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No dia 19 de maio, a secretária de Saúde de Barreiras, Regina Rocha Figueiredo, 
reuniu a imprensa na sede da Prefeitura, para esclarecer alguns pontos relevantes 
sobre a audiência proposta pela Câmara Municipal de Vereadores, com a convoca-
ção da gestora do SUS, que abordaria o balanço do primeiro quadrimestre de 2014, 
da secretaria de saúde de Barreiras.. Pág. 15.

A Mecânica Faedo mais uma 
vez foi homenageada com 
o  Prêmio Destaque Empre-
sarial de 2013. O Prêmio é 
organizado anualmente pela 
Acelem, que homenageou 
empresas e empresários que 
mais se destacaram. “Ao ser 
mais uma vez reconhecido 
como empresa destaque de 
2013, pela respeitada Acer-
lem, é para nós motivo de 
muito orgulho, isso represen-
ta o reconhecimento à qua-
lidade de nossos produtos e 
serviços, além da garantia e 
o respeito que oferecemos a 
nossos clientes”. Afirmou o 
empresário Rogerio Faedo.

O Colégio particular CMO foi à instituição educacional 
agraciado com o tradicional prêmio Destaque Empre-
sarial do Ano de 2013, promovido pela ACELEM. Cerca 
de 104 instituições dos mais diversos seguimentos em-
presariais  estiveram representadas no espaço Quatro 
Estações Hall, para a entrega da premiação. Formada 
por empresários que já tiveram o reconhecimento em 
outras edições, à comissão julgadora levou em conta 
o lado empreendedor das entidades, sendo o Colégio 
CMO a única do ensino infantil e médio a vencer. Para 
receber a premiação das mãos do pugilista Acelino 
Popó Freitas e da modelo e atriz Dany Bananinha esti-
veram presentes os diretores do Colégio.

Queda de braço

Mecânica Faedo recebe mais uma 
vez o Premio Destaque do Ano  

Colégio CMO recebe prêmio
destaque do ano de 2013

Tabofolia foi marcada pela alegria e tranquilidade
Os dias 25, 26 e 27 de abril 
foram de alegria e diver-
são com o “Tabofolia”, o 
evento mais aguardado do 
ano. O centro da cidade foi 
tomado, por uma grande 
multidão que prestigiou 
uma das maiores e bem 
estruturadas micaretas da 
região oeste, que envolve 
a população de Tabocas 
do Brejo Velho e de outras 
cidades vizinhas. Pág. 03.

De 08 a 10 de maio, Buritirama viveu 
dias de intensa movimentação com as 
festividades alusivas ao 29° aniversário 
de Emancipação Política do Município. 
Durante os três dias de comemorações, a 
cidade recebeu, na Praça de Eventos, um 
público nativo ou em trânsito de aproxi-
madamente 35 mil pessoas nos três dias, 
que pularam e cantaram ao som de gran-
des atrações da música baiana. Pág. 10.

Micarama 2014: Três dias de pura folia

Festa de Maio tem recorde
de público em Serra Dourada
A festa que acontece anualmente e seduz 
turistas e visitantes oriundos de diversas 
cidades da região e de outros estados, atraiu 
este ano cerca de 40 mil pessoas. Religiosidade, 
apresentações e diversão marcaram as 
comemorações a Santa Cruz. Pág. 07.
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Perdemos a 
capacidade de 
nos indignarmos

Jayme Modesto

É inegável que o Brasil 
passa por um período ne-
buloso na sua história. Uma 
nuvem negra paira a cabeça 
de cada brasileiro de bom-
senso e que não aceita dige-
rir a situação atual da ética, 
da moral e do patriotismo 
mergulhados na podridão. 
Enquanto isso, a Justiça e a 
Constituição se esfacelam 
cada vez mais, diante da 
ingerência do governo nos 
demais poderes - mantendo 
manietados e amordaçados, 
os que têm o dever pátrio de 
garantir a ordem e o respeito 
às instituições. Não pode-
mos esperar a priori o tão 
almejado desenvolvimento 
desta grande nação. A sen-
sação é que estamos cami-
nhando para o fim do “país 
do futuro”. 

O que estamos presen-
ciando em rede nacional com 
as revelações de servidores 
do alto escalão da Petrobrás 
e de outras instituições pú-
blicas, com o envolvimento 
da própria chefe da Nação, 
envergonha a todos nós 
brasileiros. É repugnante, a 
desfaçatez da maioria dos 
políticos que pertencem o 
“sistema”, tentando defen-
der o indefensível.

Questiona-se, por que no 
Brasil existe tanta corrupção 
sem que existam as corres-
pondentes punições aos cor-
ruptos e corruptores? Porque 
mesmo existindo, só podem 
ser assim tachados quan-
do julgados e condenados? 
Quando rarissimamente são! 
Os transgressores ganham 
fortunas ilícitas, pagam mi-
lhões para os mais ilustres 
advogados, que por suas 
competências ou por terem 
comprado elevados cargos 
são reverenciados e, por ve-
zes, temidos por aqueles que 
julgam. Assim como foi no 
caso do mensalão. Com esta 
poderosa tropa pressionan-
do, com “competência” os 
ministros do STF, se salvou 
mais uma safra de corruptos 
e corruptores impunes, co-
lhida pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

 Nossos claudicantes e 
desonestos representantes 
que se intitulam “líderes 
políticos” são moralmente, 

yEditorial yAtos oficiaisyNotas

EXPEDIENTE

Jornal Gazeta do Oeste - Publicação Editora J&B Ltda.
Registro nº 11.508 - CNPJ: 07.053.173/0001-17 - Insc. Est.: 64.905.539-NE

Rua Folk Rocha, 103 - sala 01 - Sandra Regina - Barreiras - Bahia
E-mail: gazetadooeste@yahoo.com.br / contato@jornalgazetadooeste.com.br

Site: www.jornalgazetadooeste.com.br -Tel.: 7 7 3612.7476 / 8105.1014

Jornalista Responsável: Jayme Modesto
Conselho Editorial: Jayme Modesto, Elaine Soares e Alcione Sampaio

Administração: Jayme Modesto e Késia Neres
Reportágens: Jayme Modesto e Catarina Araújo

Diagramação: Leilson Castro
Diagramação Informátivo Diário: Patrícia Dutra e Náthaly Ribeiro

Colunista: Jayme Modesto e Késia Neres
Revisão: Jayme Modesto e Catarina Araújo

Tiragem: 6.000 Exemplares
Circulação: 36 Municípios da Região Oeste da Bahia

desprovidos de ética, moral 
e bons costumes. Recur-
sos públicos circulam por 
contas de congressistas. 
Hiperfaturamento em prati-
camente todos os negócios 
com o governo, em todas as 
áreas, garantindo eleições 
e enriquecimento ilícito. As 
poucas investigações se en-
cerram em CPI´s, que nunca 
dão em nada. A impunidade 
é total. E pior, não estranha-
mos. Aceitamos tudo com 
passividade, parecendo até 
que estamos perdendo á 
capacidade de nos indignar-
mos com tanta bandalheira. 
Onde vamos parar? Quando 
haverá um basta nisso tudo? 

É evidente que alguns 
dos muitos chamados repre-
sentantes do povo, já não 
possuem qualquer condição 
moral para representá-lo. 
Eles estão onde estão para 
locupletarem-se do cargo, 
em todos os significados 
que a palavra pode abranger. 
Com arrogância, cinismo, 
petulância, deboche, desa-
foro e desfaçatez menospre-
zam e achincalham o povo, 
em busca de poder e rique-
zas pessoais. Até quando 
suportaremos viver sob essa 
ótica de falsa democracia? 

Um estudo realizado 
pelo Departamento de Com-
petitividade e Tecnologia 
(Decomtec) da Federação 
das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp) - revelou os prejuízos 
econômicos e sociais que a 
corrupção causa ao país. O 
valor chega a R$ 69 bilhões 
de reais por ano.

As denúncias de corrup-
ção vêm de todos os cantos 
do país e de todos os seto-
res - públicos e privados. 
Denunciadas em parte pela 
imprensa, em parte por seto-
res privados fiscalizadores. 
Imaginam o prejuízo que 
este montante de dinheiro 
causa em setores fundamen-
tais, como educação, saúde, 
infraestrutura, habitação e 
saneamento. 

A tendência infelizmente 
é que sempre vamos estar 
estagnados em um mesmo 
posto. A oportunidade do 
país se desenvolver é suga-
da pela rede de corrupção 
oficializada e com a com-
placência do judiciário. Até 
quando?

Exemplo de mediocridade 

O novo caminho da evolução

Deputada pede melhoria da 
BA-161, no município de Barra

Jayme Modesto

Velha historia: quan-
do agente pensa 
que já viu de tudo 

de nosso judiciário, nova-
mente um desses choques 
que me fez pensar que não 
passava de um engano, 
não pode ser verdade, e 
quando menos se espera é 
a mais pura verdade. Trata-
se da decisão do ministro 
Teori Zaavascki do STF, de 
mandar soltar os 12 delin-
quentes da operação “Lava 
Jato”. O ministro também 
determinou a suspensão 
de todos os inquéritos e 
ações penais referentes à 

Fonte: R. Veja

Oser humano está 
mais gordo, velho e 
infeliz. Para o bió-

logo francês Jean Bouvert, 
este conjunto de fatores 
indica que a humanidade 
vive um inédito momento 

Adeputada Kelly Maga-
lhães (PCdoB) solici-
tou, ao secretário de 

Infraestrutura da Bahia, Mar-
cus Cavalcanti, melhorias 
para a BA-161, estrada que 
liga a cidade de Barra à BR-
242. “Esta é uma importante 
via que promove a integração 
do oeste do nosso Estado”, 
justificou a parlamentar.

A deputada afirma que 

EDITAL Nº 03/2014

(Disponibilidade de Contas Públicas)

Em cumprimento ao disposto no Artigo 31, pa-
rágrafo 3º da Constituição Federal, art. 49 da Lei 
Complementar nº 101/2000 (LRF), combinado 
com a Resolução TCM/BA nº 318/97 alterada 
pela Resolução nº 428/2000, a Prefeitura Mu-
nicipal de BARREIRAS - Estado da Bahia, colo-
ca em disponibilidade pública as CONTAS DO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, nos termos 
que trata a Resolução TCM/BA nº 1060/05 para 
exame e apreciação de qualquer contribuinte, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da pu-
blicação da presente Portaria. 
A documentação encontra-se disponível na sala 
de disponibilidade de contas no prédio sede des-
ta prefeitura, situado a Avenida Cleriston Andra-
de nº 790, Centro - Barreiras/Ba, no horário das 
8:30 as 12:00 e 14:00 as 17:30, conforme Porta-
ria nº 037/2014. 

Barreiras-Ba., em 02 de abril de 2014 
Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 037/2014

COLOCA EM DISPONIBILIDADE PÚBLICA AS 
CONTAS DO PODER EXECUTIVO RELATIVAS AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ES-
TADO DA BAHIA, Antônio Henrique de Souza 
Moreira, no uso de suas atribuições que lhe con-
fere a Lei Orgânica do Município, e com base no 
disposto no artigo 31, parágrafo 3º da Constitui-
ção Federal, artigo 49 da Lei Complementar nº 
101/2000 e Resolução TCM/BA nº 318/97 alte-
rada pela Resolução TCM/BA nº 428/2000. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Colocar em disponibilidade pública as 
contas do Poder Executivo alusivas ao EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2013, para exame e apre-
ciação de qualquer contribuinte, pelo prazo de 
60 (sessenta) dias a contar da publicação da pre-
sente Portaria. 
Art. 2º - Designar os servidores Luciano Alen-
car Mata Pires Filho – matrícula 47041 e Eliana 
de Santana dos Santos - matricula 43380, para 
acompanhamento e acolhimento de questiona-
mentos e denúncias que deverão ser juntadas à 
respectiva Prestação de Contas Anual. 
Art. 3º - O contribuinte ou cidadão que dese-
jar efetuar registro e/ou ocorrência referente a 
qualquer processo de pagamento, procedimen-
to licitatório, contratos ou demais atos e fatos 
ocorridos durante o exercício em tela, poderá re-
gistrar no livro “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS”, 
disponível no próprio setor. 
Art. 4º - Será concedido gratuitamente ao con-
tribuinte que desejar obter fotocópia de docu-
mentos constantes nas referidas Contas, até 20 
(vinte) páginas. 

Art. 5º - As fotocópias excedentes serão por 
conta do requerente, que indicará o local onde 
serão fotocopiadas sob a supervisão e acompa-
nhamento de um servidor deste município. 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO
 - Em 02 de abril de 2014

Antônio Henrique de Souza Moreira
- Prefeito Municipal -

operação que correm na 
Justiça paranaense.  Após 
a reação negativa o mi-
nistro voltou atras e man-
teve a prisão de 11, mas o 
ex-presidente do BB Paulo 
Roberto Costa,   continua 
solto. Uma vergonha!

da evolução, “o hímen mo-
dificou o ambiente em que 
vive e mudou sua rota de 
evolução biológica. Essas 
mudanças são, em geral, 
negativas”, diz o cientis-
ta, que, durante dez anos 
desenvolveu pesquisas em 
neurobiologia na Univer-
sidade Claude Bernard, na 
França. Mostrando de que 
forma estas substâncias 
químicas de nosso cotidia-
no, como bisfenol A, para-
benos e ftalatos, afetam o 
nosso organismo e expli-
ca como serão os homens 
dos próximos anos e como 
a ciência pode reverter al-
guns processos danosos 
que nos atinge.

conhece de perto os proble-
mas nas estradas do oeste, 
já que costuma transitar 
pelas rodovias. “Durante 
viagem pela região, vi de 
perto que se faz necessá-
rio e urgente um trabalho 
de tapa buracos para evitar 
que esta estrada se torne 
intransitável e seja neces-
sário um total recapeamen-
to desta via”, afirmou Kelly.



