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De volta o maior carnaval 
do interior da Bahia

A maior cidade do Oeste Baiano, Barreiras, foi conhecida durante muitos anos por 
realizar o melhor carnaval do interior da Bahia, esse reconhecimento aconteceu em 
1997. E para recuperar esse prestígio diluído no tempo a Prefeitura de Barreiras trouxe 
de volta o Carnaoeste, palco do maior carnaval do interior do estado. Págs. 06 e 07.

No dia 21 de abril o Country Club Rio de 
Ondas Estância Hotel, estará completando 
28 anos de fundação, o Club que é hoje um 
dos mais importantes espaços recreativo e 
de entretenimento da região Oeste da Bah-
ia, foi fundado em 1986. Pág. 02.

28 anos de Country Club
Rio de Ondas

Wanderley sedia segunda 
reunião itinerante da UMOB
O município de Wanderley sediou no últi-
mo dia 13, a segunda reunião ordinária iti-
nerante da União dos Municípios do Oeste 
da Bahia (UMOB). O segundo encontro de 
2014, promoveu a discussão de várias ações 
para o presente ano. Pág. 09.
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investimentos em infraes-
trutura e na melhoria da 
qualidade de ensino. “Tra-
balhamos para melhorar as 
condições da educação tanto 
para os professores quanto 
para os alunos e comunida-
de escolar. Vale lembrar, que 
o nosso trabalho não para, e 
para este ano, a previsão é de 
mais ações em benefício da 
população”, afirmou.

O Prefeito Anderson Cley-
ton confirmou que em seu 
governo os investimentos em 
educação serão prioridades 
para tornar Baianópolis um 
exemplo com ensino de qua-
lidade. “Trabalhamos com o 
foco do aprendizado dos alu-
nos, essas crianças, que são 
o futuro da nossa cidade”, 
afirmou o prefeito.

Diretoaoassunto

No Brasil um 
escândalo 
sobrepõe outro

Jayme Modesto

Na nossa terra chamada 
Brasil, há um costume an-
tigo, há sempre um grande 
escândalo que acaba sobre-
posto por outro maior. Basta 
que um caso ganhe grande 
repercussão, que logo apa-
rece outro mais forte, mais 
estarrecedor para que o an-
tecessor seja esquecido.

A sucessão de escânda-
los envolvendo políticos no 
Brasil é algo inacreditável, a 
cada dia surge um escândalo 
novo, prontinho para entrar 
na moda através da imprensa 
e para jogar no esquecimen-
to os escândalos anteriores. 
Esse é um efeito perverso e 
que gera a impunidade, pois 
são tantos escândalos polí-
ticos a serem noticiados que 
os anteriores perdem a força 
no noticiário, raros sobrevi-
vem na memória, como foi o 
caso do “mensalão”.

Agora a Petrobrás é bola 
da vez. As denúncias sobre 
pagamento de suborno a um 
ex-diretor da Petrobrás pela 
holandesa SBM, dona da 
maior frota mundial de pla-
taformas para exploração de 
petróleo do mundo, come-
çam a ter desdobramentos 
e possivelmente envolvem 
o primeiro escalão do go-
verno. Além de também vir à 
tona a compra de uma refina-
ria com 30 vezes mais o valor 
de mercado. De acordo com 
as denúncias reveladas por 
um ex-funcionário da SBM, o 
ex-diretor recebia uma comis-
são da empresa e repassava 
a maior parte para financiar 
campanha política. Entre os 
beneficiados está um ex-mi-
nistro das Cidades e seu filho.

Escândalo maior ainda 
envolvendo a turma do PT, re-
fere-se à compra da refinaria 
de Pasadena no Texas, esse é 
um escândalo que tem todos 
os ingredientes para superar 
o “mensalão do PT”. O episó-
dio ganha contornos maiores 
e mais perigosos porque à 
época o negócio foi autori-
zado pela presidente do Con-
selho de Administração da 
Petrobrás, e para quem não 
sabe, era ninguém menos 
que a Dona Dilma Rousseff 
Presidente do Brasil. 

Segundo as denúncias a 
referida refinaria teria sido 
vendida por R$ 42 milhões, 
um ano depois Dona Dil-
ma autorizou a compra por 
1,100 bilhão. 

O ex-diretor da Petrobrás 
– da cota de um dos partidos 
da base de apoio ao gover-
no – pode ter recebido da 
SBM cerca de US$ 139 mi-
lhões. Em troca da propina 
a empresa holandesa tinha 
a garantia de contratos para 
aluguel de plataformas de 
exploração de petróleo. O 
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suborno começa a aparecer 
com mais força na mídia e já 
deu munição à oposição que 
já está pedindo a investiga-
ção do caso. A liderança do 
PSDB na Câmara protocolou 
na Procuradoria Geral da 
República (PGR), uma repre-
sentação pedindo a investi-
gação da denúncia.

Mais um escândalo ab-
surdo envolvendo também 
a Petrobrás é a construção 
da refinaria Abreu e Lima 
- orçada em 2 bilhões - e já 
foram gastos mais de 18 bi-
lhões. O projeto inicial tinha 
como parceira a Venezuela, 
com 40% dos investimentos 
e até agora nenhum centavo 
fora investido.

Com esse estica e puxa 
as ações da empresa já caí-
ram 45% em apenas três 
anos, desde o começo da 
gestão Dilma Rousseff. Essa 
é uma forma de ver o estra-
go causado pela péssima 
gestão e pelo uso político 
da instituição pelo governo 
do PT.

Em apenas três anos, a 
Petrobrás perdeu 70% de 
valor relativo ao setor. Os 
petistas, em negação à reali-
dade, acusam como “ataque 
especulativo” ou besteiras 
do tipo. Mas o fato é inegá-
vel: investidores do mundo 
todo fugiram das ações da 
Petrobrás, pois compreende-
ram que a atual gestão des-
trói valor para os acionistas.

A única coisa que cres-
ce na Petrobrás é o endivi-
damento. O investidor que 
destinou US$ 1 mil de sua 
poupança às ações da pe-
trolífera nacional teria hoje 
70% a menos do que aquele 
que apostou no XLE, índice 
de empresas americanas do 
mesmo setor. Mas, segundo o 
PT, não devemos ficar tristes. 
Afinal, o petróleo é nosso!

De acordo com dados do 
próprio governo, o déficit da 
conta-petróleo, importação e 
exportação de petróleo e de-
rivados, neste ano já alcan-
çou 11,7 bilhões de dólares. 

Quem não lembra quando 
o chefe-mor da tropilha do PT 
garganteou dizendo que a Pe-
trobrás era autossuficiente.

Voltando ao assunto dos 
escândalos, qual o exemplo 
que os nossos governantes 
oferecem para a nação e 
principalmente para os jo-
vens? O executivo central 
formou uma quadrilha para 
assaltar o país. No legislati-
vo, câmara e senado 90% de 
sua composição são bandi-
dos, respondem pelos mais 
diversos tipos de crimes e 
estão lá nos representando. 
O judiciário é “podre”, além 
de omisso é complacente 
com os bandidos, o que fo-
menta a cada dia o crime 
pela impunidade no país.

Jayme Modesto

No dia 21 de abril o 
Country Club Rio de 
Ondas Estância Ho-

tel, estará completando 28 
anos de fundação, o Club que 
é hoje um dos mais impor-
tantes espaços recreativo e 
de entretenimento da região 
Oeste da Bahia, foi fundado 
em 1986. Tendo por finali-
dade proporcionar aos seus 
usuários e associados ativi-
dades de lazer, esportes e di-
versão. Com sede na BR 020 
km 09, saída para Brasília.

