Praça Distrito de Mariquita

Prefeito Beto participa da Festa de São Sebastião
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diferentes áreas do conhe-
cimento, é especializado 
em gestão do trabalho 
pedagógico, supervisão e 
orientação escolar. O pa-
lestrante conquistou o pú-
blico com uma linguagem 
dinâmica e motivacional 
para os educadores. 

À tarde, a segunda pa-
lestra do dia terá como 
tema: O desafio de Ava-

Profissionais da educação se reúnem para discutir uma educação de qualidade
Texto | Fotos: Jayme Modesto 

Professores, gestores 
e coordenadores da 
rede municipal de 

ensino participaram entre 
os dias 17 a 21 de feverei-
ro da Jornada Pedagógica 
promovida pela Prefeitura 
de Cristópolis, por meio da 
Secretaria de Educação. O 
encontro está sendo rea-
lizado com o objetivo de 
avaliar os resultados obti-
dos em 2013 e elaborar o 
planejamento das ações 
para o ano letivo de 2014.

Para a secretária mu-
nicipal de Educação, Ires 
da Silva Câmara, é um mo-
mento muito importan-
te do ano letivo escolar. 
“Nesses dias discutimos 
e debatemos a melhor 
maneira de trabalhar para 
ter uma educação eficaz, 
transparência nas ações 
e otimização do processo 
de ensino-aprendizagem. 
São com esses estímu-
los que apoiados pelo 
prefeito Antônio Pereira, 
conquistaremos grandes 
avanços pedagógicos”, 
disse a secretária.

A Jornada Pedagógica 
ocorrerá nesses três dias 
no Centro Cultural da ci-
dade e tem como tema: 
“Unidos por uma Edu-
cação de Qualidade”, os 
debates e palestras terão 
temáticas específicas.

A palestra de abertura, 
nessa segunda-feira, 17, 
ficou por conta do escritor, 
consultor e conferencis-
ta Fábio Fernandes, tem 
grande experiência em 

Prefeitura promove Jornada Pedagógica para início do Ano Letivo
yCristópolis

liar Qualitativamente, mi-
nistrada pela mestre em 
educação Neiva Santos. 
As atividades continuam 
até o fim da semana.

Para o prefeito Antônio 

Pereira o encontro é de 
fundamental importância 
para a educação do muni-
cípio.  “Considero impor-
tante um momento como 
esse, no qual estamos reu-

nidos para alinhar o pensa-
mento, avaliar o que pode 
ser melhorado. Encontros 
como esse demonstram a 
nossa preocupação com 
a qualidade de ensino do 

município, trouxemos um 
renomado palestrante para 
este evento, Fábio Fernan-
des, para contribuir com 
as nossas ações na educa-
ção”, afirmou o prefeito. 

Após recesso a Câmara de Vereadores de Buritirama retomou os 
trabalhos parlamentares em defesa dos interesses dos buritiramenses .

Texto | Fotos: Jayme Modesto 

A Câmara de verea-
dores de Buriti-
rama no dia 21 

de fevereiro, abriu ofi-

Câmara de Buritirama retoma os trabalhos do primeiro semestre de 2014

cialmente os trabalhos 
legislativos do primeiro 
período de 2014. Uma 
sessão ordinária marcou 
o início do ano legislati-

vo no município após o 
recesso de final de ano.    

O presidente da 
câmara Termicio Mo-
reira, iniciou a sessão 

dando boas vindas a 
todos os pares presen-
tes, afirmando ter ple-
na convicção que to-
dos eles retornam com 

o espírito renovado e 
com entusiasmo para 
juntos defenderem os 
interesses dos cida-
dãos e de Buritirama. 

Após a abertura ofi-
cial, o presidente Termí-
cio Moreira, convocou a 
missionária Cida Ramos 
da Igreja Monte de Bra-
sília, para proferir uma 
oração de bênçãos para 
o ano que se inicia. 

Na pauta da sessão, 
destaques para a moção 
de pesar encaminhada 
pelo vereador Edson 
Ramos e assinada pe-
los demais vereadores, 
à família do garoto Ra-
fael Alves de Sena, mais 
conhecido como “Ra-
finha”, falecido no dia 
18 de fevereiro, e ainda 
a indicação do  líder do 
governo na câmara, ve-
reador Alân Machado, 

ao prefeito Arival Viana, 
solicitando a viabiliza-
ção da perfuração de 
um poço tubular na co-
munidade de Cabeceira 
da Serra.

O presidente da 
casa lembrou a impor-
tância do legislativo e 
executivo trabalharem 
em harmonia, com o 
objetivo de impulsio-
nar o desenvolvimento 
do município, ressal-
tando ainda que, isto 
só será possível com 
o esforço conjunto de 
todos os edis para a 
construção de uma Bu-
ritirama mais próspera.

Termicio também 
convocou a população 
para visitar a Câmara 
de Vereadores e partici-
par das decisões sobre 
os interesses da socie-
dade e do município.

Prefeito Antônio Pereira

Secretária de Educação Ires Silva
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Texto | Fotos: Ascom/Câmara 

A Câmara de Bar-
reiras realizou 
no plenário, 

mais uma reunião para 
cobrar o cumprimento 
da Lei 1.046/2013 que 
estabelece o cadastro 
único de imóveis da 
Prefeitura de Barrei-
ras como único banco 
de dados oficial para 
atestar mediante de-
claração de localização 
a residência da pessoa 
natural e o domicílio da 
pessoa jurídica.

Participaram do en-
contro os gerentes da 
Coelba, Embasa, Cor-
reios, Caixa Econômica 
Federal, vereadores, 
coordenadora de tri-
butos da Prefeitura e o 
Comandante da Guar-
da Municipal.

Os representantes 

Câmara debate endereçamento postal e disponibiliza CEP das ruas de Barreiras 

dos Correios anuncia-
ram que todas as ruas da 
cidade já possuem seu 
CEP atualizado e pode 
ser acessado no site da 
Câmara de Vereadores.

A coordenadora de 
tributos da Prefeitu-
ra informou que estão 
atualizando o cadastro 

municipal com os no-
vos CEP´s, e que ain-
da não enviaram para 
cada domicílio a decla-
ração de localização, o 
que quando for feito, 
ajudará na unificação 
dos cadastros.