BARREIRAS/BA,
15 A 30 de maio/2014                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 3

Tabofolia foi marcada pela alegria e tranquilidade
Texto e foto: Jayme Modesto

Os dias 25, 26 e 27 
de abril foram de 
alegria e diversão 

com o “Tabofolia”, o even-
to mais aguardado do ano. 
O centro da cidade foi to-
mado, por uma grande 
multidão que prestigiou 
uma das maiores e bem 
estruturadas micaretas da 
região oeste, que envolve 
a população de Tabocas do 
Brejo Velho e de outras ci-
dades vizinhas. 

O governo, “Trabalhan-
do o Presente e Construin-
do o Futuro” não mediu 
esforços no planejamento 
e execução de estraté-
gias, que possibilitaram 
não apenas solucionar as 
adversidades, mas tam-
bém garantir uma grade 

dias de azaração. A grande 
movimentação na cidade 
gerou emprego e renda e 
fomento na economia lo-
cal. Além da parceria com 
a Cervejaria Itaipava, a 
Tabofolia 2014, também 
contou com o apoio das 
secretarias municipais e a 
Câmara de Vereadores.

Com uma área de mais 
de 1 km de extensão em 
circulo, ninguém ficou 
parado. O público foi em-
balado pelo som dos trios 
elétricos que circulavam 
em volta das Praças, Muni-
cipal e Castro Alves. A in-
fraestrutura do evento foi 
montada criteriosamente. 
Barracas de comidas e 
bebidas com toda logís-
tica, padronizadas foram 
armadas no circuito, bem 
como banheiros químicos 
em diferentes lugares. O 
camarote oficial foi palco 
de recepção aos ilustres 

No sábado, em meio 
á folia, uma parada para 
conhecer as principais 
ações da administração 
municipal nesses 16 me-
ses de gestão do prefeito 
Humberto Pereira. Entre 
as ações foram destaca-
das, reforma completa da 
Prefeitura e do cemitério; 
construção da academia 
de saúde; recuperação de 
estradas e visinais; aqui-
sição de um caminhão 
caçamba e uma caminho-
nete Ranger com recursos 
próprios; aquisição de um 

Em meio á folia, uma parada para conhecer
as principais ações da administração

Alexandre e construção de 
pontos de ônibus em Olhos 
D’águas, Mariquita, e Poço 
do Mato; reconstrução 
da Praça da Igreja Matriz; 
construção da Praça da 
academia de saúde, refor-
ma da Praça e da quadra 
poliesportiva e ampliação e 
calçamento na entrada da 
cidade; ampliação e refor-
ma do Hospital Municipal, 
reforma de todos os PSFs 
e escolas do município; 
ampliação da Escola Rui 
Barbosa na sede, amplia-
ção da Escola Rui Barbosa 

no povoado Vereda, am-
pliação da Escola Eurico 
Gaspar Dutra no Distrito 
de Mariquita; implantação 
de manilhas com aterro em 
locais necessários.

Com o apoio do Gover-
no Federal o município 
adquiriu: uma retroes-
cavadeira JCB, uma mo-
toniveladora Caterpillar, 
um ônibus escolar, uma 
caminhonete Ranger 4x4 
para o SAMU, um cami-
nhão pipa Mercedes Benz 
trucado e um caminhão 
caçamba Volks trucado.

Fiat Uno, uma moto Ron-
da 125, e de uma área na 
Avenida Brasil; asfalta-
mento da Praça Castro Al-
ves; construção da Praça 
da Rodoviária; moderniza-
ção da Praça da Prefeitura; 
construção de uma quadra 
poliesportiva em Negra-
mina e Cabicerinha; con-
clusão do Ginásio Julião 
Araújo; construção da Pra-
ça ao lado do Ginásio; cal-
çamento da Rua do SAMU; 
construção de redutores 
de velocidade na sede; cal-
çamento da Praça Pedro 

de atrações com nomes de 
peso da música baiana. En-
tre as atrações, as bandas: 
Léo Santana, Chicabana, 
Toinho & Cia, Madeirada, 
Marquinhos Bahia, Thiago 
Bahia, Êxeke, Perfil, Swing 
Tropical, Skema Ativa, Ar-
roxaê da Bahia e Couty 
Bahéa, atrações contrata-
das pela Prefeitura. 

Nesta edição, a mica-
reta contou com uma in-
fraestrutura ainda melhor 
que a dos anos anteriores. 
O circuito da Praça Cas-
tro Alves e Municipal foi 
totalmente reestrutura-
do. A construção de uma 
Praça com fonte lumino-
sa em frente à Prefeitura 
deu uma nova dinâmica 
ao circuito do evento, que 
foi marcado pela a alegria 
e tranquilidade nos três 

Civil e Militar. O trabalho 
dos representantes do 
Conselho Tutelar também 
garantiu a tranquilidade.  

De acordo com o verea-
dor Valdemir Almeida de 
Deus, a Micareta de Tabocas 
está entre as festividades 
mais esperadas de toda re-
gião e conseguiu se consa-
grar como um dos maiores 
carnavais fora de época do 
Oeste da Bahia, graças ao 
empenho do prefeito Hum-
berto Pereira e sua equipe 
de governo, que vêm traba-
lhando com afinco pelo seu 
completo resgate. “Tabocas 
está mostrando como uma 
administração deve traba-
lhar, e resgatar sua a cultu-
ra”, disse.

A expectativa da comis-
são organizadora foi supe-
rada em termos de público, 
ultrapassando as 25 mil 
pessoas que circularam pela 
micareta durante os três 
dias de folia em 2014.  Um 
dos maiores eventos pro-
movidos no município pela 
Prefeitura, a Tabofolia 2014 
se consagrou como um dos 
mais importantes e anima-
dos carnavais fora de época 
da história de Tabocas.

convidados e autoridades 
recepcionadas pelo pre-
feito Humberto Pereira da 
Silva (Beto), e a primeira 
dama Marinalva Santos. 

O prefeito destacou 
a importância do evento 
para o resgate da cultu-
ra do município e para o 

aquecimento de sua eco-
nomia e relatou sobre as 
readaptações realizadas 
no circuito e na estrutura 
da festa, a fim de atender 
melhor tanto o folião de 
Tabocas, quanto os visitan-
tes. Segurança reforçada 
com efetivo das policias, 
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A Câmara Municipal de Cotegipe, Bahia em 
sessão itinerante realizada no dia 13 de maio 
de 2014 no Colégio José Paraguassu Distrito 
de Jupaguá, que tem como assuntos principais, 
esclarecimento do funcionamento do Poder Ju-
diciário, da Segurança Pública, das secretarias 
municipais e do Poder legislativo.

Aberto os trabalhos o Sr. Presidente convi-
da todos os vereadores, secretários municipais 
a Vice prefeita Beatriz Batista Ribeiro Calado 
representado o prefeito José Marcelo Silveira 
Mariani, Comandante da Policia Militar as au-
toridade presentes para fazer parte do Plenário. 
Iniciando a sessão registramos a presença das 
seguintes autoridades:

Ouvido os discursos dos vereadores e demais 
autoridades convidadas, ficou decidido registrar 
na Carta de Jupaguá as seguintes reivindicações:

• Requerer da Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado da Bahia a designação do Delegado 
titular e policiais civis para Delegacia de Polícia 
de Cotegipe Bahia;

• Requerer do Comandante Geral da polícia 
militar da Bahia, Cel. Alfredo Braga de Castro o 
aumento do efetivo da Militar de Cotegipe;

• Requerer do Comandante da Polícia Militar 
de Cotegipe, que sejam feitas rondas ostensivas 
e periódicas no Distrito de Jupaguá e Taguá;

• Requerer do Delegado substituto de Cotegi-
pe, uma força nos citados Distritos para diminuir aten-
der os reclames da sociedade cotegipana em geral;

• Solicitar do prefeito municipal a real situa-
ção do andamento dos projetos de pavimentação 
da Rua Eleuzina Matos bem como da construção 
do Balneário de Jupaguá e da construção do Gi-
násio de Esportes de Jupaguá;

• Requerer do Poder Executivo o aumento do 
efetivo da Guarda Municipal;

• Solicitar do Juiz titular da Comarca de Co-
tegipe, elaboração de Edital proibindo a venda e 
armazenamento de fogos de alta periculosidade, 
utilizados nas festas de São João;

Em cumprimento aos ditames regimentais, o 
Sr. Presidente coloca em votação os termos da 
Carta de Jupaguá que foi aprovada por unanimi-
dade pelo plenário da casa. Encerrada as discus-
sões e votação a Carta será assinada por todas as 
autoridades presentes.

Câmara de Cotegipe realiza sessão itinerante no distrito de Jupaguá 

Operadoras de telefonia oferecem
serviços de péssima qualidade 

Processo contra Oziel 
Oliveira foi extinto

Texto e foto: Jayme Modesto

Com objetivo de es-
treitar os laços com 
a comunidade, a Câ-

mara de Vereadores de Co-
tegipe realizou no dia 13 
de maio, sessão itineran-
te no distrito de Jupaguá. 
O encontro dos vereado-
res com a comunidade 
do distrito foi na escola 
municipal José Paragua-
çu Guerreiro. Essa foi à 
segunda sessão itineran-
te desta legislatura. A 
primeira foi realizada no 
dia 19 de abril de 2013, 
no povoado de Benfica.  

A sessão teve como ob-
jetivo ouvir os reclames da 
comunidade, além de es-
clarecer dúvidas dos servi-
ços prestados pelos órgãos 
públicos existentes no mu-
nicípio, nas esferas munici-
pal, estadual e federal. 

A sessão itinerante 
também teve o objetivo 
de aproximar a população 
de seus representantes, 
os vereadores. Oito dos 
nove vereadores com as-
sento na Casa marcaram 
presença. O presidente 

Texto e foto: Jayme Modesto

A dificuldade em fa-
zer uma ligação, 
mandar mensa-

gens, acesso a internet 
é imensa… Além de o cus-
to ser auto, as operadoras 
não prestam atendimen-
to de qualidade aos seus 
clientes. Os Barreirenses 
passam por esses trans-
tornos diariamente com 
a péssima qualidade dos 
serviços das quatro opera-
doras, Vivo, Tim, Claro e Oi.

O atendimento da 
Vivo, por exemplo, o con-
sumidor fica na linha há 
mais de uma hora es-
perando por um atendi-
mento para solucionar os 
problemas, e na maioria 
das vezes a ligação cai, 
e o mesmo tem que fazer 
todo o processo nova-
mente, fazendo com que 

O Expresso

Odeputado Oziel 
Alves de Olivei-
ra teve uma boa 

notícia ao ler o Diário 
da Justiça Eleitoral da 
Bahia de 20 de maio: o 
juiz Claudemir da Silva 
Pereira, da Vara Eleitoral 
de Luís Eduardo Maga-
lhães, declarou extinto 
processo, representado 
pela coligação Aliança 
do Povo, em 2004.

Oziel era acusado de 
realização  reunião pú-
blica com mototaxistas 
em julho de 2004, “em 
manifesto abuso de po-
der e captação indevida 
de sufrágio, prometendo 
vantagens em troca de 
votos”, segundo a repre-
sentação inicial. O Mi-
nistério Público Eleitoral 
requereu a extinção do 
processo sem resolução 
de mérito, por falta de 

do legislativo, o vereador 
Reginaldo Mota abriu a 
sessão agradecendo a 
presença de todos, e de-
sejou boas vindas, disse 
ainda se sentir em casa, e 
satisfeito em dirigir pela 
primeira vez uma sessão 
em Jupaguá. “Como ve-
reador, aumenta ainda 
mais a minha responsabi-
lidade e vontade de lutar 
pelo povo deste distrito”.

Houve uma grande 
interação com a comu-
nidade já que a reunião 
abordou temas relevantes 
e de interesse coletivo da 
comunidade. Através de 
uma tribuna livre, o públi-
co manifestou os anseios. 
Na oportunidade, os mo-
radores cobraram maior 
atenção das autoridades, 

especialmente dos ve-
readores com relação aos 
problemas que mais os 
preocupam, como: a segu-
rança, saúde, dentre ou-
tras reivindicações feitas.

Todos os vereadores 
aproveitaram o momento 
para agradecer a participa-
ção de todos e também para 
renovar os compromissos 
de trabalho em defesa dos 
interesses do município. 
“É muito importante esse 
contato com o povo, ouvir 
de perto o clamor da popu-
lação, conhecer melhor os 
problemas da comunida-

de”, disse o vereador, Cezar 
Sousa Silva. 

A sessão itinerante 
contou com a participa-
ção das secretarias mu-
nicipais, Poder Legislati-
vo Municipal, Segurança 
Pública e Poder Judiciá-
rio, com a presença do 
Juiz da comarca de Co-
tegipe Dr. Leandro Cas-
tro e representantes de 
demais órgãos. 

Ao final da sessão foi 
elaborado e assinado um 
documento denominado 
de “Carta de Jupaguá”. 
Veja na íntegra:

Os serviços de tele-
fonia e internet, quando 
oferecidos são sempre 
com muitas publicidades 
enganosas, com propos-
ta de um serviço de qua-
lidade e com um atendi-
mento especializado ao 
cliente, mas quando o 
plano é adquirido o usuá-
rio constata que foi uma 
vítima de estelionato, 

pois o serviço prestado 
não é o mesmo feito pela 
proposta inicial.

A Câmara Municipal 
de Vereadores de Barrei-
ras aprovou uma “Moção 
de Repúdio”, da autoria 
do presidente Carlos Tito 
e sobescrita pelos demais 
vereadores da Casa Le-
gislativa contra as opera-
doras de telefônicas que 
atuam em Barreiras.