O Country Club conta 
com uma excelente estru-
tura e se notabilizou não so-
mente pelos seus encantos 
e belezas naturais, mas por 
promover um dos mais im-
portantes eventos do agro-
negócio do estado da Bahia, 
o “Troféu Soja de Ouro”, que 
em 2014 vai para sua 16ª edi-
ção, um evento marcado por 
grande sucesso e glamour.  
Nesses 15 anos de Soja de 
Ouro o empresário Cleantes 
Sobreira, diretor presidente 
da instituição, teve a preo-
cupação de contratar artis-
tas de renome nacional para 
apresentação do evento, des-
sa forma dando credibilidade 
e notoriedade a cada ano ao 
Troféu Soja de Ouro.  

O objetivo central do 
Troféu é incentivar em-
presas e profissionais da 
cadeia produtiva do agro-
negócio a investirem na 
qualidade de seus produtos 
e serviços, criando assim 
uma competição saudável 
para o setor em Barreiras e 
região, onde os municípios 

Escândalo da Petrobrás pode 
envolver ex-ministros e figurões do 
primeiro escalão do governo.

28 anos de Country Club Rio de Ondas

produtores são os maiores 
beneficiados. O Oscar do 
Oeste Baiano se consolida, 
a cada ano, como o evento 
premiativo de maior durabi-
lidade, transparência e pro-
fissionalismo na Bahia.

A região oeste, além de 
ser um dos maiores celeiros 
agrícolas do Brasil, pratica 
um agronegócio referência 
em todo o mundo, em fun-
ção de sua pujança e pro-
fissionalismo, que a cada 
ano, quebram sucessivos 

recordes de produtividade. 
A comemoração do Jubileu 
de Prata do Troféu Soja de 
Ouro, realizada em junho 
de 2013 no Salão de Even-
tos do Country Club Rio de 
Ondas Estância Hotel, teve 
a presença dos artistas Nel-
son Freitas e Iris Stefanelli 
como mestres cerimônia.

 O Troféu Soja de ouro é o 
evento mais esperado do ano 
para aqueles que passam a 
maior parte do tempo pen-
sando em produzir e contri-

buir para o desenvolvimento 
das cidades baianas do oeste.

 O público-alvo do even-
to é formado por entidades 
de classe representativas do 
agronegócio regional, como 
a Aiba, Abapa, Assocafé, 
Instituto PAS, Aciagri, Ebda, 
Adab, Assomiba, Agrolem, 
Amev-Oeste, Aprosem e 
Acrioeste, entre outras en-
volvidas com o setor. Além 
de representantes do co-
mércio barreirense, a cada 
edição do prêmio se fazem 
presentes ainda, empre-
sários e produtores rurais, 
profissionais liberais e a so-
ciedade, que se constituem 
nos formadores de opinião 
do oeste baiano, reconheci-
damente a região que mais 
cresce no país.

O evento ainda é mate-
rializado numa publicação 
impressa, a “Revista Oscar” 
com quatro mil exemplares, 
e circulação dirigida.

A Prefeitura de Muquém de São Francisco, 
na margem esquerda do rio São Francisco, 
abriu inscrições no dia 27 de março para 

processo seletivo com 312 vagas, em cargos de to-
dos os níveis de escolaridade. Os candidatos têm 
até o dia 14 de abril para realizar as inscrições. Os 
salários vão até R$ 1.800.

Entre as oportunidades, há vagas para os car-
gos de auxiliar de serviços gerais, assistente admi-
nistrativo, agente de fiscalização sanitária, almo-
xarife, agente de tributos, técnico de enfermagem, 
professor, coordenador pedagógico, auxiliar de 
serviços gerais, assistente social, nutricionista e 
psicólogo educacional. As taxas de inscrição va-
riam de R$ 40 a R$ 120.

Prefeitura de Muquém 
abre processo seletivo

Ascom

Com a chegada do inicio 
do ano letivo de 2014, 
o prefeito Anderson 

Cleyton juntamente com se-
cretária de Educação Wilma 
Santos Caldeira, fiscalizaram 
e cobraram agilidade para 
entregar à comunidade esco-
lar novas salas de aula da Es-
cola Rui Barbosa na sede de 
Baianópolis. A ampliação da 
escola foi observada de perto 
pelo prefeito e secretária.

O aprendizado dos estu-
dantes tem sido prioridade 
em Baianópolis, e a secretá-
ria municipal de Educação, 
Wilma Santos Cordeiro, mais 
uma vez destacou o trabalho 
que tem sido feito na educa-
ção do município, como os 

Prefeito Anderson Cleyton 
entrega novas salas de aulas 
na Escola Rui Barbosa

yBaianópolis
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Tradicional carnaval de Brejolândia agitou foliões até o último dia

Texto | fotos: Jayme Modesto

A prefeitura de Bre-
jolândia promoveu 
uma das festas 

mais esperadas da cidade 
o “Carnafolia 2014” um 
evento que já se tornou 
tradicional no município. 
Os foliões dançaram e 
pularam nas três noites 
de azaração, com muita 
alegria e animação, no 
já conhecido carnaval de 
Brejolândia. O “Carnafo-
lia” foi considerado tanto 
pela organização quanto 
pelos foliões, um suces-
so! Com um público ex-
pressivo que se propaga a 
cada ano, o evento supe-
rou as expectativas e co-
locou novamente a cida-
de como um dos destinos 
de alegria carnavalesca 
na região oeste da Bahia. 
A folia de momo este ano 
foi realizada na Praça Al-
piniano José Alves.

O prefeito Gilmar Ri-
beiro afirmou que por ser 
uma festa tradicional não 
poderia deixar de acon-

yBrejolândia

tecer, pois segundo ele é 
nesta época do ano que 
pessoas de outras loca-
lidades aproveitam para 
rever amigos e familiares 
em Brejolândia.

A administração mu-
nicipal preparou uma 
ótima estrutura para a 
realização do carnaval, 
onde ofereceu aos foliões 
e visitantes muito confor-
to e segurança.  Uma fes-
ta que ficará na memória 
de muitos foliões que 
participaram. O evento 
contou com barracas pa-
dronizadas, palco para as 
atrações e camarote ofi-
cial, além dos banheiros 
químicos.

Os três dias de folia 
foram animados pelas 
bandas: Perfil, Sound 
Luxo, Kebraê da Bahia, 
Kebrada Loka, Pagodart 
e Vara Cruz. 

O camarote oficial 
foi o ambiente de reen-
contro de amigos e pa-
rentes, onde a primeira 
dama Silvia e o Prefeito 

Mazim recepcionaram 
os convidos.

Outro destaque do 
“Carnafolia” foi a irre-
verência e criatividade 
do tradicional desfile 
do bloco das neguinhas, 
homens travestidos na 
folia de momo. As ne-
guinhas esbanjaram be-
leza, alegria, e criativi-
dade nas fantasias.

O carnaval de Bre-
jolândia foi de paz e 
promoveu diversão, en-
tretenimento, e ainda o 

fortalecimento da eco-
nomia local, pois a festa 
proporciona empregos di-
retos e indiretos para mo-
radores da cidade, bene-
ficiando trabalhadores 
autônomos, lojas, super-
mercados, lanchonetes, 
salões de beleza, dentre 
outros segmentos. A ter-
ra que é conhecida como 
terra da pecuária agora 
se consolida também 
como a terra do carnaval 
e de uma economia cada 
vez mais forte.