O objetivo da reu-
nião foi o de destacar 

que todas as conces-
sionárias como água, 
energia, telefonia e 
instituições financei-
ras, principalmente, 
unifiquem os seus ca-
dastros com o da admi-
nistração, para que o 
Correios consiga assim 
fazer a entrega de to-

das as demais corres-
pondências em cada 
residência, acabando 
com as deficiências 
que ainda existem no 
ordenamento postal da 
cidade e que cabe ao 
município resolver.

Ficou evidente tam-
bém, que a Prefeitura 

de Barreiras precisa 
instalar as placas de 
identificação das ruas 
em toda a cidade. O 
Presidente da Casa 
afirmou “esse traba-
lho e essa cobrança 
por parte da Câmara 
Municipal, possibi-
litará que em breve 
Barreiras tenha o seu 
ordenamento postal 
completo, único e or-
ganizado, possibilitan-
do mais dignidade ao 
cidadão, com absoluta 
eficiência do Correios 
na entrega das suas 
c o r r e s p o n d ê n c i a s , 
das concessionárias, 
empresas, bem como 
fortalecerá o trabalho 
do Poder Judiciário 
Estadual e Federal. A 
sociedade barreirense 
só tem a ganhar. Con-
tinuaremos cobrando 
mais resultados”.

Sessão solene marca a abertura do trabalho legislativo 
do primeiro período de 2014 com mensagem do chefe do 
executivo municipal.

Texto | Fotos: Jayme Modesto 

Com a presença dos 
19 vereadores e do 
chefe do executivo 

municipal prefeito Antô-
nio Henrique de Souza 
Moreira, a Câmara Munici-
pal de Barreiras reabriu os 
trabalhos legislativos do 
primeiro período de 2014, 
no horário regimental, 
com a realização de uma 
sessão solene. A sessão foi 
dirigida pelo presidente da 
Casa, vereador Carlos Tito.

A instalação de mais 
um período legislativo, 
conforme o presidente da 
Câmara é uma contagem 
normativa que reforça a 
atuação da Câmara como 

Câmara reabre trabalhos e instala novo período legislativo
yLegislativo de Barreiras

poder independente e 
sintonizado harmonica-
mente com os demais po-
deres constituídos.

“Em cada período, for-
talecemos os princípios 
republicanos. Especial-
mente para nós vereado-
res, é a reafirmação de 
nosso compromisso de 
trabalhar legislativamen-
te por Barreiras, cidade 
que tanto gostamos e 
defendemos”, reforçou o 
presidente Carlos Tito.

Na mensagem de 
abertura do ano legislati-
vo o prefeito Antônio Hen-
rique fez um balanço da 
administração em 2013, 
focando as dificuldades 

que precisou superá-las 
e reafirmou seu compro-
misso com o desenvolvi-
mento do município, se-
gundo ele 2014 será um 
ano de muito trabalho.  

Antonio Henrique fa-
lou sobre diferentes ne-
cessidades do município, 
entre elas o esgotamen-
to sanitário, obra que 
conforme o prefeito será 
retomado pela Empresa 
Baiana de Águas e Sanea-
mento (EMBASA). Ainda 
sobre mais ações Antonio 
disse que “é necessário 
buscar com rapidez outro 
lugar para instalar o cen-
tro de abastecimento”. O 
prefeito fez uma viagem 

para o estado do Rio de 
Janeiro e em seguida ao 
Paraguai, e lá conheceu 
um centro de abaste-
cimento referência na 
América Latina.

Sobre os bairros Lo-
teamento São Paulo e 
Morada da Lua o prefeito 
disse que eles receberão 
uma obra de macrodrena-
gem, melhorando a situa-
ção do bairro nos perío-
dos chuvosos, e investirá 
R$ 1.000.000,00 de reais 
mensais para a pavimen-
tação asfáltica da cidade.

Ao longo de 2013, o le-
gislativo barreirense pro-
moveu importantes deba-
tes sobre os mais variados 
assuntos do interesse da 
comunidade. “O legislativo 
municipal contribuiu mui-
to na busca de soluções 
para muitas questões que 
ainda estão pendentes, 
como o presídio de Bar-
reiras e outras questões 
relacionadas à segurança, 
educação e saúde, vamos 
continuar debatendo e 
buscando uma solução 
junto aos Poderes”, afir-
mou o vereador Carlão.

A Mesa Diretora come-
mora os avanços na estru-
tura administrativa como: 
aquisição de equipamen-
tos, novos veículos para as 

comissões, criação do por-
tal on-line, transmissão das 
sessões via rádio, transpa-
rência através das publica-
ções oficiais, entre outras 
conquistas no ano de 2013. 

Para 2014, a expec-
tativa é muito grande, os 
discursos dos parlamen-
tares foram nesta direção, 

além de elogios, cobran-
ças, e críticas ao chefe do 
executivo em relação aos 
vetos das emendas ao or-
çamento de 2014. 

Em termos legislativos, 
a Casa promete nesse ano, 
debater sobre temas diver-
sos de interesse da popu-
lação e do município. 
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As primeiras ações em infraestrutura realizadas pela 
prefeitura de Barreiras começam a esperançar os 
barreirenses, são várias frentes de serviços atuando 
tanto na sede como na zona rural do município.

Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto 

Os primeiros dias de 2014 amanhecem, janeiro 
é um mês de organização para o ano que co-
meça. E junto com esse amanhecer está uma 

cidade que parece levantar-se diante das dificuldades 
que enfrenta. Barreiras parece dizer que o tempo de 
lamentações está findando. Depois de um significati-
vo tempo em a cidade esteve em num verdadeiro apa-
gão em diferentes áreas, o ano começa diferente.

Depois de meses com o centro urbano totalmente 
esburacado, a gestão municipal começa a dar espe-
ranças de que a situação da cidade vai mudar.

Assim como em muitos governos Brasil a fora, se-
gundo a administração municipal a prefeitura passou 
2013 ajustando a casa para as obras que estão por vir. 
E mais do que nunca a população brada pela realiza-
ção de ações na infraestrutura. Barreiras é uma cida-
de polo regional, de quase 123 anos, exerce influência 
em diversos municípios do oeste, recebe investimen-
tos de diferentes seguimentos, produz uma renda in-
terna de causar inveja em muitos estados por aí. 

Nessa perspectiva o Jornal Gazeta do Oeste fez 
uma entrevista exclusiva com o Prefeito Antônio Hen-
rique que garantiu a partir de então implementar 
grandes ações e consequentemente as obras que a 
comunidade tanto espera. As ações estão sendo fo-
cadas na pavimentação asfálticas, recuperação de 
estradas vicinais, pontes, recuperação de meio fio e 
calçadas da Avenida Clériston Andrade e Antônio Car-
los Magalhães, entre outras ações. 