Agora cabe aos órgãos 
competentes tomarem 
medidas cabíveis para 
coibir tais abusos contra 
os consumidores deste 
serviço em nosso muni-
cípio. Nós como consu-
midores que pagamos 
nossos impostos deve-
mos também denunciar 
para amenizar a situação 
em que se encontram as 
operadoras de rede mó-
veis em nossa cidade.

o consumidor perca um 
tempo enorme “pendura-
do” no telefone.

Com as constantes 
perdas de sinais, ligações 
que são interrompidas a 
todo o momento, e outras 
que nem chegam a com-
pletar as ligações que 
obrigam o usuário a refa-
zer a ligação pagando as-
sim uma nova chamada.

interesse processual no 
prosseguimento do feito.

O Magistrado afirma 
no corpo da sua decisão 
que “é impossível se pres-
tar uma séria jurisdição, 
dizendo o direito ao caso 
concreto, em algo que se 
mostra muito vago longe 
e sem que, no momento 
próprio, se apresentas-
se maiores elementos”, 
decidindo então seguir a 
orientação do MPE e de-
clarar o processo extinto 
sem resolução do mérito.
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“Exposantana”: Bons negócios aliado ao entretenimento

Patrono da FAAHF recebe homenagem da ACELEM

Texto: Jayme Modesto, fotos Frota Vídeo 

De 08 a 11 de maio, 
o município de 
Santana foi palco 

para uma das maiores 
feiras agropecuárias da 
região Oeste da Bahia, 
“Expo Santana 2014”. 
Foram mais de 30 cur-
rais, pavilhões cobertos 
para rebanhos bovinos, 
equinos e ovinos. Os par-
ticipantes tiveram ainda, 
uma feira de agricultura 
familiar, palestras e sho-
ws. A feira foi realizada 
no Parque de Exposições 
e Comercialização de 
Animais Manoel Cardo-
so Pereira, uma área de 
7.500 m² para stands, 
5.500 m² de áreas para 
shows. Os Leilões pro-
movidos na feira conta-
ram com a parceria da 

 Jayme modesto

Anualmente, a Asso-
ciação Comercial e 
Empresarial de Luís 

Eduardo Magalhães – ACE-
LEM premia as empresas 
que mais se destacaram em 
um determinado segmento 
de mercado, segundo pes-
quisa de opinião pública.

Nesta décima terceira 
edição do prêmio, realiza-
da em abril, além do Troféu 
Destaques do Ano na cate-
goria Faculdade, o patrono 
da IES, Arnaldo Horácio 
Ferreira (in memorian) foi 

Acrioeste, com Touros PO 
e Matrizes, corte e Leite, 
e Leilão de Equinos.

A retomada da feira foi 
uma das grandes apostas 
do ex-prefeito Marcão 
Cardoso, que no ano de 
2012 teve êxito em trazer 
de volta após vinte e três 

anos. O município detém 
um dos maiores reba-
nhos do estado, e com o 
fim da “famosa exposi-
ção de Santana” houve 
uma cobrança constante 
por parte dos produto-
res, por um espaço de 
negócios que atendesse 
a demanda. 

A atual gestão esteve 
empenhada para a rea-
lização da 3ª edição do 
evento, que favoreceu 
diretamente a economia 
do município, proporcio-
nando renda e benefícios 
para os que estiveram li-
gados à cadeia produtiva 
do gado leiteiro e de cor-
te. A agricultura e a pe-
cuária são os dois pilares 
mais importantes de sus-
tentação da economia 
local. Portanto, a impor-
tância de realizar even-
tos também voltados 
para agricultura de sub-
sistência de onde os la-
vradores tiram os susten-
tos de suas famílias, não 
deixando de programar 
atividades  específicas a 
exemplo do programa da 
mandiocultura, que tem 
crescido no município de 
maneira surpreendente.

A Exposantana 2014, 
além das exposições de 
gado bovino, equinos, 
caprinos e ovinos, teve 
espaços reservado às as-
sociações de apicultores 
e da agricultura familiar 

voltada para a mandio-
cultura, e para a ACEFA-
SA – Escola Família Agrí-
cola de Santana. Foram 
inúmeros stands com 
máquinas, implementos 
agrícolas e veículos au-
tomotivos. A “Exposan-
tana” foi realizada pela 
Prefeitura de Santana e 
contou com as parcerias 
do governo do estado 
através das secretarias 
de Desenvolvimento e 
Integração Regional e 
Agricultura, além do 
SEBRAE, leilões e Ban-
co do Brasil.

A “Exposantana” foi 
marcada pelo sucesso 
em negócios e muito en-
tretenimento, para aque-
les que frequentaram o 
Parque de Exposição Ma-
noel Cardoso Pereira. 

CONCURSO GAROTA EXPOSANTANA

Para abrilhantar ainda mais o evento, a organiza-
ção da feira preparou o concurso da Garota Exposan-
tana – 2014, nas categorias – mirim e juvenil. Foram 
julgadas por um júri formado por Roberta da academia 
Biofitness, a Zaira Castro do grupo de cavalgada “Co-
mitiva Sem Destino”, o ex-secretário de Agricultura do 
Estado, Eduardo Salles, Jéssica Cardoso e Jeférson 
Tácito representante da loja do Boticário de Santana. 

As vencedoras na categoria juvenil foram: Luanna 
Reis Flores 1º Lugar, Letícia Rodrigues Matos Silva 2ª 
Colocada e Jamile S. Passos Silva ficou em 3º lugar, na 
categoria Juvenil. 

Na categoria Mirim: Beatriz Stefanny S. Ramos, a 
2ª colocada foi Clara Sampaio Moreira, e Aléxia Suel-
len Bonfim Duarte em 3° lugar.

A parte festiva contou com a animação de Léo de 
Almeida, banda 100Redia e Seu Maxixe. 

De acordo com informações da comissão organi-
zadora, a equipe trabalhou de forma incansável, ga-
rantindo o sucesso da feira. As polícias militar, civil e 
Cipe-Cerrado garantiram a segurança do evento. 

O prefeito de Santana, Wilson de Almeida agrade-
ceu a presença do público, dos expositores e parcei-
ros. “Todo esse trabalho se deu graças ao apoio dos 
expositores e parceiros, mas o brilho da festa foi gra-
ças à participação da população”, disse. 

homenageado com a insti-
tuição do Troféu Arnaldo 
Horácio Ferreira em re-
conhecimento ao espírito 
empreendedor e a dedica-
ção no desenvolvimento 
da cidade. O Troféu incen-
tiva e valoriza entidades e 
pessoas que desenvolvem 
ações em benefício da 
comunidade. No total fo-
ram entregues 16 troféus, 
incluindo Empresário do 
Ano e Empresa do Ano.

Natural de Urutaí (GO), 
nascido em 20 de dezem-

bro de 1931, Arnaldo foi 
pioneiro na construção 
de Brasília, aonde chegou 
em 1958 e fundador de 
Alvorada do Norte (GO). 
Conseguiu vislumbrar 
no Oeste da Bahia, já em 
1979, uma “Nova Brasí-
lia” e, na área da Fazenda 
Mimoso, deu início ao Lo-
teamento Rancho Grande, 
posteriormente Distrito 
de Mimoso do oeste, e 
atualmente Município de 
Luís Eduardo Magalhães.

Junto com a esposa 

Maria Cardoso Ferreira e os 
filhos começaram em 1981 
incansáveis pesquisas na 
região, após a aquisição Fa-
zenda Mimoso. Com bases 
sólidas criaram o projeto 
do Posto Mimoso, o Posto – 
Cidade com infraestrutura, 
apto a oferecer de tudo aos 
seus usuários, aberto 24 ho-
ras por dia, além da implan-
tação de diversas empresas 
que deram suporte aos pri-
meiros moradores. Arnaldo 
Horácio Ferreira faleceu em 
04 de outubro de 2002.
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Instituto Intervox consagra as empresas mais lembradas em 2013

Cotegipe promove curso dos derivados da mandioca 

Da Redação

A tão esperada noi-
te de premiação 
da 12ª edição do 

prêmio “Top Qualidade” 
foi um sucesso. Foram 58 
vencedores de diversos 
segmentos empresariais 
em Barreiras. A cerimô-
nia de premiação aconte-
ceu no espaço do Restau-
rante Raio do Sol.  

Tudo isso, mostra o 
prestígio e o sucesso de 
um evento que se con-
solida a cada ano. “Con-
seguimos mais uma vez, 

Da Redação

Aprefeitura de Co-
tegipe, através da 
secretaria de agri-

cultura em parceria com 
a EBDA, promoveu um en-
contro com agricultores da 
reforma Beira Rio. O evento 
teve como objetivo repassar 
conhecimentos com rela-
ção à cultura da mandioca, 
também falar da  importân-
cia da mesma na culinário 
da região, focando sua im-
portância e a variedade de 
produtos oriundos da tão 
apreciada raiz. Inúmeros 
pratos típicos foram con-
feccionados e degusta-
dos em meio à animação 

reunir os formadores de 
opinião da cidade, os ver-
dadeiros protagonistas 
que movem a economia 
do município, que são 
os pequenos e médios 
empresários”, disse o pu-
blicitário Messias Rocha 
diretor de marketing do 
Instituto Intervox. 

O prêmio “Top-Qua-
lidade” foi criado para 
reconhecer as empresas 
e empresários que se 
destacaram na qualidade 
empresarial com respon-
sabilidade social. O prê-
mio, objetiva reconhecer, 
diferenciar, homenagear 
e divulgar a iniciativa 
privada comprometida 
quanto a qualidade em 
suas ações e serviços fo-
cados no desenvolvimen-
to sustentável com res-
ponsabilidade social. O 
prêmio é ainda reconhe-
cido em Barreiras, como 
poderoso instrumento de 
marketing sociocultural, 
importante diferencial 
junto à iniciativa privada, 
que cultua o slogan, qua-
lidade empresarial com 
responsabilidade social.

“As empresas creden-
ciadas além de gozar do 

reconhecimento público 
de qualidade empresarial 
com responsabilidade 
sócia em seus produtos, 
serviços, publicidade, 
comunicações e mar-
keting, tem o direito de 
participar  da concorrida 
cerimônia de entrega do 
prêmio Top-Qualidade”, 
explicou Messias. 

O Jornal Gazeta do 
Oeste pelo segundo ano 
consecutivo foi o veículo 
de comunicação desta-
que. “Saber que o nosso 
trabalho é bem visto, nos 
deixa muito feliz. A equi-
pe do Gazeta do Oeste 
agradece,”  disse o jorna-
lista Jayme Modesto.

Após a entrega dos 
prêmios, ao som de mú-
sica ao vivo foi servido 
um delicioso jantar, onde 
os empresários e inves-
tidores do mercado bar-
reirense puderam trocar 
experiências e viver um 
momento de confraterni-
zação. “Esse é um dos as-
pectos mais importantes 
do Top Qualidade: esse 
momento de união entre 
as empresas depois da 
premiação”, destacou o 
diretor da Roltentores.

generalizada das pessoas 
que se deliciavam com as 
guloseimas ali preparadas 
e apresentadas.

O encontro contou tam-

bém com a brilhante pre-
sença do chefe do executivo 
municipal prefeito Marcelo 
Mariani, acompanhado do 
secretario de agricultura 

Pacifico Silva Alves, a coor-
denadora Cláudia Pereira 
Xavier e ainda, Neila Wan-
derley e Tatiane Silveira. 

Ao entregar o cer-

tificado às alunas que 
participaram do curso 
gastronômico, o prefeito 
Marcelo Mariani enfatizou 
a importância do mesmo 
para a economia local, 
dizendo que a mandioca 
desde os primórdios de 
nossa colonização tem 

sido fundamental no de-
senvolvimento da socieda-
de sertaneja. “Nos meus 
tempos de criança, visitei 
muitas oficinas de farinha, 
quantas e quantas vezes 
comi beiju quente com lei-
te na cuia, era muito gosto-
so”, afirmou o prefeito.
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Festa de Maio tem recorde histórico de público em Serra Dourada

Texto e foto: Jayme Modesto

Religiosidade, apre-
sentações e diver-
são. Além do público 

recorde – 40 mil pessoas 
passaram pela tradicional 
Festa de Maio em comemo-
ração a Santa Cruz, um dos 
maiores eventos festivos 
realizados no município de 
Serra Dourada, apesar de 
“Santa Cruz” não ser ofi-
cialmente a padroeira da 
cidade. A festa acontece 
anualmente e atrai turistas 
e visitantes oriundos de di-
versas cidades da região e 
de outros estados. O even-
to que teve início dia 24 de 
abril se estendeu por nove 
dias com celebrações e ati-
vidades que envolveram 
toda a comunidade católica 
serradouradense, em um 
ato de fé e religiosidade. 

Conforme o prefeito 
Milton Frota, pelo segun-
do ano consecutivo, a 
atual administração não 
mediu esforços para pro-
mover um dos mais im-
portantes eventos festivo 
da região, a Festa de Maio. 
Para Frota, aliar momen-
tos de descontração para 
a população se comprova 
como um dos diferenciais 
da programação. 

Além da fé e tradição, 
a Festa de Santa Cruz, a 
exemplo dos anos ante-
riores, também foi impor-
tante para movimentar e 
aquecer a economia da 
cidade. A programação 
atraiu para Serra Dou-
rada, diversos perfis de 
público, que desde o dia 
24 de abril alavancou o 
comércio de modo geral.

Religiosidade
Durante os nove dias 

de celebrações religiosas 
com novenário, missas e 
batizados, a população 
esteve envolvida. Uma 

A festa que acontece anualmente e seduz turistas e visitantes 
oriundos de diversas cidades da região e de outros estados, atraiu 
este ano cerca de 40 mil pessoas. Religiosidade, apresentações e 
diversão marcaram as comemorações a Santa Cruz 

missa em ação de graça, 
com o tema da homilia 
“Violência e a corrup-
ção”, celebrada pelos pa-
dres Evandro da paróquia 
de Correntina e o padre 
João Batista pároco da 
cidade, atraiu um grande 
número de fiéis lotando a 
igreja matriz de São Gon-
çalo do Amarante, no sá-
bado, três de maio, ponto 
alto das comemorações. 