Prefeito Mazim e família

Prefeito Mazim e o Jornalista Machadinho

Vereador Írio e Chico, ganhadores do Concurso

Os Caretas no Carnafolia 2014
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yBuritirama

Lançamento do Programa Medcasa
Reinaldo Esteban

APrefeitura de Buri-
tirama, através da 
Secretaria Munici-

pal de Saúde, em audiên-
cia pública realizada na 
Câmara de Vereadores, 
apresentou e discutiu en-
tre os presentes o proble-
ma da aquisição de me-
dicamentos e insumos da 
assistência farmacêutica. O 
financiamento do Compo-
nente Básico da Assistência 
Farmacêutica, de responsa-
bilidade do Governo Federal 
é de apenas R$ 5,10 (Cinco 
Reais e dez centavos) por 
habitante/ano e do Gover-
no do Estado é de apenas 
R$ 1,86 (Um real e oitenta 
e seis centavos) por habi-
tante/ano, o que já é uma 
grande evidência de que há 
uma escassez de recursos 

Reinaldo Esteban

APrefeitura de Buri-
tirama, através da 
Secretaria Muni-

cipal de Saúde, iniciou a 
imunização de meninas 
de 11 a 13 anos em todas 
as escolas do município.  
Umas das primeiras esco-
las a receberem a equipe 
de vacinação foi o Centro 
de Ensino Marilene Jaco-
bina, onde as adolescen-
tes foram vacinadas. A 
vacinação é contra o HPV 
(Papiloma Vírus humano), 
importante na prevenção 
do câncer do colo do úte-
ro, que hoje representa a 
segunda principal causa 
de morte por câncer entre 
as mulheres do país.

Reinaldo Esteban

OCentro de Ensi-
no Lidia Pinheiro 
de Souza, da co-

munidade de Altamira, 
recebeu a visita do Se-
cretário de Educação de 
Buritirama, Geraldo da 
Cruz Junior, após  am-
pla reforma realizada 
na unidade. A escola 
incluiu a instalação de 
sistemas de ar refrige-

Reinaldo Esteban

APrefeitura de Buri-
tirama, através da 
Secretaria Munici-

pal de Assistência Social, 
implantou o Projeto Ven-
cer, que atende crianças 
de 7 a 14 anos. O projeto 
é desenvolvido em dois 
turnos, pela manhã das 
08h às 10h e pela tarde 

de financiamentos para a 
saúde pública.

Nesta ocasião lançou 
também o programa Me-
dcasa, em parceria com 
o governo do Estado, que 
fornecerá medicamentos 
diretamente nas casas 
de portadores de Hiper-
tensão e Diabetes que 
estejam com hipertensão 

e diabetes  sob controle, 
além de mulheres cadas-
tradas no programa de 
Planejamento Familiar. 
O principal objetivo da 
Secretaria Municipal de 
Saúde é a de garantir o 
acesso a medicamentos 
essenciais, bem como ga-
rantir acesso aos anticon-
cepcionais orais e preser-

vativos do Programa de 
Planejamento Familiar.

O usuário que é hiper-
tenso, diabético ou inseri-
do no Programa de Plane-
jamento Familiar deve se 
dirigir a Unidade Básica 
de Saúde para avaliação 
quanto aos critérios de 
inclusão que após a ava-
liação na própria unidade 

básica de saúde o usuá-
rio deverá ser cadastrado 
no programa Medcasa. A 
equipe da UBS cadastrará 
e acompanhará o paciente 
que a cada três meses re-
ceberá o medicamento em 
casa, mas, antes de com-
pletar esse período deverá 
avaliar a sua saúde, que 
possibilitará ou não, a con-
tinuidade do tratamento.

Foi efetuado um ca-
dastramento simbólico 
para a utilização do pro-
grama Medcasa dentre 
os primeiros 50 usuários, 
e o mais importante, não 
haverá limites para cadas-
tramento de usuários.

Além de um bom pú-
blico, participaram do de-
bate a Secretária de Saú-
de, Nádia Caitano, Maria 
Dourado representante 

dos usuários, Raimundo 
Nonato Jacobina conse-
lheiro municipal de saúde, 
Marcio Rogerio farmacêu-
tico da Atenção Básica, 
Irom Marques Secretário 
de Administração, repre-
sentando o Prefeito Arival 
Viana, Patrícia Azevedo Di-
retora da Atenção Básica, 
Messias Ferreira represen-
tante dos Enfermeiros das 
UBS e os Vereadores, An-
tônio Ferreira, Elizangela 
Santos de Oliveira, Nairol-
do de Almeida Santos, Ed-
son Ramos da Costa.

É o Governo Ação e 
Justiça, melhorando a 
qualidade de vida dos pa-
cientes, principalmente 
daqueles com dificuldade 
de locomoção, diminuin-
do assim os índices de 
abandono do tratamento.

Secretaria de Saúde imuniza 
meninas contra o HPV 

Escola de Altamira foi 
amplamente reformada

Assistência Social
implanta Projeto Vencer

O calendário imuno-
biológico da vacina pos-
sui três doses. A primeira 
está sendo aplicada du-
rante esse de março. Já a 
segunda está prevista para 
setembro e a terceira será 

agendada para 60 dias após 
a primeira dose. As jovens 
que, por algum motivo, não 
conseguirem se imunizar 
nas instituições de ensino 
devem se encaminhar às 
Unidades de Saúde.

das 14h às 16h, em tur-
no oposto ao da escola. 
Serão oferecidas diversas 
atividades, como oficina 
de pinturas, dramatiza-
ção e esportiva como ka-
ratê, que será utilizada 
como instrumento de for-
mação cidadã e caráter 
da criança e do adoles-
cente, através da prática 
desportiva, somada com 

a filosofia marcial.
A educadora social, 

Eliane Caitano irá desen-
volver à inserção de valo-
res como união e compa-
nheirismo fundamentada 
em valores e princípios 
éticos e morais, fazendo 
compreender os princí-
pios de paz, humildade e 
respeito,  enquanto que 
o Professor Paulo Bento, 
ministrará as aulas de ka-
ratê como defesa pessoal 
e prática desportiva.

É o governo Ação e 
Justiça trabalhando para 
a educação e formação de 
valores e princípios dos 
seus futuros cidadãos, 
objetivando a mudança 
de comportamento e a 
criação de um respeito 
mútuo com a sociedade.

rado, pintura, acaba-
mento, ampliação com a 
construção de nova sala 
com cobertura, reforma 
da sala dos professo-
res, sala de informática 
(Proinfo), novos ves-
tiários com modernas 
instalações sanitárias. 
Além da área de lazer, 
todas as novas salas re-
ceberam revestimento 
cerâmico.

A reforma e amplia-
ção da escola faz parte 
dos investimentos fei-
tos pelo governo Ação 
e Justiça para garantir 
educação cada vez mais 
de qualidade para os alu-
nos. Além de melhorar a 
estrutura física das esco-
las, os avanços na Educa-
ção permitem melhorias 
e ampliação na qualidade 
do atendimento.
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Ascom  

Os técnicos da Em-
presa Baiana de 
Águas e Sanea-

mento (Embasa) se reu-
niram, no início do mês 
junto com poder público 
e moradores dos povoa-
dos do Ribeirão e Roçado 
Velho, em São Desidério, 
e se comprometeram a 
apoiar as ações para re-
cuperação e revitaliza-
ção das margens do rio 
Grande, próximo à área 
de captação da Embasa. 
Eles vão apoiar o poder 
público municipal na 
concepção de um proje-
to hidroambiental - re-
cuperação e educação 
ambiental - para a área 
impactada, a ser apre-
sentado para obter re-
cursos do Fundo Munici-
pal de Meio Ambiente de 
São Desidério. Uma visi-
ta de campo para coleta 

Ascom  

Oprefeito Demir 
Barbosa acompa-
nhado pelo Secre-

tário de Meio Ambiente 
e Turismo Demósthenes 
Júnior, do Secretário de 
Cultura, Nerito Carvalho  
e do ex-prefeito Zito Bar-
bosa visitaram as insta-
lações da Tree Florestal 
e Remasa, que farão o 
manejo da Floresta que 
gerará biomassa para a 
termoelétrica movida a 
cavaco de eucalipto, com 
capacidade instalada de 
150 megawatts (MW), 
a ser instalada em São 
Desidério, projeto que 
será desenvolvido pela  
Bolt Energias  que é uma 
empresa de geração e co-
mercialização de energia 
controlada pelo FIP Ático 
Geração de Energia do 
grupo Ático em parceria 
com a alemã Steag.  A 
Remasa, é uma empresa 
da família do ex-piloto de 
Fórmula 1 Maurício Gu-
gelmin,   da qual a Atico  
adquiriu uma participa-
ção de 50% menos uma 

Texto: Diego Souza
Foto: Rodney Martins

Para comemorar o 
Dia Internacional 
da Mulher, a secre-

taria de Cultura, Esporte 
e Lazer, promoveu o 11º 
Rally Feminino de Bike.  
A abertura aconteceu na 
Praça Abelardo Alencar 
onde 1.200 inscritas par-
ticiparam de um aqueci-
mento “Esquenta na Pra-
ça”, antes de pedalar 09 
km até a chegada à AABB 
de São Desidério.