CONTORNO VIÁRIO 
Uma das obras que a cidade estava ansiosa para 

que definitivamente acontecesse é o contorno viário. 

Governo do Trabalho implementa 
ações estruturantes

Após 23 anos, desde que surgiu pela primeira vez a 
necessidade de um anel viário no município, o tráfego 
de veículos pesados a partir do dia 10 de fevereiro dei-
xou de transitar pelo perímetro urbano. Esses moto-
ristas agora possuem horário estabelecido para carga 
e descarga e seguirão nas BR’s 242 e 135.

“A pesar de alguns movimentos contrários e até ma-
nifestações, o contorno viário representa muito para a 
melhoria da qualidade de vida dos barreirenses. O trá-
fego de carros pesados incomodava e causava grandes 
congestionamentos no trânsito da cidade. Destruía o 
pavimento asfáltico, o meio fio, deixava a cidade mais 
suja. Há muito tempo o povo de Barreiras esperava esse 
contorno viário, que ainda é uma meia lua, estamos 
com um projeto conveniado ao Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para fazer o 
anel viário completo. O atual contorno viário está sen-
do elogiado pela maioria da população, e ainda está 
sendo bom para os caminhoneiros.”

FRENTES DE TRABALHO
“A recuperação asfáltica da cidade já está acontecen-

do. Nós estamos com duas empresas trabalhando em 
asfalto, e é asfalto de qualidade, com garantia de dura-
bilidade . Começamos com as duas pistas paralelas ACM 
e Clériston Andrade e depois vamos continuar nas princi-
pais vias a José Bonifácio, Castelo Branco, a Barão de Co-
tegipe, Rui Barbosa. Primeiramente serão esses grandes 
corredores de tráfego da cidade, e depois vamos asfaltar 
os bairros. Em quanto houver buracos em Barreiras o tra-
balho de asfaltamento continua, trabalharemos também 
nas novas ruas que ainda não estiverem asfaltadas, esse é 
o nosso compromisso”, afirmou o prefeito. 

Segundo a secretária de infraestrutura do municí-
pio Simone Kuriky, as demais frentes de trabalho es-

tão também na rotatória próximo à rodoviária e ainda 
na Rua 26 de maio. O material asfáltico utilizado é o 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), con-
siderado de alta qualidade. Esse trabalho de recapea-
mento asfáltico continua antes e depois do carnaval. 
As ações implementadas pela Prefeitura é uma ação 
conjunta das secretarias.

CARNAOESTE
“O Carnaval da cidade é conhecido em vários es-

tados do país, por ser um evento tranquilo e anima-

Evento de escolha da Rainha e Rei Momo do Carnoeste
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do. Iremos trabalhar dentro da estrutura para fazer uma grande 
festa e reforçar a segurança em todos os espaços onde houver 
aglomeração. Estaremos com o maior número de policiais pos-
sível para impedir eventuais desordens e oferecer o máximo de 
segurança aos barreirenses e visitantes. Não tenho dúvidas que 
será uma grande festa”, afirmou Antônio.

Conhecida nos estados de Goiás, Tocantins, Piauí entre outros 
como a cidade que realiza o melhor carnaval do interior estado, 
Barreiras trás de volta o Carnaoeste. Após um ano sem carnaval, 
a prefeitura promete fazer um dos maiores carnavais da história 
do município. Para muitos o carnaval da Bahia começa aqui, já 
que grande parte dos turistas passa pela cidade nas viagens para 
o interior do estado.  

Esse ano, a folia na avenida acontecerá com o agito dos trios 
elétricos, blocos e camarotes. E a novidade são os túneis sono-

rizados, ambientes com estrutura de som 
e iluminação que se assemelham a uma 
boate dentro do circuito, tudo para o folião 
aproveitar todos os momentos da festa. Há 
várias opções de entretenimento, como o 
resgate do Carnaval do Centro Histórico e 
do Três Bocas no Rio de Ondas. 

O Carnaval Cultural será realizado no 
centro histórico ao som de samba, mar-
chinhas e frevos para que todas as idades 
também celebrem a maior festa popular 
nacional. A gestão do município garante a 
presença da Polícia Militar, Polícia Civil e 
da Guarda Municipal em todos os dias de 
festa, bem como uma unidade com a equi-
pe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU 
192), para proporcionar segurança e paz 
aos foliões do Carnaoeste 2014.

2014 começou diferente para Barrei-
ras, a expectativa de toda a comunidade 
barreirense é a de que esse trabalho per-
maneça e mais do que isso se estenda 
para as demais áreas e serviços de atendi-
mento ao público.  Esse ano a perspectiva 
para Barreiras é de desenvolvimento. As 
obras serão significativas para atender as 
demandas da população.Evento de escolha da Rainha e Rei Momo do Carnoeste

Contorno Viário - BR 242
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Prefeitura de Riachão das Neves realizou a Jornada Pedagógica 2014
Texto e Fotos: Jayme Modesto

Início de ano é um pe-
ríodo muito importan-
te para a educação, 

mais especificamente 
para as escolas, é nessa 
temporada que as equi-
pes gestoras da educação 
organizam, planejam e 
estabelecem como será o 
andamento do ano letivo. 

Nesse sentido, a Pre-
feitura de Riachão das 
Neves, através da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação está realizou nos 
dias 10, 11 e 12 de feverei-
ro, a Jornada Pedagógica 
2014. Trazendo o tema: 
“Planejamento Participa-
tivo e Inclusão”. O encon-
tro aconteceu no clube 
recreativo da cidade.

A Jornada Pedagó-
gica constitui-se como 
um espaço coletivo de 
organização do trabalho 
pedagógico da escola, 
a fim de consolidar o 
planejamento das ativi-
dades para o ano letivo 
de 2014. Esse planeja-

yRiachão das Neves

Planejamento Participativo e inclusão foi o tema central das discussões educacionais em Riachão
mento é desenvolvido a 
partir da reflexão sobre 
o desempenho dos estu-
dantes, prevê também, 
a elaboração de metas, 
estratégias e ações in-
clusivas para a melhoria 
dos processos de ensino 
e de aprendizagem, além 
da construção de um 
currículo articulado que 
potencialize a aprendiza-
gem dos estudantes.