Atrações de 
renome nacional 
fizeram parte da 
programação
Mesmo com as dificul-

dades encontradas pela 
gestão, o prefeito Milton 
Frota não mediu esfor-

ços ao contratar bandas 
regionais e de renome 
nacional como: Paula Fer-
nandes, Torres da Lapa, 
Cavalheiros do Forró. E 
ainda Skmativo, Banda 
Perfil, Nenga Show, Renan 
Moreira e Allan Júnior. 

Dentro da programa-
ção profana da tradicio-
nal festa de maio, que é 
comemorada há quase 
50 anos, consolidada 
como um dos principais 
eventos realizados na 
região Oeste da Bahia, o 
show da cantora Paula 
Fernandes foi o mais es-
perado nesta edição de 
2014. Nascida em Sete 
Lagoas, na região central 
de Minas Gerais, a minei-

ra de 28 anos se apresen-
tou pela primeira vez na 
cidade no encerramento 
das festividades de Santa 
Cruz. No início da noite 
de sábado, já era grande 
o número de pessoas que 
aguardavam com muita 
ansiedade e expectativa. 
A cantora atraiu o maior 
público registrado na his-
tória da Festa de Maio. 

Com a voz firme e es-
banjando sensualidade 
no palco e com muito ro-
mantismo, Paula Fernan-
des começou sua apre-
sentação à meia noite. 
Um cenário em 3D, um 
palco com muitas cores e 
a combinação de luz, mú-
sica e fantasia fizeram do 
show um momento ímpar 
na festa. Como ela mes-
ma definiu, a sua nova 
turnê, “Um ser amor”, um 
show inesquecível para 
os fãs da artista. “É a cria-
tividade à flor da pele que 
eu estou deixando fluir”, 
disse a bela Paula. O novo 
show da artista é um con-
vite a um mundo de histó-
rias de amor e ao universo 
particular da mineira. 

A artista causou fris-
son no público de mais de 
40 mil pessoas, ao cantar 
grandes sucessos de sua 
carreira, reunindo o ro-
mantismo contagiante no 
melhor do estilo sertane-
jo, a exemplo, “Amargu-
rado de Dino Franco”. 

Representantes 
políticos marcaram 
presença
A Festa de Maio em 

comemoração a San-
ta Cruz, também serviu 
como ponto de encontro 
para vários representan-
tes políticos, que o pre-
feito Milton Frota e a pri-
meira dama Dié de Souza 
Frota fizeram questão de 
recepcioná-los no cama-
rote oficial. Marcaram 
presença no evento, os 
deputados Bira Corôa, 
Ivana Bastos, Kelly Ma-
galhães, Oziel Oliveira e 
a ex-prefeita de Barreiras 
Jusmari Oliveira, além de 
vereadores e lideranças 
políticas de toda região.

Segurança
As Polícias Civil, Militar, 

Cerrado e Guarda Munici-
pal garantiram a seguran-
ça durante os dias de festa. 
De acordo com o balanço 
da Polícia Militar, não fo-
ram registrados incidentes 
com maior relevância.

“Simplesmente fan-
tástica! Com estas pala-
vras podemos definir a 
Festa de Maio 2014, em 
comemoração a Santa 
Cruz”, destaca a comis-
são organizadora.
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yRiachão das Neves

Câmara de Baianópolis promove sessão solene para entrega de Título de Cidadão 

Texto e foto: Jayme Modesto

A Câmara Munici-
pal de Baianópo-
lis promoveu a 

primeira sessão solene 
do período legislativo 
de 2014, para a entrega 
de Títulos de Cidadão 
Baianopolense e Bene-
mérito. A iniciativa que 
teve como objetivo ho-
menagear cidadãos com 
histórias de trabalhos 
relevantes à comunida-
de aconteceu na sede 
do Legislativo, com ex-
pressiva presença de 
pessoas, entre autori-
dades, homenageados e 
familiares. 

Foi um dia destina-
do para homenagear 
aqueles que fizeram a 
diferença, como prota-
gonistas da história de 
Baianópolis. 21 perso-
nalidades receberam o 
Título de Cidadão Baia-
nopolense. A solenidade 
foi presidida pelo presi-
dente da Casa, Gilvane 
Febrônio e conduzida 
pelo jornalista Jayme 
Modesto. O prefeito de 
Baianópolis Anderson 
Cleyton, também pres-
tigiou o evento acompa-
nhado dos secretários 
do governo municipal. 

O presidente da Câ-
mara destacou o valor 
e o papel dos homena-
geados para o desenvol-
vimento do município. 
“Receber um título de 
cidadão é a mais alta 
honraria proporcionada 
a uma pessoa. Signifi-
ca que foram bem vin-
dos à Baianópolis, onde 
construíram histórias 
e contribuíram decisi-
vamente para o desen-
volvimento econômico 
e social de nossa terra. 
Cada vereador foi res-
ponsável por selecionar 
seus homenageados. O 
ato representa o reco-
nhecimento da Câmara 
Municipal a todos os 

nossos homenageados”, 
salientou o presidente. 

HOMENAGEADOS
Os homenageados 

receberam Títulos de 

Cidadão Baianopolense 
e Benemérito, através 
de proposituras indivi-
duais dos parlamenta-
res que foram votadas 
por unanimidades no 

plenário da câmara.  Os 
homenageados foram: 
Egon Schwingel, Anivio 
Armando Timm, Lídio 
LeuWeber, indicados 
pelo vereador Ivar Bidin.

Claudimiro Nunes 
Sateles, Mario Jorge Co-
miram, Valderei Araújo 
de Macedo, José Milton 
Frota de Souza e Jeová 
Ferreira Moreira, indica-
dos pelo Weube Febrô-
nio.

Márcio Roberto Sal-
les, Lúcia Lopes Pereira, 
homenageados através 
de projeto de decreto 
legislativo do vereador 
Pedro Roberto Mann.

O empresário José 
Silva Radar recebeu a 
honraria através do pro-
jeto de decreto legisla-
tivo de iniciativa do ve-
reador Ademar Missais 
da Silva, que por mo-
tivos justificáveis não 
compareceu.

Elso Arno Weber foi 
congratulado com o Ti-
tulo de Cidadão Baia-
nopolense, através do 
projeto de decreto le-
gislativo proposto pelo 
vereador Gilvane Fe-
brônio dos Santos, pre-
sidente do legislativo 
municipal.

O empresário Adria-
no Xavier Pivetta, que 
também é prefeito de 
Novo Mutum estado do 
Mato Grosso e Areo-
van Gonçalves do Nas-
cimento da cidade de 
Baianópolis foram ho-
menageados pelo ve-
reador Milton Arlindo 
de Souza.

João Carlos Vielmo 
e Irineu José Schmidt 
foram indicados pelo 
vereador Afonso Perei-
ra de Souza, através de 
projeto de decreto legis-
lativo aprovado por una-
nimidade no plenário da 
câmara municipal. 

Dionísia Alves dos 
Santos Montalvão, Pri-

mo Ernesto Scartazzini, 
foram homenageados 
através de indicação do 
vereador Macemino de 
Souza.  

José Cardoso de Car-
valho, Maria de Fátima 
Silva, receberam o Títu-
lo de Cidadão Baiano-
polense, por indicação 
do vereador João Rosa 
de Oliveira.  

Na entrega das pla-
cas, todos os vereadores 
fizeram uso da palavra 
justificando e fazen-
do uma explanação da 
atuação dos agraciados 
e da importância que 

exerceram no desenvol-
vimento do município. 
Antes de encerrar a ses-
são solene, o presidente 
do Legislativo Gilvane 
Febrônio, agradeceu a 
presença do público, e 
enfatizou a importância 
da entrega de títulos, 
reafirmando ainda o seu 
compromisso com o mu-
nicípio de Baianópolis 
e seu povo. Os nove ve-
readores que compõem 
o Legislativo Municipal 
participaram da sessão, 
além do prefeito Ander-
son Cleyton e secretá-
rios municipais.



BARREIRAS/BA,
15 A 30 de maio/2014                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 9

Topvel inaugura a maior e mais moderna 
concessionária Chevrolet do oeste 

Texto: Jayme Modesto,
Fotos: Alcione Sampaio / Revista A

Foi inaugurada no dia 
08 de maio, a nova 
sede da concessioná-

ria Chevrolet em Barreiras. 
A concessionária perten-
ce ao grupo Brandão, que 
atua na área de comércio 
de veículos e foi construí-
da em tempo recorde, ob-
jetivando atendimentos 
e serviços nos mais altos 
padrões de qualidade, dis-
ponibilizando profissiona-
lismo, respeito e agilidade 
aos clientes.

A cerimônia oficial 
de inauguração simbo-
liza mais uma vitória de 
empresários que acredi-
taram no potencial agro 
econômico de Barreiras e 
investiram em estrutura 
inovadora e moderna para 
atender as necessidades 
e exigências de um dos 
setores que mais cresce 
em todo o país, o mercado 
automobilístico. Presente 
á solenidade de inaugu-
ração, os anfitriões, José 
Brandão, conhecido como 
Zuba, e João Brandão que 
organizaram e enfatiza-
ram a sustentabilidade 
ambiental e a responsabi-
lidade social da empresa, 
colocando os funcioná-
rios e colaboradores como 
protagonistas da festa.  
“Estamos diante de um 
empreendimento do ter-
ceiro milênio”, disse Zuba.

Desde o momento em 
que adquiriram um novo 
terreno, saída para Bra-
sília, para instalação da 
nova sede da Topvel, o 
Grupo Brandão mostrou 
preocupação em fazer um 
projeto que fosse o mais 
sustentável possível, sem 
agredir o já tão maltrata-
do meio ambiente.

O EMPREENDIMENTO
A nova concessiona-

ria Topvel com a bandei-
ra Chevrolet tem uma 
área de 8.000 m², 3.200 
m² de área construída 
total de 900 m² de ofi-
cinas, com 12 estações 
de atendimento. 

Na concepção do pro-
jeto da nova loja, a preo-
cupação foi conceber mo-
dernas tecnologias que 
aproveitem ao máximo o 
que a natureza oferece, 

aliando sustentabilida-
de com viabilidade eco-
nômica. Entre os vários 
itens do novo empreen-
dimento e que propor-
cionarão uma economia 
elétrica superior a 60% 
da necessidade, estão à 
colocação de telhas gal-
vanizadas com um reves-
timento isolante térmico 
e acústico e a instalação 
de 54 placas fotovoltai-
cas da empresa belga 
Enersol. Esses módulos 

fotovoltaicos de alto de-
sempenho e última ge-
ração transformarão a 
luz solar em energia que 
atenderá mais da metade 
da demanda da empresa 
em horários de picos.

Entre outros recursos 
de sustentabilidade am-
biental, a nova conces-
sionária é assistida por 
geradores de energia fo-
tovoltaica, com produção 
de 14 mil watts e entre 80 
e 100 kwa/hora ao lon-
go do dia. Através de um 
sistema compensatório, 
em convênio com a distri-
buidora, a loja devolve, à 
rede, a energia que sobra 
de sua operação, mor-
mente em finais de sema-
na, quando não consome.

A cerimônia de lan-
çamento contou com a 
presença: do presidente 
do Grupo Brandão, o em-
presário João Brandão e 
seus filhos, Lula e Beto 
Brandão, os descenden-
tes de Zuba Brandão, os 
jovens Lua Clara, Juline, 
Duda e Tomás, todos su-
cessores da família e que 
em breve darão prosse-
guimento às atividades 
econômicas do Grupo. 

Como representantes 
da marca Chevrolet par-
ticiparam da cerimônia, 
o diretor-presidente do 
Banco GM no Brasil, Da-
vid Brinkman, diretora 
comercial da Chevrolet, 
Alessandra Rolor, geren-
te regional do Banco GM 
na Bahia, Marcelo Lima, 
diretor nacional da GM, 
José Carlos Macedo, 
Marcelo Santos, gerente 
regional de operações 
do nordeste, Davi Abe-
nhaim, gerente de negó-
cios na Bahia, Marcelo 
Lima, superintendente 

regional, Leandro Cruz, 
gerente de negócios pós-
vendas. Também marca-
ram presença no evento 
o prefeito de Barreiras, 
Antônio Henrique de 
Souza Moreira, o gerente 

de operações do Desen-
bahia e Marko Svec, o 
prefeito de Luís Eduardo 
Magalhães Humberto 
Santa Cruz e o vice-pre-
feito de Formosa do Rio 
Preto, Gerson Bonfant.
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locomover teve que dispu-
tar um espaço diante da 
grande aglomeração, mas, 
isso não impediu a diversão. 

Para manter o padrão 
das edições anteriores, o 
governo “Ação e Justiça”, 
não mediu esforços no pla-
nejamento. A estrutura foi 
criteriosamente montada, 
a infraestrutura do evento 
atendeu prontamente aos 
mais exigentes foliões. Em 
toda Praça de Eventos fo-
ram armadas barracas pa-
dronizadas, banheiros quí-
micos e também uma boate 

Texto e foto: Jayme Modesto

De 08 a 10 de maio, 
Buritirama viveu dias 
de intensa movimen-

tação com as festividades 
alusivas ao 29° aniversário 
de Emancipação Política do 
Município. Durante os três 
dias de comemorações, a 
cidade recebeu, na Praça de 
Eventos, um público nativo 
ou em trânsito de aproxima-
damente 35 mil pessoas nos 
três dias, que pularam e can-
taram ao som de grandes 
atrações da música baiana. 