A largada foi ás 
7h30min, com apoio de 
seguranças particulares, 
Polícia Rodoviária Fede-

Embasa apoia criação de projeto ambiental em São Desidério
ySão Desidério

de informações da área 
está programada para o 
final do mês. 

Embora a área da 
captação da Embasa em 
São Desidério forneça 
água de qualidade para 

abastecimento, o biólo-
go da Embasa,  Wander 
do Nascimento, acredita 
que o projeto vai ajudar 
a sensibilizar os ribeiri-
nhos para a importância 
de conservar toda a mar-

gem do rio Grande para 
a manutenção dos re-
cursos naturais. “Por ser 
muito próximo de uma 
área pública de lazer 
com acesso aos morado-
res, torna-se importante 

ações que visam a me-
lhoria da qualidade das 
margens para manter a 
qualidade da água para 
o abastecimento”, afima. 
Também participaram da 
reunião o secretário de 

meio ambiente de São 
Desidério Demóstenes 
Júnior, o gerente local da 
Embasa Vagner Pereira, 
o presidente do Sindicato 
Rural Jorge Cavalcante e 
o vereador Bira.

Prefeito Demir Barbosa cumpre agenda em busca de investimento para o município

Mais de 1.000 inscritas participaram do
11º Rally Feminino de Bike em São Desidério

ação por meio da Tree 
Florestal que pertence 
ao FIP Ático Florest.

O encontro começou 
com uma reunião no es-
critório da Tree Florestal 
e Remasa em Curitiba
-PR, onde o Prefeito De-
mir e sua comitiva foram 
recepcionados pelo Pre-
sidente Alceu Gugelmin 
e pelo representante da 
Tree Florestal Marco Tuo-
to, que na oportunidade 
apresentou o perfil da 
empresa e a proposta a 
ser implantada no mu-
nicípio de São Desidério 
para a produção de euca-
lipto, como também foi 
discutida a viabilidade  
econômica e ambiental 
do empreendimento.

O Presidente da Re-
masa Alceu Gugelmin 
irmão do ex-piloto de 
Formula 1 Mauricio Gu-
gelmin, ressaltou a vi-
são  da empresa, como 
também mostrou a sa-
tisfação de puder está 
investindo na Bahia. “A 
Remasa tem como visão 
realizar a produção flo-

restal sustentável com 
domínio tecnológico, 
atendendo ao mercado 
regional de produtos flo-
restais, diversificando 
atividades ligadas ao uso 
dos recursos naturais e 
a Bahia possui outras 
vantagens comparativas 
aos demais estados do 
Brasil, como maior faci-
lidade para escoamento 
da produção setorial até 
os portos, como também 
menores custo de produ-
ção de madeira.”, frisou 
o presidente da Remasa, 
Alceu Gugelmin.

Cumprindo a agenda 
a comitiva do Prefeito 
visitou as áreas de pro-
dução e operação da  Re-
masa na cidade  Bituruna   
localizada no Sul do Pa-
raná, onde os visitantes 
conduzidos pelo Diretor 
de Produção Gilson Gero-
nasso puderam verificar 
o sistema de produção de 
Pinus e Eucaliptos desen-
volvida pelo grupo, como 
constatar o diferencial 
do sistema implantado 
pelos investidores. “A 
Remasa desenvolve ativi-
dades florestais com sus-
tentabilidade econômica 
e responsabilidade am-
biental social.  A produ-

ção e colheita de Pinus 
e Eucaliptos da Remasa 
são inteiramente certi-
ficados pelo FSC- Forest 
Stewardship Council e 
segue os rígidos critérios 
desta organização” expli-
cou o Diretor de Produ-
ção Gilson Geronasso.

Para o diretor da Tree 
Florestal, Marco Tuoto, 
o empreendimento na 
região oeste tem uma 
grande vantagem em ter-

ras produtivas. “A Bahia 
apresenta grandes van-
tagens no que toca a 
produção florestal, nas 
quais se encontram uma 
produtividade dos plan-
tios de eucalipto  entre 
os maiores do mundo 
principalmente pelas 
condições edafoclimáti-
cas regionais e pela tec-
nologia de ponta empre-
gada na cultura”, disse.

O prefeito Demir Bar-
bosa visitou cada setor 
da empresa Remasa e 
elogiou a estrutura logís-
tica. “É uma empresa de 
grande porte, a organiza-
ção, estrutura, tecnolo-
gia, tudo com alta moder-
nidade que proporciona 
o desenvolvimento sócio 
econômico da região be-
neficiando mais de 2.000 

pessoas no centro sul 
do Paraná. Esse modelo 
será bem parecido com 
Projeto Florestal a ser 
implantado em São Desi-
dério”, declarou.

Para o secretário Mu-
nicipal de Ambiente, De-
mothenes Junior, a leis 
ambientais são minucio-
sas e que todo processo 
precisa de uma atenção 
redobrada. “Durante a 
visita pude constatar que 
a empresa utiliza técni-
cas conservacionistas 
em suas atividades o que 
lhe garante a integridade 
e preservação das Flo-
restas nativas, recursos 
hídricos e animais silves-
tres e matem a biodiver-
sidade do ecossistema 
natural”, ressaltou.

ral e Militar. Durante o evento as participantes do 11º 
Rally Feminino de Bike contaram com diversas ativi-
dades esportivas que animarão o dia. No decorrer da 
programação, houve sorteios de brindes e shows mu-
sicais para as participantes.
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Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto 

Ocrescente desen-
volvimento de Bar-
reiras estabelece 

importantes desafios à 
administração municipal, 
dentre os quais, a garantia 
do direito à cidade, exi-
ge profunda transforma-
ção no sistema de saúde, 
educação e intervenções 
estruturantes. O progra-
ma de ações estratégicas, 
elaborado pelo governo 
do trabalho para o ano de 
2014, prevê projetos, cujo 
objetivo é atender às de-
mandas da população e 
acelerar a melhoria na qua-
lidade de vida do cidadão.

De acordo com o plane-
jamento do governo muni-
cipal, a Prefeitura está re-
qualificando as principais 
artérias, como as avenidas 
Clériston Andrade, Antô-
nio Carlos Magalhães, Rua 
Joaquim Neto no bairro 
Vila Brasil e Rua Alberto 
Coimbra (rua da feira), no 
centro da cidade, e a partir 
de agora o trabalho terá 
continuidade nos bairros. 

Outra obra que irá cau-
sar impacto positivo para a 
população, é a construção 
de uma paralela ligando os 
bairros Santo Antônio ao 
Arboreto

Outra iniciativa relevan-
te do programa de ações 
estratégicas é o Plano Di-
retor Municipal (PDM), ou 
seja, ele é um componente 
do plano municipal de or-
denamento do território. 