Com um auditório 
lotado de professores e 
demais profissionais da 
educação, o educador e 
mestre do Rio Grande do 
Sul Danilo Gandin, minis-
trou a palestra de aber-
tura sobre o tema Plane-
jamento participativo e 
inclusão. Recebido com 
entusiasmo pela plateia, 
Danilo discutiu uma te-
mática muito pertinente 
da área educacional e 
agradou o público.

A secretária de edu-
cação do município, Ir-
lane de Santana falou 
da importância do even-

to para a educação de 
Riachão das Neves. “A 
nossa Jornada Pedagó-
gica é sem dúvidas um 
momento reflexivo de 
estudo e organização 
dos trabalhos a serem 
realizados no ano de 
2014, com o objetivo 
de refletirmos acerca 
dos aspectos educa-
cionais na diversidade 
e reconhecermos a im-
portância da educação 
inclusiva” afirmou a se-
cretária. O evento obje-
tiva ainda reconhecer e 
valorizar a educação do 
campo, desenvolver ofi-
cinas nas diversas áreas 
do conhecimento e 
também perceber a im-
portância da sequência 
didática para o trabalho 
na sala de aula.    

Participaram da 
palestra de abertura, 
gestores das unidades 
escolares do município, 
docentes, secretários 
escolares, agentes ad-
ministrativos e autori-
dades municipais, entre 
elas o Prefeito Municipal 
Hamilton Lima e a coor-
denadora geral Romênia 
Barbosa de Carvalho, 

além do Juiz de direito 
da comarca Dr. Euclides 
Arruda e vereadores.

Os trabalhos foram 
intensos durante os 
três dias de jornada, 
com várias palestras, 
reflexões, oficinas e 
informações. Essa pro-
gramação visa melhorar 
o desempenho do ensi-
no-aprendizagem nas 
escolas. Oportuniza a 
capacitação dos profes-
sores e ainda o uso de 
novas metodologias na 
sala de aula.

As novas técnicas 

possibilitam melhor de-
senvolvimento da edu-
cação do município, 
bem como contribuir 
para o crescimento da 

motivação dos alunos 
com o estudo. Dessa 
forma, eles estarão tam-
bém mudando aos pou-
cos a realidade local.

Ascom/Baianópolis 

O Prefeito Anderson 
Cleyton e lideranças 
políticas estiveram no 

povoado de Lagoa Clara no 
momento da troca do sistema 
de bombeamento d’água.

Mais uma vez o executi-
vo, o legislativo e lideranças 
políticas estão presentes nos 
povoados ouvindo de perto os 
anseios do povo.

Nessa visita o prefeito 
vistoriou a manutenção da 
estrada que liga a sede ao 

Prefeito Anderson Cleyton e lideranças políticas visitam o povoado de Lagoa Clara e Riacho da Cerca
yBaianópolis

Visitas aos povoados do município de Baianópolis fazem parte do planejamento e organização da Prefeitura

povoado de Lagoa Clara, obra 
realizada pelo Departamento 
de Infraestrutura de Trans-
portes da Bahia (DERBA).

O prefeito afirmou que “a 
visita no Povoado de Lagoa 
Clara faz parte do planeja-
mento da nova administração, 
que está cada vez mais perto 
do povo baianopolense”. 

O povoado de Riacho da 
Cerca também recebeu a 
visita do gestor municipal. 
Os moradores conversaram 
com Anderson as dificulda-

des enfrentadas no período 
da estiagem prolongada. 
Na oportunidade o prefeito 
ainda verificou como ficou o 

trecho da estrada reformada 
que liga o povoado de Ria-
cho da Cerca ao povoado de 
Canabrava em Baianópolis.

Prefeito Hamilton Lima
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CDL de Barreiras tem nova diretoria
Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto

Tomou posse à nova 
Diretoria da Câmara 
de Dirigentes Lojis-

tas de Barreiras (CDL), 
em evento realizado no 
espaço Lê Rêve. A Nova 
Diretoria foi eleita em no-
vembro de 2013, e é com-
posta por 13 integrantes. 
A CDL de Barreiras está 
presente no município 
desde 1977, tem por mis-
são fortalecer o comércio 
local, representando-o 
e defendendo seus inte-
resses. A cadeira de Pre-
sidente coube ao jovem 
Rider Mendonça e Castro 
que, no discurso de pos-
se, definiu metas e enfa-
tizou o papel da entidade 
no desenvolvimento da 
economia local além do 
seu compromisso por 
prestar um ótimo serviço 
aos associados e ao pú-
blico em geral. 

A equipe que estará à 
frente da CDL nos próxi-
mos dois anos, trás como 
meta principal a inova-
ção, com perspectiva de 
um futuro melhor para o 
comércio, negócios, as-
sociados, colaboradores 

e região. Nesse sentido, 
a diretoria pretende dar 
continuidade aos proje-
tos existentes, remode-
lar campanhas, capaci-
tar à classe, atuar com 
responsabilidade social, 
implantar o observató-
rio social, além de mais 
serviços, representativi-
dade, segurança e facili-
dade para administração 
de negócios.

O novo presidente 
eleito da CDL Barreiras 
Rider Castro, foi volun-
tário da instituição des-
de 2007, é membro da 
Comissão da Paz e Se-
gurança de Barreiras, 
um dos fundadores da 
Associação dos Jovens 
Empreendedores de Bar-
reiras (AJEB), que hoje é 
responsável pela forma-
ção de mais de 500 jo-
vens. Rider é barreirense, 
administrador de empre-
sas pela Universidade de 
Uberaba, especializado 
em varejo pela Fundação 
Getúlio Vargas – DF e ba-
charel em Direito pela Fa-
culdade São Francisco de 
Barreiras (FASB). Também 
foi membro do Conselho 

Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (CONDE-
MA), do Conselho Carce-
rário da Comunidade e 
do Comitê Marlan Rocha 
para criação do Estado do 
Rio São Francisco.

A CDL tem contribuí-
do para o crescimento 
econômico local unindo 
ideias e ações para o for-
talecimento do lojista.  O 
empreendedor de Bar-

reiras tem na instituição 
o apoio que necessita 
para o desenvolvimento 
regional. A CDL realiza 
várias campanhas pro-
mocionais durante o ano 
fomentando o comércio 
local, capacitando co-
merciantes e defendendo 
várias bandeiras sociais, 
entre elas a CDL Móvel, 
o Concurso Cultural e a 
Comissão da Paz.