A tradicional “Micara-
ma” é considerada hoje pe-
los organizadores, como a 
maior micareta do Interior 
do Estado. A edição 2014 
superou as expectativas de 
público e organização, um 
evento que envolve quem 
brinca, dentro ou fora do 
circuito. A programação 
contou com apresentações 
de artistas de renome na-
cional e também de ban-
das locais, - atrações estas, 
que garantiram novamente 
o status de maior e mais 
organizada “micareta” da 
região oeste. O bloco das 
Raparigas com sua irre-
verência foi uma atração 
aparte. A tenda eletrônica 
comandada pelo Dj Bena, 
também fez a alegria do 
público. A Praça de Eventos 
ficou pequena para tanta 
gente. Quem precisou se 

Micarama 2014: Três dias de pura folia

O maior evento festivo promovido em Buritirama, a “Micarama” 
se transformou em um verdadeiro Carnaval fora de época. O 
evento atrai principalmente a juventude de toda região oeste. 

itinerante com o DJ-Bena. 
O prefeito Arival Viana 

que já vem surpreendendo 
em sua administração, não 
fez por menos na Festa 
da cidade e deu um toque 
todo especial ao evento 
fazendo a diferença se 
comparado ao de anos an-
teriores. Segundo Arival, a 
Micarama 2014 garantiu 
mais uma vez o grande su-
cesso. Na oportunidade, o 
chefe do executivo munici-
pal, fez uma retrospectiva 
dos 29 anos de existência 
do município, disse ainda 
nunca ter faltado nas co-
memorações do aniversá-
rio da cidade. Agradeceu 
à população e falou da sa-
tisfação em realizar mais 
um evento que converge 
milhares de pessoas, tanto 
da região como também de 
outros estados brasileiros. 
Os “micarameiros” do oes-
te estavam em peso, prin-
cipalmente das cidades 
circunvizinhas como: Bar-
ra, Mansidão, Santa Rita 
de Cássia, Ibotirama, Xique
-Xique, Barreiras e até do 
Piauí, dentre outras locali-
dades. O evento foi marca-
do também pela presença 
de figuras importantes da 
política baiana como: os 
deputados federais José 
Rocha, o ex-presidente da 

Assembleia Legislativa e 
chefe de gabinete do vice-
governador, Clóvis Ferraz, 
ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, o deputado estadual 
Mário Negro Monte Jr, Ar-
thur Maia, o pré-candidato 
Pablo Barroso e vereado-
res de diversos municípios 
da região.

DIAS DE FOLIA 
Um grande evento cul-

tural abriu as comemora-
ções do 29º aniversário de 
Buritirama, na quarta-fei-
ra. Foram 23 apresenta-
ções na segunda edição do 
projeto “Nossa Gente Nos-
sa Cultura”, envolvendo as 
secretarias de educação, 
saúde e assistência social.

Já na quinta-feira (08), 
foi a final da Taça Buriti, no 
Estádio Vianão, com a vitó-
ria do Scorpio. O segundo 
e terceiro lugar respectiva-
mente, ficou para o Milan 
e o Pulo do Bode. Ainda na 
quinta-feira, a animação 
das Bandas Araketu, Dina-
mite e Felipão e Banda. Na 
sexta-feira (09), a folia fi-
cou por conta do Seu Maxi-
xe, Jacinto & Banda, Alex & 
Nairoldo. No sábado (10), 
Bailão do Robyssão, Banda 
Oliveira e Alex & Nairoldo 
fecharam as comemora-
ções com “chave de ouro”. 
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Texto e foto: Jayme Modesto

O Grupo San-
to Antônio foi 
mais uma vez 

congratulado com o 
Prêmio DESTAQUE 
ACELEM 2013, nas ca-
tegorias Supermerca-
do e revenda de Gás. 
A Acelem premiou as 
empresas que foram 
destaque e as mais 
lembradas pela comu-
nidade de Luís Eduar-
do Magalhães em 
2013. A entrega acon-
teceu no espaço do 
Quatro Estações Hall. 
Como mestre de Ceri-
mônia, Acelino Popó 
Freitas e a  modelo e 
atriz, Dany Bananinha.

O objetivo principal 

Texto e foto: Jayme Modesto

A empresária Ma-
ria de Fátima 
Silva Oliveira 

foi homenageada com 
o Título de Cidadão 
Baianopolense, em 
Sessão Solene realiza-
da no plenário da Câ-
mara de Vereadores, 
através do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº 
020/2013, de autoria 
do vereador João Rosa 
de Oliveira.  Natural 
da cidade de Santana 
Bahia, Maria de Fáti-
ma fixou residência 

Micarama 2014: Três dias de pura folia Grupo Santo Antônio recebe 
Prêmio Destaques do Ano 

Empresária Maria de Fátima recebe 
Título de Cidadão Baianopolense

Micarama chega ao 
fim com show de Arival 
Viana. Improvisado com 
o sanfoneiro Marquinhos 
Café, o prefeito cantou 
três músicas, dentre elas, 
a inspiradora “Mariana” o 
que provocou reação de 
aplausos do público. 

O Arival agradeceu 
aos colaboradores pelo 
empenho na realização 
da 29ª festa de aniver-
sário de Buritirama e a 
todos os artistas que con-
tribuíram para o brilho da 
“Micarama”. 

FOLIÕES QUE
CURTIRAM
APROVARAM 
Pela primeira vez na 

festa, a convite de amigos 
que moram no município, 
Daniela Monteiro frisou: 
“Eu já tinha ouvido muito 
falar sobre a Micarama. 
Meus amigos diziam que 
era muito legal e bastan-
te animada, então resolvi 
conferir, e realmente é 
muito legal”, disse ela.

A Micareta também foi 
sinônimo de “pegação”, 
pelo menos foi o que ga-
rantiu o jovem Alexandro 
Venturine, de 21 anos mo-
rador de Brasília. “A gente 
tem que vir preparado para 
beijar o máximo possível, 
tem muita mulher bonita”, 
ressaltou.

Para o prefeito Arival 
Viana, a Micarama já é um 
evento que faz parte do ca-
lendário festivo regional, e 
apesar das dificuldades a 
festa foi coroada com êxito. 
“A segurança do evento con-
seguiu manter a tranquili-
dade durante os três dias. 
Estamos felizes com esse 
sucesso. A cada ano a Mica-
rama cresce ainda mais. O 
público de diversas cidades 
tem comparecido em peso e 
a segurança do nosso even-
to garante uma boa festa 
para todos”, ressaltou.

Prefeito dá um show

Comissão organizadora
Agma Moreira dos 

Santos, Edinaldo José dos 
Santos, Edinaldo Ramos 
dos Anjos, Eliel Roberto 
Caitano, Esmael Ribeiro 
dos Santos, Euzeny Bor-
ges da Cruz, Haniel Gomes 
Machado, Irom Marques 
de Almeida, Juliano Viana, 
Leonardo Henrique, Mi-
caela Daiane, Nadia Cai-
tano, Orlando Lima, Paulo 
Roberto e Samanta Viana. 

do prêmio é identificar e 
apontar as empresas mais 
lembradas pela popula-
ção nos diversos segmen-
tos pesquisados.

Com determinação e 
nunca perdendo o foco, 
seu fundador Antônio Ta-
deu Muterle, homem de 
origem simples, nascido 

na cidade de Antônio Pra-
do – Rio Grande do Sul 
foi mais uma vez home-
nageado. Tadeu Muterle 
é um empreendedor nato 
e mais uma vez teve o seu 
trabalho reconhecido re-
cebendo o prêmio como 
melhor do ano de 2013. 

Parabéns!.

em Baianópolis no ano de 
1990. No ano de 1998 tor-
nou-se uma das mais bem 
sucedidas empresarias do 
município, no ramo de pos-

to de combustível. Hoje é 
proprietária do Posto San-
tana no centro da cidade.  

Ao receber o prêmio 
das mãos do vereador 
João Rosa, Fátima Silva 
manifestou sua alegria e 
agradeceu ao legislativo 
pela honrosa homena-
gem. “Sou muito grata 
pelo carinho que vocês 
demonstram ao me con-
ceder esta nova cidada-
nia. Agradeço especial-
mente ao vereador João 
Rosa e seus pares pela in-
dicação. Estou muito feliz 
com a homenagem, muito 
obrigada!”
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Empresário Adriano Pivetta recebe Título de Cidadão Baianopolense 
Texto e foto: Jayme Modesto

O empresário Adriano 
Xavier Pivetta, do 
segmento do agrone-

gócio foi homenageado com 
o Título de Cidadão Baiano-
polense. A outorga do Título 
de Cidadão Honorário do 
Município de Baianópolis 
foi concedida em sessão 
solene realizada no plená-
rio da Câmara Municipal de 
Vereadores. O Título foi con-
cedido por meio de um De-
creto Legislativo de autoria 
do vereador Milton Arlindo 
e aprovado por unanimidade 
no plenário da Casa. 

De acordo com o presi-
dente do Legislativo, Gil-
vane Febrônio, o Título de 
Cidadão Honorário é uma 
homenagem prestada às 
pessoas que se destacam 
pelo relevante trabalho e 
dedicação em favor do de-
senvolvimento econômico e 
social do município. 

Nas palavras do vereador 
Milton Arlindo em homena-
gem ao empresário, não 
faltaram elogios. “Adriano 
Pivetta é um empresário e 
amigo que contribui com o 
desenvolvimento social e 
econômico de Baianópolis. 
É uma homenagem justa a 
uma pessoa que sempre ba-
talhou de forma expressiva 
pelo crescimento deste mu-
nicípio”, destacou Milton.

Em entrevista a nossa 

reportagem, Pivetta falou 
da satisfação em ser o mais 
novo cidadão baianopo-
lense. “Não tenho palavras 
suficiente para agradecer e 
descrever o sentimento de 
gratidão de um momento 
como esse, mas posso afir-
mar que é muito bom. Quero 
compartilhar este momento 
ímpar com a minha família 
e amigos, pois sair do Rio 
Grande do Sul, para morar 
no Moto Grosso e ser reco-
nhecido em Baianópolis na 
Bahia, é um privilégio para 
poucos. Meu objetivo sem-
pre foi contribuir e acho que 
estou fazendo a minha parte 
como empreendedor. O Bra-

sil é um país de extensão ter-
ritorial muito grande onde 
pessoas de todos os estados 
se encontram, sou gaúcho, 
mas hoje, recebo uma nova 
cidadania”, destacou. 

Pivetta, também aprovei-
tou o momento para agra-
decer aos que contribuíram 
nessa luta de anos. “Eu só 
tenho que agradecer. Peço 
a Deus que me dê força e 
oportunidade para produzir 
muitos frutos no ramo da 
agricultura. Quero também 
externar os meus agradeci-
mentos ao meu amigo An-
derson Cleyton, prefeito de 
Baianópolis, ao presidente 
da Câmara Gil, e ao vereador 

Milton Arlindo, pela indica-
ção para receber essa ho-
menagem. Estou surpreso e 
muito agradecido, pois pelo 
curto tempo que aqui estou 
já recebo essa homenagem, 
isso aumenta e muito a mi-
nha obrigação e responsabi-
lidade para com essa comu-
nidade”, afirmou. 

  
PERFIL DO
HOMENAGEADO
Adriano Pivetta que 

também é prefeito de Nova 
Mutum, no estado do Mato 
Grosso é um empresário que 
contribui de forma decisiva 
com o desenvolvimento do 
município, inclusive par-

ticipando de Parceria Pú-
blico Privada (PPP), com a 
prefeitura de Baianópolis 
na recuperação de estradas 
vicinais.  

Pivetta é natural do Rio 
Grande do Sul, porém ra-
dicado no Mato Grosso, no 
município de Nova Mutum, 
onde ele já administra pela 
terceira vez. Neste último 
mandato implantou um 
novo modelo de gestão pú-
blica que visa à aplicação 
dos recursos públicos de 
forma transparente refletin-
do diretamente na melho-
ria da qualidade de vida da 
população. Implementou o 
programa ‘Avança Nova Mu-
tum’, pacote que prevê obras 
a curto e médio prazo que 
serão executadas de 2014 
a 2015. Pelo planejamen-
to das ações 80% do valor 
previsto no programa será 
executado com recursos 
próprios do município.

Para Pivetta, o pacote é 
um presente à cidade que 
está em pleno desenvolvi-
mento. Mesmo assim, reco-
nhece que o programa não 
é a solução para todos os 
problemas da cidade e rei-
terou-se que é um passo im-
portante na direção de um 
futuro melhor para todos, 
especialmente para aqueles 
que mais necessitam.

A cidade de Nova Mu-
tum, atualmente é uma das 
melhores do médio-norte de 
Mato Grosso para investir e 
morar. A ótima recepção aos 
novos moradores é um dos 
diferenciais que o municí-
pio sempre teve. A cidade 
que passou de agrícola para 
também explorar a indus-
trial, transformou-se em um 
grande polo de desenvolvi-
mento, e todos os bons re-
sultados colhidos hoje, são 
frutos de uma boa gestão do 
prefeito Adriano Pivetta.
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Cristópolis contará em breve com água de qualidade

Texto e foto: Jayme Modesto

Um esforço da admi-
nistração municipal 
de Cristópolis, junto 

ao Governo do Estado, irá 
transformar a vida de mais 
de 10 mil moradores do mu-
nicípio, que é considerado o 
maior produtor de Alho do 
estado da Bahia.

Após a construção 
do Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água 
(SIAA), o município deve 
contar em breve com água 
de qualidade. A autori-
zação para a licitação da 
obra que foi dada pelo vi-
ce-governador da Bahia, 
Otto Alencar no dia 17 de 
abril. Orçada em R$ 25 mi-
lhões, o investimento irá 
beneficiar não só a popu-
lação de Cristópolis, mas 
também as populações 
dos municípios vizinhos 
de Cotegipe e Angical, to-
talizando mais de 25 mil 
pessoas beneficiadas com 
água de qualidade.