Catarina Araújo
com informações Dircom 

Omunicípio de Bar-
reiras recebeu 
no mês de mar-

ço mais um reforço na 
saúde, no último dia 14, 

Governo Municipal intensifica 
ações de infraestrutura

Barreiras recebe cinco médicas cubanas

yBarreiras

No PDM se estabelece a 
referência espacial dos 
usos e atividades do solo 
municipal através da de-
finição de classes e cate-
gorias relativas ao espaço, 
identificando as redes ur-
banas, viária, de transpor-
tes e de equipamentos, de 
captação, os sistemas de 
telecomunicações, trata-
mento e abastecimento de 
águas entre outras. Essas e 
outras ações estão previs-
tas para serem executadas 
entre 2014 e 2015.

Dentro desse plane-
jamento, o trabalho de 
recuperação asfáltica da 
cidade permanece. As três 
frentes de trabalho ini-
ciadas no mês de janeiro, 
pelas secretarias de in-
fraestrutura e de serviços 
públicos e transportes a 
partir de agora seguem 
para os bairros. O mate-
rial asfáltico utilizado nas 
principais vias de trânsito 
é o mesmo das avenidas, o 

Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente – CBUQ de 
alta qualidade. “Após os 
serviços da Alberto Coim-
bra, os trabalhos de recu-
peração serão desdobra-
dos para os bairros Sandra 
Regina e Ouro Branco”, 
destacou a Secretária de 
Infraestrutura Simone 
Kuriki.

O Prefeito Antônio 
Henrique explica também 
que os serviços serão am-
pliados para os bairros 
mais populares. “As obras 
de asfalto vão continuar 
com investimentos do 
próprio município, mas o 
trabalho será ampliado na 
medida em que os recur-
sos do Governo Estadual e 
Federal forem sendo libe-
rados”, conclui Antônio.

No que se refere às ati-
vidades de limpeza públi-
ca, a equipe de garis vem 
trabalhado nos bairros de 
Barreiras desde a limpe-
za das ruas e praças até a 
coleta de lixo nas residên-
cias. Esse intensivo visa 
deixar a cidade limpa para 
os moradores e visitantes.

Contorno Viário
Há mais de 45 dias o 

tráfego de veículos pesa-
dos foi transferido para o 
contorno viário. Essa ação 
tão esperada pelos barrei-
renses provocou fluidez nas 
ruas da cidade. É notória a 
significativa mudança posi-
tiva na harmonia do trânsi-
to, que melhorou inclusive 
nos horários de pico. 

A necessidade dessa 
obra foi originada ainda 
na década de 90, devido ao 
tráfego intenso de carretas 
carregadas para escoar as 
safras. Dessa forma, a an-
siedade da população para 
que esse dia chegasse era 
enorme, agora com o con-
torno é possível usufruir 
as vantagens da obra. O 
governo municipal já sina-
lizou que essa é uma obra 
temporária, um convênio 
feito com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
e Transportes (DNIT) cons-
truirá um Complexo Viário 
do Contorno Urbano com 
duas pontes, viadutos, du-
plicação das BRs 242, 020 e 
135, novas vias e avenidas.

O trabalho vem 
sendo executado em 
uma ação conjunta 
das secretarias 
de infraestrutura 
e obras, serviços 
públicos, finanças e 
administração.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS - O Programa  faz 
parte de um amplo pacto de melhoria do atendi-
mento aos usuários do Sistema Único de Saúde, 
que prevê mais investimentos em infraestrutura 
dos hospitais e unidades de saúde, além de levar 
mais médicos para regiões onde há escassez e 
ausência de profissionais.

Com a convocação de médicos para atuar na 
atenção básica de municípios com maior vulnera-
bilidade social e Distritos Sanitários Especiais In-
dígenas (DSEI), o Governo Federal garantirá mais 
médicos para o Brasil e mais saúde para você.

A iniciativa prevê também a expansão do número 
de vagas de medicina e de residência médica, além 
do aprimoramento da formação médica no Brasil.

o prefeito Antônio Hen-
rique, acompanhado da 
secretária de saúde Re-
gina Figueiredo recep-
cionaram cinco médicas 
cubanas, do Programa 
Mais Médicos do Gover-

no Federal que vão tra-
balhar na cidade.

Com a chegada das 
cinco médicas, Barrei-
ras contará com um to-
tal de sete profissionais 
contratados por meio do 

Programa Mais Médicos. 
A primeira médica vinda 
pelo Programa atua na 
Vila Amorim, as profis-
sionais atuarão em dife-
rentes unidades de saú-
de do município.
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Amaior cidade do 
Oeste Baiano, Bar-
reiras, foi conhecida 

durante muitos anos por 
realizar o melhor carnaval 
do interior da Bahia, esse 
reconhecimento aconte-
ceu em 1997. E para recu-
perar esse prestígio diluí-
do no tempo a Prefeitura 
de Barreiras trouxe de vol-
ta o Carnaoeste, palco do 
maior carnaval do interior 
do estado.

Após um ano sem car-
naval, a população do mu-
nicípio de Barreiras pôde 
conferir uma das maiores 
festas populares do país. 
Aberto oficialmente na 
Praça Landulfo Alves pal-
co do Carnaval Cultural, a 
Corte Momesca composta 
por Rei Momo, Rainha e 
Princesas e o cortejo do 
bloco Idade Viva, anima-
ram a primeira noite de 
folia. “O carnaval de mar-
chinhas em Barreiras é um 
resgate da cultura, apro-
veitei muito esses dias de 
festa”, disse Jessica Ka-
valeski turista de Brasília. 
O carnaval cultural abriu 

Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto

Oano letivo da rede 
municipal de en-
sino em Barreiras 

iniciou no mês de março, e 
nessa perspectiva a Secre-
taria de Educação de Bar-
reiras promoveu a Jornada 
Pedagógica do município. 
Esse ano o evento trouxe 
como tema “Construindo 
a escola da gente na pers-
pectiva da aprendizagem”. 

Os trabalhos foram 
iniciados nas escolas da 
rede com o planejamento 
participativo escolar, feito 
pelos coordenadores pe-
dagógicos e professores, 
além de refletirem sobre 
as diretrizes curriculares 
e a sequência didática na 
perspectiva da aprendiza-
gem na educação do cam-
po e de jovens e adultos.

No espaço Fortiori foi 
realizada a abertura oficial 
da Jornada Pedagógica 
pelo Prefeito Antônio Hen-
rique e Vice Carlos Augusto 
(Paê), o evento contou com 

De volta o maior carnaval do interior da Bahia

Jornada pedagógica mobiliza
profissionais da Educação

espaço para a diversão 
dos foliões da terceira ida-
de, pais e filhos, e todos os 
que estavam com saudade 
das marchinhas e frevos 
de carnaval puderam brin-
car no centro histórico.

Enquanto isso, no 
circuito Aguinaldo Perei-
ra, a festa aconteceu ao 
agito dos trios elétricos, 
blocos, camarotes e a no-
vidade dos túneis sono-
rizados, ambientes com 
estrutura de boate dentro 
do percurso. Dentro desse 
projeto “moderno e auda-
cioso”, o folião aproveitou 

todos os momentos da 
festa. A estrutura monta-
da ofereceu conforto para 
a população, que usufruiu 
da boa iluminação, deco-
ração, ampliação do nú-
mero de bares, restauran-
tes e lanchonetes, apoio 
aos blocos e novas opções 
de entretenimento. 

Durante os cinco dias 
de festa os foliões do Car-
naoeste se reuniram, para 
curtir o melhor do Pagode, 
Axé, Arrocha, Sertane-
jo e Eletrônico. A alegria 
tomou conta do ambien-
te, com grandes shows e 

atrações reconhecidas. Na 
avenida além das atrações 
do governo levando a pi-
poca, desfilaram os blocos 
Allambick, Pilek e Mordo-
mia, e os alternativos Bu-
tikin, Curto Circuito e 1ª 
Dose, Negrinhas e outros.