Mais uma vitória
Ascom/Catolândia

O prefeito do municí-
pio de Catolândia, 
gilvan pimentel 

ataíde, está comemorando 
importante vitória obtida 
na justiça federal através 
de ação cautelar com me-
dida liminar contra o go-
verno federal e o  fundo na-
cional de desenvolvimento 
da educação (fnde), que 
haviam inscrito o municí-
pio no cadastro de inadim-
plentes do governo fede-
ral, cauc/siafi em razão do 
ex-prefeito não ter efetua-
do a prestação de contas 
da aplicação de recursos 

yCatolândia as modalidades, enges-
sando as ações do governo 
municipal e prejudicando 
a população, sobretudo os 
mais carentes.
 Em sua decisão a juíza 
federal drª. camile lima 
santos, acompanhou a 
mesma linha de raciocínio 
adotada pelo advogado do 
município de catolândia 
afirmando que:  - “presen-
te, igualmente, o fundado 
receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação, 
na medida em que as ins-
crições no cauc/siafi im-
pedem o recebimento de 
transferências voluntárias 
da união, sendo notório 
que, para o município tais 
transferências são impres-
cindíveis, razão pela qual 
deve ser suspenso o regis-
tro de inadimplência, a fim 

anteriormente recebidos, 
fazendo com que todos os 
convênios e repasses fede-
rais fossem suspensos.
 Gilvan pimentel ataíde, 
afirmou que: “não se pode 
penalizar toda a população 
de catolândia pelo desma-
zelo de seu antigo gestor”. 
 o advogado do município 
de catolândia, dr. christian 
michel pscevozniki, argu-
mentou no processo que 
os programas do governo 
federal são fundamentais 
para a manutenção e me-
lhoria da educação e da 
saúde em nosso município, 
e a inscrição negativa blo-
queia os repasses de todas 

de se evitar prejuízos irre-
cuperáveis a população do 
município, a qual não pode 
ser penalizada por desvios 
cometidos por ex-adminis-
tradores”.
 “Posto isso, defiro pedi-
do para determinar que a 
união federal suspenda o 
registro de inadimplência 
do município de catolân-
dia/ba, referente a não 
prestação de contas do pre-
feito anterior.” processo nº 
1051-75.2014.4.01.3303 – 
justiça federal.
 Ainda, diante das irregu-
laridades, a prefeitura mu-
nicipal de catolândia, in-
gressou com representação 
criminal junto ao ministério 
público federal, contra o 
ex-prefeito de catolândia, 
requerendo que as medidas 
cabíveis sejam tomadas.

Presidente – Rider Mendonça e Castro
1º Vice-Presidente - Carlos Henrique Souza Filho
2º Vice-Presidente – Humberto Carlos F. R. Júnior

1º Secretário – Fabio Petronilio Nogueira
2º Secretário – Frederico Maximiano Nóbrega

1º Tesoureiro – Ricardo Barbosa Campos
2º Tesoureiro - Anny Souza Gomes

Diretora de Eventos – Caroline Quele de S. Santos
Diretor de Produtos e Serviços – Leandro R. Eckert
Diretora Executiva – Irineide Ribeiro S. Figueiredo

Conselho Fiscal:
Conselheira - Maria Célia Sampaio Kumagai

Conselheiro - Gill Arêas Machado
Conselheiro - Pedro Dourado Moutinho Junior 

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
BIÊNIO 2014/2015

Novo presidente da CDL Rider Castro

Expresidente da CDL Alberto Celestino

Prefeito Gilvan Pimentel

Nova Diretoria da CDL
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Um dos mais importantes municípios do estado completa 52 anos de história 
Texto | Fotos: Jayme Modesto

Há 52 anos, no dia 
22 de fevereiro, um 
pequeno povoado, 

situado na região oeste 
da Bahia, ganhava o sta-
tus de município que, com 
o trabalho e luta de sua 
gente humilde, começava 
a conquistar seu espaço.

É hoje, um exemplo de 
cidade e detém o título de 
segundo maior município 
em extensão territorial do 
Estado, com 15.157,005 
km², onde estão espalha-
dos cerca de 130 comu-
nidades rurais, além da 
sede e os distritos de Roda 
Velha e Sítio Grande. Com 
uma população estimada 
em 31.785 habitantes, se-
gundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Ainda segundo o IBGE, 
o município desponta no 
ranking nacional com o 
maior Produto Interno 
Bruto (PIB) agrícola, sen-
do considerado em 2011, 
como maior produtor de 
algodão herbáceo com 
14% de toda produção 
nacional e 45,1% da pro-
dução baiana.

 No cenário turísti-
co, o município é apon-
tado com um dos mais 
belos roteiros turísticos, 
a exemplo de atrativos 
como o Parque Munici-
pal da Lagoa Azul, car-
tão postal da cidade que 
compreende a Lagoa Azul 
e a Gruta do Catão. 

Mesmo com toda essa 
exuberância, um dos 
maiores desafios da sua 
administração pública 
tem sido a extensão terri-
torial e a distância entre a 
sede e as localidades ru-
rais. Com isso, atendê-los 
com políticas públicas 
exige esforço redobrado e 
atenção especial da ges-
tão municipal.

O prefeito Demir Bar-
bosa, falou dos 52 anos 
de emancipação política 
do município e o que São 
Desidério representa para 
a economia regional, es-
tadual e nacional:

“São Desidério hoje 
é um município que re-
presenta muito para a 
Bahia e o Brasil pelo seu 
potencial econômico, ao 
completar 52 anos de 
emancipação política a 
sua pujança econômica 
nos deixa muito feliz. Te-
mos muito orgulho disso, 
São Desidério se desta-
ca como um dos maiores 
produtores de algodão do 
Brasil e o maior produtor 
de grãos do norte-nor-
deste. A saúde, educa-
ção,  infraestrutura são 
referência, um município 

ySão Desidério

onde as pessoas estão 
conseguindo viver e criar 
bem a sua família. Uma 
cidade onde a cada dia 
estamos procurando ca-
nalizar investimento pri-
vados como indústrias, 
com o objetivo de  garan-
tir a geração de emprego 
e renda para seu povo. E 
por fim, um município 
com um dos maiores PIB’s 
do Brasil, tudo isso para 
nós é motivo de muito or-
gulho e só temos a come-
morar”, afirmou Demir.