A obra será executada 
pelo Governo do Estado, 
por intermédio da Com-
panhia de Engenharia e 
Recursos Hídricos da Bah-
ia (Cerb), com recursos do 
Ministério da Integração, a 
obra vai permitir a capta-
ção da água do Rio Gran-
de para o abastecimento 
da população da região. A 
adutora terá 77 quilôme-
tros, com rede de distribui-

Um sonho alimentado por mais de 50 anos pela população de Cristópolis, deve se transformar em realidade

ção de 72,5 quilômetros.
O município de Cristó-

polis é um dos poucos do 
Oeste, que ainda não tem 
água de qualidade e a sua 
população na maioria pre-
cisa comprar água mineral 
e armazenar água da chu-
va ou trazer de Barreiras 
para beber, e realizar as 
tarefas domésticas, já que 
a água que cai na torneira 
vem de poços artesianos, 
possui baixa qualidade e 
é insuficiente para lavar 
roupas, louças e cozinhar. 
Mas, com a implantação 
do novo sistema o proble-
ma da água salobra será 
finalmente solucionado, 
com a captação de água 
doce do Rio Grande, para 
abastecer a população da 
sede e de algumas locali-
dades. “Esse não é apenas 
um sonho do povo de Cris-
tópolis, mas é um sonho 
meu também, uma cidade 
que tem universalização 
de água e esgoto, tem 
mais qualidade de vida, e 
mais saúde”, sublinhou o 
prefeito Antônio Pereira 
durante o encontro com o 
vice-governador e a popu-
lação da cidade na Praça 
do Alho.

O prefeito Antônio Pe-
reira lembrou ainda, que 
a questão da água é um 
sonho antigo alimenta-
do pela população local, 
e hoje, por ação direta do 

Governo do Estado, come-
ça a virar realidade. “Cris-
tópolis será eternamente 
grata por esta água. Nos-
sos corações transbordam 
de alegria quando pensa-
mos que em breve teremos 
água doce do Rio Grande”, 
destacou. 

Para o vice-governador 
Otto Alencar, a construção 
da adutora que trará água 
para o município, é uma 
obra que ficará na história 
de Cristópolis e o governa-
dor teve a coragem de as-
sumir esse compromisso 
de solucionar o problema 
que há anos vem penali-
zando a população.  “Esse 
é o governador da supera-
ção, da transformação de 
sonhos em realidade, o go-
vernador da fé”, afirmou.

Estiveram presentes no 
evento os prefeitos: Leo-
poldo Neto (Popô) de An-
gical, Marcelo Mariane de 
Cotegipe, José Conceição 
de Wanderley, o prefeito 

de Barreiras Antônio Hen-
rique, Gilvan Pimentel de 
Catolândia, Demir Barbosa 
de São Desiderio, Hamil-
ton Lima de Riachão das 
Neves, a vice-prefeita de 
Tabocas Gisele Greisy, e o 
vice-prefeito de Cristópo-
lis Sorriso. O presidente da 
câmara de Cristópolis, Os-
carino Vieira, o presidente 
da câmara de Canápolis, 
Charles Pereira e vereado-
res de vários municípios.

Também marcaram 
presença no evento o pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa do Estado o de-
putado Marcelo Nilo, e os 
deputados Roberto Muniz, 
Oziel Oliveira, Kelly Maga-
lães, Cacá Leão, a ex-de-
putada Antônia Pedrosa e 
uma figura remanescente 
da velha guarda da política 
regional, que aos 96 anos 
estava no palanque oficial 
o ex-prefeito de Angical e 
Cristópolis, Gerulino An-
tunes de Carvalho.  

Mercado Municipal é entregue a população de Ibotirama
Renan Araújo 

No dia 10 de maio 
foi entregue a 
obra do Mercado 

Municipal de Ibotirama.
Mais uma grande 

conquista do Prefeito 
Terence Lessa contan-
do com a presença da 
população em geral, 
dos feirantes que vão 
fazer do mercado o seu 
novo lugar de trabalho.

O Deputado Fede-
ral Oziel Oliveira e o 
candidato a Deputado 

Estadual Jonas Paulo 
estiveram presentes e 
exaltaram a adminis-
tração da cidade que 
desde o início da ges-
tão nunca parou de 
trabalhar.

A população de 
Ibotirama esperou 12 
anos para ter o Mer-
cado Municipal de vol-
ta, e agora reforma-
do, bem estruturado 
e bem administrado 
os feirantes e consu-
midores irão tirar o 

maior proveito dessa 
obra que foi prometi-
da desde a campanha 
política e cumprida 
em tão pouco tempo 
de gestão.

Em um breve discur-
so o Prefeito Terence 
Lessa pontuou inúme-
ras obras a serem con-
cluídas e outras tantas 
a serem iniciadas. Tor-
nando Ibotirama uma 
cidade destaque não 
só no Oeste da Bahia, 
disse Terence.
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Instituto Via Placa premia colaboradores destaque do ano 
Texto: Jayme Modesto/ Fotos Rerê

Aempresa Via Placa 
anunciou no dia 29 
de abril, no espaço 

Cais e Porto, em Barreiras, 
os vencedores do “Prêmio 
Colaborador Destaque do 
ano de 2013”, primeira 
edição. A premiação visa 
reconhecer o trabalho e o 
esforço dos colaboradores 
e empresas que fizeram a 
diferença em suas respec-
tivas áreas de atuação e 
contribuíram com a cons-
trução de novas metodo-
logias de trabalho, conhe-
cimento, e melhoria de 
processos ou agregação 
de valor em seus produtos, 
evidenciando competên-
cias, aperfeiçoamento e 
qualificação, e assim con-
quistando novos mercados 
e consumidores. No even-
to foram homenageadas 
pessoas, e instituições que 
tem contribuído com o de-
senvolvimento econômico 

e social do município, para 
os vencedores mais que 
um reconhecimento foi 
uma conquista. 

“A premiação visa re-
conhecer o trabalho e o 
esforço das empresas e 

colaboradores de todos os 
setores da atividade eco-
nômica da região, que bus-
cam melhorias na qualida-
de de produtos e serviços, 
sempre mantendo rigoro-
sos padrões de segurança 
e qualidade. Nesse senti-
do, o prêmio incentiva seus 
dirigentes a abraçar novas 
ideias e participar ativa-
mente do aprimoramento 
da gestão empresarial. 
Então, nada mais justo do 
que reconhecer aqueles 
que se destacaram, seja 
em suas atividades, ou 
por suas atitudes e com-
prometimento”, afirmou 
a promotora do evento, a 
empresária Graça Oliveira.

Esses foram os prin-
cipais pilares do Prêmio 
Colaborador Destaque do 
Ano, que nesta primeira 
edição teve como ven-
cedores as empresas e 
colaboradores: Barreiras 
Cartucho, WF Construção 
Empreendimento Imo-
biliário, Ambiental Line, 

Farmácia Paris, Ótica São 
Luís, Econômica Tecido, 
Vitória Calçados, Yes Lo-
cadora, Pastel & Cia, Auto 
Escola, Maclarem, Andros 
Distribuidora, Churrasca-
ria Príncipe, Hotel Morubi-
xaba, Triedo Comunicação 
Visual, Rádio Barreiras, e 
o restaurante Cais & Porto. 
Além das duas justas ho-
menagens ao Padre Verne-
son Francisco de Souza da 
Paróquia São João Batista, 
e Dona Francisquinha do 
Lar de Emanuel. O Jornal 
Gazeta do Oeste foi o veí-
culo de comunicação ho-
menageado com o prêmio 
Colaborador do Ano.

A empresária Graça Oli-
veira, promotora do prêmio, 
emocionada agradeceu a 
presença de todos e afir-
mou o quanto foi importan-
te o apoio e a participação 
dos empresários no evento 
de entrega do primeiro Prê-
mio Colaborador do Ano, 
prometendo para 2014, um 
evento ainda melhor.

A churrascaria e Pizzaria Boi na Brasa, além da tradição 
é sinônimo de qualidade e bom atendimento. Status 
que foi confirmado ao recebe o prêmio Destaque do 

Ano promovido pela Acelem. A indicação consolidada a casa 
como uma das melhores no quesito qualidade e atendimento. 
O prêmio Destaque do ano nas três categorias,  é o certifica-
do que a empresa e profissional exibem por ter conquistado 
a satisfação dos seus clientes em relação a serviços e quali-
dade de atendimento. O prêmio foi entregue em cerimonia 
realizada na casa de eventos Quatro Estações Hall.  

A equipe do Vento em Popa Janjar Futsal foi homena-
geada no Prêmio Destaques do Ano da ACELEM. A 
equipe foi apresentada ao grande público presente 

em grande estilo no salão Quatro Estações Hall. O empre-
sário e presidente do Club Fábio Lauck recebeu o premio 
das mãos do pugilista Acelino Popó Freitas e da modelo e 
atriz, Dany Bananinha acompanhado dos atletas do Vento 
em Popa Janjar.

ARetifica de Motores Câmera é uma das empre-
sas mais premiadas de Luís Eduardo Maga-
lhães. Em 2013 foi novamente a empresa mais 

lembrada da categoria, ao conquistar a confiança de 
seus clientes, recebendo o tradicional Prêmio Desta-
que do Ano da Acelam. O prêmio foi entregue no es-
paço do Quatro Estações Hall, pelo Pugilista Acelino 
Popó Freitas e a Modelo Dany Bananinha. 

A Churrascaria e Pizzaria Boi
na Brasa foi homenageada com
o premio destaque do ano

Vento em Popa Janjar Futsal
é homenageado com o Troféu 
Destaque do Ano

DESTAQUES DO ANO ACELEM
Retífica de Motores
Câmera é mais uma vez 
destaque do ano
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Secretária de saúde esclarece controvérsias sobre audiência pública
Jayme Modesto

No dia 19 de maio, a 
secretária de Saú-
de de Barreiras, Re-

gina Rocha Figueiredo, re-
uniu a imprensa na sede da 
Prefeitura, para esclarecer 
alguns pontos relevantes 
sobre a audiência proposta 
pela Câmara Municipal de 
Vereadores, com a convo-
cação da gestora do SUS, 
que abordaria o balanço 
do primeiro quadrimestre 
de 2014, da secretaria de 
saúde de Barreiras.

 “Solicitamos o espaço 
da Câmara de Vereadores 
para o dia 29, visto que o 
prazo estabelecido por lei 
para apresentação dos da-
dos é até o dia 31 de maio. 
A divulgação dos dados da 
saúde em relatório detalha-
do é essencial para a au-
diência e a responsabilidade 
é do gestor do Sistema Úni-
co de Saúde, assim enquan-
to nos mantivermos dentro 
do prazo legal, o executivo 
é quem deve organizar, rea-
lizar e presidir a audiência 
pública”, explicou a secretá-
ria Regina Figueiredo.

Entre os ofícios mos-
trados à imprensa, há ain-
da uma solicitação da Câ-
mara para apresentação 
do relatório detalhado do 
1º, 2º e 3º quadrimestre 
de 2013. No entanto, a se-
cretaria de Saúde afirmou 
que já havia realizado uma 
audiência pública no dia 
24 de fevereiro de 2014, 
no plenário da Câmara, 
com ata registrada e as-
sinada pelo presidente da 
Casa. “Alguns equívocos 
foram cometidos por par-
te da mesa diretora da 
Câmara de Vereadores no 
tocante a essa audiência”. 

Como habitualmente, 
objetivando ouvir os dois 
lados, o Jornal Gazeta do 

Oeste entrou em contato 
com o presidente da Câ-
mara de Barreiras, o verea-
dor Carlos Tito que, pron-
tamente atendeu a equipe. 
Segundo o parlamentar, 
a Câmara de vereadores 
aprovou por unanimidade 
a convocação da secretária 
para em audiência púbi-
ca marcada para o dia 19 
de maio de 2014, fazer a 
apresentar dos relatórios 
de gestão fiscal referente 
ao primeiro quadrimestre 
de 2014. Disse ainda que a 
convocação se deu em de-
corrência de uma falha da 
secretaria de Saúde no ano 
de 2013, quando os rela-
tórios foram apresentados 
acumuladamente em au-

diência púbica no dia 24 de 
fevereiro de 2014. “Diante 
deste histórico, é que a Câ-
mara mais uma vez cumpre 
com seu papel  fiscalizató-
rio, convocou a secretária 
para apresentar em audiên-
cia pública os relatórios de 
gestão fiscal do primeiro 
quadrimestre do ano de 
20l4, amparado no artigo 
36 da lei complementar l4l 
de 2012. Isso é inegociável! 
Era obrigatório o compare-
cimento da secretária, sob 
pena de estar incorrendo 
em improbidade adminis-
trativa”, afirmou Tito. 

O presidente também 
afirmou o que disse a se-
cretária: “Os relatórios dos 
quadrimestres lº, 2º e 3º de 

2013, já fora apresentados 
em audiência pública no 
dia 24 de fevereiro de 20l4”.

A secretária de Saúde, 
Regina Rocha Figueiredo 
se defende, afirmando 
que a apresentação dos 
relatórios de gestão fis-
cal dos quadrimestres à 
comunidade, de acordo 
com Lei Complementar nº 
141/2012 é uma prerro-
gativa do executivo e que 

cumprirá rigorosamente 
com o prazo legal, sen-
do este, até 31 de maio. 
“Apresentaremos o ba-
lanço à comunidade até o 
dia 31 de maio. Estamos 
aguardando apenas, a ces-
são do espaço da Câmara 
para realizarmos a audiên-
cia pública para apresen-
tação dos relatórios do 1º 
quadrimestre de 2014”, 
evidencia a secretária. 