Sendo o carnaval um 
evento de grande públi-
co, a gestão municipal 
em união com os blocos 
garantiram a presença da 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e da Guarda Municipal e 
o SAMU 192, em todos os 
dias de festa. Os profissio-

nais estiveram em todo o 
circuito para proporcionar 
segurança e paz aos fo-
liões do Carnaoeste 2014.

Esse ano a festa tam-
bém aconteceu durante do 
dia, no balneário três bo-
cas, a população conferiu 
o Carnaval do Rio de Ondas 
nas tardes de sol, ao som 
de muito samba e pagode. 
Na avenida, no centro his-
tórico ou no Rio de Ondas 
o Carnaoeste 2014 foi um 
sucesso, os foliões aguar-
dam ansiosos para o próxi-
mo carnaval de Barreiras.

O evento trouxe o renomado autor e professor Miguel Arroyo
que discutiu o ensino na atualidade

a presença de centenas de 
profissionais da educação 
e demais autoridades do 
município.

Nesse dia os educado-
res participaram de uma 
palestra magna sobre o 
tema central da jornada, 
ministrada pelo Profes-
sor Doutor Miguel Arroyo, 
renomado autor da área 
da educação, formado 
em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Pós-
Doutor pela Universidade 
Complutense de Madrid e 
professor titular emérito 
na Faculdade de Educação 
da UFMG. Arroyo discutiu 
sobre o ensino, mas en-
fatizou a importância do 
educador “o professor é o 
sujeito, agente que cuida, 
fomenta a educação nas 
escolas e um momento 
como esse é a continuação 
de um trabalho de anos, 
e para melhorar o desen-
volvimento é essencial à 
participação das famílias 
durante o processo educa-
cional” afirmou.

Para o Secretário de 
Educação Cosme de Car-
valho o encontro “é o prin-

cípio, o momento de apre-
sentar o planejamento que 
vem sendo elaborado e 
para que os profissionais 
tenham um instrumento 
para balizar o processo 
educativo, e mais do que 
isso colocar em prática o 
projeto escola da gente, 
com qualidade, e isso seja 
transmitido a comunidade, 
e entenda a escola como 
sua”, disse.

O evento contou com 
mais uma palestra “Moti-
vando a Aprendizagem na 
escola da gente”, que foi 
ministrada pelo ator, jor-
nalista e escritor literário 
juvenil João Pedro Roriz e 
pelo ator Victor Meireles, 
que tem o objetivo de me-
lhorar o compromisso com 
a educação, trabalhando 
a motivação dos educado-
res. A jornada teve como 
sequência um encontro no 
auditório da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia 
(UFOB), para os profissio-
nais da educação infantil, 
enquanto no auditório do 
Instituto Federal da Bahia 
(IFBA), foi destinado para 
as discussões dos educado-
res do ensino fundamental.
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Riachão é contemplado com plano municipal de saneamento básico
Ascom

Em toda a Bahia 
mais de trezentos 
municípios parti-

ciparam da concorrência 
aberta pela Fundação 
Nacional de Saúde com 
o objetivo de oferecer 
àqueles com população 
inferior a cinquenta mil 
habitantes, assistência 
para construir o Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico. Do total, cinquen-
ta municípios foram con-
templados e Riachão das 
Neves é um deles, o único 
no Oeste da Bahia, com 
este pré-requisito, a entrar 
na lista dos que vão ter 
mais qualidade de vida.

O Plano Municipal 
de Saneamento Bási-
co é obrigatório por lei 
e é condição essencial 
para acesso aos recur-
sos do Orçamento Geral 
da União destinados a 

Ascom

Homens e máquinas 
trabalham diaria-
mente no sentido 

da Rodoviária de Riachão 
das Neves à Br 135. É um 
dos pontos onde a pre-
feitura empenha tempo 
e dinheiro para mudar o 
aspecto e acima de tudo 
o tráfego. A grande novi-
dade para os moradores 
e para quem usa carro, 
moto, bicicleta ou ônibus, 
é que o Governo Munici-
pal vai asfaltar quase dois 
quilômetros de estrada, 
facilitando o acesso ao 
município e a outras cida-
des da região, a exemplo 
de Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães, Santa Rita de 
Cássia, Formosa do Rio 
Preto e Piauí.

A iniciativa da atual 
gestão faz parte do projeto 

Ascom

O prefeito de 
Riachão das 
Neves, Hamil-

ton Lima inaugurou 
dois postos de saúde 
e uma escola na zona 
rural do município. As 
comunidades benefi-
ciadas com os Postos 
de Saúde da Família 
(PSFs) foram do Dis-
trito Cruzeiro do Oeste 
(Entroncamento), com 
o PSF Valdomiro Car-
valho de Santana e o 
Distrito de Cariparé, 
com o PSF Municipal. 
Já o povoado de Umbu-
zeiro foi contemplado 
com a inauguração da 
Escola Municipal Antô-
nio Ferreira da Rocha.

O evento contou 
com a presença do 
vice-prefeito José 
Américo, secretá-
rio de administração 
e finanças, Ademir 
Santana, secretária 
de saúde, Hildjane 
Leite, secretária de 
educação, Irlane Cos-
ta, diretor do Hospital 
Municipal, Agostinho 
Neto, ex-prefeito An-
tônio Américo e dos 
vereadores Carlinhos 
da Branca, Dr. Bran-
cildes Junior, Nego da 
Burra e Né Velho.

yRiachão das Neves

ações de saneamento 
básico. O plano que será 
construído em Riachão 
das Neves, com a cola-
boração da Fundação 
Nacional de Saúde- Su-
perintendência do Esta-
do da Bahia, juntamente 
com o Conselho Regional 
de Engenharia e Agro-
nomia (CREA), envolve, 
abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, 
limpeza pública e mane-
jo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas. 
“Com o Plano de Sanea-
mento Básico, podere-
mos elaborar políticas 
públicas envolvendo 
esses quatro eixos, par-
ticiparmos de editais e 
acima de tudo vivermos 
em um meio social mais 
digno e plausível”, co-
mentou o secretário de 
Agricultura, Desenvolvi-

mento Econômico e Meio 
Ambiente, Antonio José 
Nunes Júnior.

Depois de atender 
a todas as exigências 
e prazos estabelecidos 
pela Fundação Nacio-

nal de Saúde, quando a 
construção a constru-
ção do Plano Municipal 
de Saneamento Básico 
for iniciada, o município 
terá a responsabilidade 
de junto com os órgãos 

assessores, planejar a 
mobilização social, for-
necer e garantir estrutu-
ra física e logística para 
realização dos eventos 
de participação social, 
indicar representantes 
do quadro efetivo para 
compor o Comitê Exe-
cutivo para Elaboração 
do Plano Municipal de 
Saneamento. Durante o 
processo de construção 
estão previstas audiên-
cias públicas, reuniões e 
conferências.

A assistência dada 
aos municípios refere-se 
à parte técnica e finan-
ceira. Como já está tudo 
definido para a Elabora-
ção do Plano Municipal 
de Saneamento Básico, 
entre os dias 24 e 26, o 
prefeito de Riachão, Ha-
milton Santana de Lima, 
esteve em Salvador, na 
sede da Superintendên-

cia Estadual de Saúde 
para formalização e as-
sinatura do termo de 
compromisso. “Houve 
um empenho muito gran-
de por parte do governo 
para que o município se 
adequasse às normas 
exigidas pela Fundação 
Nacional de Saúde, mas 
foi importante. Os mu-
nicípios estão obrigados 
por força da lei a executar 
o Plano de Saneamento. 
Os que não providencia-
rem serão impedidos de 
receber recursos prove-
nientes do Orçamento 
da União. A construção 
do Plano de Riachão das 
Neves será o ponta pé 
inicial para disciplinar, 
inclusive, o destino do 
lixo. Hoje a maioria dos 
municípios deixam o 
resíduos a céu aberto”, 
comentou o prefeito Ha-
milton Santana de Lima.