PROGRAMAÇÃO
FESTIVA

Em comemoração aos 
52 anos de Emancipação 
Política, a Prefeitura de 
São Desidério desenvol-
veu a semana de aniversá-
rio, ações e eventos para 
celebrar a data juntos aos 
munícipes.

Entre as atividades de-
senvolvidas nesses dias 
está o 1º Sebo da Biblioteca 
Municipal Dom Ricardo We-
berberger, o evento aconte-
ceu no próprio espaço da 

biblioteca. A Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
realizou o Lançamento do 
Sistema Municipal de Cul-
tura e apresentou o Plano 
Municipal de Cultura.

No dia 22, a data do 
Aniversário de Emanci-
pação Política da cidade, 
a população foi desperta-
da logo às 05h30min da 
manhã com uma alvorada 
festiva ao som da Filarmô-
nica Heliodoro Ribeiro que 
percorreu as ruas da cida-
de. Durante o dia na Praça 
Emerson Barbosa foi reali-
zada uma missa campal e 
um ato cívico com as auto-
ridades políticas e a  parti-
cipação da população.

No dia do aniversário 
municipal também foi 

realizada no galpão da fei-
ra uma exposição fotográ-
fica, intitulada História 
Viva, ação foi promovida 
pelo Museu Olavo Perei-
ra dos Santos. Mais tarde 
aconteceu o momento 
esportivo, denominado 
Esporte na Orla. À noite, a 
população recebeu da Pre-
feitura oito ambulâncias 
e um caminhão adaptado 
para transporte da meren-
da escolar. Na sequência a 
comunidade comemorou 
os 52 anos de São Desidé-
rio ao som da banda local 
Gerações e do cantor ser-
tanejo Paulinho Alabart.

O tradicional Rally Mas-
culino de Bike, também não 
poderia ficar de fora dessa 
animação, no domingo, 23, 

aconteceu sua 19ª edição, 
reunindo centenas de ho-
mens que pedalaram por 
um percurso de 41 quilô-
metros de estrada de chão. 
Muita animação e adrenali-
na, todos se divertiram com 
segurança e paz.

Na chegada do rally 
houve um sorteio de brin-
des e música na orla da ci-
dade com a banda Samba 
Hits, encerrando a progra-
mação de Aniversário dos 
52 anos de Emancipação 
Política do município.

A programação foi ampla 
e agradou a todos os gostos 
e idades, foi pensada pelo 
governo municipal para pre-
sentear o munícipe, que afi-
nal é o principal motivo de 
tantas comemorações. 

Presidente da Câmara Manoel Bega, Prefeito Demir Barbosa e Vice-prefeito Reginaldo

 Prefeito Demir Barbosa 

Missa Campal em comemoração ao aniversário da cidade
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ca Cotegipe no mapa das 
discursões políticas do 
estado. O prefeito ainda 
ressaltou a honra de re-
ceber a Umob em sua ci-
dade. “Cotegipe se sente 
honrada em receber aqui 
a Umob com representan-
tes de 13 municípios para 
discutir os problemas co-
muns de cada um e discu-
tir o trabalho em conjun-
to é a chave do sucesso 
destas empreitadas que 
temos pela frente”, disse.

O prefeito de Formosa 
do Rio preto Jabes Júnior 
destacou os desafios en-
frentados pelos municí-

pios devido à falta de re-
cursos, lembrou o grande 
número de obrigações 
que é repassado para 
municípios enquanto a 
União se isenta de inves-
timentos e concentra os 
recursos.

O encontro da Umob 
em Cotegipe contou não 
só com a presença de 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, autoridades 
militares e civis, mais tam-
bém um grande público, 
que tornou pequeno o ple-
nário Lindaura Pereira de 
Magalhães da Câmara de 
Vereadores de Cotegipe. 

Cotegipe sedia a primeira reunião itinerante de 2014 da Umob 

Texto | Fotos: Jayme Modesto 

Com o objetivo de 
discutir os desa-
fios dos municí-

pios filiados a União dos 
Municípios do Oeste da 
Bahia (Umob), a entidade 
a primeira reunião itine-
rante de 2014. O encon-
tro na cidade de Cotegipe 
contou com a presença 
de 13 prefeitos do Oeste. 

Na pauta do evento 
foram debatidos os te-
mas: Segurança Públi-
ca, acompanhamento e 
aprovação da Lei Consór-
cio Público CIS/CONSID/
UMOB e acompanhamen-
to de taxa associativa da 
Umob, Finalização do 
Plano de Investimentos 
do Sistema de Saúde do 
Oeste da Bahia e apresen-
tação do Projeto Coral.        

O Tema segurança 
pública dominou a maior 
parte do tempo da dis-
cussão. Após os gestores 
traçarem um perfil da 
situação da segurança 
em seus municípios, as 
explanações foram di-
rigidas ao Comandante 
Geral da Policia Militar 
da Bahia. E a observação 
feita, é a de que a situa-
ção é mais do que preo-
cupante, e precisa de 
ações imediatas. Os pre-
feitos foram unanimes 
em cobrar das autorida-

yCotegipe

des presentes urgentes 
providencias. 

Esteve presente no 
encontro o Prefeito de 
Cotegipe Marcelo Maria-
ni anfitrião do evento; e 
ainda os prefeitos Hum-
berto Santa Cruz gestor 
de Luís Eduardo Maga-
lhães; Leopoldo Neto de 
Angical; Marcio Maria-
no de Muquém do São 
Francisco; Amilton Lima 
de Riachão das Neves; 
Jabes Júnior de Formosa 
do Rio Preto; Ney Borges 
de Mansidão; Arthur Sil-
va do município de Barra; 
Zé Bomba de Wanderley; 
Pimentel de Catolândia; 
Demir Barbosa de São De-
sidério, Anderson Cleyton 
de Baianópolis e Antônio 
Pereira de Cristópolis.   

O evento também 

contou com a importan-
te presença da cúpula 
do comando da polícia 
militar da Bahia. Coronel 
PM Alfredo Braga de Cas-
tro, comandante geral 
da PM-Ba; Coronel PM 
Inácio Paz de Lira Júnior, 
comandante regional do 
Oeste; Tenente Coronel 
PM Paulo Salomão Portu-
gal, subcomandante re-
gional do Oeste; Tenente 
Coronel Osival Moreira 
Cardoso, comandante do 
10º Batalhão de Barrei-
ras; Major PM Elpídio Sa-
cramento Almeida, coor-
denador de policiamento 
do 10º BPM de Barreiras. 