OPINIÃO
A falta de diálogo parece estar deixando marcas e 
arranhões na relação entre o executivo e o legisla-
tivo, embora ninguém confirma. Tudo começou em 
2013, com o veto do executivo às emendas dos edis 
na peça orçamentaria. Ainda não dá para saber quem 
ultrapassou o campo legal do bom entendimento, 
com isso está antecipado o embate político para as 
eleições de outubro. O que não é bom para Barreiras, 
pois uma relação sem diálogo entre os poderes, não 
pode terminar bem. O que se questiona é onde está à 
tão propalada maioria do executivo na câmara. O que 
mais parece uma bancada do “faz de conta”. Em po-
lítica, verdadeiramente, oposição é oposição e situa-
ção é situação, não vale acender uma vela para Deus 
e outra para o Diabo. A unanimidade da convocação 
dos secretários soa no mínimo estranheza. 

Umob realiza reunião itinerante em Muquém do São Francisco
Texto e fotos - Umob 

AUnião dos Municí-
pios do Oeste da 
Bahia (Umob), em 

sua terceira reunião itine-
rante do ano, visitou na 
última quinta-feira, 15 de 
maio, o município de Mu-
quém do São Francisco, a 
183km de Barreiras, sede 
da entidade. Participaram 
da reunião prefeitos das ci-
dades de Angical, Baianó-
polis, Barreiras, Cotegipe, 
Cristópolis, São Desidério, 
Luís Eduardo Magalhães, 
Wanderley, Muquém do 
São Francisco, Formosa 
do Rio Preto, além do se-
cretário de Meio Ambiente 
do Estado da Bahia, Eugê-
nio Spengler, Alfredo Boa 
Sorte assessor especial 
do secretário de Saúde do 
Estado da Bahia, Washin-
gton Couto e o deputado 
federal Afonso Florence.

“A região oeste está 
organizada policamente, 
nosso grupo de gestores 
está mostrando resultado 
para todo estado da Bah-
ia. Fico muito satisfeito 
com a seriedade que os 
prefeitos estão encarando 
a Umob. Nosso grupo está 
ganhando forças cada vez 
mais”, iniciou o presidente 
da entidade e prefeito de 
Luís Eduardo Magalhães, 
Humberto Santa Cruz. O 
encontro realizado no au-
ditório do Colégio Antônio 
Carlos Magalhães reuniu 

ainda cerca de 300 pes-
soas entre secretários mu-
nicipais de saúde, meio 
ambiente e membros de 
suas equipes.

O presidente aprovei-
tou a plateia presente 
para abordar a importân-
cia do alinhamento entre 
gestores municipais com 
secretários estaduais, 
principalmente para que 
os secretários munici-
pais atuem, de forma pa-
ralela, as leis estaduais. 
Humberto explicou sobre 
o Consórcio Intermuni-
cipal em vias de ser im-
plantado e sobre a lista 
das prefeituras engajadas 
até o momento. “Vamos 
aguardar até 30 de maio 
para o cadastro  de outros 
municípios para iniciar 
o processo do consórcio 
guarda-chuva em que as 

Presidente convida secretário de Meio Ambiente e
Saúde – representado por seu assessor – para encontro 
e prefeitos expõem a realidade do oeste. Necessidades e 
sugestões são encaminhadas ao governador.

cidades poderão ser be-
neficiadas em diversas 
esferas, tais como Infraes-
trutura, Planejamento, 
Tributos, Cultura, Turismo,  
Agricultura e Meio Am-
biente”, observou.

Saúde e Meio Ambien-
te – Na área da saúde um 
dos temas debatidos foi a 
ampliação dos serviços do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Alfredo Boa Sor-
te, assessor especial do 
secretário de Saúde do 
estado da Bahia, Washin-
gton Couto comentou que 
é possível uma reestrutu-
ração da Saúde na região 
oeste sendo necessário 
que a Umob repasse ao 
Estado, tanto informações 
quanto novas ideias.

Boa Sorte apresen-
tou alguns dados sobre a 
saúde no estado e região 

oeste e destacou  a Re-
gionalização da Saúde. 
“Devemos planejar Saúde 
levando em conta tam-
bém as distâncias, aqui no 
oeste é um ponto que deve 
ser relevado”, comentou 
ao falar da possibilidade 
de investimentos em loco-
moção aérea, em pontos 
estratégicos da região. O 
presidente da Umob re-
forçou a consolidação dos 
Consórcios e a responsa-
bilidade que os secretá-
rios municipais possuem, 
principalmente na Saúde 
que considera uma priori-
dade nos municípios.

O secretário de Meio 
Ambiente da Bahia, Eugê-
nio Spengler, por sua vez, 
abordou Gestão Urbana e 
Rural, Outorgas, mudança 
na Legislação Ambiental, 
convênios com prefeitu-

ras, Cadastro Estadual 
Ambiental Rural (CEFIR) 
e esclareceu sobre o ato 
nulo para Licença Am-
biental para plantio. “En-
tre tantos temas impor-
tantes a serem debatidos 
aqui neste encontro, des-
taco que no nosso Esta-
do não existe o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), na 
Bahia o CAR é o CEFIR e 
precisamos ficar atentos 
também, que todos os mu-
nicípios, não podem emitir 
licenciamento ambiental 
para novas áreas com fins 
agrícolas, desde a última 
publicação da resolução 
no Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (CEPRAM) 
- Nº 4327 de 03 de dezem-
bro de 2013”, orientou os 
secretários municipais.

Auxílio Estadual - O 
prefeito do Município de 
Wanderley, José Concei-
ção expôs a situação do 
seu município e entregou 
para Alfredo Boa Sorte, um 
pedido para ampliação do 
Hospital de sua cidade, que 
encontra-se em estado pre-
cário com instalações anti-
gas. “Os recursos que vêm 
do governo Federal não são 
suficientes, preciso rema-
nejar recursos de outras 
pastas, logo o município 
fica estagnado”, desabafou.

O presidente comentou 
que enviou uma solicita-
ção ao governador Jaques 
Wagner, para a realização 
do Plano de Desenvolvi-

mento Integrado do Turis-
mo Sustentável do Polo Ca-
minhos do Oeste (PDITS), 
visando a inclusão desta 
região turística no Progra-
ma de Desenvolvimento do 
Turismo (PRODUTUR).

Humberto Santa Cruz 
salientou ainda que du-
rante a Bahia Farm Show 
2014 em Luís Eduardo 
Magalhães, a Umob dis-
ponibilizará de um es-
tande para encontros e 
reuniões. Será um ótimo 
momento para alinhar as-
suntos e definir o projeto 
do Consórcio Intermu-
nicipal, no momento em 
que o governador visitará 
uma das três maiores fei-
ras de tecnologia e negó-
cios do Brasil.

Força e União - Os mu-
nicípios de Mansidão, Bu-
ritirama, Ibotirama, Santa 
Rita de Cássia, Barra, Mor-
pará, Catolândia e Corren-
tina estiveram representa-
dos pelos seus secretários 
municipais de Saúde, 
Meio Ambiente, Procura-
dores, Diretores, Geren-
tes e Coordenadores. O 
coordenador do Território 
do Velho Chico, Demerval 
Oliveira, também acompa-
nhou o encontro. 

A próxima reunião itine-
rante da Umob será no dia 
21 de agosto no município 
de Formosa do Rio Preto, 
abordando as diferences 
nuances da Infraestrutura 
da região oeste.
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TV Oeste já está operando com sinal digital 
Texto: Jayme Modesto/ Fotos Rerê

A TV Oeste filiada 
da Rede Bahia, 
está desde abril 

transmitindo definitiva-
mente a sua programa-
ção em formato digital 
para os municípios de 
Barreiras, Luís Eduar-
do Magalhães, Barra 
e Bom Jesus da Lapa. 
Mesmo ainda em fase 
de teste quem tem TV 
com conversor digital, 
já está acompanhando a 
programação com sinal 
digital em alta definição.

A inauguração foi no 
dia 20 de maio, com a 
presença da diretoria da 
Rede Bahia de Televisão, 
entre eles o presidente da 
emissora Antônio Carlos 
Magalhães Júnior, e o jor-
nalista José Raimundo.

O evento aconteceu 
no espaço Le Rêve, entre 
autoridades e convida-
dos mais de 400 pessoas 
participaram da cerimô-
nia de inauguração. Na 
oportunidade foram exi-
bidos vídeos com ima-
gens da cidade produzi-
dos pela emissora. 

 O sinal da TV Oes-
te tem grande alcance 

na região, cobrindo 35 
municípios do oeste da 
Bahia. É a única gerado-
ra e a primeira  a trans-
mitir o sinal digital.

 A TV digital chegou 
no Brasil em dois de 
dezembro de 2007, na 
cidade de São Paulo. 
Atualmente, o sinal co-
bre todas as capitais do 
país e outras centenas 
de cidades brasileiras.

Para ter acesso à 
nova tecnologia é ne-
cessária a aquisição de 
um conversor (denomi-
nado set-top box), que 
deverá ser acoplado ao 
aparelho de TV para a 

substituição do sinal 
analógico. O equipa-
mento está à disposição 
em lojas de eletroele-
trônicos e sites de com-
pras, e pode ser pluga-

do em qualquer tipo de 
televisor.

É importante, no 
entanto, que f ique cla-
ro que o conversor ele 
não possibilita que se 

usufrua da qualidade 
máxima oferecida, já 
que os televisores an-
tigos não estão prepa-
rados para a nova tec-
nologia e não possuem 

alguns requisitos para 
a HDTV, a exemplo 
do formato da tela. O 
evento foi encerrado 
com o show da cantora 
baiana Aline Rosa.

VENHA PARA O OESTE SHOPPING BARREIRAS.

11 983.456.739 77 3613.6186 / 9187-3327

 Meio milhão de pessoas 
agora tem um Shopping para visitar,  conhecer seu produto e comprar

 VENHA PARA O OESTE SHOPPING BARREIRAS
Todos aqui estão loucos para comprar os produtos que você vende

Regional e Dominante
LIGUE AGORA PARA NOSSO DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

FAÇA O MELHOR NEGÓCIO DO MOMENTO. 
ABRA UMA LOJA NO OESTE SHOPPING BARREIRAS

(77) 3613.6186 

Borracharia Figueiredo recebe
prêmio destaques do ano de 2013

Salão Elle Esse é destaque de 2013

Texto e fotos: Jayme Modesto

Em meio a pneus, ro-
das e mangueiras, a 
Borracharia Figueire-

do, mantem sempre o seu 
padrão de qualidade e pro-
fissionalismo. Reconheci-
mento que veio ao receber 
mais uma vez o Prêmio Des-
taques do Ano da Acelem. 

Entregue no espaço de 
Eventos Quatro Estações 
Hall, tendo como cerimo-
nial o Pugilista Acelino 
Popó Freitas e a modelo 
Dany Bananinha.  

Profissionalismo e 
atendimento perso-
nalizado fez do Salão 

de Beleza Elle Esse o me-
lhor de 2013, o reconheci-
mento do trabalho realiza-
do nesses anos, veio mais 
uma vez com o Prêmio Des-
taques do Ano da Acelem. 

O prêmio é mais que me-
recido afinal os profissionais 
cabeleireiros são muito ta-
lentoso. Iza criadora do sa-
lão, é uma profissional que 
começou sua carreira de 
forma humilde, hoje é dono 
do instituto de beleza mais 
badalado do Oeste. 
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São Desiderio realiza segundo módulo do curso de Espeleoturismo 

Hospital e Maternidade de São Desidério renova o Alvará Sanitário

Texto: Diego Souza Fotos: Luiz Trinchão/
Diego Souza

Foi realizado no Cen-
tro Cultural Celso 
Barbosa, aulas do II 

módulo do Curso de Es-
peleoturismo para guias e 
condutores do Médio São 
Francisco em São Desidé-
rio. O curso iniciou no dia 
05 e foi até dia 09 de maio. 
Os participantes tiveram 
aulas de Noções em Con-
dução Turística com o pro-
fessor Edner Brasil, e na 
quarta-feira, 07, o profes-
sor Márcio Dias, explicou 
sobre Segurança e Primei-
ros Socorros no turismo.

A ação conta com o 

Texto: Diego Souza
Fotos: Rodney Martins

Aconteceu no úl-
timo dia nove de 
maio, no gabinete 

da prefeitura, a entrega 
do Alvará Sanitário do 
Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora Apare-
cida de São Desidério. 
Estiveram presentes na 
entrega, o Prefeito Demir 
Barbosa, o Secretário de 
Saúde, Jeferson Barbosa, 
a Diretora da 25ª DIRES, 
Maria Raquel Aurora,  a 
Diretora Administrativa 
do Hospital, Marilúcia 
Guimarães, a Assessora 
Técnica da SMS, Helena 

Em 2011 surgia uma revista
diferente, com uma proposta de integrar 
o oeste baiano, contribuir com o 
desenvolvimento crítico e social. Para 
comemorar, os responsáveis pela revista 
reuniram parceiros e amigos em noite de 
exposição fotográfica, premiação e um 
agradável show de Zeca Bahia.

apoio financeiro do Fundo 
Brasileiro para a Biodiver-
sidade (Funbio) e é fruto 
de uma parceria entre o 
Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento e Sustenta-
bilidade (IABS) e o Centro 

Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Cavernas 
(Cecav/ICMBio). Na região 
do Médio São Francisco, 
o curso está sendo reali-
zado em parceria com a 
Prefeitura Municipal de 

São Desiderio. “O projeto 
é considerado necessário 
pelo Plano de Ação Nacio-
nal (PAN), Cavernas do São 
Francisco em virtude do 
elevado número de caver-
nas abertas à visitação e 
da baixa qualidade na ex-
periência turística verifica-
da nestas cavidades”, disse 
a coordenadora do curso, 
Patrícia Reis.