Entrada da cidade receberá 
novo pavimento asfáltico

Prefeito reinaugura
dois PSF’s e uma escola

de Reconstrução de Ria-
chão das Neves. Transitar 
pela área que compreen-
de a rodoviária à entrada 
da cidade estava cada vez 
mais difícil. O asfalto feito 
há quase dez anos, ainda 
na gestão do ex-prefeito 
Antonio Américo, foi se 
desgastando com o passar 
do tempo. A falta de ma-
nutenção danificou toda a 
infraestrutura, acarretan-
do dificuldades de acesso 
tanto de pedestres quanto  
de veículos. Os buracos 
se espalharam por toda 
a parte causando insatis-
fação. “Tivemos que nos 
acostumar com a poeira, e 
na época da chuva, com a 
lama. Agora com este ser-
viço temos a esperança de 
dias melhores, inclusive, 
as crises respiratórias das 
crianças podem diminuir 
o fim da poeira”, enfatizou 

a dona de casa, Sandra Je-
sus Lopes.

O estado de conserva-
ção do asfalto estava tão 
ruim que a prefeitura teve 
que retirar a base feita 
anteriormente. A adminis-
tração quer entregar um 
serviço de qualidade, que 
realmente atenda a ne-
cessidade da população. 
Estão sendo gastos na 
obra $ 148.800,00 (cento e 
quarenta e oito mil e oito-
centos reais). Os recursos 
são do próprio município. 
“O nosso objetivo é tentar 
restaurar todo o asfalto 
que está danificado na ci-
dade. A falta de manuten-
ção das administrações 
passadas deixou a situa-
ção de muitos pontos crí-
tica. Mas vamos fazer todo 
o investimento possível”, 
finalizou o prefeito Hamil-
ton Santana de Lima. 

Prefeito Hamilton Lima
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Ascom/Câmara  

A Campanha da Frater-
nidade foi a temática 
abordada da sessão 

do dia 12, na Câmara Muni-
cipal de Barreiras. A sessão 
teve a participação do Bis-
po Diocesano de Barreiras 
Dom Josafá Menezes da 
Silva e pelo Diácono perma-
nente Martin Mayer.

A Igreja Católica Apostó-
lica Romana no Brasil, reali-
za no período da Quaresma 
a Campanha da Fraternida-
de, que visa despertar na 
sociedade um espírito so-
lidário diante dos proble-
mas atuais. A cada ano é 
escolhido um tema, que 
define a realidade concreta 

Tribuna popular da Câmara acolhe Campanha da Fraternidade 2014
yLegislativo de Barreiras

yWanderley

a ser transformada, e um 
lema, que explicita em que 
direção se busca a trans-
formação. A campanha é 
coordenada pela Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

Este ano com o tema: 
Fraternidade e Tráfico Hu-
mano e o lema: É para a 
liberdade que Cristo nos 
libertou, com fundamento 
bíblico em Gálatas capítulo 
5, versículo 1, a CF/2014, 
que tem por objetivo iden-
tificar as práticas de tráfico 
humano em suas várias for-
mas e denunciá-las como 
violação da dignidade e da 
liberdade humana, mobi-
lizando cristãos e pessoas 

de boa vontade para erra-
dicar este mal com vista ao 
resgate da vida dos filhos e 
filhas de Deus.  

Segundo Dom Josafá, a 
região oeste comporta mui-
tos contrastes, a região que 
é seleiro de grandes negó-
cios, tem uma forte produ-
ção de commodities e com 
potencial para futura pro-
dução de minérios, convive 
com núcleos do crime or-
ganizado, violência e focos 
de trabalho escravo, e isso 
precisa ser superado.

Para o Diácono Martin 
Mayer o tráfico humano é o 
terceiro crime mais lucrati-
vo do mundo e a sociedade 
planetária precisa superar 

Wanderley sedia segunda reunião itinerante da UMOB
Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto

Omunicípio de Wan-
derley sediou no 
último dia 13, a 

segunda reunião ordiná-
ria itinerante da União 
dos Municípios do Oeste 
da Bahia (UMOB). O se-
gundo encontro de 2014, 
promoveu a discussão de 
várias ações para o pre-
sente ano. O evento acon-
teceu no espaço do Club 
Escorpius, com a presen-
ça de prefeitos, secretá-
rios municipais, vereado-
res e um grande público. 

Na pauta foi debatida 
a avaliação da situação 
de organização dos Con-
sórcios, a reavaliação dos 
encaminhamentos da au-
diência realizada no dia 
24 de fevereiro, com o 
governador Jaques Wag-
ner e ainda uma pales-
tra sobre Procedimentos 
de Auditoria/Tribunal de 
Contas dos Municípios 
que foi ministrada pelo 

Inspetor Regional, Fer-
nando Esquivel. 

A reunião foi coordena-
da pelo prefeito de Cote-
gipe Marcelo Mariani, te-
soureiro da entidade, em 
decorrência da ausência 
do presidente, prefeito de 
Luís Eduardo Magalhães, 
Humberto Santa Cruz por 
motivos de saúde. 

O prefeito de Barrei-
ras Antonio Henrique 
também não pode estar 
presente e foi represen-
tado pelo secretário de 

Meio Ambiente Nailton 
Almeida, assim como Car-
lúcio Nogueira secretário 
municipal de desenvolvi-
mento, indústria e comér-
cio representou o prefeito 
de Formosa do Rio Preto 
Jabes Lustosa Júnior.

“Esse evento foi de 
grande importância, 
onde os prefeitos con-
seguiram sanar várias 
dúvidas e também de-
monstrar que a UMOB é 
uma entidade eficiente, 
que objetiva o desenvol-

vimento da região e Wan-
derley faz parte desse 
contexto, em breve fare-
mos parte oficialmente 
dessa entidade, estamos 
aguardando do poder le-
gislativo municipal”, afir-
mou o Prefeito anfitrião 
José Conceição. 

O palestrante Fernan-
do Esquivel, inspetor re-
gional do TCM-Tribunal 
de Contas dos Municí-
pios, comentou sobre os 
procedimentos da audi-
toria, onde o órgão rea-

liza diversas inspetorias 
e explicou aos gestores 
como a entidade proce-
de com cada caso e fa-
lou ainda sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
“é uma lei muito rigoro-
sa, mas isso acontece 
porque no passado havia 
um endividamento muito 
grande dos municípios, 
ela foi criada com o ob-
jetivo de minimizar esse 
endividamento, existem 
alguns projetos tentan-
do flexibilizar, mas ainda 

não conseguem porque 
os legisladores enten-
dem que esse é o melhor 
caminho”, conclui.

Além dos prefeitos, 
marcaram presença Erica 
Barata operadora técnica 
de consórcio e Sergio Pit 
coordenador de política 
regional ambos da UMOB, 
e também a presidente da 
câmara de Wanderley Fer-
nanda Sá Teles.

Os prefeitos que estive-
ram presentes na reunião 
foram: Anderson Cley-
ton–Baianópolis, Marcelo 
Mariani-Cotegipe, Marcio 
Mariano-Muquém, Antô-
nio Pereira Cristópolis, Ney 
Borges-Mansidão, Joaquim 
Geraldo-Santa Rita de Cás-
sia, Hamilton Lima-Riachão 
das Neves, Gerson Bonfant-
ti Vice-Prefeito de Formosa 
do Rio Preto, Marcos Ale-
crim Vice-Prefeito de Luís 
Eduardo Magalhães e o 
anfitrião Prefeito de Wan-
derley José Conceição.

Prefeito Marcelo Mariane coordena reunião da UMOB

Bispo Dom Josafá Menezes

Diácono Martin Mayer

essa chaga, ele fez um forte 
apelo para que os órgãos e 
instituições que tem o po-
der dever de combater tão 
abominável crime não se 
omita na busca e punição 
dos culpados.