O presidente da 
Umob, prefeito Humber-
to Santa Cruz destacou 
as ações da entidade em 
defesa dos municípios 

do oeste, o presidente 
lembrou também que as 
reuniões itinerantes são 
uma forma da Umob se 
aproximar dos municí-
pios, ganhando legitimi-
dade para falar em nome 
dos municípios que re-
presenta. Para Santa 
Cruz, a Umob precisa 
estar presente fisica-
mente e interligando os 
prefeitos com a popula-
ção de seus municípios. 
“Não me lembro de um 
momento tão importan-
te como este, aqui hoje 
se encontra a autoridade 
máxima da segurança do 
estado”, afirmou.

O prefeito de Cotegi-
pe Marcelo Mariani disse 
que esse evento com a 
presença do Comandan-
te Geral da Policia, colo-

Prefeitos Marcelo Mariani e Humberto Santa Cruz

Comando da Polícia Militar da Bahia
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Vários municípios da 
região Oeste foram 
comtemplados com 

máquinas retroescavadei-
ras, que foram entregues 
pelo governador Jaques 
Wagner, aos prefeitos e 
representantes dos 20 
municípios, como parte 
das ações de convivência 
com a seca. A solenidade 
aconteceu em Ibotirama, 
na Praça Ives de Oliveira.

De acordo com o go-
vernador, a entrega das 
20 máquinas fazem parte 
de mais um programa rea-
lizado em parceria com o 
governo federal. O evento 
reuniu prefeitos de vários 
municípios da região. 

Os equipamentos en-
tregues são destinados à 
manutenção e construção 
de aguadas, barragens e 
estradas vicinais na zona 
rural dos municípios con-
templados. A iniciativa do 
programa é voltada a ci-
dades com população de 
até 200 mil habitantes. 

 “Esse é mais um pro-
grama em parceria com 
o governo federal. Esses 
equipamentos ajudam 
muito os municípios onde 
as prefeituras não têm 
condição de adquiri-los. 

Texto: Catarina Araújo com informações assessoria HAVAN 

Foi realizado no auditório da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com 
a presença de autoridades e imprensa o lan-

çamento da instalação em Barreiras da HAVAN a 
maior loja brasileira de atacado e varejo. A HAVAN 
possui filiais nos maiores estados do país e agora 
chega em Barreiras, primeira cidade do nordeste. 
O lançamento foi feito pela diretoria da empresa 
que salientou a importância de uma loja como essa 
para o crescimento da região.

A loja será instalada na rodovia BR 242 saída 
para Salvador, terá uma extensão de 15 mil me-
tros quadrados, e investimentos da Havan de 35 
milhões. Com a expectativa de gerar cerca de 200 
novos empregos, a inauguração está prevista para 
o segundo semestre do ano.

A Havan de Barreiras seguirá o padrão nacional 
da rede, oferecendo estacionamento coberto e 
gratuito (500 vagas), 22 check-outs, área de ali-
mentação e esteira rolante. Na fachada, a mega 
loja reproduzirá os traços da arquitetura da Casa 
Branca, sede do governo americano, que caracte-
riza os empreendimentos da rede em todo o Bra-
sil. Outro símbolo da Havan que estará presente 
nesta loja é a réplica da Estátua da Liberdade, 
com 35 metros de altura, um monumento de 
identificação da marca e atrativo turístico.

Dentro da loja, os clientes encontrarão mais de 
100 mil itens de produtos em vários setores (moda 
feminina, masculina, infantil, fitness, praia e linge-
rie, cama/mesa/banho, utilidades domésticas, brin-
quedos, eletro/eletrônicos, tapetes, camping, entre 
outros). A Havan se caracteriza por seu mix de qua-
lidade e preços baixos, além da comodidade dos ho-
rários estendidos (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados) e da praticidade do Cartão Havan (que 
permite parcelar as compras em até 10 vezes, sem 
entrada e sem juros).

Essa rede de lojas que tem sede em Santa Ca-
tarina e 65 lojas em todo o país, chega na cidade 
para fazer parte desse crescimento econômico e 
populacional da região.

Texto | Fotos: Jayme Modesto 

Assim como o cruzamento do cavalo com a jumenta gera um hí-
brido denominado de burro, no reino galináceo também isso 
acontece. Você já ouviu falar em cruzamento de galo com gali-

nha d’angola? Pois é, isso acontece. 
A nossa equipe de reportagem encontrou esse bicho estranho no 

município de Buritirama, no povoado de São José, na fazendo do Senhor 
Epaminondas “Seu Nona” e Dona Leuza.

Do cruzamento do galo com galinha da angola, deu esse bicho grande 
estranho, porque é considerado híbrido. Ele tem um lado mais feminino 
e não cruza. O canto é uma mistura do galo com a galinha da angola. É 
meio estranho, mas é mais parecido com um peru jovem. Além do canto, 
ele herdou da galinha da angola o tamanho do nariz com um buraco bem 
visível acima do bico. Mas, no geral lembram mesmo as galinhas carijó. 

Leuza garante: “O galo fazia a cobertura das cocás e o ovo que foi 
chocado em uma galinha comum, era mesmo da cocá”. Se referindo as 
galinhas da angola como são conhecidas na região.

Prefeituras da região Oeste foram contempladas com máquinas 

Barreiras é primeira cidade do nordeste a receber filial da HAVANCruzamento do Galo com Galinha d’Angola

É uma contribuição para 
que possamos superar 
esse momento de estia-
gem”, disse o governador, 
em entrevista coletiva à 
imprensa.