Nesse segundo Módulo 
mais de 20 participantes 
assistiram aulas teóricas 
e participaram de um mo-
mento prático. “Esta ativi-
dade de capacitação é de 
grande importância. O foco 
principal está na sustenta-

bilidade do meio ambiente 
no que diz respeito a qua-
lificação da condução do 
turista com informações 
precisas e técnicas que 
transformadas em conheci-
mento se torna uma grande 
ferramenta no processo de 
conservação do patrimônio 
espeleológico”, destaca o 
professor Edner Brasil.

Para a guia turística, 
Carol Cirino, as aulas tem 
aumentado o grau de co-
nhecimento sobre turismo. 
“Conseguir desenvolver 
técnicas mais precisa so-
bre condução, comporta-
mento e também foi muito 
proveitoso as aulas de Pri-

meiros Socorros no Turis-
mo. É uma experiência que 
só vem acrescentar para 
todos os condutores”, disse.

No último dia do curso 
os participantes foram visi-
tar a Gruta da Beleza onde 
fizeram as aulas praticas. 
“Visamos primeiramente 
os cuidados com os visitan-
tes. O condutor tem que 
ficar atento a tudo que se 
passa. As aulas de Primeiro 
Socorros vão proporcionar 
aos participantes do cur-
so, uma bagagem de co-
nhecimento que auxiliará 
na vida profissional de um 
condutor turístico”, frisou 
o professor, Márcio Dias.

Luisa Crusoé e a Secre-
tária Executiva do CMS, 
Neuracy Carvalho.

O Alvará Sanitário do 
Hospital de São Desidé-
rio, trata-se de uma re-
novação concedida pela 
Diretoria de Vigilância 
Sanitária e Ambiental-
DIVISA, sendo o primei-
ro município do oeste 
baiano a conseguir esse 
documento. “Hoje re-
cebemos a renovação 
do Alvará Sanitário que 
com muito esforço e de-
dicação de toda equipe 
conseguimos esse méri-
to”, disse o Secretário de 

Saúde, Jeferson Barbosa.
Segundo a Assesso-

ra Técnica da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
Helena Luisa Crusoé, o 
processo de renovação 
do Alvará Sanitário exi-
ge atenção redobrada. “A 
inspeção é realizada e a 
seguir é feito um relatório 
técnico minucioso apon-
tando as adequações”,-
disse. Para a Diretora Ad-
ministrativa, Marilúcia, 
a inspeção é uma forma 
de garantia de regulari-
dade. “Tudo tem que está 
totalmente regularizado”, 
complementou. 

Para o Secretário 
Municipal de Saúde, Je-
ferson Barbosa, com o 
Alvará Sanitário a busca 
de recursos juntos aos 
órgãos competentes se 
torna mais fácil. “O mu-

nicípio pode solicitar do 
governo recursos para 
atribuição de melhorias 
à saúde como: amplia-
ção, reforma, construção 
e aquisição de novos apa-
relhos para o hospital” 

assegurou.
O Prefeito Demir Bar-

bosa, falou da importân-
cia da Secretaria de Saú-
de ao receber o Alvará 
Sanitário. “É um ganho 
muito significativo para o 
nosso município, a equi-
pe da saúde sempre vem 
mostrando competências 
e compromissos nas suas 
funções que exercem. 
Sinto orgulhoso e fico fe-
liz, pois, estaremos sem-
pre investindo na saúde 
para que possamos auxi-
liar a população no que 
seja o melhor para todos”, 
frisou o Prefeito. 

Revista A, três anos descobrindo o Oeste e fazendo história
Jayme Modesto

Optaram, se empe-
nharam, e adap-
taram (também 

versão online) e che-
garam até aqui: com 
21 edições já lançadas, 
a equipe da Revista A, 
conduzida pelo jorna-
lista paraibano, Cícero 
Félix, comemorou três 
anos de muito trabalho  
dedicação. Claro que 
não deve ter sido uma 
trajetória fácil. Muitas 
descobertas, tentando a 
cada edição se superar, 
mas sim! Com a certeza 
do dever cumprido. 

Uma revista diferen-
te, com uma proposta de 
integrar o oeste baiano, 
contribuir com o desen-
volvimento crítico e so-
cial. Para comemorar, 
os responsáveis pela re-
vista reuniram parceiros 
e amigos em noite de 
exposição fotográfica, 
premiação e um agradá-
vel show de Zeca Bahia. 
O evento foi realizado 
no Restaurante e Espa-
ço Cultural Trapiche em 
Barreiras, com objetivo 
de celebrar o momento 

de consolidação de um 
projeto jornalístico ino-
vador.

  “Agradeço aos lei-
tores, colaboradores, 
anunciantes e parceiros 
que abraçaram esse pro-
jeto sério, ético e res-
ponsável que está há três 
anos na luta e que busca 
integrar o oeste de con-
trastes”, afirmou Félix. 

Em discurso emo-
cionado, o editor-chefe 
da revista fez uma re-
flexão sobre o processo 
interminável que é o de 
fazer jornalismo para 
surpreender e surpreen-
der-se. Félix ainda fez 
uso de versos poéticos e 
concluiu dizendo que a 
revista acredita no oeste.

Para festejar o ani-
versário, a revista pro-
moveu uma exposição 
fotográfica com 12 ima-
gens registradas nas 20 
edições até hoje publica-
das, e identificam o per-
fil editorial do veículo.

Na ocasião também 
foi entregue a premia-
ção dos vencedores do 
“1° Concurso de Re-
dação” da revista, que 

aconteceu entre outu-
bro e dezembro de 2013. 
O tema proposto bem 
provocativo, “Oeste, te 
quero mais...” e buscou 
contribuir para o desen-
volvimento crítico social 
e unificar a região atra-
vés do conhecimento. 

O concurso foi divi-
do em três categorias: 
Fundamental II, Médio 
e Universitário. Na ca-
tegoria Ensino Funda-
mental II a vencedora 
foi Lorena Carvalho, 
a aluna da Escola São 
José trouxe como título: 
“Te quero Oeste, te que-
ro verde, te quero bem”. 
Já na categoria Ensino 
Médio quem ganhou foi 

Ingrid Fraporti do Cen-
tro Educacional Maria 
Cardoso Ferreira, e Gus-
tavo Ribeiro acadêmico 
da Faculdade São Fran-
cisco de Barreiras levou 
o troféu na categoria Uni-
versitário. Cada ganhador 
recebeu um notebook, em 
incentivo a leitura e ao 
crescimento intelectual.

O evento reuniu pro-
fissionais da comunica-
ção, leitores e persona-
lidades, que apreciaram, 
além da belíssima expo-
sição fotográfica, o show 
de Zeca Bahia, grande 
artista e compositor. Em 
seguida os presentes 
conferiram em primeira 
mão, a 21ª edição.
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Acelem promove a 13º edição do prêmio “Destaques do Ano” 

Econômica Tecidos e Vitória
Calçados são premiadas

Câmara aprova reajuste para
servidores municipais 

Texto: Jayme Modesto/Ellio Lima

A décima terceira 
edição do prêmio 
“Destaques do Ano 

2013”, promovida pela 
Associação Comercial 
e Empresarial de Luís 
Eduardo Magalhães, 
(Acelem) foi um evento 
memorável. A cerimônia 
foi realizada no espaço 
Quatro Estações Hall, em 
Luís Eduardo Magalhães, 
e premiou empresários e 
entidades que se desta-
caram no ano de 2013. 
104 estatuetas foram 
entregues a empresas e 
empresários que se des-
tacaram na atuação di-
reta com suas marcas ou 
serviços, em vários se-
guimentos. A solenidade 
foi acompanhada do su-
cesso dos anos anterio-
res. O campeão mundial 
Acelino Popó Freitas e a 
modelo  Dany Bananinha, 
comandaram a entre-
ga dos Troféus. Á exem-
plo dos anos anteriores, 
o evento contou com a 
presença de autoridades 
políticas, representantes 
de entidades de classe, 
profissionais da impren-
sa, liberais e a sociedade 

Texto e fotos: Jayme Modesto

AEconômica Tecidos 
uma das empresas 
mais premiadas de 

Barreiras foi mais uma vez 
homenageada, desta vez 
com o prêmio Colaborador 
do Ano de 2013. Igual mé-
rito teve a Vitória Calçada, 
que também pertence ao 
grupo. Cada uma das vence-
doras teve um motivo espe-
cial para comemorar, o bom 
desempenho de sua equipe 
no ano de 2013.     

 “Sempre adequamos nos-
sos negócios às necessi-
dades do mercado regio-

nal, além de investirmos 
constantemente em inova-
ção”, afirmou o empresário 
Enivaldo Reis, (Vadim). 

Para ele, inovação é a 
palavra de ordem das em-
presas que pertencem a 
Econômica Tecidos, quesito 
este, que segundo Vadim 
refletiu no prêmio Colabo-
rador Destaque de 2013. 
“Investir em inovação faz 
parte do nosso negócio, é o 
que nos torna competitiva e 
sempre atual”, afirmou.

Os colaboradores que 
se destacaram nas institui-
ções: Rosenilda, Selma, Na-
thaly e Francielle, da Econô-
mica Tecidos.

Colaboradores da Vitória 
Calçados: Gilvania, Wander-
son, Ires e Beatriz. 

Ascom 

Cumprindo as 
t r a m i t a ç õ e s 
de praxe, o 

plenário da Câmara 
apreciou e aprovou o 
reajuste para os ser-
vidores municipais de 
Barreiras. Rebatendo 
nota oficial da Prefei-
tura de Barreiras, a ve-
readora Karlúcia Macê-
do (PMDB) disse que o 
Poder Legislativo cum-
priu diligentemente 
todos os prazos para a 
aprovação dos projetos 
que reajustou os salá-
rios dos servidores.

 “Se houve negli-

luiseduardense. 
De acordo com o pre-

sidente da Acelem, Car-
linhos Pierozan, o objeti-
vo do prêmio “Destaque 
Empresarial do Ano” é 
justamente reconhecer o 
esforço dos profissionais 
e empresas que, a cada 
ano, buscam melhorias 
nos serviços oferecidos 
à população.  “É uma ho-
menagem às empresas e 
prestadores de serviços 
que participam do desen-
volvimento e crescimento 
de Luís Eduardo Maga-
lhães. Na realidade, fa-
zemos uma homenagem 

a todo segmento, esco-
lhendo através de pes-
quisas, pessoas e empre-
sas que inovam em suas 
áreas de atuação, resis-

tem e obtém sucesso”, 
explicou. Carlinhos con-
tou ainda, que procuram 
com o Prêmio reconhecer 
através da entidade re-

presentativa da classe, 
as empresas que prestam 
serviços com qualidade 
e profissionalismo à po-
pulação. Ao responder os 
questionários, as pessoas 
avaliam a força da marca 
e a qualidade no atendi-
mento que anda lado a 
lado com os esforços de 
marketing e comunica-
ção da empresa, a qua-
lidade no atendimento e 
na prestação dos serviços 
e também a empatia com 
a empresa.

Tendo participado ati-
vamente desse progres-
so, o prefeito Humberto 
Santa Cruz Filho destaca 
o porquê do município de 
Luís Eduardo Magalhães 
ser, de fato, uma terra de 
oportunidades. “A par-
tir de Parcerias, Público, 
Privadas, a Administra-
ção Municipal conseguiu 
colocar os empresários 
trabalhando juntos com o 
setor público, coordenan-
do os empreendimentos, 
para que o desenvolvi-
mento seja compartilha-
do por todos. Nós temos 
que mostrar ao empre-
sariado, como é que a 
cidade deve crescer. O 

empresário é a mola 
mestra desse desenvolvi-
mento, por isso merece o 
reconhecimento”, explica 
Santa Cruz, ressaltando 
ainda o desprendimento, 
persistência e profissio-
nalismo dos empresários 
do município. “O mais 
importante é o reconhe-
cimento da classe em-
presarial. Cerca de 30% 
das empresas abertas no 
Brasil fecham em menos 
de três anos, enquanto 
aqui temos empresas que 
se consolidaram ao longo 
desses treze anos em que 
a Acelem realiza está pre-
miação. O que podemos 
observar com isso, é que 
Luís Eduardo Magalhães 
é mesmo uma terra de 
oportunidades.” afirmou.

O evento foi encerrado 
com o show de Guilher-
me & Santiago e teve a 
produção da Live Produ-
ções. Com a realização 
de mais está edição, à 
Acelem prossegue cum-
prindo com o objetivo de 
reconhecer os exemplos 
de sucesso entre seus as-
sociados, um prêmio que 
já tem história e reconhe-
cimento em toda região.

gência com relação à 
aprovação destes proje-
tos que autorizam tais 
reajustes, não foi da 
parte desta Casa e sim 
do Poder Executivo, uma 
vez que os recursos que 
possibilitam o reajuste 
de 8,32% para os pro-
fessores estão disponi-
bilizados desde janeiro e 
só será pago a partir de 
1º de março por decisão 
do prefeito. Já os demais 
servidores com data 
base em abril, só irão re-
ceber os 6% de aumento 
no mês de maio”, afir-
mou Karlúcia.

 A sessão que aco-

lheu na Tribuna Popu-
lar a manifestação do 
Centro Comunitário Ba-
tista de Barreiras, com 
o pronunciamento do 
professor Artêmio Lopes 
de Souza, tratando da 
problemática da ocupa-
ção no entorno da área 
do Distrito Industrial, 
teve ainda a cobrança 
dos vereadores Alcione 
Rodrigues (PHS) e Ben 
Hir (PROS), sobre o des-
caso com a falta de lim-
peza especialmente na 
periferia da cidade, e a 
falta de iluminação no 
Conjunto Habitacional 
Buritis.
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