O vereador Gilson Ro-
drigues (PROS) solicitante 
da tribuna popular assim 
como os demais camaris-
tas presentes foram unâni-
mes em hipotecar apoio a 
Campanha da Fraternidade, 
segundo a vereadora Kar-
lúcia Macedo (PMDB), esta 
é uma campanha que deve 
ser abraçada por todos pela 
nobreza de seus objetivos.

Em fala conclusiva, 
o presidente vereador 
Tito, pontuou, “agrade-
cemos imensamente a 
Dom Josafá Menezes, por 
chamar a sociedade e as 
autoridades à responsa-
bilidade de ser parte de 
tão significativa luta em 
nome da dignidade do 
ser humano, bem como 
pela presença constante 
e apoio aos trabalhos do 
Legislativo barreirense”.    
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Formosa do Rio Preto tem nova sede administrativa
Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto

Anoite do dia 21 de 
março foi muito im-
portante para o mu-

nicípio de Formosa do Rio 
Preto, que a partir de ago-
ra tem nova sede adminis-
trativa. O prefeito Jabes 
Júnior entregou a popula-
ção que compareceu em 
peso, o novo Centro admi-
nistrativo. A cerimônia foi 
aberta com a execução do 
Hino Nacional pela ban-
da 22 de Dezembro, e em 
seguida o pastor Juvenal 
realizou um culto de ação 
de graças. 

O novo centro é uma 
obra ampla e moderna, 
iniciada na gestão do ex
-prefeito Manoel Afonso, 
que aproveitou a estrutura 
do prédio construído pelo 
também ex-prefeito Be-
nedito Araújo, o segundo 
prefeito do município de 
Formosa, eleito na déca-
da de 70. Com um projeto 
arquitetônico arrojado, as 
instalações mantiveram a 
primeira estrutura, o Cen-
tro Administrativo conta 
com dois pavimentos, e 
comporta todas as secre-
tarias municipais com 
conforto, funcionalidade e 
segurança. 

O prédio localiza-se 

centralizado na Praça da 
igreja católica matriz, e 
está em pleno funciona-
mento. Segundo o prefeito 
Jabes Júnior, a gestão tem 
primado por alguns as-
pectos importantes para 
o bom funcionamento da 
administração munici-
pal, “precisamos aper-
feiçoar a disponibilidade 
dos serviços públicos em 
Formosa do Rio Preto e 
torna-los mais viáveis à 
nossa população.  Neste 
início de governo, fizemos 
uma avaliação minuciosa 
a cerca das necessidades 
de melhoria nos serviços 
oferecidos. Isso nos leva a 
conclusão que essa nova 
sede tornará os atendi-
mentos ainda mais ágeis, 
o que consequentemente 
irá colaborar diretamente 
para o melhor andamento 
das ações da administra-
ção”, afirmou. 

Em seu discurso, Jabes 
Junior afirmou que seu 
governo seguirá reali-
zando obras e ações para 
Formosa, disse também 
que um dos seus objeti-
vos é pavimentar 100% 
da cidade. Visivelmente 
emocionado, falou que 
essa reinauguração signi-
fica muito para Formosa. 
“Me sinto muito feliz em 

inaugurar essa obra. A 
prefeitura foi construída 
em 1971 pelo meu avô, o 
saudoso prefeito Benedito 
Araújo, pai do ex-prefeito 
Neo, e agora quis o desti-

no que eu fizesse a inau-
guração do novo prédio. 
Meu avô foi prefeito de 
Formosa, em uma época 
onde as coisas eram mais 
difíceis e mostrou-se um 
homem de visão extraordi-
nária construindo o prédio 
já com dois pavimentos, 
grande ousadia e uma 
novidade para a região na-
quele tempo. Agora nós, 
o ex-prefeito Neo e eu, 
reconstruímos mantendo 
a estrutura para preser-
vação do nosso patrimô-
nio histórico” completou 
Jabes.

Manoel Afonso Araú-
jo ex-prefeito de Formosa 
também fez um pronun-
ciamento, enfatizando 

que é sempre uma emo-
ção voltar em sua terra 
natal, principalmente em 
momentos importantes 
na vida da comunidade. 
“Nada paga o carinho e a 
receptividade do povo de 
Formosa. Onde quer que 
eu esteja o povo de Formo-
sa estará no meu coração. 
Gostaria imensamente de 
agradecer pela maneira 
carinhosa e respeitosa 
como sou recebido em 
minha terra natal, da qual 
tive a honra de governar 
por oito anos. Fico mais 
feliz ainda quando vejo 
que o prefeito Jabes Jú-
nior, vem realizando um 
grande trabalho e conti-
nua a impulsionar o de-

senvolvimento de Formo-
sa. É gratificante ver como 
ficou bonito o prédio da 
prefeitura. Prédio este que 
foi construído por meu 
pai, cuja reforma e am-
pliação foram iniciados 
no meu governo, e agora, 
é inaugurado por Jabes 
Júnior, neto. Isso mostra 
o respeito que temos pela 
preservação da história de 
Formosa, e sobre tudo o 
compromisso de dar con-
tinuidade ao desenvolvi-
mento desta cidade que 
tanto amamos”.

Diversas lideranças po-
líticas de Formosa e da re-
gião compareceram ao ato 
inaugural. Além do prefei-
to estiveram presentes o 
vice-prefeito Gerson Bon-
fantti, o ex-prefeito Ma-
noel Afonso, o presidente 
da Câmara Gilian Rocha, a 
ex-presidente da Câmara 
Maria Rosita, vereadores, 
secretários e lideranças 
comunitárias. 

HISTÓRIA - O prefeito 
Jabes Junior é o quarto de 
uma geração de políticos 
bem sucedidos que gover-
nou o município de For-
mosa do Rio Preto. Tudo 
começou com o Cel. Afon-
so Araújo, que por três 
vezes exerceu o cargo de 
intendente em Santa Rita 
de Cássia, município que 
originou Formosa do Rio 
Preto.  Benedito Araújo, 
também governou San-
ta Rita na década de 50, 
quando desmembrou 
Formosa, sendo também 
o segundo prefeito do 
município recém-criado. 
Na sequência Manoel 
Afonso (Neo), governou 
Formosa por oito anos. 
Agora a gestão é do 
bisneto do Cel. Afonso 
Araújo, Jabes Júnior. 

Ascom

Em reunião no último dia 19 
de março, na Secretaria 
de Infraestrutura da Bahia 

para uma audiência com o secre-
tário Otto Alencar, o deputado 
Cacá Leão e o prefeito Leopoldo 
Neto de Angical, reivindicaram 
alguns pleitos que trarão benefí-
cios para os moradores locais. 

A iluminação pública do muni-
cípio de Angical foi colocada como 
prioridade na pauta do prefeito Popô. 

Na ocasião, foi apresentado os 
processos do programa Luz Para 
Todos de algumas comunidades 

que sofrem com a falta de ener-
gia elétrica, para que seja dada a 
celeridade a sua execução. Entre 
elas estão a Fazenda Teófilo Gon-
çalves, o Povoado de Canabrava, 
a Comunidade de Ponta D´Água, 
e, o Assentamento Casa de Fari-
nha e Escola Comunitária da Co-
munidade de Papagaio.

O prefeito e o deputado cobra-
ram ainda, a iluminação da entra-
da da cidade, bem como a aquisi-
ção de equipamentos de patrulha 
mecanizada para a melhoria das 
estradas vicinais da reforma 
agrária do município.

Prefeito Leopoldo Neto e Cacá Leão 
lutam por melhorias para Angical 

yAngical

yFormosa do rio Preto

Prefeito Leopoldo Neto, Otto Alencar e Cacá Leão
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