 As máquinas foram 
adquiridas com recursos 
do Estado e da União, 
através do Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC 2). “Outros lotes 
já foram entregues, to-
talizando 600 máquinas. 
Temos trabalhado muito 
para combater os efeitos 
da seca, com ações emer-
genciais e estruturantes 
em varias regiões do es-
tado. Vamos continuar 
ajudando os prefeitos 
para que tenham auto-
nomia de fazer uma obra 
demandada pelo cidadão. 
As máquinas contribui-
rão para manutenção de 
nossas estradas vicinais, 
estratégicas para o des-
locamento da produção 
de alimentos, e a vida 
social, por elas passam 
ônibus escolares e am-
bulâncias. Só por isso é 
necessário manter essas 
estradas em condições 
adequadas, elas são mui-
to importantes para a po-
pulação da zona rural”, 
concluiu Wagner.Prefeito Márcio Mariano recebendo a chave da retroescavadeira

Prefeito de Serra Dourada Milton Frota recebe a chave da máquina Adailton Castro representando o Prefeito Gilmar Ribeiro Terence Lessa, Zé Rocha, Beto, Wagner, Oziel e Moacir

Prefeito Márcio Mariano,
Kelly Magalhães e Jurandir
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Governador Jaques Wagner visita Ibotirama
e é recepcionado por Terence Lessa

Texto | Fotos: Jayme Modesto 

Um Centro Integra-
do de Comunica-
ção (Cicom), um 

Laboratório Municipal de 
Referência Regional e 20 
máquinas retroescavadei-
ras, para a construção de 
aguadas em municípios 
situados no semiárido, 
foram entregues pelo go-
vernador Jaques Wagner, 
em Ibotirama, no Oeste da 
Bahia. As ações melhoram 
a segurança, a saúde e o 
abastecimento para quase 
400 mil pessoas.

O Cicom já está aten-
dendo 17 municípios da 
região. O centro conta com 
uma equipe de 28 servido-
res e 17 atendentes, que 
trabalham com os mais 
modernos equipamentos 
de monitoramento de se-
gurança, a exemplo de câ-
meras e computadores de 
última geração. Agora, para 
solicitar ação do Corpo de 
Bombeiros ou das polícias 
Civil ou Militar, basta discar 
o número 190 a qualquer 
hora do dia ou da noite.

 “A partir desta central, 
todos os policiais de 17 
municípios da região vão 
poder se comunicar e me-
lhorar a ação no combate 
aos criminosos. Igual a 
este, estou instalando 22 
em todo o estado e tere-
mos uma grande central 
em Salvador, orientando 
as ações de segurança 
pública na Bahia. Assim, 
ganhamos qualidade, ra-
pidez e eficiência na bata-
lha contra o crime”, desta-
cou o governador.

Wagner também fir-
mou uma parceria com o 
prefeito de Ibotirama Te-
rence Lessa, para reforma 
do mercado municipal 
que será completamente 
remodelado. O prefeito 
conseguiu também com o 
governador um tomógrafo 
e dez leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), no 

Inauguração do Laboratório Municipal de Referência, Centro Integrado de 
Comunicações e a entrega de 20 máquinas fizeram parte da programação.

hospital regional. “Nós 
poderemos dar mais se-
gurança para a popula-
ção do Oeste baiano”, 
afirmou o prefeito.

A segunda inauguração 
do dia foi do Laboratório 
Municipal de Referência Re-
gional, o 12º entregue des-
de 2007 na Bahia, que até 
então contava com apenas 
um, em Salvador. A unidade, 
que dispõe de equipamen-
tos de última geração, está 
instalada junto ao Hospital 
Regional de Ibotirama.

Agora, a população de 
nove municípios do Oeste 
não precisa mais ir à ca-
pital ou a Bom Jesus da 
Lapa para fazer um dos 81 
procedimentos de saúde 
pública e exames para de-
tecção de doenças como 
Síndrome da imunodefi-
ciência adquirida (Aids), 
hepatites e hanseníase, 
que passam a ser realiza-
dos na unidade.

De acordo com o Secre-
tário da Saúde do Estado, 
Jorge Solla, “com o labo-
ratório central, é possível 
fazer o tratamento de for-
ma mais adequada e rápi-
da, facilitando também as 
medidas de controle e blo-
queio da disseminação de 
doenças, com identifica-
ção mais precisa do agente 
infeccioso”, disse.

O governador finalizou 
a sua visita ao município 
de Ibotirama, em uma 
grande concentração na 
Praça Ives de Oliveira, com 
a entrega de 20 máquinas 
retroescavadeiras a 20 pre-
feituras da região, que es-
tão situadas no semiárido. 
As máquinas foram com-
pradas em parceria com 
o Governo Federal e a 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf). Os equipa-
mentos serão utilizados 
principalmente na cons-
trução de barragens sub-

yIbotirama

terrâneas.
“O objetivo é construir 

cinco mil barragens sub-
terrâneas para a produ-
ção nesta região onde 
chove pouco, e por isso, 
é necessário acumular 
água”, comentou o Se-
cretário da Casa Civil do 
estado, Rui Costa. Essas 
máquinas fazem parte de 
um plano de convivência 
com o semiárido.

Para o prefeito de Ibotira-
ma Terence Lessa, as máqui-
nas vão resolver um proble-
ma grave na região. “Vamos 
utilizar as retroescavadeiras 
para construir várias agua-
das subterrâneas, importan-
tes para captar e reservar a 
água da chuva que será con-
sumida nos períodos mais 
prolongados de seca”.

O prefeito Terence Les-
sa, desponta nas pesqui-
sas como melhor gestor 
municipal do estado da 
Bahia, fez um emocionan-
te discurso de agradeci-
mento ao governador e ao 
povo de Ibotirama. Terence 
lembrou os compromissos 
assumidos em campanha 
e disse que Ibotirama hoje 
vive uma nova realidade.

Prefeito Terence Lessa recebe a chave da máquina

Inauguração do Cicom

Inauguração do  laboratório regional
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O radialista e diretor da Rádio 98.9 da cidade de Bre-
jolândia, Zé Ernane sempre se destacou com seu pro-
grama matinal, com grande audiência em toda região.

Zé Ernane como é carinhosamente conhecido, é um pro-
fissional experiente, respeitado e ético em seus comentários 
e opiniões, comanda uma programação diariamente das 05 
às 08 horas, com informações, músicas e utilidade pública. O 
programa já faz parte do café da manhã e da vida de todos os 
brejolandenses, uma verdadeira prestação de serviços, prin-
cipalmente para as comunidades da zona rural.

Todos os sábados, o radialista Zé Ernane recebe a médi-
ca Maria das Graças Smithe no programa que consiste em 
perguntas dos ouvintes e as respostas da convidada, com 
assuntos de grande importância com conselhos e orienta-
ções na área de saúde. A médica Graça em sua participa-
ção no programa, orienta as pessoas na prevenção de várias 
patologias de forma prática e direta com uma linguagem 
técnica, porém compreensível. O programa está suspenso 
temporariamente em decorrência de um acidente que o ra-
dialista Zé Ernandes sofreu, mas já está se recuperando e 
em breve o programa retorna ao ar. 

Radialista Zé Ernane:
Dedicação e profissionalismo


